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PENDEKATAN KOMUNIKATIF INTEGRATIF 

DALAM PENILAIAN KETERAMPILAN 

MEMBACA 

Eri Sirimanah 

 
Abstract: With refrence to the many complaints on the needs to learn more about 

different models of assessment for language skills, in this case reading, this essay 

is an attempt in developing a model, an integrative-communicative model, which 

conforms curriculum demands and reading ability. This model is widely developed 

in other countries. It is implemented in designing learning and assessment 

programs to improve the reading skill. The materials for the assessment are taken 

from authentic materials such as journals, magazines and newspapers. 

 

Kata kunci: model komunikatif integralif, penilaian. Membaca 

 

Pendahuluan 

elihat kenyataan, hingga dewasa ini pembelajaran membaca di sekolah 

mengalami Tarik ulur antara dua strategi yang ada. Strategi pertama adalah 

pembelajaran membaca harus diperlakukan sebagai kegiatan berbahasa yang 

terpisah dan ketiga kegiatan berbahasa yang lain, yakni menyimak, berbicara, dan 

menulis. Strategi kedua adalah pembelajaran membaca harus diintegrasikan bersama 

dengan tiga atau beberapa kegiatan berbahasa yang lain. 

Jika kita perhatikan di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, tujuan 

utama pengajaran bahasa adalah memahirkan siswa berbahasa. Kemahiran siswa dalam 

berbahasa akan diwujudkan dalam keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Selain itu, pengajaran bahasa pun diarahkan untuk mengembangkan 

kecerdasan, mempertajam dan menjernihkan pikiran. serta menumbuhkan dan 

memantapkan siswa akan rasa senang terhadap bahasa Indonesia 

Pengajaran bahasa merupakan usaha sadar, sengaja, dan berencana untuk 

mengubah kondisi awal siswa menjadi kondisi lain yang bercirikan siswa mahir 

berbahasa secara kreatif, aktual, dan cermat. Siswa yang berhasil dalam pengajaran 

bahasa adalah siswa yang mampu berkomunikasi efektif, lancar, dan wajar, serta mampu 

berinteraksi secara verbal, tertib, dan benar secara gramatikal baik pada saat berbicara dan 

menulis, maupun pada peristiwa menyimak dan membaca. 

Untuk mcwujudkan kemahiran siswa dalam berbahasa perlu diterapkan model 

pembelajaran membaca dan yang lainnya yang memakai dasar pandangan komunikalif dan 

integratif. Dcngan diterapkannya model pendekatan komunikatif dan integratif dalam 

pembelajaran, tentu saja berpengaruh pada model penilaiannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan menguraikan satu model penilaian 

membaca yang memakai dasar pendekatan komunikalif-integratif. Bagaimana merancang penilaian 

dalam pembelajaran membaca secara komunikatif- integratif? 
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Kajian Pustaka 

Tes Bahasa 

Dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran bahasa peranan penilaian sangatlah 

penting. Tingkat ketercapaian tujuan pengajaran yang telah dicanangkan dapat terukur salah 

satunya oleh penilaian. Tujuan utama tes adalah mengukur pencapaian para siswa dalam 

mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Artinya sebelum dilakukan tes, diharuskan 

menentukan tujuan. Selanjutnya dikatakan bahwa langkah akhir dalam proses penilaian adalah 

menentukan tingkat pencapaian hasil belajar yang dicapai para siswa, Dcngan demikian dapatlah 

dikatakan bahwa penilaian diperlukan unluk mengukur pencapaian tujuan instruksional yang 

dicapai oleh siswa setelah mereka mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. 

Dalam pengajaran bahasa, penilaian harus diselaraskan dengan pendekatan yang dipilih 

dalam pembelajaran keterampilan berbahasa tersebut. Sebagai contoh, tujuan pengajaran yang 

dicanangkan untuk mengukur keterampilan berbahasa, berarti tes yang dilakukan pun harus berupa 

pengukuran atas keterampilan siswa dalam berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis). Keempat keterampilan berbahasa itu dapat ditempuh dengan bentuk tes untuk mengukur 

tingkat keterampilan pelajar dalam berbahasa sesuai proses dan tujuan. 

Cara menentukan capaian dalam empat keterampilan berbahasa itu dapat dilakukan 

dengan tes, yaitu kemampuan menyimak, dapat dilakukan melalui peniruan ucapan singkat, 

dialog, ceramah/kuliah, dan pembicaraan; kemampuan berbicara, dapat dilakukan dalam 

bentuk wawancara, menceritakan gambar, bermain pcran, dan pemecahan masalah baik melalui 

kerja kelompok alau bcrbicara berpasangan; kemampuan membaca dapat dilakukan melalui 

pengujian pemahaman inti bacaan dan menentukan kata kunci dari suatu teks; dan kemampuan 

menulis dilakukan dalam bentuk tertulis, misalnya mclaporkan kejadian, membuat memo 

menuliskan pesan, membuat perintah, dan melaporkan kejadian. Pendapat tersebut mencerminkan 

bahwa bentuk pengetesan keterampilan berbahasa hendaknya diukur melalui praktik penggunaan 

bahasa secara langsung sesuai dcngan sasaran dan jcnis keterampilan berbahasa yang 

hendak diukur. 

Hal tersebut sejalan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pcndidikan yang berlaku 

saat ini, bahwa pengajaran bahasa Indonesia diarahkan pada keterampilan berbahasa. 

Orientasi pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan pada bagaimana mcnggunakan 

bahasa Indonesia secara benar sesuai dengan situasi. Jadi secara pragmatis, bahasa lebih 

merupakan satu bentuk kinerja dan performansi daripada sebuah sistem ilmu. Pandangan 

ini membawa konsekuensi bahwa pembelajaran bahasa haruslah lebih menekankan pada 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi daripada pembelajaran tentang sistem bahasa. 

Oleh karena itu, sejalan dengan pandangan ini dalam menyusun silabus haruslah 

menekankan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diikuti dengan 

keterpaduan materi, skenario pembelajaran, media, dan penilaian. 

Dalam melaksanakan penilaian berbahasa perlu diintegrasikan berbagai hal 

dalam berbahasa. Ciri-ciri komunikatif harus tercermin dalam mengukur performansi 

berbahasa Indonesia. Prinsipnya, siswa menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. 

Dengan demikian tes bahasa dengan pendekatan komunikatif integratif harus mengukur 

penguasaan siswa dalam bcrbahasa, baik lisan maupun tertulis yang disesuaikan dengan 

konteks berbahasa. 

 

 

 

 

 

 



Tes Membaca Berdasarkan Pendekatan Komunikatif- Integratif 

Menurut pandangan ini, tes membaca harus mendasarkan diri pada prinsip 

komunikatif dan integratif. Dengan prinsip komunikatif dimaksudkan agar siswa 

melalui kegiatan membaca tidak hanya mempersepsi informasi dari suatu teks, akan 

tetapi juga mampu memproduksikan kembali informasi dalam teks tersebut dengan 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dalam 

pandangan ini, pemahaman terhadap isi informasi bukanlah sasaran akhir dari 

pembelajaran membaca. Sasaran akhirnya adalah siswa mcnggunakan bahasa untuk 

komunikasi. Dalam rangka komunikasi itulah, scmua pemahaman terhadap isi 

informasi dalam teks diwujudkan. 

Dengan prinsip integratif, pembelajaran membaca menjadi kegiatan berbahasa 

yang terpadu, yang tak terpisahkan dengan kegiatan keterampilan berbahasa yang 

lainnya. Membaca dalam pembelajaran ini merupakan basis kegiatan berbahasa yang 

memicu, mendukung. memfasilitasi kegiatan menulis, berbicara, dan menyimak. Prinsip 

integratif ini mengarahkan siswa pada kemampuan berbahasa yang berdimensi tunggal. Hal 

tersebut dapat dimaknai bahwa kompetensi berbahasa yang dimiliki siswa tidak dapat 

dipisah-pisahkan atas kompetensi empat kemahiran berbahasa. Dalam pelaksanaannya 

perlu keterpaduan antara kompetensi kebahasaan, dan kompetensi nonlinguistik. 

Kompetensi bahasa yang dimiliki siswa adalah kompetensi yang utuh seperti yang 

diisyaratkan oleh Goodman tentang kompetensi whole language. 

Pada model ini tes membaca dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap prabacaan, 

tahap bacaan, dan tahap pascabacaan. Masing-masing bagian harus dilakukan sesuai dengan 

urutan penahapannya. Tahap prabacaan akan mendasari tahap bacaan, dan selanjutnya tahap 

bacaan akan mendasari tahap pascabacaan. Keberhasilan dalam pembelajaran membaca 

sangat ditentukan olch optimalisasi pelaksanaan masing-masing tahap ini. 

a.   Tahap Prabacaan 

Pada tahap prabacaan dilakukan untuk mengetahui skemata siswa terhadap teks 

yang diberikan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Guru membagikan teks yang berisi gambar dan tulisan, kemudian bcrtanya, 

misalnya, "kira-kira teks/gambar ini mengenai apa? Siswa mengamati, membaca 

sekilas, dan menjawabnya dengan menuliskannya di lembar jawaban. 

2) Untuk menjajagi sebcrapa banyak pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman siswa 

dalam kaitannya dengan teks. Guru bcrtanya hal-hal yang erat kaitannya dengan 

teks bacaan. 

3) Siswa meminta siswa menuliskan hal-hal yang harus ada dalam tiap subjudul itu. 

b.  Tahap Bacaan 

Tahap bacaan ini terdiri atas beberapa kegiatan membaca, seperti membaca cepat dan 

membaca cermat, yang kemudian diikuti dengan kegiatan pemahaman bahasa. Tahap ini 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap teks bacaan, juga untuk mengukur 

keterampilan berbahasa yang lain, termasuk aspek kebahasaan. 

• Membaca cepat atau sepintas (15 menit) 



 Guru membagikan teks (bisa 2 s.d 4 teks) 

 Siswa menuliskan hal-hal penting dari isi masing-masing teks 

• Membaca cermat untuk mencari informasi lertentu dalam teks (20 menit) 

 Guru meminta siswa untuk membaca teks itu dengan cermat dan selanjutnya siswa 

mengerjakan tugas-tugas berkenaan dengan teks. 

 Dalam tahap ini, guru mendistribusikan teks bacaan kepada para siswa. 

Selanjutnya, ada tiga aktivitas membaca yang dilakukan, yakni skimming, 

scanning, dan membaca intensif. 

Dalam tahap skimming, atau membaca sepintas siswa diminta untuk membaca dalam 

hati teks tersebut secara cepat untuk menemukan hal-hal pokok yang ada dalam bacaan. Mereka 

kemudian diminta membuat kerangka atau peta teks atau struktur tematik teks dengan 

menegaskan atau menolak prediksi yang dibuat mengenai isi teks pada tahap prabacaan. 

Selama pelaksanaan tahap ini, siswa dapat didorong untuk membuat tafsiran tentang bagian-

bagian dari teks yang tidak biasa. 

Tugas yang diberikan guru pada tahap skimming dapat berupa mencocokkan 

pernyataan guru mengenai sub-sub judul, sub-sub topik yang tclah disinggungkan pada 

tahap prabacaan dengan yang ada dalam teks. Aktivitas ini dapat dilakukan secara 

bcrkelompok. Setelah tugas ini selesai, guru mcmeriksa hasil kerja siswa. Caranya. guru 

dapat memintai masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil kerja mereka dan 

kelompok lain menanggapi dan melengkapi. 

Dalam tahap scanning atau mencari informasi tertentu, siswa dapat membaca ulang 

paragraf-paragraf dalam teks bacaan dan diminta unluk memfokuskan perhatiannya 

pada rincian-rincian atau bagian-bagian yang relevan dengan tujuan. Dengan demikian, 

kadang-kadang tidak semua rincian dan bagian dalam bacaan perlu dibicarakan. Tugas 

yang diberikan guru dapat berupa aktivitas menjawab pilihan berganda tentang 

informasi tertentu dalam teks atau menjawab isian yang hanya dapat dijawab siswa 

apabila membaca sccara teliti teks tersebut. 

Dalam tahap membaca intensif, beberapa bagian paragraf atau kalimat 

dimintakan untuk mendapat perhatian lebih. Latihan pada tahap ini dirancang untuk 

menuntun siswa dalam menangkap makna dan kata-kata baru, ekspresi- ekspresi 

tertentu, struktur tertentu, tanpa menggunakan kamus. Latihan inferensi ini didasarkan pada 

konteks yang ada dalam teks. 

Tugas yang diberikan guru untuk tahapan ini dapat bcrmacam-macam seperti 

menentukan pilihan, membuat esei singkat tentang isi teks, membuat kalimat, mengubah 

struktur kalimat, mengganti kata dengan sinonim atau antonim, dan isian terbatas. 

Pengerjaan tugas ini dapat bersifat individu, berpasangan, atau berkelompok. 

c.   Tahap Pascabacaan 

Tujuan dari tahap ini adalah memperkuat apa yang sudah diperoleh siswa dalam 

teks bacaan dan mentransfer pengetahuan dan pengalaman baru ke dalam ranah 

keterampilan berbahasa yang lain, seperti bcrbicara, menyimak, dan menulis. Para siswa 

diberi kesempatan yang cukup untuk mempraktikkan dan memproses informasi baru 

yang dipelajari dalam teks dalam bentuk antara lain roleplay, menulis surat, wawancara, 

debat, presentasi kelas, mendengarkan pembicara tamu, atau bentuk aktivitas lain. 

Setelah menyelesaikan tahap prabacaan dan bacaan dalam waktu 5 menit, siswa 

harus menyelesaikan tahap ini selama waktu 2 menit. Tahap ini berguna untuk memberikan 

pengukuhan apa yang telah dicapai pada dua tahap sebelumnya. 

1. Guru menyediakan surat yang isinya bcrkenaan dengan teks yang dijadikan media 



dalam tahap bacaan. 

2. Guru meminta siswa membaca teks yang berisi surat. 

3. Siswa mengoreksi surat yang diterima. Siswa membuat surat balasan (secara 

individu). 

Rancangan Tes Membaca Berdasarkan Pendekatan Komunikatif dan Integratif 

1. Rancangan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator 
 

Standar Kompetensi  Membaca, memahami, dan mengungkapkan isi cerita dari bacaan 

melalui kegiatan bercerita 

 

Kompetensi Dasar  Menceritakan isi bacaan dengan menggunakan pilihan kata dan 

kalimat efektif 

 Mengetahui pentingnya memperhatikan kesehatan badan. 

 

Indikator 1) Siswa dapat mcngidentifikasi teks-teks yang disajikan. 
2) Siswa dapat menyusun pokok-pokok isi bacaan dari teks bacaan. 
3) Siswa dapat menceritakan isi pokok-pokok bacaan dengan 

menggunakan pilihan kata dan kalimat efektif 
4) Siswa mampu menuliskan surat berkenaan dengan isi bacaan 

 

 

2.    Kriteria peni laian  

1) Identifikasilah minimal lima subjudul dari gambar terlampir! 

Pedoman Penskoran: 

Kegiatan Skor 

Siswa menuliskan judul 1 

Siswa menuliskan 5 subjudul 2 
Siswa tidak menuliskan apa-apa 0 

 

2) Tentukan satu cerita dari teks yang kamu anggap paling menarik dari daftar yang 

telah Anda buat untuk diceritakan! 

 

Pedoman Penskoran: 

Kegiatan Skor 

Siswa menentukan satu cerita dari bacaan 1 

Siswa tidak menuliskan apa-apa 0 

 

3) susunlah pokok-pokok cerita dengan runtut! 

 

Pedoman Penskoran: 
 

Kegiatan Skor 

Siswa menyusun pokok-pokok dari bacaan dengan runtut 2 

Siswa menyusun pokok-pokok dari bacaan tapi tidak runtut 1 
Siswa tidak dapat menuliskan apa-apa 0 

 

 

 

 



 

4)  Ceritakanlah secara lisan isi teks berdasarkan pokok-pokok cerita yang telah 
kamu susun dengan pilihan kata yang tepat dan kalimat yang efektif! 

Rubrik Penilaian Bercerita (perlu disepakati dulu oleh guru dan siswa) 
Berilah tanda cek (V) pada kolom nilai 1,2,3, atau 4 
dengan ketentuan : 1 = kurang; 2 = sedang; 3 - baik; 4 = sangat baik. 

Nama siswa : …………………… 

Tanggal     : …………………… 

Judul Cerita : ……………………… 
 

No. Aspek Deskriptor 1 2 3 4 

1 Kesesuaian isi Isi cerita sesuai dengan pokok-pokok 

cerita yang disusun 

    

2 Kesesuaian 

Visualisasi 

Visualisasi mendukkung isi cerita     

3 Pelafalan Pelafalan kata secara jelas dan tepat     

4 Jeda dan 

Intonansi 

Pengaturan jeda, tingggi-rendah nada, 

keras-lemah suara, dan cepat-lambat 

cerita 

    

5 Gerak/mimik Keserasian antara ekspresi wajah, gerak, 

sikap dan ucapan 

    

Skor Maksimal : 

No 1) = 2 

No 2) = 1 

No 3) = 2 

No 4) = 20 

Jumlah = 25 

Saat siswa melaksanakan perintah no 4) dia sudah harus melaksanakan soal no 1), 2), 

dan 3) 

 

5) Penilaian surat 

 

No Komponen Penilaian Ranah Kognitif Skor Bobot 

1. Isi surat 

Kaitan surat dengan isi bacaan 

Dukungan data 

Urutan karangan 

C5 30  

1-10 

1-10 

1-10 

2. Bahasa penyajian 

Kepaduan antara kalimat dalam paragraph 

Kebenaran tanda baca titik dan koma 

C5  1-10 

1-10 

1-10 
 

Skor total 50 

 

Penghitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut. 

Perolehan Skor 

Nilai akhir = -----------------------       X     Skor Ideal (100)     = . . . 

Skor Maksimum 

 



Simpulan 

Kemahiran siswa dalam berbahasa salah satu faktor pendukungnya adalah 

ketepatan dalam mcmberikan model penilaian. Kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis dapat siswa realisasikan dengan memadukan keempat 

keterampilan berbahasa tersebut baik dalam proses maupun penilaian hasil 

pcmbelajaran. 

Penilaian membaca secara komunikatif dan integratif tepat untuk mengetahui 

tingkat kemahiran siswa dalam membaca. Penilaian kemahiran membaca yang selama 

ini digunakan yaitu dengan model diskret kebanyakan hanya mengukur pemahaman 

secara literal, sedikit sekali mengukur pemahaman secara inferensisal, evaluatif. dan 

apresiatif dalam membaca. Dengan model ini tingkat kemahiran berbahasa siswa 

terlihat melalui praktik langsung tindak berbahasa. 

Hal ini pcrlu mendapat perhatian para guru agar dalam setiap pelaksanaan 

penilaian kemahiran berbahasa, guru dapat menggiring siswa untuk mcngaktualisasikan 

keterampilan mereka dalam berbahasa. Model tes diskret yang selama ini 

dikembangkan para guru dalam mengukur kemampuan berbahasa, disinyalir kurang 

tepat karena tidak bersentuhan langsung dengan unjuk kemahiran berbahasa siswa. 

Selain hal di atas, model ini memiliki kelebihan, yaitu terintegrasinya beberapa aspek 

keterampilan berbahasa. Dengan model penilaian ini, pcmbelajaran berbasis Student 

Center Learning adalah model yang tepat dapat mewujudkan proses belajar 

mengajarnya. 
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