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Abstract: This study aims at describing the misbehaviors of teachers in teaching 
English to the Junior high school students. The objectives were achieved by con-
ducting qualitative research with single case design. Data were colleted through in-
terview, participant observation, and filing teaching documents. The data were ana-
lyzed with Bogdan and Bikle s model. The results show the teachers conducted 
teaching misbehaviors both in planning and implementation stages 
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Kualitas penguasaan bahasa Inggris ditentu-
kan oleh banyak factor. Secara umum factor 
tersebut dikelompokkan kedalam tiga 
bagian besar, yaitu (1) factor presage, (2) 
factor konteks dan (3) proses (Dunkin dan 
Biddle, 1974). Faktor pertama mencakup 
factor guru, seperti latar belakang pendi-
dikan, pengalaman mengajar, latar belakang 
social, dll. Faktor kedua meliputi faktor 
siswa, seperti motivasi, inteligensi, dan 
faktor personal traits lainnnya. Faktor pe-
rtama dan kedua berinteraksi dalam kegi-
atan pembelajaran dan inetraksi terse-but 
dinamai faktor proses. Dalam istilah lain, 
faktor ini sering juga disebut proses belajar 
mengajar (PBM).  

Faktor proses merupakan salah satu 
faktor penentu utama bagi tinggi rendahnya 
kualitas penguasaan siswa terhadap bahasa 
Inggris. Artinya, perencanaan pembelajaran 
yang baik, kurikulum yang updated, yang 
sesuai dengan kebutuhan siswa, pilihan 
materi pembelajaran yang baik dan canggih, 

fasilitas dan media pembelajaran yang 
canggih tidak akan memberi manfaat yang 
signifikan terhadap peningkatan kualitas 
penguasaan bahasa Inggris siswa jika semua 
hal tersebut tidak dapat diimplementasikan 
dengan baik dalam satu proses pembe-
lajaran. Selain itu, faktor proses tersebut 
memiliki sifat dinamis dan dinamika terse-
but sangat tergantung pada guru seba-gai 
salah satu aktor utama. Agar dinamika itu 
dapat berlangsung secara efektif dan efisien 
untuk membelajrakan siswa, seorang guru 
harus memiliki seluruh aspek yang tercan-
tum pada faktor pertama. Namun demikian,  
pemenuhan aspek tersebut saja belum cu-
kup. Faktor sensitifitas guru terhadap 
kejadian pembelajaran (instructional event) 
yang terjadi selama PBM dan kepiawiannya 
merancang dan melaksanakan tindakan 
pembelajaran at realtime instructuional 
process menjadi unsur utama pada faktor 
ketiga (faktor proses). Artinya, sebaik apa 
pun penguasaan content, pedagogik, bahan 
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ajar, kurikulum, dll. seorang guru tidak akan 
berhasil untuk meningkatkan kulitas pembe-
lajaran bila guru tersebut tidak mampu 
menangkap situasi kelas dan kondisi siswa 
pada saat pembelajaran sedang berlangsung 
(instruc-tional real time situation) serta 
memodifikasi perilaku mengajarnya (teach-
ing behaviour) untuk menyahuti perilaku 
belajar siswa (learning behaviour) yang 
selalu berobah-obah dari stu situasi ke 
situasi yang lain, dan dari satu topik pembe-
lajaran ke topik yang lain. 

Hubungan penguasaan unsur faktor per-
tama (tingkat latar belakang pendidikan dan 
latihan, pengalaman mengajar, dll.) dan un-
sur sensitifitas serta kepiawaian guru 
meningkatkan dinamika pembelajaran bersi-
fat hierarkis. Artinya, sensitifitas dan kepi-
awian tersebut tidak mungkin dimiliki oleh 
guru tanpa terlebih dahulu menguasai selu-
ruh unsur faktor pertama. Jadi, dari uraian 
di atas dapat disimpulkan bahwa guru 
merupakan unsur kunci dalam faktor proses 
pembelajaran (PBM). 

Upaya untuk meningkatkan penguasaan 
bahasa Inggris siswa telah banyak dilaku-
kan. Banyak faktor pembelajaran yang telah 
diteliti, termasuk faktor guru sendiri; tetapi  
kebanyakan dari upaya ini menggunakan 
pendekatan non alamiah (kuantitative) 
sehingga deskripsi perilaku pembelajaran 
guru dan faktor penyebabnya, sebagaimana 
yang terjadi secara natural belum diungkap-
kan secara memadai. Pada hal,  paparan 
seperti ini sangat bermanfaat bagi pengem-
bangan nyata upaya perbaikan kualitas 
penguasaan bahasa Inggris siswa. Sesuai 
dengan latar tersebut, makalah ini dimak-
sudkan untuk (1) memaparkan perilaku 
instruksional guru bahasa Inggris yang bias 
- yang teramati selama proses pembelajaran 
bahasa Inggris bagi siswa SMP; (2) 
mengunkapkan faktor  penyebab perilaku 
bias dan (3) mengkaji strategi minimalisasi 
bias perilaku instruksional. 

Sandt (2007) menegaskan bahwa 
terdapat hubungan yang positif dan sign-

ifikan antara perilaku belajar siswa dengan 
perilaku pembelajaran guru (perilaku ins-
truksional). Sementara itu, perilaku ins-
truksional guru dipengaruhi oleh penge-
tahuan guru. Pengetahuan tersebut meliputi 
pengetahuan tentang bidang studi (content), 
cara belajar siswa dan metode pembelajaran 
konten tertentu. Selain itu, perilaku instruk-
sional juga dipengaruhi oleh sikap dan 
keyakinan terhadap  content yang akan dia-
jarkan dan sikap serta keyakinan terhadap 
cara atau metode pembelajaran yang akan 
diterapkan.  

Shulman (1992) mengatakan bahwa 
keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh 
tingkat penguasaan pengetahuan yang rele-
van. Seorang guru 

 

agar dapat berhasil 
dalam pembelajarannya 

 

harus menguasai 
dua jenis pengetahuan, yaitu  pengetahuan 
konten dan pengetahuan pedagogik.. Penge-
tahuan konten meliputi penguasaan struktur 
konten, yang mencakup teori, prinsip, dan 
konsep. Pengetahuan pedagogik merujuk 
pada pengetahuan yang terkait dengan pro-
ses pembelajaran yang mencakup (1) 
metode pembelajaran dan komunikasi, (2) 
cara belajar siswa.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa bahwa perilaku pembelajaran diten-
tukan oleh tiga faktor, yaitu (1) pengetahuan 
content, dan pengetahuan pedagogi, (2) 
sikap, dan (3) keyakinan terhadap poin satu. 
Gambaran tentang keterkaitan antara satu 
aspek dengan aspek yang lain terlihat lebih 
jelas melalui pemahaman yang jelas dari 
setiap aspek dan hakekat hubungan antar 
aspek.  

Perilaku instruksional atau perilaku 
mengajar guru yang terlihat secara konkrit 
di dalam kelas dalam wujud perilaku tera-
mati (observable behaviour) merupakan 
produk dari pengetahuan yang dimiliki guru 
tersebut. Dengan kata lain, variasi perilaku 
teramati merupakan cerminan dari variasi 
jenis dan kedalaman pengetahuan yang 
dimiliki oleh guru. Namun demikian, belum 
tuntas terungkap seberapa erat hubungan 
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antra pengetahuan dengan perilaku teramati. 
Secara umum dapat dipahami bahwa penge-
tahuan selalu lebih besar dari pada perilaku. 
Artinya, pengetahuan yang banyak tidaklah 
serta merta berubah atau seluruhnya 
tercermin dalam bentuk perilaku teramati. 
Metapora gunung es diterima sebagai ung-
kapan yang paling pas untuk menggam-
barkan hubungan kedua aspek tersebut.  

Selain sifat hubungan yang dimiliki 
kedua aspek tersebut, terdapat juga aspek 
proses di antara kedunya. Pengetahuan 
berada di benak manusia; sehingga tidak 
terlihat dengan kasat mata. Sementara itu, 
tindakan atau perilaku ada di luar benak; 
sehingga dapat dilihat, didengar, dirasa, dll. 
Perubahan dari yang tak terlihat  ke yang 
terlihat, terdengar, terasa, dll terjadi mela-
lui suatu proses yang memerlukan inter-
pretasi, kreativitas, sensitivitas, dll. Proses 
ini tidak selalu berhasil dengan baik dan 
secara sepenuhnya. Ketidakberhasilan pro-
ses ini ah yang menyebabkan ketidakse-
imbangan jumlah atara pengetahuan dan 
perilaku. 

Pengetahuan bersumber dari pengala-
man, baik yang bersifat konkrit maupun 
yang abstrak. Konsep pengalaman menca-
kup makna yang luas. Membaca tulisan 
yang berisi gagasan, rancangan, ide penulis 
dapat dikelompokkan sebagai pengalaman, 
yang tentu tidak sama dengan pengalaman 
yang diperoleh dari  kegiatan praktik yang 
memfasilitasi ketrampilan motorik dan 
kognitif. Apa yang dirasakan, dilihat, dan 
dialami secara langsung dalama kehidupan 
sehari-hari juga merupakan pengalaman 
yang dapat menambah jumlah pengetahuan 
yang dimiliki seseorang. Dalam proses 
pengalihan dari pengetahuan ke perilaku, 
belum dapat dijelaskan perbedaan pengeta-
huan yang berasal dari sumber yang berbe-
da tadi. Artinya, belum dapat diungkapkan 
secara tuntas pengetahuan yang bersumber 
dari mana yang paling banyak dapat 
direalisasikan dalam wujud perilaku 
teramati. Oleh karena itu, konsep penge-

tahuan dalam tulisan ini tidak membe-
dakannya. Pembelajaran baik di tingkat 
SMP maupun SMA tampaknya menerapkan 
teori di atas.  UU no. 14 tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, misalnya, adalah bukti dan 
jaminan legalitas penerapan teori tersebut. 
Menurut UU tersebut seorang guru yang 
profeisonal harus memiliki   kompetensi (1) 
pedagogik (2)  profesionalisme, (3) kepriba-
dian, dan (4) sosial.  

Guru bahasa Inggris, berdasarkan 
kriteria UU no 14, harus (1) memiliki  kom-
petensi pedagogik yang meliputi kompeten-
si (a) menerapkan konsep dan prinsip 
pembelajaran bahasa Inggris, (b) meng-
indentifikasi karakteristik pelajar bahasa 
Inggris, (c) mengembangkan kurikulum/si-
labus,( d) merancang pembelaj-aran, (e) 
melaksanakan pembelajaran, (f) mengguna-
kan teknologi dan model pembe-lajaran 
bahasa Inggris, dan (g) mengevaluasi proses 
dan hasil pembelajaran bahasa Inggris, (2) 
memiliki kompetensi berbahasa Inggris 
(language skills) dan keilmuan bahasa (lin-
guistics),  (3) memiliki kepribadian guru 
bahasa Inggris, dan (4) memiliki kom-
petensi sosial guru bahasa Inggris.  Keem-
pat aspek ini, sebagai mana diuraikan di 
atas, akan saling mempengaruhi dan penga-
ruh tersebut akan tercemin dalm perilaku 
instruksional guru bahasa Inggris.  

METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan metode 
penelitian kualitatif dengan rancangan studi 
kasus tunggal. Melalui penerapan metode 
ini, deskripsi kesalahan perilaku instruk-
sional dan faktor penyebabnya dapat dipa-
parkan. Subjek penelitian adalah guru 
bahasa Inggris satu SMP negeri yang cukup 
baik di kota Medan. Subjek penelitian 
berjumlah tiga orang guru bahasa Inggris 
yang mengajar di sekolah tersebut. Data 
penelitian diperoleh dari dokumen pembe-
lajaran, yakni Rencana Progam Permbela-
jaran (RPP), transkripsi rekaman interview 



173 BAHASA DAN SENI, Tahun 37, Nomor 2, Agustus  2009  

dan catatan observasi lapangan. Objek 
interview ialah ketiga informan (subjek 
penelitian) dan peristiwa pembelajaran yang 
diobservasi ialah proses pembelajaran yang 
terjadi di ruang kelas. Data penelitian diana-
lisis dengan menerapkan model analisis 
yang dikemukakan Bogdan dan Biklen 
(1992). Analisis dilakukan melalui tiga 
tahapan, yaitu: (1) identifikasi kesalahan 
perilaku instruksional dan faktor penyebab-
nya, (2) klasifikasi dan pengelompokan 
kesalahan, dan (3) pengamatan pola yang 
berulang. Seluruh tahapan ini dilakukan 
dengan memperlakukan teori terkait sebagai 
landasan sementara. Teori yang dimaksud 
mencakup teori perilaku pembelajaran, teori 
kebahasaan (Linguistics), dan keterampilan 
berbahasa.  

HASIL  

Perilaku instruksional adalah seluruh 
tindakan guru, baik verbal maupun non-ver-
bal,  yang dilakukan guru selama proses 
pembelajaran di ruang kelas pada waktu 
yang sesungguhnya detik per detik (instruc-
tional real time) dalam upayanya mening-
katkan kualitas penguasaan bahasa Inggris. 
Perilaku instruksional yang salah atau benar 
diukur dengan menggunakan tolok ukur 
kebenaran teoritis, baik kebenaran yang 
terkait dengan substansi pembelajaran (con-
tent atau subjectmatter) maupun kebenaran 
pedagogis. 

Perilaku instruksional diperoleh melalui 
observasi berperanserta (participant ob-
servation). Berdasarkan observasi tersebut, 
terdapat dua daerah utama kesalahan 
perilaku instruksional guru, yaitu (1) ka-
wasan perencanaan pembelajaran dan (2) 
kawasan proses pembelajaran atau proses 
aktualisasi rencana ke dalam kegiatan 
pembelajaran yang sebenarnya (the real 
classroom teaching). Masing-masing 
kesalahan dipaparkan sebagai berikut. 

Kesalahan Perilaku Instruksional pada 
Tahap Pembelajaran 

Kesalahan perencanaan hampir terjadi 
pada setiap komponen perencanaan, yang 
dituangkan dalam Rencana Program Pem-
belajaran (RPP). Kesalahan tersebut mulai 
dari   penetapan kompetensi dasar sampai 
pada rancangan evaluasi hasil. Kesalahan 
ini dipaparkan satu persatu sebagai berikut. 

Ketidaksinambungan antara Standar 
Kompetensi, dan  Kompetensi Dasar  

Dalam merumuskan ketiga aspek RPP 
ini terdapat kesalahan merealisasikan stan-
dar kompetensi (SK) baik ke dalam 
kompetensi dasar (KD) maupun ke dalam 
indikataor capaian KD. Sebagai bukti 
empiris kesalahan ini, data 1 disajikan seba-
gai berikut.   

Data 1: Kesalahan rumusan SK  ke KD 
dan KD ke Indikator   
Competence Standard: Comprehend the 

meaning of written functional text and 
short essay very simply in form of 
descriptive and procedure text related to 
the nearest environment 
Basic Competence:  Responding the 
meaning and rhetorical steps accurately, 
fluently and acceptably in very simple 
essay related to the nearest environmen 
in the text of descriptive and procedure. 
Indicator:  1. Identify various of detail 
information in descriptive text 
2. Identify the feature in linguistic of 
descriptive text.

 

Jika rumusan competence standar atau 
Standar Kompetensi (SK), basic compe-
tence atau kompetensi dasar (KD) dan 
indikator dianalisis satu per satu, maka pada 
(1) Standar Kompetensi (SK) terdapat ide 
utama sebagai berikut. 
1. Kata kunci pada SD adalah (a) 

comprehend meaning (memahami mak-
na) teks; 

2. Struktur wacana teks yang akan dipa-
hami adalah deskriptif dan procedure 
(prosedur) 
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3. Topik kedua jenis teks tersebut ialah 
topik yang terkait dengan lingkungan 
terdekat bagi siswa. 

4. Ukuran teks yang dimaksud ialah teks 
singkat (short essay).  

Pada Kompetensi Dasar (KD) terdapat ide 
utama sebagai berikut. 
1. Responding the meaning of the essay 

(merespond makna yang terdapat pada 
essay). 

2.  Struktur wacana teks yang akan 
direspond adalah deskriptif dan proce-
dure (prosedur) 

3. Topik kedua jenis teks tersebut ialah 
topik yang terkait dengan lingkungan 
terdekat bagi siswa. 

4. Ukuran teks yang dimaksud ialah teks 
singkat (short essay). 

Pada Indikator terdapat kata kunci sebagai 
berikut. 
1. Mengidentifikasi informasi secara rinci 

dan mengidentifikasi feature in lingui-
stics (ciri linguistik) dari sebuah teks 

2. Jenis teks yang informasinya kan diiden-
tifikasi ialah teks deskriptif.  

Pada rumusan di atas kesalahan pada 
KD yang dirumuskan pada data 1 ialah 
ketidak ajekan (not matched) kata kunci 
pada SK, yakni comprehending (mema-
hami) yang berarti, menurut teori linguistik, 
dapat berwujud pemahaman teks tertulis 
(Reading) atau teks lisan (Listening) dengan 
kata kunci pada KD, yakni merespon, yang 
menurut teori linguistik, dapat berbentuk 
berbicara (speaking) atau menulis (Writing). 
Dengan kata lain, SK memuat keterampilan 
menyimak dalam artian menyimak teks 
lisan dan tertulis (literacy), sementara KD 
memuat keterampilan berproduksi dalam 
artian keterampilan berbicara dan menulis 
(Oracy). Padahal SK terbentuk dari 
beberapa KD atau beberapa KD membentuk 
satu SK. Semestinya KD yang dirumuskan 
tersebut harus konsisten dengan SK yang 
mencakupinya.   

Ketidaksinambungan antara Kompetensi 
Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar memuat kata-kata 
respond (menjawab). Kata ini, menurut 
konteks data 1, dapat dimaknai memberi 
respons terhadap sesuatu (stimulus) dalam 
bentuk lisan dan tulisan, sedangkan 
mengidentifikasi sebagaimana tertulis pada 
indikator tidak memiliki makna yang jelas; 
apakah dimaksudkan sebagai kegiatan 
mengidentifikasi lisan atau tulisan. Pada hal 
indikator dimaknai sebagai pertanda tingkat 
penguasaan KD yang diajarkan. Artinya, 
seberapa jauh suatu KD telah dikuasai dapat 
diukur dari seberapa banyak indikator yang 
dapat dikerjakan. Itulah sebabnya upaya 
pemeriksaan penguasaan suatu KD sering 
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 
tentang penguasaan indikator-indikator su-
atu KD. Dalam konteks data 1, untuk 
mengenali indikator suatu KD dan untuk 
memeriksa sejauh mana KD telah dikuasai 
dapat didentifikasi dan diukur dengan 
mengajukan pertanyaan sebagai berikut  (1) 
dari mana saya (guru) tahu bahwa siswa 
sudah mampu merespond teks deskriptif 
singkat dan seberapa banyak pertanda 
(indikator) tersebut telah dikuasai? 

Ketidaksesuaian antara Materi dengan KD 

Untuk mencapai KD yang dikemukakan 
pada data 1, terjadi kesalahan dalam me-
milih materi yang dapat menghantar siswa 
untuk mencapai KD tersebut. Kesalahan 
tersebut terlihat pada data 2  sebagai 
berikut.  

Data 2: Teaching Learning Material 
untuk KD pada Data 1 
1. Short monologue text our School 
(Monolog singkat dengan judul sekolah 
kita ) 
2. Vocabulary which is appropriate 
with text Our School . (Kosa kata yang 
terdapat pada teks yang berjudul 

Sekolah Kita . 
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Kompetensi Dasar pada data 1 
menyangkut dua jenis teks, yaitu teks 
deskriptive dan procedure dan pada indi-
kator terdapat pembatasan KD. Indi-kator 
membatasi KD jenis teks descriptive saja. 
Artinya, kompetensi yang direnca-nakan 
untuk dicapai pada pembelajaran tersebut 
ialah kompetensi yang terbatas pada teks 
descriptive saja. Namun demi-kian, materi 
yang dipilih, seperti terlihat pada data 2, 
tidak menyahuti rencana kompetensi 
tersebut. Malah materi tersebut melenceng 
ke monologue dan kompetensi penguasaan 
kosa kata.   

Kesalahan Perilaku Instruksional pada 
Tahap Pelaksanaan Pembelajran  

Sebagai mana disampaikan di atas, 
konsep perilaku instruksional mengacu pada 
perilaku verbal maupun non verbal yang 
terdapat pada proses PBM. Kesalahan-
kesalahan perilaku instruksional pada taha-
pan ini diuraikan sebagai berikut.  

Ketidakjelasan Pengkomunikasian Tujuan 
Pembelajaran. 

Dari hasil pengamatan ditemukan bah-
wa kesalahan yang pertama dilakukan guru 
pada tahap PBM ialah ketidak jelsan 
komunikasi dalam menyampaikan tujuan 
pembelajaran. Kekaburan pesan ini 
tergambar pada data 3 sebagai berikut.  

Data 3. Perkenalan Topik Teks 
Our theme today is School Life. If we talk 
about School Life, we have to talk about 
all things around us, especially the things 
around us, therefore let s talk about 

Our SchooL (sambil maju ke papan 
tulis lalu menulis thema dan topik teks di 
papan tulis serta menempelkan denah 
sekolah, yang ditulis pada kertas kajang, 
ditempelkan di papan tulis ).  

Pengenalan tema pada data 3 tidak 
memiliki arah pesan tentang tujuan pembe-
lajaran yang akan dicapai. Perilaku tersebut 
semata-mata memaparkan kegiatan yang 
dilakukan jika mengambil school life 

sebagai tema. Oleh karena itu, perilaku 
instruksional guru bahasa Inggris pada data 
3 tidak dapat diharapkan untuk mem-
bangkitkan perilaku belajar yang pasti untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang jelas.    

Kekeliruan Pilihan Perilaku 
Pembelajaran  

Target atau sasaran perilaku pembe-
lajaran yang ditampilkan guru bahasa Ing-
gris keliru dalam artian tidak mendukung 
pencapaian KD yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Kekeliruan ini tergambar pada 
data 4. sebagai berikut. 

Data 4. Perilaku Instruksional Guru 
sehubungan dengan denah sekolah yang 
ditempelkan. (Sambil menunjuk ke denah 
sekolah) guru berkata: This is office, this 
is volley ball, this is office, this is library, 
this is laboratory, ... dll. 

Pada KD  di data 1, tujuan pemebe-
lajaran ialah teks dengan struktur descrip-
tive dan procedure. KD ini pada indikator 
dalam data 1 dipersempit menjadi teks 
descriptive. Tetapi tujuan ini pun tidak disa-
huti perilaku instruksional guru pada data 4. 
Di data 4, yang ditangani adalah pengenalan 
kosa kata (word recognition) dan struktur 
kalimat sederhana. Selain tidak match 
dengan KD, perilaku ini pun tidak menarik 
bagi peserta didik karena mereka tidak 
dilibatkan secara psikologis; mereka pasif, 
mereka sekedar menerima informasi berupa 
makna kosa kata.  
Kesalahan Penggunaan Media 
Pembelajaran 

Rancangan media tidak memperhi-
tungkan ketercapaian tujuan yang dinginkan 
untuk dicapai siswa. Kesia-siaan media ini 
tergambar pada data 5 sebagai berikut: 

Data 5. Pembelajaran kosa kata melalui 
latihan padanan makna dalam Bahasa 
Indonesia 
T : The meaning of number six, 
(library), um... Mary (student 1). Come to 
the blackboard.... and write down its 
meaning.  
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Mary : (pergi ke papan tulis lalu 
menulis arti kata tersebut) Library =  
perpustakaan.  
T : Good, you are good student.

 
Media yang digunakan tidak efektif 

karena denah tidak komunikatif. Gambar 
pada denah tidak memuat fitur-fitur yang 
sesuai dengan kosa kata yang diajarkan. 
Misalnya, siswa tidak dapat menebak bah-
wa suatu gambar adalah kantor (office), atau 
ruangan kelas (classroom) dari fitur-fitur 
yang dimiliki. Dengan kata lain, gambar 
tidak mampu mengarahkan siswa untuk 
menarik asosiasi antara kata yang diucapkan 
guru, misalnya office atau classroom untuk 
mengenal kosa kata yang diajarkan sehing-
ga guru terpaksa menterjemahkannya lagi, 
bahkan menyuruh siswa menyebut makna 
kosa kata tersebut dalam bahasa Indonesia, 
seperti terlihat pada data 5. Semestinya, 
guru harus memberikan task yang dapat 
memicu penggunaan kosa kata yang 
didemonstrasikan secara menarik dalam 
bentuk dialog. 

Kesalahan Memilih Task 

Pilihan kegiatan repetition drills dari 
perspektif pembelajaran komunikatif meru-
pakan pilihan yang salah karena kegiatan 
tersebut tidak mampu mendorong siswa 
untuk menggunakan bahasa secara komu-
nikatif bahkan kegiatan ini sangat membo-
sankan karena tidak bermakna sama sekali. 
Dalam komunikasi sehari-hari pun, peris-
tiwa seperti ini tidak pernah terjadi. Oleh 
karena itu, kegiatan ini menjadi sia-sia. 
Selain itu, kegiatan ini juga tidak efektif 
karena kegiatan tersebut tidak dapat meng-
antar siswa pada pencapaian KD yang 
ditetapkan seperti yang terlihat pada data 1. 
Kekeliruan ini tergambar pada data 6 
sebagai berikut.  

Data 6. Pemantapan makna dan Spelling 
Kosa Kata 
T : Now repeat after me. Library 

Siswa : Library  (siswa meniru uc-
pan guru secara serentak dan bersama-
sama) 
T : office  
Siswa : office  (siswa meniru uca-
pan guru secara serentak dan bersama-
sama) 
T : Now write them (semua kosa kata) 
on your note books. 

Selain latihan pelafalan kosa kata 
(pronunciation drills) masih terdapat 
pilihan task yang salah bila ditinjau dari 
keajekannya dengan KD pada data 1 dan 
bila ditinjau dari prinsip pembelajaran baha-
sa secara komunikatif. Kesalahan tersebut 
ialah pilihan task melengkapi  kalimat yang 
disediakan dengan kosa kata yang baru saja 
dilatihkan. Kesalahan utama pilihan task 
adalah ketidak sesuaiannya dengan KD 
pada data 1. Gambaran task ini terlihat pada 
data 7. 

Data 7. Latihan Menggunakan Kosa Kata 
yang Diajarkan 
T : Ok, ... thank you. After you have 
known the words, please choose the 
words to fill in the sentences below. 

 

Ketidaksesuaian Perilaku Instruksional 
dengan Hakekat Subject Matter  

Yang dimaksud dengan subject matter  
di sini ialah bidang yang sedang diajarkan. 
Perilaku instruksional sangat ditentukan 
oleh hakekat subject matter. Pada data 8 
terlihat ketidak sesuaian perilaku instruk-
sional guru bahasa Inggris dengan hakekat 
subject matter  yng sedang diajarkannya, 
yaitu Reading Comprehen-sion (membaca 
pemahaman). Kesalahan itu, terlihat pada 
data 8 sebagai berikut. 

Data 8. Kegiatan Membaca Teks dan 
Menjawab Pertanyaan yang Menyertai 
Teks  
T : (membaca teks secara bersuara)  
Siswa :(mendengar guru membaca 

teks dan mengikutinya sambil membaca 
teks yang diberikan kepada mereka 
sebelumnya). 
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T : Now answer the questions. What 
is the text about

  
Siswa : (diam)  
T : (menungggu beberapa saat) 

kemudian: Ok, ... um  the text is about all 
the  things around our shool. 

Perilaku instruksional guru untuk mem-
bacakan teks secara bersuara pada tersebut 
adalah salah karena tidak sesuai dengan KD 
yang ditetapkan pada data 1. Selain itu, 
tujuan membaca pemahaman, secara teo-
retis, ialah meningkatkan keterampilan 
memahami teks, sedangkan perilaku ini 
hanya bermanfaat untuk meningkatkan 
kemampuan mendengar pelafalan yang te-
pat yang mungkin akan berdampak pada 
peningkatan kemampuan melafalkan kosa 
kata dan kemampuan menggunakan stress 
dan intonasi bahasa Inggris. Kesalahan ke-
dua ialah kesalahan dalam memilih per-
tanyaan yang dimak-sudkan untuk meng-
ukur pemahaman teks. Pada data 8, guru 
mengajukan pertanyaan what is it about? 
Pada hal pertanyaan ini lazimnya diajukan 
untuk mengukur pemahaman teks 
argumentasi, sedangkan teks yang dibaca 
itu adalah teks deskriptif, seba-gaimana 
terlihat pada data 9. 

Data 9. Salinan Teks yang dibaca  
Our school is one of new schools in our 

town. It is located at 25th,  Jl. Pemuda. It 
is a big building with ten classrooms, one 
laboratory, one library, one office, one 
staff room, one canteen, and two toilets. 
Behind the school building, there is a 
spacious soccer field. The school boys 
often play soccer there and the school 
girls play volleyball beside it. In front of 
the classrooms, there is a vast school 
yard. Do you want to know the details of 
our school building? See the map of it 
below. (the text is provided with the 
school map).      

Semestinya pertanyaan yang lebih tepat 
diajukan adalah pertanyaan yang mendo-
rong siswa untuk memberi jawaban deskri-
ptif karena teks yang sedang dipelajari itu 

adalah teks deskriptif, seperti yang terlihat 
pada data 9, sehingga pertanyaan yang lebih 
tepat diajukan, antara lain, adalah sebagai 
berikut: How does the school looks like? 

Kesalahan yang lebih fatal adalah 
seluruh perilaku instruksional yang ditam-
pilkan oleh guru mengenai teks ini juga 
tidak relevan dengan ciri linguistik teks des-
kriptif. Pengajaran teks deskriptif biasanya 
ditujukan pada (1) penguasaan struktur teks, 
yang biasanya ditandai dengan kemampuan 
mengidentifikasi aspek penciri deskripsi 
dan kemampuan membedakannya dari 
struktur teks lain, seperti teks narasi, argu-
mentasi, dll. Dan (2) penggunaan penge-
tahuan teks tersebut untuk memfa-silitasi 
kemampuan membaca pemahaman atau 
menulis essei atau paragraf. Jadi pengajaran 
kosa kata sebagaimana terlihat pada data 4, 
5, 6, 7 bukanlah tujuan pembe-lajaran. 
Pertanyaan yang mengikuti teks biasanya 
disesuaikan dengan struktur wacana teks, 
misalnya Where is the school located (jika 
essay test) atau The school is located at......  
(jika bentuk completion) bukan seperti yang 
disajikan pada latihan yang disampaikan 
pada PBM (lihat data 10). 

Data 10. Contoh Latihan yang terkait 
dengan Teks Deskriptif 
1.Our school is......... at the 25th Jl. 
Pemuda 
2.Every student can borrow books from 
the school........ 

Pertanyaan yang terkait dengan teks 
deskriptif seperti pada contoh di atas (lihat 
data 10) tetap masih berada pada kawasan 
pengajaran kosa kata yang masih sangat 
jauh dari kebenaran pedagogis pengajaran 
kosa kata. 

Kesalahan Merangkum Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, kegiatan 
merangkum pembelajaran merupakan kegi-
atan besar dan kegiatan ini sangat perlu dan 
bermanfaat bagi pembelajaran siswa. Na-
mun demikian, kesalahan perilaku instruk-
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sional guru bahasa Inggris juga ditemukan 
pada tahapan ini. Pada data 11 terlihat 
kesalahan perilaku instruksional pada saat 
guru melakukan rangkuman. Perilaku 
instruksional pada data ini dinilai salah ka-
rena rangkuman yang disajikan tidak sesuai 
dengan konsep pedagogis rang-kuman itu 
sendiri. Artinya, nama topik yang akan 
disampaikan adalah  rangkuman tetapi isi 
yang disampaikan bukan rangkuman, 
melainkan tugas daftar kegiatan yang telah 
dilakukan selama PBM  yang juga tidak 
matched dengan KD dan indikator (data 1) 
dan juga tidak gayut dengan struktur teks, 
yakni deskriptif.   

Data 11. Rangkuman Pembelajaran 
T : Before we finish this class, I will 
make a conclusion. We can determine (1) 
the general idea, (2) find the meaning in 
text, (3) find detailed information in the 
text, and (4) you can know about the 
preposition of place such as (a) behind, 
(b) in front of, (c)between, dan (d) beside. 

Secara singkat, perilaku instruksional 
yang ditampilkan selama PBM dikelompok-
kan pada empat tahapan PBM, yakni (1) 
tahapan perkenalan tema kurikulum dan to-
pik teks yang kan dibaca, (2) tahapan 
pengenalan dan pembelajaran kosa kata 
yang terdapat pada teks, (3) tahapan mem-
baca pemahaman yang diikuti dengan 
penyelesaikan latihan membaca pemaha-
man, dan (4) tahapan merangkum pembe-
lajaran. Seluruh perilaku instruksinal guru 
yang ditampilkan pada setiap tahapan ini 
dinilai salah karean (1) tidak sesuai dengan 
KD dan indikator yang ditetapkan sebe-
lumnya dan (2) tidak sesuai dengan 
kebenaran pedagogis pembelajaran teks 
deskriptif, dan membaca pemahaman. 

FAKTOR PENYEBAB KESALAHAN 
PERILAKU INSTRUKSIONAL 

Berdasarkan hasil interview, kesalahan 
perilaku instruksional guru sebagimana 
dipaparkan di atas terjadi karena beberapa 

hal. Faktor penyebab kesalahan tersebut 
diuraikan satu per satu  pada bagian berikut. 

Rendahnya Kualitas Penguasaan Ilmu 
Kebahasaan   

Pada konteks penelitian ini, dalam 
kasus pembelajaran teks deskriptif, ditemu-
kan kesalahan perilaku instruksional guru 
dalam menngkatkan kompetensi siswa 
menggunakan teks deskriptif. Kesalahan ini 
terjadi karena guru tidak menguasai teori 
tentang struktur teks deskriptif dan oleh 
karena itu guru  tidak mampu memahami 
tujuan penyajian teks deskriptif dalam 
pembelajarannya. Tampaknya,  bagi guru 
kehadiran teks dalam suatu pembelajaran 
hanya  sekadar sarana yang berfungsi seba-
gai sumber dan konteks mempelajari kosa 
kata dan membentuk kalimat. Oleh karena 
itu, struktur teks 

 

narasi, argumentasi, des-
kripsi, eksposisi, dll., menjadi tidak penting 
dan tidak mendapat perhatian;  jenis struk-
tur ini memiliki fungsi yang sama, yakni 
sebagai sumber kosa kata dan sumber 
berlatih membentuk kalimat. Dengan pema-
haman seperti itu, diperkirakan guru tidak 
akan pernah sampai pada upaya pembe-
lajaran yang memfasilitasi siswa agar kom-
peten memproduksi dan memahami teks 
dari berbagai jenis struktur. Semestinya 
seluruh perilaku instruksional guru akan 
diarahkan pada peningkatan kompetensi 
siswa untuk menggunakan dan memahami 
berbagai jenis struktur teks. Artinya, seluruh 
perilaku pembelajaran akan dirancang 
sesuai ciri linguistik jenis struktur teks 
tertentu. Kesimpulan tentang kuarangnya 
penguasaan guru terhadap ciri linguistik je-
nis struktur teks terungkap dari data 
interview, sebagai mana terlihat pada data 
12. 

Data 12. Kekeliruan Memahami Manfaat 
teks Our School dalam PBM 
P: Sebetulnya yang ingin ibu capai 
dengan menghadirkan teks Our School 
pada PBM ibu apa? 
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G: Uh.. memampukan siswa untuk 
melihat ide bacaan, mm.. informasi rinci  
  teks, uh... kata depan. 

Rendahnya Pemahaman Konsep 
Pembelajaran Bahasa Inggris 

Bagi guru mengajar bahasa Inggris 
identik atau sama dengan mengajar kosa 
kata dan membentuk kalimat saja. Pan-
dangan seperti inilah yang dianggap masih 
kurang yang melandasi atau yang men-
dorong perilaku pembelajaran yang salah. 
Hasil interview menunjukkan bahwa teks 
sama sekali tidak dimaksudkan untuk 
memampukan siswa menguasai struktur 
teks dan pemanfaatannya pada peningkatan 
kualitas membaca pemahaman dan menulis 
essei, melainkan semata-mata hanya berpe-
ran sebagai sarana meningkatkan pengua-
saan kosa kata siswa (word recognition). 
Peningkatan kosa kata ini dirasa perlu 
karena tanpa itu siswa tidak akan mampu 
memahami informasi rinci yang terkandung 
pada teks. Pandangan yang kurang tepat 
seperti ini, terlihat pada 13.  

Data 13. Asumsi Guru tentang PBM 
Bahasa Inggris yang Efektif 
P: Tadi kegunaan teks ibu bilang adalah 
agar siswa tahu tentang lingkungan 
sekolah. Apa maksud pernyataan ini? 
G:  Dengan makna tadi, uh... kosa kata 
yang delapan tadi, em.. siswa dapat eh.. 
memperoleh informasi rinci.... dengan 
delapan kosa kata tadi. 

Rendahnya Penguasaan Konsep 
Keterampilan Berbahasa 

Penguasaan konsep keterampilan berba-
hasa yang benar akan mendorong perilaku 
pembelajaran yang benar, sebaliknya peng-
uasaan konsep yang salah akan mendorong 
perilaku pembelajaran yang salah. Guru 
yang memahami bahwa keterampilan 
membaca pemahaman adalah masalah kosa 
kata dan kalimat akan mengk-laim bahwa 
dia sedang mengajar keteram-pilan 
membaca pemahaman meski pun dia hanya 

sekedar mengajar kosa kata dan kalimat. 
Hal yang sama ditemukan dari hasil 
interview.  Dalam pembelajaran yang 
diteliti ditemukan bahwa guru tidak tahu 
betul keterampilan apa yang sedang diajar-
kannya atau dengan kata lain guru tidak 
menyadari fokus pembelajaranya. Meskipun 
pada data 13, pembelajarannya didominasi 
pembelajaran kosa kata, ketika guru terse-
but diminta menilai pembelajarannya, 
dengan ragu-ragu guru tersebut mengatakan 
bahwa pembelajarannya adalah pembe-
lajaran membaca pemahaman seperti 
terungkap pada data 14. 

Data 14. Penilaian Guru terhadap 
Pembelajarannya Sendiri 
P : Kalau ibu diminta menyebut 
pengajaran apa yang sedang ibu 
lakukan? 
G : (diam agak lama) 
P : eh..., maksudnya, apa yang sedang 
ibu ajarkan? 
G : (diam) 
P : Keterampilan apa yang sedang ibu 
ajarkan? Kosa kata, reading  
comprehension, atau sentence structure.  
G : Reading comprehension  

Meskipun menurut pengakuannya, guru 
tersebut sedang mengajar membaca pema-
haman pemahamannya terhadap pembe-
lajaran membaca pemahaman masih sangat 
terbatas. Pemahamannya terhadap membaca 
pemahaman terbatas pada fasilitasi penge-
nalan kata (word recognition) melalui teks. 
Jadi, teks berperan sekedar sarana bukan 
tujuan. Hal ini terlihat pada data 15. 

Data 15.  Rendahnya Penguasaan Guru 
terhadap Metode Pembelajaran Membaca 

   Pemahaman.  
P  :  Apa yang ibu tahu tentang 

pengajaran membaca pemahaman? 
G : Uh...... (diam dalam waktu 
yang agak lama) em.. Skimming dan  
Scanning. 
P : Ada lagi? 
G : (Diam agak lama) 
P : Baik.   
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Rendahnya Penguasaan Konsep 
Pembelajaran Aspek Kebahasaan  

Yang dimaksud dengan aspek kebaha-
saan dalam penelitian ini ialah kosa kata 
dan struktur kalimat. Pemahaman guru ten-
tang pengajaran kosa kata sangat terbatas 
pada pengenalan kosa kata (word 
recognition). Guru belum menguasai peng-
ajaran kosa kata yang komprehensif seperti 
terungkap pada data 16. 

Data 16. Rendahnya Penguasaan Guru 
terhadap Pembelajaran Kosa Kata 
P    : Apakah ibu bisa menyebut bahwa 
pembelajaran ini tergolong  
pembelajaran kosa kata? 
G : Ya pak. Mm... pembelajaran ini 
adalah pembelajaran kosa kata. 
P : Baik. Kalau begitu, bisa ibu 
jelaskan metode pembelajaran kosa kata? 
G : Joint Construction 
P : Apa artinya itu? 
G : Penyusunan kata,ehm...... 
pemberian arti sesuai dengan situasi 
teksnya. 
P : Satu kata bisa berarti banyak 
sesuai situasi teksnya. Itu maksud ibu? 
G : Ya , Pak. 
P : Dalam pengajaran ibu ada contoh 
seperti itu, ya? 
G : Ada Pak. spacious dan wide , 

large

 

P : Apa ini namanya makna dengan 
situasi?  
G : Letak bangunan sela... eh, saya 
pilih kata spacious untuk bangunan. 
P : Apa rupanya perbedaan kata 

spacious dengan wide ? 
G : Spacious biasanya mengatakan 
luas bangunan yang tertutup, .. kalau 
  wide menyatakan luas ruangan 
terbuka. 

Data 16 menunjukkan bahwa penguasaan 
pembelajaran kosa kata guru tersebut sangat 
rendah. Guru bahkan tidak dapat membe-
dakan makna kontekstual kata dengan 
diction atau pilihan kata .  

PEMBAHASAN 
Secara umum para pakar pendidikan 

mendukung teori yang mengemukakan bah-
wa pengetahuan (knowledge) merupakan 
salah satu faktor utama penentu kualitas 
kinerja (performance). Dengan kata lain, 
kinerja yang berkualitas rendah merupakan 
indikator rendahnya kualitas pengetahuan. 
Sandra (1998), misalnya, melihat bahwa 
pebelajar harus dibekali dengan penge-
tahuan yang relevan, yang memiliki jumlah 
yang cukup serta kualitas baik agar dapat 
menunjukkan kualitas kinerja yang baik; 
bahkan menurut pakar ini, para pebelajar 
harus juga dibantu menerjemahkan atau 
mewujudkan ilmu pengetahuan yang dimi-
liki kedalam bentuk kinerja yang berkua-
litas. Pandangan ini, pada dasarnya, mendu-
kung kebenaran teori tentang keter-kaitan 
yang erat antara pengetahuan dan kinerja. 
Demikian yakinnya Sandra (1998) terhadap 
kebenaran teori tersebut sehingga, pakar ini 
mengganggap bahwa  model pendidikan 
yang diberi nama: Competency Based 
Education and Training merupakan solusi 
terhadap rendahnya kinerja (perfor-mance) 
sumber daya. Melalui model ini, pebelajar 
harus diajarkan pengetahuan yang terkait 
erat dengan apa yang akan dikerjakan di 
lapangan.   

Kathleen (2006) juga mengakui bahwa 
penguasaan pengetahuan (knowledge) meru-
pakan salah satu syarat utama terhadap 
kemampuan menunjukkan kinerja. Pendapat 
ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan 
pandangan Sandra (1998). Katleen (2006) 
memberi penekanan terhadap perlunya 
standard keilmuan (content standard) yang 
harus dimiliki untuk mendorong perwu-
judan kinerja yang diinginkan. Artinya, 
penguasaan ilmu (knowledge) yang tidak 
standar tidak akan mampu mendorong 
seseorang untuk menampilkan kinerja yang 
diharapkan; sedangkan Sandra (1998) lebih 
memfokuskan perhatian terhadap pemberian 
bantuan atau training bagi pebe-lajar agar 
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mampu untuk mewujudkan pengetahuan 
yang dimiliki kedalam tampilan kinerja.  

Kedua teori yang dikemukakan di atas 
pada dasarnya adalah teori umum tentang 
keterkaitan antara pengetahuan dan kinerja. 
Artinya, teori tersebut mampu menjelaskan 
semua perilaku; tidak terbatas pada perilaku 
tertentu. Jadi dengan demikian, teori ini 
juga dapat dijadikan sebagai perspeftif 
pengamatan untuk menentukan posisi hasil 
penelitian ini. Dari hasil penelitian ini 
ditemukan bahwa terdapat kesalahan 
perilaku instruksional guru bahasa Ingggris 
dalam merencanakan dan melaksanakan 
pembelajaran bahasa Inggris. Merenca-
nakan dan melaksanakan pembelajaran da-
lam konteks pengajaran merupakan kinerja 
seorang guru dan ternyata kesalahan kinerja 
guru tersebut dipengaruhi oleh rendahnya 
pengetahuan guru tersebut dalam bidang 
kebahasaan dan pengajaran bahasa Inggris. 
Hal ini berarti bahwa kebenaran teori 
tentang keterkaitan antara pengetahuan dan 
kinerja juga berlaku dalam pembelajaran 
bahasa Inggris. Dengan kata lain, bukti 
empiris yang diperoleh dari pembelajaran 
bahasa Inggris dalam penelitian ini 
memperkuat kebenaran teori keterkaitan an-
tara pengetahuan dan kinerja (perfor-mance 
atau behavior).  

Selain teori yang berlaku umum 
sebagaimana dipaparkan di atas, telah 
banyak penelitian yang lebih spesifik yang 
berupaya menguji kebenaran teori tentang 
keterkaitan antara pengetahuan dan kinerja. 
Dalam bidang pendidikan misalnya, Dunkin 
dan Biddle (1974) mengemukakan bahwa 
seluruh aktifitas pembelajaran dan interaksi 
pembelajaran yang terjadi selama proses be-
lajar mengajar berlangsung disebut sebagai 
satu  variable tersendiri yang diberi nama 
variabel proses. Wujud dan mekanisme 
aktifitas dan interaksi pembelajaran yang 
berlangsung pada variabel proses ini sangat 
ditentukan oleh interaksi dua variabel lain-
nya, yaitu varibel presage dan variabel 
konteks (context varible). Variabel presage 

mencakup seluruh faktor yang melekat pada 
diri guru (teacher traits) yang mencakup 
pengetahuan guru tentang materi pembe-
lajaran yang diperoleh melalui pendidikan 
formal amupun melalui pendidikan non-
formal, seperti kursus, pelatihan, workshop, 
dll., pengalaman mengajar, dan karakteristik 
pribadinya (personal attributes). Vaiabel 
presage ini membentuk perilaku instruk-
sional guru. Variabel konteks meliputi 
seluruh faktor yang terkait dengan pebe-
lajar, seperti motivasi belajar, sikap, minat, 
latar belakang sosial, pengetahuan awal dan 
tujuan belajar. Faktor ini menentukan peri-
laku belajar pebelajar. Kedua jenis variabel 
ini, yaitu variabel presage dan variabel 
konteks saling berinteraksi serta saling 
mempengaruhi pada saat proses 
pembelajaran sedang berlangsung. 

Shulman (1992) mengatakan bahwa 
pekerjaan seorang guru adalah membantu 
pebelajar mempelajari suatu bidang studi. 
Perilaku membantu pebelajar ini dipahami 
sebagai kinerja seorang guru yang sudah 
terwujud mulai tahap perencanaan pembe-
lajaran sampai pada penerjemahan rencana 
yang ditetapkan kedalam bentuk perilaku 
teramati (perilaku pemebelajaran atau 
perilaku instruksional). Menurut Shulman 
(1992) keberhasilan seorang guru untuk 
menampilkan perilaku pembelajaran sangat 
ditentukan oleh penguasaan seorang guru 
terhadap (1) proses belajar (learning 
process), (2) hakekat materi yang akan 
diajarkan, (3) rancangan interaksi baik 
antara guru dan siswa maupun antara siswa 
dengan siswa, dan (4) rancangan kegiatan 
yang memberi pengalaman bagi pebelajar. 
Ke empat pengetahuan ini menentukan 
keberhasilan guru untuk menampilkan 
perilaku pembelajaran; sedangkan keber-
hasilannya menampilkan perilaku instruk-
sional yang efektif membantu pebelajar 
mempelajari materi pembelajaran tergan-
tung pada tingkat kualitas pengetahuannya 
dan kualitas penerjemahan pengetahuan 
tersebut ke dalam perilaku instruksional.  
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Pada paparan teori yang lebih spesifik 
yang dikemukakan di atas, baik Shulman 
(1992) maupun Dunkin dan Biddle (1974) 
sama-sama mengakui pengaruh dominan 
pengetahuan terhadap perilaku pembela-
jaran guru secara umum. Artinya, kedua pa-
kar ini sama-sama mengakui adanya peng-
aruh pengetahuan guru terhadap perilaku 
pembelajaran guru dalam membelajarkan 
semua bidang studi. Yang berbeda di antara 
kedua pakar ini adalah soal penekanan 
dominasi guru. Menurut Dunkin dan Biddle 
(1974) variabel presage (faktor guru) 
memiliki dominasi yang setara dengan 
variabel konteks (faktor pebelajar). Wujud 
perilaku pembelajaran instruksional oleh 
guru berinteraksi dan saling menyesuaikan 
dengan wujud perilaku pebelajar. Sedang-
kan menurut Shulman (1992), penguasaan 
guru tentang faktor-fak-tor pebelajar, proses 
pembelajaran, pengu-asaan hakekat dan 
struktur materi pembelajaran menjadikan 
guru berperan lebih dominan mempenga-
ruhi perilaku belajar pebelajar. 

Kedua teori yang lebih spesifik yang 
disajikan di atas, ternyata juga berlaku be-
nar pada pembelajaran bahasa Inggris. 
Bukti-buti empiris yang ditemukan dalam 
penelitian ini mendukung kebenaran teori 
tersebut pada tataran yang lebih spesifik. 
Perilaku guru yang salah baik dalam meren-
canakan pembelajaran bahasa Inggris mau-
pun dalam merealisasikan rencana tersebut 
dalam wujud perilaku instruksional ternyata 
dipengaruhi penguasaan linguistik yang 
rendah, penguasaan hakekat proses belajar 
yang rendah dan penguasaan materi bahasa 
Inggris yang juga rendah. 

Dalam pembelajaran bahasa Inggris, 
pengetahuan yang harus dimiliki guru ba-
hasa Inggris adalah kemahiran berbahasa 
Inggris baik secara lisan maupun tertulis, 
dan pengetahuan ilmiah tentang kebahasaan  
atau pengetahuan tentang linguistik, baik 
yang terkait dengan hakekat dan kaidah 
kebahasaan secara umum maupun yang 
terkait dengan aspek kebahasaan yang lebih 

spesifik, seperti pengetahuan tentang hake-
kat setiap keterampilan berbahasa, struktur 
teks, sintaks, kosa kata, dll.      

Penelitian yang bertujuan membuktikan 
kebenaran teori tentang pengaruh penge-
tahuan terhadap perilaku pembelajaran guru 
dari sudut pengetahuan linguistik sudah 
banyak dilakukan, terutama dalam konteks 
pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa 
kedua. Bakken (2002), misalnya, mene-
mukan bahwa penguasaan struktur teks 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
peningkatan kualitas pemahaman teks. 
Artinya, peningkatan penguasaan struktur 
teks yang dimiliki siswa akan berdampak 
pada pengingkatan pemahaman siswa 
terhadap teks yang dibaca. Temuan ini 
menyiratkan bahwa seorang guru bahasa 
Inggris yang ingin meningkatkan kualitas 
pemahaman siswanya terhadap teks yang 
diajarkan perlu menguasai seluruh jenis-
jenis struktur teks yang ada dalam bahasa 
Inggris. Schatberg (1987) melakukan kajian 
kritis terhadap berbagai hasil penlitian yang 
terkait dengan pengaruh penguasaan struk-
tur teks terhadap pengningkatan kualitas 
membaca pemahaman dan ternyata  hasil 
kajian tersebut  menunjukkan hasil yang sa-
ma dengan temuan Bakken (2002). Ini 
merupakan bukti empiris yang cukup kuat 
untuk menyimpulkan bahwa penguasaan 
struktur wacana secara signifikan mening-
katkan kualitas membaca pemahaman. 

Selain itu, Bakken (2002) juga mene-
mukan bahwa proses belajar struktur teks 
sama dengan proses belajar berbicara. 
Semakin sering mendengar pajanan bahasa 
yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya 
semakin cepat penguasaan bahasa terjadi. 
Hal yang sama terjadi pada proses membaca 
teks, termasuk penguasaan struktur teks 
yang ada dalam bahasa Inggris. Berdasar-
kan temuan ini, Bakken (2002) selanjutnya 
menemukan bahwa cara terbaik meng-
ajarkan struktur teks keapada siswa adalah 
memberi kesempatan yang memadai kepada 
siswa untuk membaca teks dengan bergai 
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struktur. Secara tersirat Bakken (2002) 
menyampaikan bahawa perilaku pembe-
lajaran guru bahasa Inggris dalam keteram-
pilan membaca akan lebih efektif jika 
menguasai kedua jenis pengetahuan ini. 
Artinya, guru yang menguasai kedua 
pengetahuan ini akan menampilkan perilaku 
instruksional yang berbeda dan bahkan 
lebih efektif dari tampilan perilaku instruk-
sional guru yang tidak memiliki kedua jenis 
pengetahuan ini.   

Kebenaran teori sebagaimana disampai-
kan Bakken (2002) tampaknya didukung 
oleh hasil penlitian ini. Artinya, kebenaran 
teori tentang pengetahuan struktur teks dan 
pembelajarannya tidak semata-mata terbatas 
pada pembelajaran bahasa Inggris sebagai 
bahasa kedua tetapi juga berlaku pada 
konteks pembelajaran bahasa Inggris seba-
gai bahasa asing. Kesalahan perilaku guru 
dalam menentukan standar kompetensi 
untuk teks deskriptif dan teks procedure 
serta penetapan kegiatan pembelajaran yang 
salah merupakan cerminan kurangnya 
pengetahuan guru terhadap struktur teks dan 
pembelajaran struktur tersebut. Andaikta 
guru memiliki pengetahuan seperti yang 
dikemukakan Bakken (2002), pastilah peri-
laku instruksional nya berbeda dan tidak 
salah. Temuan ini menjadi bukti empiris 
yang dapat memperkuat posisi teori induk 
sebagaimana disampaikan di atas.  

Perilaku instruksional guru bahasa 
Inggris dalam membelajarkan kosa kata da-
lam rangka peningkatan kualitas membaca 
pemahaman ternyata juga dipengaruhi 
pengetahuan guru tentang hakekat pembe-
lajaran kosa kata dan pengetahuannya 
tentang teknik pembelajaran kosa kata. 
Teori ini sudah dibuktikan melalui berbagai 
penelitian terkait. William (1988), misalnya, 
menemukan bahwa tidak semua pembe-
lajaran kosa kata yang berhasil secara efek-
tif meningkatkan jumlah kosa kata yang 
dikuasai siswa akan berhasil pula mening-
katkan kualitas membaca pemahamannya. 
Artinya, meskipun kosa kata meningkat 

belum tentu peningkatan tersebut akan 
berkibat pada peningkatan kualitas pema-
haman membaca; meskipun banyak bukti 
empiris yang ditemukan dari berbagai pene-
litian terkait  menunjukkan bahwa pengusa-
an kosa kata merupakan prediktor utama 
keberhasilan memahami teks. Menurut 
William (1988) kegagalan tersebut disebab-
kan kesalahan konsep kosa kata yang 
dimiliki guru yang melakukan peme-bela-
jaran tersebut. Banyak guru kosa kata 
menganggap bahwa mengajar kosa kata 
adalah menyampaikan definisi suatu kosa 
kata sehingga dalam pembelajaran kosa kata 
mereka meminta siswa menghafal definisi 
tersebut. Pada hal, pengajaran kosa kata, 
menurut William (1988) jauh lebih dalam 
dari itu. Pengajaran kosa kata harus mampu 
mendorong siswa agar memiliki pengeta-
huan yang lebih dalam dan lebih kaya (in-
depth word knowledge) terhadap suatu kosa 
kata yang dipelajarinya. Penguasaan kosa 
kata yang mendalam merupakan pengua-
saaan seluruh karakteristik kosa kata yang 
meliputi penguasaan aspek fonemis, grafim, 
mofem, sintaksis, semantik, kolokasi, dan 
unsur frasaologi.  

Berdasarkan temuan William (1988) 
dapat disimpulkan bahwa perilaku pembe-
lajaran kosa kata tergantung pada tingkat 
pengetahuan yang dimiliki guru tentang 
hakekat kosa kata dan hakekat pembe-
lajarannya. Kesimpulan ini ternyata juga 
berlaku pada pembelajaran bahasa Ingggris 
dalam penelitian ini. Berbagai bukti empiris 
ditemukan bahwa perilaku pembelajaran 
kosa kata, terutama yang dimaksudkan 
meningkatkan kualitas pemahaman teks, 
ditentukan oleh kualitas pengetahuaanya 
terhadap kosa kata tersebut. 

Seluruh pembahasan yang disajikan di 
atas ternyata mengarah pada dukungan 
terhadap kebenaran teori yang mengatakan 
bahwa perilaku pembelajaran guru sangat 
ditentukan oleh kualitas pengetahuannya 
tentang materi ajar dan teori belajar dan 
pembelajarannya. Hal ini ternyata juga be-
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nar dalam pembelajaran bahasa Inggris 
sebagai bahasa asing.          

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa kesalahan perilaku 
pembelajaran terjadi pada dua tahapan, 
yaitu pada tahap perencanaan dan tahap 
pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap 
perencanaan terdapat tiga jenis kesalahan, 
yakni: (1) kesalahan menurunkan standar 
kompetensi (SK) menjadi kompetensi dasar 
(KD), (2) kesalahan menentukan  indikator 
dari KD dan (3) kesalahan menetapkan 
materi yang tepat untuk mencapai  KD. 
Pada tahapan pelaksanaan proses 
pembelajaran terdapat lima jenis kesalahan, 
yakni: (1) kesalahan dalam mengkomu-
nikasikan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi yang akan dicapai, (2) kesa-
lahan dalam menetapkan perilaku pembe-
lajaran untuk mencapai kompetensi yang 
ditetapkan sebelumnya, (3) kesalahan 
menggunakan media pembelajran yang 
dapat memfasilitasi perolehan kompetensi 
yang ditetapkan, (4) kesalahan menetapkan 
dan melaksanakan task, (5) kesalahan 
menetapkan perilaku pembelajaran yang 
sesuai hakekat subject matter yang 
diajarkan, dan (6) kesalahan dalam merang-
kum pembelajaran.    

Kesalahan perilaku pembelajaran ini 
ternyata disebabkan oleh empat faktor, yaitu 
(1) rendahnya penguasaan linguistik ten-
tang (a) konsep linguistik masing-masing 
keterampilan berbahasa, dan (b) struktur 
wacana masing-masing jenis teks, seperti 
teks deskriptif, narasi, argumentasi dan 
ekposisi, dan (2) rendahnya penguasaan 
pedagogis guru pada pembelajaran masing-
masing keterampilan bahasa dan aspek 
bahasa seperti struktur kalimat, dan kosa 
kata.  

Hasil penelitian ini sebaiknya dipertim-
bangkan dalam upaya peningkatan kualitas 
perilaku pembelajaran guru bahasa Inggris. 

Namun demikian, penelitian ini perlu 
direplikasi dengan berbagai rancangan agar 
hasil penelitian yang lebih kumulatif yang 
berlaku bagi kasus yang lebih luas 
ditemukan.  
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