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Abstract 

 

The improvement of 21st century teachers professionalism can be achieved 

through the change of teachers’ mindset and the application of scientific approach. 

The 21st century teachers are different from the teachers in the past time. The 21st 

century teachers work and are always ready to face the fast growing of science 

and technology change in the global era. The 21st century students are the 

students who are connected globally with their peers around the globe, can access 

different information easily, and used to do collaborative activities. Thus, it needs 

an effort to change the teachers mindset and to apply scientific approach. The 

change of teachers’ mindset is done by creating teachers who are able to teach 

with heart; to use technological tool, information technology literacy and 

communication; are creative and innovative; has curiousity and ability to solve 

problem, able to create the culture of critical thinking and problem solution, able 

to communicate and cooperate, as well as develop creativity and contextual 

learning in the learning activities. Besides, it needs a learning approach that makes 

the students used to do mental process in learning by applying scientific approach 

that makes the students able to observe, question, experiment, associate and 

network. By using this pattern the expectation to have professional teachers in 

21st century can be achieved. 
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Abstrak 

 

Peningkatan profesionalitas guru di abad 21 dapat terwujud salah satunya 

dilakukan dengan pengubahan mindset guru dan penerapan pendekatan saintifik. 

Guru di abad 21 berbeda dengan guru di abad lampau. Guru masa kini/abad 21 

bekerja, dengan selalu siap menyongsong perubahan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang begitu cepat dalam era globalisasi. Siswa abad 21 merupakan 

siswa era digital, siswa yang terkoneksi secara global dengan teman sebaya 

mereka di seluruh dunia, siswa yang bisa mengakses berbagai pengetahuan 

dengan mudah, siswa terbiasa beraktivitas secara kolaboratif. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah upaya dengan melakukan pengubahan mindset guru dan 

penerapan pendekatan saintifik. Pengubahan mindset guru dilakukan dengan 

menciptakan guru yang mampu mengajar dengan hati, guru yang cakap 

menggunakan peralatan teknologi, literasi teknologi informasi dan komunikasi, 

guru yang kreatif dan inovatif, guru yang memiliki hasrat ingin tahu, memiliki 

kemampuan memecahkan berbagai hambatan, guru yang dapat menciptakan 

budaya berpikir kritis dan pemecahan masalah, mampu berkomunikasi dan 

bekerja sama, mencipta dan membaharui, mengembangkan kreativitas, belajar 

kontekstual dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu diperlukan sebuah 

pendekatan pembelajaran yang mengondisikan siswa terbiasa  melakukan proses 

mental dalam belajarnya dengan menerapkan pendekatan ilmiah /saintifik yaitu 

siswa yang terampil: mengobservasi, mengamati, menanya, mencoba, menalar 

dan, membangun jejaring. Dengan memolakan seperti ini harapan memiliki guru-

guru profesional di abad 21 kiranya dapat terwujud. 
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A. Pendahuluan 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, dan memenuhi 

tuntutan global dibutuhkan guru yang profesional. Profesionalitas guru dituntut 

agar terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan terhadap 

sumberdaya manusia yang berkualitas, dan sumber daya manusia yang memiliki 

kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional maupun internasional. 

Upaya untuk itu terus menerus dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat 

maupun daerah serta berbagai elemen lembaga pendidikan. Salah satu upaya yang 

sedang dilakukan adalah meningkatkan kualitas guru dan dosen.  Hal tersebut 

sejalan dengan terbitnya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 

No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UU No. 14/2005 tentang Guru 

dan Dosen, dan PP No. 74/2008 tentang Guru, kesemuanya mengamanatkan 

tentang profesionalitas guru, dan memberikan harapan baru bagi dunia 

pendidikan. Guru merupakan sebuah profesi. Profesi yang hanya bisa diperoleh 

melalui upaya-upaya pengembangan paedagogik di dunia pendidikan dan 

pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya agar dapat 

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.  

Beberapa masalah terkait dengan kompetensi paedagogik guru mencakup: 

1) keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan 

pengetahuan, 2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui 

kompetensi guru, 3) pembinaan yang selama ini dilakukan belum mencerminkan 

kebutuhan.  Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada 

rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan yang dimaksud 

antara lain: 1) kemampuan siswa dalam menyerap materi yang diajarkan guru 

tidak maksimal, 2) kurang sempurnanya pembentukan karakter yang tercermin 

dalam sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki oleh setiap siswa, 3) rendahnya 

kemampuan bernalar dan berpikir secara ilmiah.  

Selain itu, tentang guru dan dosen diperoleh data yang membuktikan bahwa 

sedikitnya 50% guru di Indonesia tidak memiliki kualitas sesuai Standardisasi 

Pendidikan Nasional (SPN) terutama sekali pada tataran calon guru dan guru 

pemula. Berdasarkan catatan Human Development Index (HDI), fakta ini 

menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk 



melakukan perubahan yang sifatnya mendasar. Menurut Wardiman Djoyonegoro 

(Mantan Mendikbud RI), bahwa sebagian besar guru dan dosen (57%) tidak atau 

belum memenuhi syarat, tidak kompeten, dan tidak profesional.  

Pada umumnya, guru belum memahami konstelasi materi yang 

diajarkannya dalam hubungannya dengan bidang studi lain dan masih melihat 

berbagai bidang studi secara terpisah. Kendala utama yang dialami guru adalah 

kurangnya pembinaan yang inovatif, kurangnya interaksi secara kolegial untuk 

melakukan perubahan, apalagi kreativitas dalam proses peningkatan kegiatan 

belajar mengajarnya. Ketidakpahaman mengenai apa dan bagaimana 

membelajarkan siswa yang memberikan kesempatan siswa bisa berkolaborasi 

dengan siswanya. Belum ditemukannya pendekatan pembelajaran yang sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa 

profesionalitas guru masih harus ditingkatkan.  

Memasuki abad 21 terjadi perubahan yang begitu pesat terutama di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dirasakan betul bahwa pengajaran dan cara-cara 

mengajar menjadi kedaluwarsa. Ini tidak bisa ditawar bagi para guru untuk 

menghadapi tantangan dan melakukan perubahan besar dalam mewujudkan 

kegiatan pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat 

siswa-siswa masa kini menjadi bagian dari generasi digital, dan mereka menjadi 

penyelamat teknologi. Secara kolaboratif mereka terkoneksi secara global dengan 

teman sebaya mereka di seluruh dunia.  

Upaya untuk menjawab tantangan pendidikan abad 21 diperlukan guru 

yang profesional dan siap melakukan pengubahan mindset guru serta pendekatan 

pembelajaran. Cara berpikir guru harus diubah, mindset atau pola pikir guru harus 

berubah. Cara guru mengajar harus berubah. Demikian pula pendidikan harus 

berubah mengikuti tantangan dan tuntutan yang berkembang. Para guru harus 

kreatif dalam mengemas pembelajaran yang mengaktifkan para siswa. 

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Mohamad Surya (2014) bahwa guru harus 

mampu menemukan mereka dalam dunia kawasan pembelajaran mereka melalui 

lautan informasi. Inilah yang disebut “the 21 st” century classroom atau ruang 

kelas abad dua puluh satu.  Pertanyaannya adalah: Bagaimanakah pengubahan 

mindset guru menghadapi pendidikan abad 21? Pendekatan pembelajaran seperti 



apa yang memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan dan 

melahirkan guru-guru profesional? Bagaimanakah penerapan pendekatan saintifik 

dalam proses belajar mengajar? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis 

mencoba menguraikan pada bagian berikut ini dengan memaparkan contoh 

penerapannya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.  

 

B. Pembahasan 

1. Pendidikan Abad 21    

Pendidikan itu adalah kerja membangun manusia supaya dia bisa survive 

melindungi diri terhadap alam serta mengatur hubungan antar-manusia (Freud, 

2007: 55-56). Melalui pendidikan terjadi proses di mana suatu kompleks 

pengetahuan dan kecakapan (capacities) diteruskan kepada generasi selanjutnya. 

Setiap generasi baru pada gilirannya akan menggali dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukannya untuk merespon dan 

mengatasi tantangan yang tidak dikenal lewat pendidikan pengetahuan dan 

kecakapan terdahulu (Han Feizi, ca. 280 -233SM).  

 Sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2003: 64) Dalam masyarakat 

modern dewasa ini, perubahan sosial atau transformasi sosial berjalan sangat pesat 

apalagi di dalam kehidupan globalisasi abad 21. Pendidikan mempunyai wajah 

baru, peran guru dalam arti tradisional berubah secara total. Proses pendidikan 

bukan hanya memperhatikan manusia sebagai “human being” tetapi 

memperlakukan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang 

memiliki kecakapan hidup. 

 Menghadapi tantangan pada era digital, dibutuhkan kompetensi atau 

keahlian setiap manusia sebagaimana dikutip dari BNSP 2010. Keahlian yang 

dibutuhkan  sebagai berikut: 

a. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and 

Problem Solving Skill). Mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, 

terutama dalam konteks pemecahan masalah. 

b. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama (Communication and 

Collaboration Skill). Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif 

dengan berbagai pihak. 



c. Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and Innovation Skill). 

Mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan 

terobosan yang inovatif. 

d. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communications 

Technology Literacy). Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. 

e. Kemampuan belajar kontekstual (Contextual Learning Skill). Mampu 

menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari 

pengembangan pribadi. 

f. Kemampuan memahami informasi dan literasi media (Information and Media 

Literacy Skill). Mampu memahami informasi dan menggunakan berbagai 

media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan 

aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak.  

Dengan memperhatikan beragam kemampuan yang harus ditunjukkan oleh 

siswa di abad 21 memberi sebuah gambaran pentingnya guru menyiapkan 

kondisi dalam situasi pembelajaran yang memungkinkan mereka bisa 

mengembangkan potensi dan kemampuannya.  

 

2. Profesionalitas Guru  

Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap anggota suatu 

profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang 

mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya (Surya, 2014: 352). Guru 

profesional yaitu guru yang memiliki kompetensi dan dapat  mewujudkan 

kompetensi tersebut dalam menciptakan kondisi terjadinya interaksi antara 

guru dengan siswa dalam penggalian materi pembelajaran. Dikatakan pula 

bahwa guru profesional yaitu guru yang piawai membuat perencanaan 

pembelajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar 

mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang 

diharapkan.  

Selain itu, profesionalitas guru dapat terlihat pula pada kreativitas guru 

dalam mengemas dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Keterampilan 

guru dalam membuat media pembelajaran yang memungkinkan para siswa 



dapat berinteraksi dan aktif memanfaatkan media pembelajaran. Kepiawaian 

guru dalam melaksanakan evaluasi secara menyeluruh baik proses maupun 

hasil pembelajaran dengan memperhatikan sikap siswa, hasil belajar siswa, dan 

ketrerampilan siswa. Secara keseluruhan profesionalitas guru dapat tercermin 

dalam penampilan seluruh perilakunya dalam melaksanakan tugasnya.  

 

3. Pengubahan Mindset Guru 

Di abad 21 yang ditandai dengan kepesatan kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, 

tugas dan peran guru memiliki perbedaan dengan guru masa lampau. Dalam 

pembelajaran masa lampau, atau pembelajaran tradisional dominasi 

pembelajaran ada pada guru, siswa hanya duduk diam catat hapal dari apa 

yang disampaikan guru. Aktivitas pembelajaran dilakukan dalam bentuk guru 

menyampaikan informasi dan siswa mendengarkannya. Pembelajaran seperti 

ini menghiasi praktik pembelajaran sejak abad 19 dan seperti menjadi tradisi 

di abad 20, pola-pola mengajar belum berubah.  

Sejalan dengan perubahan waktu memasuki abad 21 terjadi perubahan 

pesat dalam bidang iptek. Ini menimbulkan tantangan baru untuk mengadakan 

perubahan besar dalam mengajar dan pembelajaran. Oleh karena itu, guru 

masa kini perlu melakukan pengubahan mindset dengan memperhatikan 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Guru masa kini bekerja dengan mempresentasikan hati untuk menanamkan 

kecerdasan emosional para siswa sehingga mereka tidak terperosok pada 

budaya tak peduli dan tak saling memahami orang lain. 

b. Guru masa kini bekerja dalam dunia yang berlangsung dengan cepat, 

perubahan yang begitu cepat dalam era pengaruh media. Guru harus menjadi 

mitra teknologi dan menerapkannya dalam dunia pembelajaran. Cakap dalam 

menggunakan peralatan teknologi. 

c. Guru masa kini memiliki pola pembelajaran, membentuk dan menemukan 

pendekatan-pendekatan baru, strategi baru, model-model pembelajaran baru, 

dan metode pembelajarn baru. 



d. Guru masa kini memiliki hasrat ingin tahu, memperluas wawasan, membuat 

jejaring, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, menggairahkan siswa untuk 

memecahkan masalah dari generasi baru. 

e. Guru masa kini memiliki kemampuan memecahkan berbagai hambatan untuk 

mengkreasi berbagai peluang pembelajaran bagi siswa dan diri sendiri. 

Menantang siswa untuk mampu menemukan solusi. 

Dengan demikian, guru abad 21 selalu siap dengan datangnya informasi 

baru, selalu siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kerap muncul dari para 

siswa, yang selalu ingin tahu. Orientasi pembelajaran akan mengalami perubahan 

menjadi berpusat pada siswa aktif. Untuk itu diperlukan pendekatan pembelajaran 

yang mampu mengakomodir kebutuhan siswa di abad 21. 

 

4. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoretis tertentu. Menurut  Anthony (1963: 28) Terdapat dua jenis 

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu: (1) pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered approach) dan (2) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher 

centered approach). 

Dari kedua jenis pendekatan di atas, banyak macam pendekatan-

pendekatan pembelajaran. Penulis memaparkan satu pendekatan pembelajaran 

yang baru saja bergulir seiring dengan lahirnya Kurikulum 2013. Pendekatan 

dimaksud yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau aktivitas berpusat pada siswa. 

Aktivitas berpusat pada siswa memiliki arti bahwa siswalah yang memproses 

perolehan konsep atau materi selama pembelajaran berlangsung. 

Ada beberapa alasan yang melandasi perlu diterapkannya pendekatan yang 

berpusat pada siswa aktif. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung 

semakin cepat sehingga tidak mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/


dan konsep kepada siswa. Kedua, para ahli psikologi pada umumnya berpendapat 

bahwa anak-anak mudah memahami konsep yang rumit dan abstrak jika disertai 

dengan contoh-contoh konkret, contoh-contoh yang wajar sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang dihadapi, dengan mempraktikkan sendiri upaya penemuan 

konsep melalui pengamatan dan perlakuan terhadap kenyataan fisik, melalui 

penanganan benda yang benar-benar nyata. Ketiga, penemuan ilmu pengetahuan 

tidak bersifat mutlak benar seratus persen, penemuannya bersifat relatif. Keempat, 

dalam proses belajar mengajar seyogyanya pengembangan konsep tidak 

dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai dalam diri anak didik. (Semiawan, 

1992: 14-15)  

 Piaget dan Vigotsky percaya bahwa intelektual berkembang ketika 

individu menghadapi pengalaman baru dengan penuh rasa ingin tahu dan ketika 

mereka berupaya keras mengatasi tantangan yang dimunculkan oleh pengalaman-

pengalaman. Santrock mengemukakan implikasi teori Piaget dalam pembelajaran 

adalah anak-anak membutuhkan dukungan untuk mengeksplorasi dunia mereka 

dan mendapatkan pengetahuan. (Santrock, 2009: 6)  Jadi implikasi utama 

pendekatan dalam pembelajaran adalah para siswa membutuhkan kesempatan 

untuk belajar dengan guru dan teman sebaya yang lebih terampil, guru lebih 

banyak bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing daripada sebagai pengarah 

dan pembentuk pembelajaran. 

Sejalan dengan bergulirnya Kurikulum 2013 yang mengharuskan adanya 

perubahan orientasi pembelajaran berpusat kepada siswa aktif dengan pendekatan 

saintifik, serta keseriusan para guru dalam merancang strategi pembelajaran, maka 

diperlukan sebuah terobosan yang mampu mengakomodir kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan akan orientasi baru dalam mewujudkan pembelajaran terasa begitu 

kental dan nyata dalam berbagai aspek dengan memperhatikan komponen dan 

bidang kajian. Para pendidik dan praktisi pendidikan sudah seharusnya mampu 

merespon perubahan yang terjadi dan mengubah paradigma pendidikan.  

Dalam Permendikbud 81 A tahun 2013 dinyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis siswa aktif yang digunakan dalam kegiatan pembelajarannya harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terampil dan cermat mengamati, 

siswa digiring untuk menanyakan sesuatu dari hasil mengamati, kemudian 



mencoba menerapkan, lalu menalarkan keterkaitan hasil pengamatan dengan hasil 

mencoba, setelah itu siswa digiring untuk membangun jejaring, dalam bentuk 

mempresentasikan hasil baik secara lisan maupun tertulis. 

 

5. Profesionalitas Guru di Abad 21 melalui Pengubahan Mindset dan 

Pendekatan Saintifik 

Guru merupakan garda depan bagi proses pembelajaran dan pendidikan. 

Guru turut menentukan apakah pendidikan Indonesia berhasil atau tidak. Sebagai 

Garda depan, sesungguhnya para guru telah memperoleh penghargaan sebagai 

guru profesional, yaitu guru yang telah memperoleh pengakuan sebagai pekerja 

profesional.  Kurikulum bagaimanapun baiknya tentu masih sangat tergantung 

kepada para guru. Oleh karena itu perubahan mindset para guru tentu menjadi 

sangat penting sebagai prasyarat keberhasilan pendidikan. Begitu pula kepiawaian 

guru dalam menerapkan pendekatan saintifik akan berpengaruh pada proses dan 

hasil pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan akan terwujud 

dari guru yang profesional,  guru yang telah mengubah mindset dalam mendidik 

dan memberdayakan para siswa dalam mengoptimalkan potensinya.  

Salah satu upaya meningkatkan profesionalitas guru abad 21, dalam 

tulisan ini memfokuskan pada aktivitas pembelajaran yang memuat langkah 

pembelajaran dengan pengoptimalkan penerapan pendekatan saintifik.  

Dicontohkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, ini merupakan hasil 

penelitian pengembangan di SMP Kota Bogor. 

 

Penerapan Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Saintifik 

Pada bagian ini akan dipaparkan contoh penerapan langkah-langkah 

apresiasi cerita pendek dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.   

    Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai siwa disiapkan untuk mengikuti 

pembelajaran. Guru menyediakan waktu untuk memberikan kegiatan memotivasi 

siswa dengan menyampaikan kisah inspiring sejalan dengan topik pembahasan 

pada pertemuan pembelajaran. Upaya ini dilakukan agar siswa tetap selalu dalam 

kondisi yang tertata dan terjaga sikap/nilai sosial dan spiritualnya. Sebagai 

pengembangan penanaman sikap pada pertemuan selanjutnya bisa siwa secara 



bergiliran menyampaikan kisah motivasi. Ini dilakukan di awal kegiatan 

pembelajaran. Setelah itu guru memfasilitasi materi yang telah terpilih sebagai 

bahan untuk dibahas oleh siswa. Siswa dengan bimbingan guru bisa 

memanfaatkan bahan atau teori secara online dari internet untuk pedoman atau 

kerangka pembahasan.  

Dalam kegiatan inti pembelajaran, langkah awal dalam apresiasi cerpen ini 

adalah Mengamati. Dalam mengamati ini siswa diupayakan untuk menumbuhkan 

keterlibatan jiwa siswa. Menemukan inti persoalan dalam cerpen dimaksud. Hal 

ini penting dilakukan untuk penanaman nilai/sikap kepedulian, tanggap dengan 

keadaan sekitar, dll. Langkahnya kedua Menanya, ini bisa ditempuh dengan 

mengajak siswa merumuskan masalah yang ada dalam cerpen itu. Kita ajak 

mereka untuk masuk dalam suatu pengandaian dengan menuntun pembelajar 

dengan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana 

seharusnya? Solusinya seperti apa? Guru membimbing siswa dalam proses 

menanya. Langkah ketiga siswa Mencoba menemukan masalahnya, kita bimbing 

pembelajar untuk ikut merasakan situasi dari persoalan yang ada dalam cerpen itu. 

Kemudian bimbing siswa mencermati cara-cara pengarang dalam menyajikan 

cerita pendek itu. Guru dapat meminta siswa untuk menunjukkan beberapa contoh 

kata, ungkapan, dan kalimat yang menurut mereka sulit dipahami atau yang 

menarik perhatian mereka dan membahasnya bersama. Langkah keempat 

Menalar, yaitu analisis, proses menemukan hubungan pengalaman siswa yang 

diperoleh dari membaca cerpen dengan pengalaman pembelajar dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada langkah ini bisa membantu siswa untuk lebih peka terhadap 

masalah-masalah yang terjadi di sekelilingnya. Apabila kepekaan itu sudah mulai 

muncul dalam diri mereka, maka nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral yang ada 

dalam cerpen tersebut dapat membantu mereka dalam menjalani peran mereka 

baik di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Langkah kelima yaitu 

Membangun Jejaring, pemahaman siswa tidak hanya untuk diri sendiri, oleh 

karena itu siswa diminta oleh guru untuk mempresentasikan hasil apresiasi 

cerpennya. Presentasi ini sangat penting untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa dalam setiap langkah apresiasi pemahaman cerita pendek. Bisa juga 

dilakukan dengan  cara, (1) meminta siswa menyampaikan hasil apresiasi secara 



lisan dalam suatu diskusi, (2) meminta para siswa menuliskan hasil apresiasinya 

baik secara individual maupun kelompok, (3) meminta siswa menukarkan hasil 

apresiasinya dengan milik temannya sehingga mereka akan semakin diperkaya 

oleh berbagai masukan dari temannya sekaligus melatih mereka untuk menghargai 

hasil karya teman mereka, (4) Guru memberikan masukan, baik lisan maupun 

tertulis terhadap hasil karya siswa sehingga mereka mendapat suatu penguatan 

(reinforcement) atas hasil apresiasi mereka. Masukan ini dapat ditekankan pada 

kemampuan siswa dalam menghubungkan secara logis tiap aspek yang ada dalam 

cerpen. 

Sebagai langkah akhir dalam pembelajaran, guru bersama-sama siswa 

melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran, melakukan generalisasi, 

dan melaksanakan evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran tidak hanya evaluasi 

hasil namun juga proses. Pembelajaran seperti ini sangat membuka peluang 

mereka terlibat penuh pada aktivitas pembelajaran. Pelibatan mental, 

keingintahuan siswa terhadap sesuatu terpenuhi dengan menggiring siswa 

melakukan proses saintifik.  

 

6. Simpulan 

 Sebagai catatan akhir dari tulisan ini patutlah kiranya dimunculkan 

beberapa hal di sini bahwa profesionalitas guru sangat penting dalam 

menyongsong pendidikan abad 21. Keberhasilan pendidikan terwujud dengan guru 

yang selalu siap berubah. Pengubahan mindset/pola pikir guru dalam pembelajaran 

akan menciptakan siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Melalui penerapan 

pendekatan saintifik yang melibatkan proses mental mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan membuat jejaring setiap siswa akan terbiasa dan terpola 

aktivitasnya, dan kiranya dapat diterapkan dalam menjalani kehidupan 

kesehariannya. Harapan menciptakan siswa yang unggul dan berkarakter mungkin 

dapat dicapai. Peningkatan profesionalitas guru di abad 21 sangatlah mungkin  pula 

dapat pula terwujud. 
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