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Abstract: Every student is expected to be able to write clear, coherent, and simple 
paragraphs with accurate grammar and correct spelling. Such a skill is very 
important to learn because it constitutes a basic competence that reflects the 
student s thinking and reasoning. However, students, especially, those of junior high 
schools, often fail to secure this competence. This study is a classroom action 
research the objective of which is to describe the improvement of the students 
competence in paragraph writing through the implementation of scaffolding 
technique at SMPK Santa Maria 2 Malang. This CAR involved the seventh graders 
of the school. The results show that scaffolding technique is significantly effective 
to improve the students competence in paragraph writing.   
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Kesulitan yang paling banyak dialami siswa 
sekolah menengah pertama (SMP) dalam 
pembelajaran menulis adalah kesulitan da-
lam menulis paragraf (Harsiati, 2001). Hal 
itu selaras dengan hasil analisis butir soal 
ujian nasional (UN) yang dilakukan oleh 
Pusat Penilaian Pendidikan yang me-
nunjukkan bahwa soal yang tingkat kesu-
litannya paling tinggi adalah soal yang ter-
kait dengan paragraf, yaitu menentukan ide 
pokok paragraf, melengkapi paragraf 
dengan kalimat topik yang sesuai, dan 
melengkapi paragraf dengan kalimat yang 
padu (Puspendik, 2005). 

Permasalahan itu, perlu dicarikan solu-
sinya. Hal tersebut dilandasi oleh alasan    
(1) kemampuan menulis paragraf adalah 
salah satu kompetensi esensial yang harus 
dimiliki oleh siswa tamatan SMP (BSNP, 

2006) dan (2) kemampuan menulis paragraf 
adalah salah satu refleksi kemampuan siswa 
dalam berpikir dan bernalar.  

Selaras dengan latar belakang yang 
diuraikan tersebut, tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan peningkatan ke-
mampuan siswa dalam menulis paragraf 
dengan menggunakan teknik scaffolding 
pada siswa SMPK SANTA MARIA 2 
Malang kelas VII., khususnya dalam hal: 
(1) peningkatan kemampuan menulis pa-
ragraf secara utuh; (2) peningkatan kemam-
puan menulis paragraf secara lengkap; (3) 
peningkatan kemampuan menulis paragraf 
secara koheren; dan (4) pening-katan 
kemampuan menerapkan kaidah penulisan 
ejaan dan tanda baca. 

Istilah scaffolding pada mulanya diper-
kenalkan oleh Wood, Bruner, dan Ross 
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(1976). Scaffolding dikembangkan sebagai 
sebuah metafora untuk menjelaskan tentang 
suatu bentuk bantuan yang ditawarkan oleh 
guru atau teman sejawat untuk mendukung 
tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam 
proses scaffolding, guru membantu pengua-
saan tugas atau konsep-konsep yang sulit 
dicerna siswa. Guru hanya membantu siswa 
dengan memberikan arahan atau media 
dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit 
dikuasai siswa, namun tanggung jawab 
penyelesaian tugas tetap pada diri siswa. 
Ada kemungkinan dalam mengerjakan tu-
gas, siswa melakukan beberapa kesalahan, 
namun dengan mediasi atau bantuan baik 
berupa umpan balik, bimbingan atau 
petunjuk yang diberikan guru, siswa dapat 
mengerjakan tugas-tugas tersebut dan 
mencapai tujuan. Scaffolding merupakan 
jembatan yang digunakan untuk menghu-
bungkan apa yang sudah diketahui oleh 
siswa dengan sesuatu yang baru yang akan 
dikuasai/diketahui siswa. 

Scaffolding atau mediated learning ada-
lah teori yang dikemukakan oleh Vigotsky, 
khususnya terkait dengan ide tentang Zona 
Proximal Development. Menurut Vigotsky, 
tingkat perkembangan kemampuan anak itu 
berada dalam dua tingkatan/level, yaitu 
tingkat kemampuan aktual (yang dimiliki 
anak) dan tingkat kemampuan potensial 
(yang bisa dikuasai oleh siswa). Zona antara 
tingkat kemampuan aktual dan potensial itu 
disebut zona proximal development. Untuk 
mencapai tingkat kemampuan potensial itu, 
siswa memerlukan tangga atau jembatan 
untuk mencapainya. Salah satu tangga itu 
adalah bantuan dari seorang guru yang 
berupa penggunaan dukungan atau bantuan 
tahap demi tahap dalam belajar dan 
pemecahan masalah. Ragam bantuan yang 
diberikan tergantung pada tingkat kesulitan 
yang dialami siswa, misalnya: memecah 
tugas menjadi lebih kecil, mengatur bagian-
bagian, mengajak berpikir ulang, memba-
hasakan proses berpikir jika tugasnya kom-
pleks; melaksanakan pembelajaran koopera-

tif, melakukan dialog dalam kelompok 
kecil, memberi petunjuk konkret, melaku-
kan tanya jawab, memberikan kartu-kartu 
kunci, atau melakukan pemodelan. Di sam-
ping itu, bila diperlukan bantuan dapat beru-
pa: mengaktifkan latar belakang penge-
tahuan yang dimiliki siswa, memberikan 
tips-tips atau kiat-kiat, strategi, dan prose-
dur-prosedur kunci untuk melaksanakan 
tugas atau memecahkan masalah yang 
dihadapi siswa. Bantuan itu diberikan agar 
siswa tidak frustasi karena mengerjakan 
tugas atau suatu keterampilan yang sulit 
dicapai/dilaksanakan. 

Klausmeier (1977) menegaskan bahwa 
scaffolding adalah salah satu pemikiran 
penting konstruktivis modern. Paradigma 
pembelajaran constructivistic telah disuara-
kan dengan lantang oleh Degeng (2002) 
sebagai hal yang wajib untuk merevolusi 
pembelajaran di Indonesia apabila kita ingin 
menghasilkan sumber daya manusia yang 
ideal (dalam Latief, 2002). Paradigma 
behavioristic yang dipegang guru selama 
ini, yang wujudnya dalam proses pembe-
lajaran berupa transfer pengetahuan dari 
guru ke siswa, telah menunjukkan kegagal-
annya dalam menghasilkan lulusan pendi-
dikan yang ideal. Cara pandang behavioris-
tic tersebut harus secara radikal diganti 
dengan cara pandang constructivistic. 

Ciri khas paradigma constructivistic 
adalah keaktifan dan keterlibatan siswa 
dalam upaya proses belajar dengan meman-
faatkan pengetahuan awal dan gaya belajar 
masing-masing siswa dengan bantuan guru 
sebagai fasilitator yang membantu siswa 
apabila siswa mengalami kesulitan dalam 
upaya belajarnya. Penafsiran terkini dari ide 
Vigotsky itu adalah siswa seharusnya dibe-
rikan tugas yang kompleks, sulit, menan-
tang, dan realistis kemudian siswa diberikan 
bantuan atau dukungan berupa tahapan-
tahapan untuk menyelesaikan tugas yang 
kompleks tersebut. Tugas yang terlalu mu-
dah juga akan menjadikan siswa malas dan 
tidak termotivasi belajar. Demikian juga 
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tugas yang terlalu sulit bisa membuat siswa 
frustasi. Dengan bantuan bertahap dari guru 
atau bisa juga teman sejawat, tugas yang 
sulit dapat dikerjakan oleh siswa. 

Pemberian dukungan setahap demi seta-
hap ini bukan berarti siswa diajar sedikit 
demi sedikit komponen suatu tugas kom-
pleks sehingga pada suatu saat akan 
terwujud menjadi suatu kemampuan untuk 
menyelesaikan tugas kompleks tersebut. 
Teknik scaffolding digunakan untuk men-
capai kompetensi yang kompleks, menan-
tang, sulit, dan realistis. Untuk mencapai 
kompetensi tersebut diperlukan tangga, 
tahapan, atau bantuan agar siswa dapat 
mencapai kompetensi yang kompleks terse-
but secara mudah dan bertahan lama. 

Penggunaan teknik scaffolding dalam 
pembelajaran itu menjadikan guru berpikir 
tentang tahapan atau tangga yang dapat 
digunakan agar siswa dengan mudah dapat 
melaksanakan tugas kompleks setahap demi 
setahap. Tahapan tugas tersebut merupakan 
rangkaian kegiatan yang hierarkis yang me-
mang diperlukan untuk mencapai kompe-
tensi optimal yang seharusnya dikuasai 
siswa. Sebagai contoh, untuk mencapai 
kompetensi menulis puisi, guru merangsang 
imajinasi siswa dengan memperdengarkan 
sebuah lagu. Dengan rangsangan berupa  
lagu, yang pada hakikatnya lagu adalah 
puisi yang dinyanyikan, siswa tidak berada 
dalam kondisi blank atau kosong. Rang-
sangan imajinatif tersebut diharapkan dapat 
memicu ide kreatif siswa. 

Munculnya ide kreatif tersebut diguna-
kan untuk merangsang munculnya ide penu-
lisan dan pengembangan ide dalam bentuk 
kata atau frasa yang dapat menggambarkan 
judul yang ditemukan. Kata dan frasa yang 
ditemukan dirangkai menjadi larik-larik 
puisi. Selanjutnya, siswa diajak menyunting 
puisi yang telah dibuat dari segi persajakan, 
pilihan kata, dan iramanya. Melalui pena-
hapan atau scaffolding itu, diharapkan 
setiap siswa dapat menguasai kompetensi 

yang kompleks secara mudah dan tahan 
lama. 

Guru yang telah menerapkan paham 
konstrutivisme memahami benar bahwa 
pengetahuan itu dibangun sedikit demi 
sedikit, dan diperluas atau diperdalam mela-
lui kegiatan mengalami dalam konteks ala-
miah/nyata (C.Stars, 2001). Hal itu akan 
tecermin dalam skenario pembelajarannya 
yang didesain secara bertahap dalam bentuk 
fase-fase untuk membantu siswa mencapai 
kompetensi optimal yang harus dikuasai. 

Fase pertama adalah fase persiapan. 
Fase itu digunakan untuk membuka cakra-
wala, pemikiran siswa untuk memunculkan 
ide-ide kreatif yang terpendam dalam benak 
siswa. Pada fase itu siswa diajak melakukan 
eksplorasi, siswa diajak memikirkan feno-
mena-fenomena berkaitan dengan kompe-
tensi yang akan dikuasai. Selanjutnya, guru 
memberikan rangsangan agar siswa melaku-
kan sesuatu dengan memanfaatkan pengeta-
huan awal (prior knowledge) yang telah 
dimiliki dan mengaitkannya dengan kompe-
tensi yang akan dicapai melalui pertanyaan-
pertanyaan kritis. Pada fase persiapan itu, 
guru dapat mengajukan pertanyaan mengga-
li, pertanyaan provokatif, melakukan dialog, 
debat tentang fakta-fakta, atau fenomena. 
Pemunculan konsep-konsep yang kontra-
diktif dimaksudkan sebagai titik awal (start 
point) agar siswa melakukan inkuiri. Dalam 
pembelajaran menulis paragraf, siswa diajak 
mengenali beragam contoh paragraf, mene-
mukan ciri paragraf yang baik, mengenali 
jenis-jenis paragraf, mengenali beragam 
pola pengembangan paragraf, mengenali 
contoh-contoh paragraf sumbang, tidak 
utuh, tidak lengkap, tidak logis, dll. 

Fase kedua adalah fase presentasi. Pada 
fase itu, siswa berusaha mengonfirmasi dan 
mengklarifikasi pandangan-pandangannya, 
dengan diajak mengalami, menemukan, 
menerapkannya pada beragam konteks, dan 
mengukuhkan temuannya. Pada fase itu, 
misalnya siswa diajak menyusun kalimat 
topik, mengembangkan ide penjelas, meni-
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lai koherensi paragraf, menilai ketepatan 
penulisan ejaan dan tanda baca. Dengan 
tahapan yang sudah didesain guru, siswa 
mencoba menilai paragraf teman, melihat di 
mana letak kehebatan paragraf yang dikem-
bangkan teman, dan melihat letak keku-
rangannya. Penilaian yang dilakukan secara 
terus-menerus itu merupakan upaya yang 
sengaja dilakukan agar siswa secara ber-
sama-sama menguasai kompetensi yang 
seharusnya dikuasai. 

Fase ketiga adalah fase refleksi. Setiap 
selesai pembelajaran, guru melakukan 
sharing/tukar informasi tentang pembela-
jaran yang telah dialami bersama. Guru 
menanyakan apa saja yang telah dipelajari, 
kesulitan-kesulitan apa yang ditemui, faktor 
apa saja yang mendukung tercapainya ke-
giatan pembelajaran. Pada tahap refleksi itu, 
guru juga dapat menanyakan hal-hal yang 
terkait dengan perasaan siswa, misalnya apa 
yang disukai dan tidak disukai siswa dalam 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Applebee dan Langer (dalam Zhao and 
Orey, 1999) mengidentifikasi ada lima lang-
kah dalam pembelajaran dengan menerap-
kan teknik scaffolding. Pertama, inten-
tionality yaitu mengelompokkan tugas kom-
pleks yang hendak dikuasai siswa menjadi 
beberapa bagian yang spesifik dan jelas. 
Bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan 
untuk mencapai kompetensi secara utuh. 
Kedua, appropriateness yaitu memfokuskan 
pemberian bantuan pada aspek-aspek yang 
belum dapat dikuasai siswa secara mak-
simal. Ketiga, structure yaitu pemberian 
model agar siswa dapat belajar dari model 
yang ditampilkan. Keempat, collaboration 
yaitu guru memberikan respons/balikan 
terhadap tugas yang dikerjakan siswa. Peran 
guru di sini bukan sebagai evaluator, tetapi 
sebagai kolaborator. Kelima, internalization 
yaitu pemantapan pemilikan pengetahuan 
yang dimiliki siswa agar benar-benar dikua-
sainya dengan baik.  

Lange (2002) menyebutkan adanya lima 
langkah pembelajaran dengan menerapkan 

teknik scaffolding, yaitu: pemodelan sesuai 
dengan perilaku yang diharapkan, siswa 
memberikan penjelasan terkait dengan mo-
del yang ditampilkan, mengajak siswa ber-
partisipasi, mengklarifiksi dan memveri-
fikasi pemahaman siswa, dan mengajak si-
swa menemukan kata kunci atau inti pem-
belajaran.  

Langkah pertama dalam teknik scaf-
folding versi Lange (2002) adalah pemo-
delan. Lange yang merujuk pendapat Hogan 
and Pressley (1997) menyatakan bahwa 
pemodelan adalah mengajarkan perilaku 
yang mencerminkan bagaimana seseorang 
merasa, berpikir, atau bertindak sesuai 
dengan situasi yang diberikan. Ada tiga tipe 
model, yaitu model yang diberikan melalui 
proses berpikir, model yang diverbalkan 
lewat kata-kata, dan model melalui per-
buatan atau performansi.  

Dari model yang ditampilkan itu, siswa 
diminta menjelaskan apa yang telah 
dipelajari dari model tersebut, mengapa bisa 
begitu, dan bagaimana bisa seperti itu. Pada 
tahap awal, penjelasan rinci dan diulang-
ulang agar pemahaman siswa mendalam 
dan mudah mengingatnya. Setelah siswa 
memahami konsep terkait dengan model 
tersebut, siswa mencoba berlatih melakukan 
kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan, dari latihan itu, guru dapat 
memberikan klarifikasi dan verifikasi ter-
kait dengan pemahaman siswa melalui pem-
berian respons balik terhadap perilaku sis-
wa. Pada kegiatan akhir, siswa diajak untuk 
menemukan sendiri apa yang sudah dan 
belum dikuasai, dan guru memberikan 
penguatan. 

Dari beberapa skenario atau tahapan 
dalam penerapan teori scaffolding tersebut, 
dapat disimpulkan aspek-aspek esensial dari 
tahapan teknik scaffolding, yaitu 1) pemi-
lahan aspek yang kompleks menjadi 
tahapan-tahapan, namun tetap merupakan 
satu kesatuan untuk mencapai kompetensi 
yang utuh, 2) penentuan fokus bantuan yang 
diperlukan siswa, 3) pemodelan terkait 
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dengan perilaku yang diharapkan, dan 4) 
siswa dapat menjelaskan aspek penting dari 
pemodelan, 4) pemberian umpan balik 
melalui teknik kolaborasi, dan 6) peman-
tapan pemahaman siswa. 

Ada beberapa tantangan yang perlu 
diminimalkan bila ingin menerapkan teknik 
scaffolding. Tantangan tersebut adalah 
sebagai berikut: 1) membutuhkan banyak 
waktu; 2) dibutuhkan cukup personel untuk 
dapat menerapkan teknik ini dengan baik; 
3) pemodelan yang diberikan bisa tidak 
memadai apabila guru tidak memiliki 
pemahaman yang cukup tentang kebutuhan 
individual para siswanya. 

METODE  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Prosedur pelaksanaan tindakan dila-
kukan melalui sistem berdaur ulang yang 
dikenal dengan tahap-tahap kegiatan yang 
membentuk siklus (Suyanto, 2002). Dalam 
setiap siklus, ada beberapa tindakan yang 
ditempuh, yaitu 1) perencanaan tindakan, 2) 
pelaksanaan tindakan dan pengamatan, dan 
3 refleksi (Proyek PGSM, 1999).  

Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti (dosen dan guru 
mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VII)) 
secara kolaboratif mengadakan kegiatan 
sebagai berikut: 1) mendiskusikan kesu-
litan-kesulitan siswa dalam menyusun para-

graf dan menentukan satu kesulitan yang 
diprioritaskan untuk ditangani atau dicari-
kan solusi pemecahannya; 2) merumuskan 
alternatif tindakan yang akan dilaksanakan 
untuk memecahkan masalah yang akan dita-
ngani; 3) menyusun tahap-tahap atau skena-
rio pembelajaran menulis paragraf dengan 
teknik scaffolding; 4) membuat lembar 
observasi untuk melihat bagaimana kondisi 
belajar-mengajar di kelas ketika teknik 
pembelajaran tersebut diterapkan; 5) mem-
buat alat bantu mengajar untuk digunakan 
dalam rangka mengoptimalkan kemampuan 

menyusun paragraf; 6) merancang alat eva-
luasi untuk melihat apakah kemampuan 
siswa dalam menyusun paragraf mengalami 
peningkatan; dan 7) memberikan pemo-
delan (contoh) tentang penerapan teknik 
scaffolding dalam pembelajaran menulis 
paragraf kepada para tim peneliti. 

Tahap Pelaksanaan Tindakan dan 
Pengamatan 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan, 
peran peneliti adalah: (1) bekerja sama 
dengan guru melaksanakan tindakan yang 
direncanakan (2) mengamati secara kom-

prehensif terhadap pelaksanaan tindakan 
dan mencatat fenomena yang terjadi dengan 
menggunakan instrumen penelitian yang 
telah disiapkan; dan (3) mengumpulkan dan 
menganalisis data empiris pelaksanaan tin-
dakan, kendala yang dihadapi serta aspek-
aspek lain yang terkait dengan tujuan 
penelitian. 

Tahap Analisis dan Refleksi 

Hasil yang didapatkan dalam tahap 
observasi dikumpulkan serta dianalisis. 
Analisis dilakukan dengan tiga tahap, yaitu 
reduksi data, paparan data, dan penyim-
pulan. Dari hasil observasi, dosen bersama 
dengan guru mengadakan analisis dengan 
melihat data observasi, apakah kegiatan 
yang dilakukan telah meningkatkan kemam-
puan siswa dalam menyusun paragraf dan 
meningkatkan sikap positif siswa terhadap 
pembelajaran. Di samping data hasil obser-
vasi, dipergunakan pula jurnal yang dibuat 
bersama antara dosen dengan guru. Data 
dan jurnal dapat juga dipergunakan sebagai 
acuan bagi peneliti (guru dan dosen) untuk 
dapat mengevaluasi dirinya sendiri.  

Hasil analisis data yang dilaksanakan 
dalam tahap ini dipergunakan untuk reflek-
si, yakni memberikan makna terhadap pro-
ses dan hasil yang terjadi, yakni perubahan 
apa yang terjadi sebagai dampak dari inter-
vensi atau tindakan yang telah dilaksana-
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kan. Dari refleksi itu akan diketahui tentang 
apa yang sudah atau belum dituntaskan atau 
dicapai dengan tindakan yang telah diberi-
kan. Hasil refleksi itu digunakan sebagai 
bahan renungan tentang kelebihan dan 
kekurangan dari tindakan yang telah dilaku-
kan dan sebagai acuan untuk merencanakan 
siklus berikutnya dengan prosedur dan 
tahap-tahap yang sama seperti siklus sebe-
lumnya.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMPK 
SANTA MARIA 2 Malang. Subjek pene-
litian adalah siswa Kelas VII-C sebanyak 34 
siswa. Faktor yang akan diteliti dalam pene-
litian tindakan kelas ini adalah faktor siswa:  
diteliti peningkatan keterampilan siswa 
dalam menyusun paragraf dengan diterap-
kan teknik scaffolding dalam pembelajaran.  

Sumber data adalah siswa kelas VII-C 
SMPK SANTA MARIA 2 Malang. Jenis 
data yang dikumpulkan adalah data kuan-
titatif dan data kualitatif tentang keteram-
pilan siswa dalam menulis paragraf. Data 
tentang keterampilan menyusun paragraf 
diperoleh dengan melaksanakan tes kinerja, 
yaitu siswa diberi tugas menulis paragraf.  
Data tentang perkembangan kemampuan 
menulis paragraf diperoleh dari portofolio 
yang disusun siswa terkait dengan kemam-
puan menulis paragraf. Data tentang refleksi 
serta perubahan yang terjadi di kelas diam-
bil dari jurnal. 

HASIL 
Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah melakukan pretes. 
Kegiatan yang dilaksanakan pada saat pre-
tes adalah sebagai berikut: 1) pertemuan 
pertama, guru melakukan pretes menulis 
sebuah paragraf kepada seluruh siswa di 
kelas VII kemudian guru bersama dengan 
dosen melaksanakan analisis hasil pretes 
dan menyimpulkan kemampuan awal yang 
dimiliki siswa terkait dengan kemampuan 
menulis paragraf.  

Dari hasil pretes, ternyata 97,6% siswa 
mengalami kesulitan dalam menulis para-
graf. Hal itu karena 97,6% siswa memper-
oleh nilai di bawah 60. Kesulitan tampak 
nyata dari paragraf yang disusun. Paragraf 
yang ditulis tidak utuh, artinya kalimat 
penjelas tidak menjelaskan ide pokok; 
kalimat penjelas tidak memadai untuk 
menjelaskan ide pokok, kalimat penjelas 
miskin gagasan, yakni satu kalimat diulang-
ulang; kalimat dalam paragraf juga tidak 
koheren, kalimat topik dalam paragraf tidak 
dikembangkan dengan kalimat penjelas 
yang benar-benar mendukung atau menje-

laskan ide pokok secara logis dan dengan 
data dukung yang kuat. Oleh karena setiap 
kelas memiliki kemampuan awal yang sama 
berdasarkan hasil pretes, dipilihlah satu ke-
las untuk digunakan sebagai subjek peneli-
tian ini. Kelas yang dipilih adalah kelas VII-
C, jumlah siswa sebanyak 34 siswa. 

Setelah pretes dilaksanakan, kegiatan 
berikutnya adalah melaksanakan tindakan 
berupa penggunaan teknik scaffolding 
dalam menulis paragraf. Dalam pelaksanaan 
tindakan, kegiatan yang dilakukan peneliti 
adalah sebagai berikut.  

Pendahuluan 

1. Guru memberikan dua contoh paragraf. 
Siswa diminta mengamati dan memilih, 
manakah dari kedua paragraf tersebut 
yang mudah dipahami dan kaya infor-
masi. 

2. Dari pilihan siswa, guru meminta siswa 
menjelaskan mengapa paragraf yang satu 
mudah dipahami dan yang lain sulit 
dipahami dan tidak kaya informasi. 

3. Dari tanya jawab itu, siswa diajak 
mengambil simpulan bahwa paragraf 
yang baik (yang utuh, lengkap, dan 
koheren) adalah paragraf yang mudah 
dipahami dan kaya informasi. 

4. Guru menjelaskan kompetensi yang 
harus dikuasai siswa, yaitu siswa dapat 
menulis paragraf yang baik. 



 
Priyatni, Peningkatan Kompetensi Menulis 212 

Kegiatan Inti  
Tahap I (Menentukan Kalimat Topik dan 
Kalimat Penjelas)

 
1. Siswa dibagi menjadi empat kelompok. 

Tiap kelompok mendapatkan 1 amplop 
berisi kartu-kartu kalimat. 
Contoh Kartu Kalimat 

 

Bangsa Indonesia  harus  betul-betul menyadari bahwa potensi laut sangat 
perlu dilestarikan. 

 

Salah satu contoh kegiatan yang merugikan tersebut adalah  pencurian ikan 
dan pencemaran laut. 

 

Kondisi laut Indonesia berbeda dengan Thailand. 

 

Indonesia adalah negara bahari dan dijuluki sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia.  

 

Total luas lautannya 5,8 juta--6 juta km persegi.  

 

Dari jumlah kapal yang ada tersebut, hanya beberapa yang dioperasikan.  

 

Contoh gamblang  kerusakan laut adalah rusaknya terumbu karang kita. 

 

Keberhasilan yang diraih  itu  berkat ketepatan kebijakan yang diambil 
dalam bidang kelautan. 

 

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan kita. 

 

Penjagaan dan pelestarian laut merupakan hal yang sangat penting. 

 

Perkembangan industri laut belum sesuai dengan perkembangan perilaku 
para pelaku bisnis dan perilaku pasar. 

 

Pada kenyataannya, kapal yang dioperasikan itu cuma setengahnya. 

2. Setiap kelompok berdiksusi dan menen-
tukan manakah dari kartu kalimat 
tersebut yang berpotensi menjadi ide 
pokok dan manakah yang berpotensi 
menjadi ide penjelas. 

3. Setiap kelompok memajang hasil dis-
kusinya pada papan flanel yang telah 
disediakan

4. . 

IDE POKOK IDE PENJELAS 

   

5. Setiap kelompok  mengoreksi ketepatan 
hasil kerja kelompok lain. Setiap 
kelompok memberikan alasan/penjelasan 
terkait dengan temuannya. 

6. Guru memberikan penguatan terkait 
dengan temuan siswa. 

7. Guru dan siswa menyimpulkan ciri 
kalimat topik dan kalimat penjelas. 

Tahap II (Penyusunan Peta Isi Melalui 
Pemodelan)

 

1. Kegiatan dilanjutkan dengan meminta 
siswa memilih salah satu dari kalimat 

topik yang telah didiskusikan pada 
kegiatan tahap 1.  

2. Setiap siswa diminta mengamati peta isi 
yang dikembangkan dari kalimat topik.  

3. Peta isi adalah ide-ide penjelas yang 
akan menjelaskan ide pokok. Dengan 
membuat peta isi ini diharapkan paragraf 
tidak miskin gagasan. Penanda paragraf 
yang miskin gagasan adalah adanya 
pengulangan kalimat yang sama berkali-
kali. Peta isi adalah tahap awal pengem-
bangan paragraf. Untuk dapat menyusun 
peta isi secara layak dan memadai 
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dibutuhkan wawasan yang luas terkait 
dengan ide pokok yang akan dikembang-
kan. Wawasan yang luas ini dapat diper-
oleh dengan banyak membaca, menemu-
kan kekayaan wawasan terkait ide pokok 

dari berbagai buku pustaka yang relevan, 
dari ensiklopedi, dari majalah, atau surat 
kabar. Berikut ini dicontohkan dua 
model peta isi.  

Contoh 1            

Contoh 2 

 

MANFAAT PERPUSTAKAAN  

BAGI SISWA 

Menumbuhkan minat baca Memperkaya wawasan 

Membantu penyelesaian tugas Memperoleh jawaban terhadap 
rasa keingintahuan 
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4. Setelah mengamati peta isi, siswa dimin-
ta untuk mengamati cara mengembang-
kan peta isi ke dalam paragraf dengan 
menambahkan kata tugas atau kata 

penghubung, atau pengulangan kata 
kunci. 

      Contoh pengembangan peta isi

Contoh 1 

Perpustakaan memberikan banyak manfaat bagi siswa. Dengan mengakrabi perpustakaan, 
minat baca siswa akan tumbuh dengan pesat. Selain itu, perpustakaan menyediakan beragam 
sumber informasi yang dapat memperkaya wawasan dan cara berpikir siswa. Perpustakaan juga 
dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah. Dengan memanfaatkan 
perpustakaan secara baik, membantu siswa untuk memperoleh jawaban dari semua rasa 
keingintahuan siswa.  
Contoh 2  

Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah 
menghasilkan telur 2000 sampai dengan 3000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas 
mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang 
biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sedangkan lebah jantan bertugas 
mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, 
lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari 
madu. 

5. Siswa diminta menjelaskan fungsi 
penyusunan peta isi. 

6. Guru memberikan penguatan bahwa peta 
isi memiliki peran yang sangat penting. 
Dengan adanya peta isi, paragraf menjadi 

pembagian 
pekerjaan  

lebah 

Ratu lebah

 

Lebah 
pekerja 

Lebah 
jantan 

Mengang-
kut air 

Membawa 
serbuk sari

Membawa 
sari madu

 

Mengum-
pulkan zat 

perekat 

Membawa 
calon ratu

 

Mencari 
tempat 
yang 
mengan 

dung sari 

Bertelur   
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kaya gagasan/informasi sehingga kalimat 
tidak diulang-ulang. 

Tahap III (Mengembangkan Peta Isi 
Menjadi Paragraf)

 

1. Pada pertemuan berikutnya, siswa 
menentukan kalimat topik, membuat peta 
isi, dan mengembangkannya menjadi 
paragraf. 

2. Siswa menilai paragraf yang telah 
disusun dengan menggunakan pedoman 
penilaian yang telah disediakan.  

3. Siswa saling menukarkan paragraf yang 
telah ditulis untuk mendapatkan korek-
si/masukan. 

4. Peneliti melakukan koreksi terhadap 
hasil kerja siswa menyusun paragraf.  

Penutup  

1. Guru melakukan refleksi, menanyakan 
apa yang telah dikuasai, apa yang belum 
dikuasai, dan kesan-kesan siswa terkait 
dengan pembelajaran yang telah dilaksa-
nakan. 

2. Pembelajaran ditutup dengan memberi-
kan tugas kepada siswa untuk memi-
lih/menyusun kalimat topik membuat 
peta isi, dan mengembangkannya men-
jadi paragraf yang utuh, lengkap, ko-
heren, dan sesuai dengan kaidah peng-
gunaan ejaan dan tanda baca. 
Dari tindakan yang telah dilakukan pada 

siklus I dapat dideskripsikan pola penerapan 
teknik scaffolding dalam pembelajaran 
menulis paragraf. Pembelajaran menulis 
paragraf yang kompleks dilaksanakan 
dalam beberapa tahap, namun semua tahap-
an tersebut merupakan satu kesatuan. Tiap 
tahap difokuskan pada penguasaan aspek 
tertentu. Aspek penting yang sangat berpe-
ngaruh dalam penguasaan kompetensi siswa 
adalah penggunaan teknik pemodelan, pem-
berian umpan balik melalui kolaborasi, dan 
pemantapan pemahaman siswa. Kelima pola 
itulah inti penerapan teknik scaffolding 

dalam pembelajaran menulis, khususnya 
menulis paragraf. 

Setelah dilaksanakan tindakan, ditemu-
kan peningkatan kemampuan siswa dalam 
menulis paragraf dibandingkan dengan saat 
pretes. Pada siklus 1, 52,94%, siswa men-
dapat nilai di atas 60. Memang, dilihat dari 
pencapaian hasil akhir penelitian ini, 
penguasaan siswa dalam menyusun paragraf 
masih rendah. Hal ini karena perolehan nilai 
siswa jauh berada di bawah indikator 
penelitian itu. Batas ketuntasan minimal 
adalah jika 75% siswa memperoleh skor 
minimal 75.  

Analisis, Interpretasi dan Tindak Lanjut 
Tindakan Siklus I 

Berdasarkan temuan-temuan pada 
siklus I, dapat disimpulkan bahwa siswa 
mengalami kesulitan dalam aspek keutuhan 
dan kelengkapan paragraf. Hasil analisis 
dan diskusi dengan tim peneliti menemukan 
bahwa penyebab utama kesulitan tersebut 
adalah siswa belum memiliki pemahaman 
yang mantap tentang ide pokok dan ide 
penjelas serta belum memiliki keterampilan 
tentang cara merumuskan kalimat topik 
yang baik. Di samping itu, paragraf siswa 
yang belum memenuhi syarat kelengkapan 
disebabkan siswa miskin gagasan untuk 
mengembangkan kalimat penjelas yang 
benar-benar dapat menjelaskan kalimat 
topik. 

Penyebab utama dari munculnya kesu-
litan itu setelah dianalisis dari strategi 
pembelajarannya adalah siswa kurang diberi 
banyak latihan. Pada saat teknik scaffolding 
diterapkan, siswa hanya mengamati model-
model yang ada. Oleh karena itu disepakati 
pada siklus 2 nanti langkah-langkah pem-
belajaran tetap, ditambah dengan latihan 
dengan fokus pada penentuan kalimat topik, 
pengembangan peta isi, dan latihan 
mengembangkan peta isi menjadi paragraf 
yang utuh lengkap, koheren, dan menyun-
ting kesalahan penulisan ejaan dan tanda 
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baca. Di samping itu, dalam pemilihan 
materi untuk menentukan kalimat topik, 
siswa diminta memilih topik-topik yang 
dekat dengan kehidupannya agar pengem-
bangan gagasannya menjadi kaya.  

Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Berdasarkan temuan penelitian pada 
siklus I dilakukanlah perbaikan teknik 
pemodelan pada siklus II dengan prosedur 
berikut. 

Tahap 1 (Memantapkan Pemahaman 
tentang Kalimat Topik dan Kalimat 
Penjelas) 

1. Siswa mengamati rumusan kalimat topik. 
Contoh: Perpustakaan memberikan ba-
nyak manfaat. 

2. Siswa diajak mengamati dengan saksama 
contoh kalimat topik di atas. Rumusan 
kalimat topik tersebut terdiri atas dua 
aspek penting, yaitu topik dan ide 
pengontrol. 

3. Topik adalah masalah pokok yang akan 
ditulis dideskripsikan dalam paragraf. 
Sedangkan ide pengontrol adalah ide 
yang akan membatasi ke arah mana topik 
itu akan dikembangkan.  

Kalimat Topik Topik Ide Pengontrol 

Perpustakaan 
memberikan banyak 
manfaat bagi pelajar 

Perpustakaan    Memberikan banyak manfaat bagi pelajar 

 

Menumbuhkan minat baca; 

 

Memperkaya wawasan; 

 

Membantu penyelesaian tugas; 

 

Memperoleh jawaban terhadap rasa 
keingintahuan. 

Perpustakaan memiliki 
beragam jenis. 

Perpustakaan Memiliki beragam jenis. 

 

Perpustakaan desa 

 

Perpustakaan daerah/kota 

 

Perpustakaan provinsi 

 

Perpustakaan nasional 

 

Perpustakaan umum 

 

Perpustakaan pribadi 
Perpustakaan sumber 
inspirasi 

Perpustakaan Sumber inspirasi: 

 

Inspirasi untuk menulis esai 

 

Inspirasi untuk berkreasi seni: musik, 
kriya, dan gambar 

 

Inspirasi untuk berkreasi teknologi 

Dari contoh yang ada pada tabel 
tersebut, dapat diamati bahwa rumusan 
paragraf yang baik harus memuat topik dan 
ide pengontrol. Ide pengontrol akan 
membatasi pengembangan dari topik. Topik 
bisa sama, namun jika ide pengontrolnya 
berbeda, maka kalimat-kalimat penjelas 
juga akan berbeda. 

Tahap II (Berlatih Memilih dan Membuat 
Rumusan Kalimat Topik yang Tepat) 

1. Berlatih menemukan kalimat topik. 
2. Berlatih membuat rumusan kalimat topik 

yang baik 
3. Berlatih mengoreksi rumusan kalimat 

topik milik teman 
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Tahap III (Berlatih Mengembangkan Peta 
Isi) 

1. Memilih satu kalimat topik terbaik 
2. Berlatih menyusun peta isi dari kalimat 

topik yang dipilih 
3. Mempresentasikan peta isi yang telah 

disusun 
4. Memberikan komentar terhadap peta isi 

yang dipresentasikan 
5. Memperbaiki peta isi yang telah diberi 

masukan 

Tahap IV (Berlatih Mengembangkan Peta 
Isi menjadi Paragraf) 

1. Berlatih menyusun paragraf 
2. Mengoreksi paragraf yang disusun 

sendiri 
3. Merevisi paragraf yang telah diedit 

Setelah dilaksanakan tindakan siklus II, 
kemampuan siswa dalam menulis paragraf 
ternyata meningkat sangat signfikan. 
Kemampuan siswa dalam menulis paragraf 
yang memenuhi syarat keutuhan dan 
kelengkapan sudah tidak diragukan lagi.  
Dari 34 subjek penelitian ini, hanya ada 2 
(5,88%)yang tidak tuntas, nilainya di bawah 
75. Sedangkan 32 subjek penelitian 
(94,12%) telah tuntas, nilai di atas 75.  

Faktor guru yang profesional, kete-
latenan, keseriusannya juga menyebabkan 
keberhasilan penerapan teknik scaffolding 
siklus II. Motivasi dan minat siswa yang 
sangat tinggi dalam mengikuti keseluruhan 
pembelajaran juga merupakan faktor penen-
tu keberhasilan. 

PEMBAHASAN  

Keberhasilan penerapan teknik scaf-
folding ini dapat diibaratkan seperti kesem-
buhan seorang pasien di rumah sakit. 
Kesembuhan pasien di rumah sakit tidak 
hanya ditentukan oleh jenis dan dosis obat 
yang diberikan oleh dokter, tetapi dipenga-
ruhi juga oleh pribadi pasien, sikap dokter, 
lingkungan rumah sakit, perhatian keluarga, 
dan lain-lain. Demikian juga kegiatan tin-

dak lanjut untuk menyelesaikan permasa-
lahan siswa, tidak hanya tertuju kepada 
siswa itu, melainkan juga kepada semua 
pihak yang terkait dengan kegiatan 
pembelajaran dan berkontribusi menimbul-
kan permasalahan siswa, misalnya profe-
sionalitas guru, lingkungan sekolah, masya-
rakat, dan keluarga. Bahkan, menyelesaikan 
permasalahan belajar siswa terkadang bisa 
menjadi lebih rumit dibandingkan mengo-
bati suatu penyakit, karena keunikan dan 
kompleksitas faktor-faktor yang memenga-
ruhinya. 

Faktor guru yang profesional, ketela-
tenan, keseriusannya yang menyebabkan 
keberhasilan penerapan teknik scaffolding 
dalam penelitian ini dan juga motivasi dan 
minat siswa yang sangat tinggi dalam 
mengikuti keseluruhan pembelajaran. Tek-
nik scaffolding yang perlahan dan bertahap, 
memang membutuhkan dedikasi dan ketela-
tenan serta profesionalitas dari seorang 
guru. 

Langkah-langkah pembelajaran serta 
tindak lanjut yang dilaksanakan dalam 
penelitian ini, seperti yang disarankan oleh 
Applebee dan Langer (dalam Zhao and 
Orey, 1999), yaitu ada lima langkah dalam 
pembelajaran dengan menerapkan teknik 
scaffolding. Pertama, intentionality yaitu 
mengelompokkan tugas kompleks yang 
hendak dikuasai siswa menjadi beberapa 
bagian yang spesifik dan jelas. Bagian-
bagian itu merupakan satu kesatuan untuk 
mencapai kompetensi secara utuh. Kedua, 
appropriateness yaitu memfokuskan pem-
berian bantuan pada aspek-aspek yang 
belum dapat dikuasai siswa secara mak-
simal. Ketiga, structure yaitu pemberian 
model agar siswa dapat belajar dari model 
yang ditampilkan. Keempat, collaboration 
yaitu guru memberikan respons/balikan 
terhadap tugas yang dikerjakan siswa. Peran 
guru di sini bukan sebagai evaluator, tetapi 
sebagai kolaborator. Kelima, internalize-
tion, yaitu pemantapan pemilikan pengeta-
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huan yang dimiliki siswa agar benar-benar 
dikuasainya dengan baik.  

Dalam penerapan teknik scaffolding itu 
memang banyak tantangan yang harus 
ditaklukkan. Tantangan tersebut adalah 
sebagai berikut.  
1. Membutuhkan banyak waktu. 
2. Dibutuhkan analisis yang cermat agar 

benar-benar dapat diketahui letak kesu-
litan siswa sehingga dapat diberikan 
tindak lanjut yang tepat. 

3. Pemodelan yang diberikan bisa tidak 
memadai apabila guru tidak memiliki 
pemahaman yang cukup tentang kebu-
tuhan individual para siswanya.  

4. Manfaat penggunaan teknik itu tidak 
akan tampak jika guru belum sepe-
nuhnya menguasai teknik tersebut. 
Tantangan dari segi waktu dapat diatasi 

karena kepala sekolah dan guru men-
dukung keberhasilan penelitian ini dengan 
alasan kemampuan menulis paragraf adalah 
kemampuan yang sangat esensial dan harus 
dikuasai dengan baik meskipun membu-
tuhkan waktu dan latihan yang cukup lama. 
Tantangan kedua, ketiga, dan keempat juga 
dapat dibatasi berkat kerja sama yang baik 
antar tim, yaitu guru dan dosen. 

Manfaat nyata yang dapat dipetik dari 
dengan penggunaan teknik scaffolding ada-
lah siswa dapat menguasai pengetahuan dan 
keterampilan yang dilatihkan; menumbuh-
kan motivasi belajar siswa, meskipun kom-
petensi yang harus dikuasai sulit dan kom-
pleks; dan meminimalkan rasa frustasi pada 
diri siswa. 

SIMPULAN  

Dari temuan penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa teknik scaffolding 
terbukti dapat meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menulis paragraf yang utuh, 
lengkap, koheren, dan penggunaan ejaan 
dan tanda bacanya juga tepat. Manfaat nyata 
yang dapat dipetik dari penggunaan teknik 
scaffolding adalah siswa dapat menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dilatih-
kan; menumbuhkan motivasi belajar siswa, 
dan meminimalkan rasa frustasi pada diri 
siswa.  

SARAN 
Bagi Para Guru Bahasa Indonesia 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
manfaat nyata yang dapat dipetik dari  
penggunaan teknik scaffolding adalah siswa 
dapat menguasai pengetahuan dan  keteram-
pilan yang dilatihkan; menumbuhkan moti-
vasi belajar siswa, meskipun kompetensi 
yang harus dikuasai sulit dan kompleks; dan 
meminimalkan rasa frustasi pada diri siswa. 
Mengingat manfaatnya yang demikian, 
disarankan kepada semua guru bahasa Indo-
nesia untuk menggunakan teknik ini dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia. 

Bagi Kepala Sekolah 
Dalam menerapkan teknik scaffolding terse-
but, memang dibutuhkan ketelatenan, keu-
letan, dan profesionalitas guru serta du-
kungan dari sekolah. Oleh karena itu, disa-
rankan kepada pihak sekolah untuk mem-
berikan kesempatan dan dukungan sarana 
dan prasarana agar penerapan teknik ini 
dapat mencapai hasil yang optimal. 

Bagi Penelitian Lanjutan 
Teknik scaffolding tersebut telah ter-

bukti dapat meningkatkan kualitas pembe-
lajaran, namun keefektifan teknik itu untuk 
pembelajaran mata pelajaran yang lain perlu 
dibuktikan ulang. Untuk itu, perlu dilaksa-
nakan penelitian lanjutan guna membuk-
tikan keefektifan teknik tersebut untuk 
peningkatan pembelajaran pada mata pela-
jaran yang lain 
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