UNIT KEGIATAN BELAJAR MANDIRI
BAHASA INDONESIA 3.12-4.12
SEMESTER GENAP
1. Identitas
a.
b.
c.
d.

Nama Mata Pelajaran
Semester
Kompetensi Dasar
Jam

: Bahasa Indonesia
:2
: 3.12-4.12
: 6 x 45

Kompetensi Dasar
3.12 Menghubungkan permasalahan/ isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan
simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat.
(C6: menciptakan)
4.12 Mengonstruksi permasalahan/
isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan
untuk menunjukkan esensi dari debat.

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.12.1 Merumuskan batasan debat. (C6: menciptakan)
3.12.2 Mengidentifikasi unsur-unsur debat. (C4: menganalisis)
3.12.3 Merumuskan tata cara debat. (C6: menciptakan)
4.12.1 Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang.
4.12.2 Menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi.
4.12.3 Menyimpulkan hasil debat.

Materi Pokok

Alokasi Waktu

DEBAT
4 x 45menit (180 menit)

Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, dan presentasi peserta didik dapat
merumuskan batasan debat, mengidentifikasi unsur-unsur debat, merumuskan tata cara
debat, merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang,
menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi,
danmenyimpulkan hasil debat,sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya melalui belajar Bahasa Indonesia, mengembangakan sikap jujur,
peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
komunikasi, kolaborasi, kreativitas (4C).

Materi Pembelajaran
1. Contoh Teks Debat
Teks 1 : Bahasa Inggris Sebagai Alat yang Penting di Era Globalisasi (BTP Bahasa
Indonesia Kelas X halaman 176 s.d. 177)
Teks 2 : Penyerapan Kosa Kata Bahasa Asing Bukti Ketidakmampuan Bahasa Indonesia
dalam Interaksi dengan Bahasa Lain (BTP Bahasa Indonesia Kelas X halaman 179 s.d.
182)
Teks 3 : Apakah Ponsel Berbahaya (BTP Bahasa Indonesia Kelas X halaman 195 s.d.
198)
2. Pengertian dan Unsur-unsur Debat
3. Prosedur Menyusun Teks Debat

Peta Konsep

Merumuskan batasan debat.

Menemukan Esensi
debat

Mengidentifikasi unsur-unsur debat.

DEBAT

Merumuskan tata cara debat.

Mengonstruksi
Bagian-bagian dalam
Debat

Merumuskan mosi berdasarkan isu.
Menganalisis pendapatdan argumen.
Menyimpulkan hasil debat.
Menganalisis pendapat tim.

Menganalisis Isi Debat

Mengidentifikasi ragam bahasa debat.
Menyusun mosi dari permasalahan

Berlatih Praktik Debat

Menyusun pendapat untuk mendukung atau
menolak mosi.
Melaksanakan debat sesuai dengan peran yang
ditetapkan

Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan
Sebelum mempelajari materi ini, silakan kalian membaca dan memahami teks di bawah ini.
Sering kita mendengar perdebatan yang sengit di antara dua orang atau kelompok dalam
kehidupan sehari-hari.Adu argumentasi yang terjadi kadang disertai dengan emosi yang
meledak-ledak tanpa bisa dikontrol. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya pertengkaran
yang berujung sebuah perkelahian dan baku hantam. Hal tersebut mungkin saja kita temui
melalui kejadian langsung di hadapan kita atau melalui tayangan di media massa. Betapa bodoh
dan memalukannya jika kejadian tersebut menimpa kita.Sebagai seorang yang terpelajar sudah
selayaknya jika senantiasa mengindari kejadian tersebut.
Bagaimanakah cara terbaik agar kita terhindar dari kondisi sebagaimana di atas? Cara paling
tepat adalah dengan menguasai tata cara dan etika berdebat. Keterampilan berbicara yang baik
sesuai dengan norma-norma berbahasa dapat menghindarkan perdebatan sengit yang
melibatkan emosi meledak-ledak tanpa kendali.
Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan kalian lanjutkan ke kegiatan berikut dan
ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini.

b. Kegiatan Inti

1. Petunjuk Umum UKB
a. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa Bahasa Indonesia X Wajib yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 173 s.d.
206.
b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir tinggi
melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik bekerja sendiri maupun
bersama teman sebangku atau teman lainnya.
c. Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah
disediakan.
d. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegitan ayo berlatih,
apabila kalian yalin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahanpermasalahan dalam kegiatan belajar 1, 2, dan 3 kalian boleh sendiri atau
mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian
dapat belajar ke UKB berikutnya.
2. Kegiatan Belajar
Ayo … … ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi!

Kegiatan Belajar 1
Bacalah contoh teks debat “Bahasa Inggris Sebagai Alat yang Penting di Era
Globalisasi”(BTP Bahasa Indonesia Kelas X halaman 176 s.d. 177).

Tulislah simpulan debat!
1. Berdasarkan hasil diskusi dalam kelompok, tulislah simpulan yang tepat berkaitan
dengan dengan esensi debat!

2. Bacalah teks debat Penyerapan Kosa Kata Bahasa Asing Bukti Ketidakmampuan Bahasa
Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain (BTP Bahasa Indonesia Kelas X halaman
179 s.d. 182). Berdasarkan teks tersebut kerjakan tugas-tugas di bawah ini.
1. Sebutkan unsur-unsur dalam teks debat!

2. Siapa saja yang terdapat dalam teks debat tersebut!

3. Jelaskan peran masing-masing unsur manusia dalam debat tersebut!

4. Bagaimana pendapatmu berkaitan dengan tim netral dalam debat tersebut!

5. Apakah diperlukan seorang sekretaris dalam debat? Jelaskan pendapatmu!

Kegiatan Belajar 2
Setelah kalian belajar tentang unsur-unsur debat pada kegiatan belajar 1, dalamm kegiatan ini
kamu akan merumuskan tata cara melaksanakan debat dengan baik. Cobalah mencari teks
debat yang lain baik tulis maupun lisan (dalam bentuk video, misalnya dari internet), untuk
merumuskan tata cara debat yang baik. Sebagai contoh kamu dapat mempelajari teknis debat
dalam lomba debat Bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan tahun 2015 yang terdapat pada BTP Bahasa Indonesia Kelas X halaman
183.
Dari contoh tersebut dalam disimpulkan bahwa tata cara berdebat yang baik adalah sebagai
berikut.

Dalam kegiatan debat kita mengena istilah ‘mosi’. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam
sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap
apakah mendukung atau menolak mosi. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan
argumen untuk mendukung pendapatnya tentang mosi.
CONTOH-CONTOH MOSI DEBAT BAHASA INDONESIA
1. Pendidikan
a. Pemerintah akan mengembangkan program SKS BARU tahun 2017/2018
b. Pelaksanaan pendidikan untuk anak-anak TKI dan daerah perbatasan belum
optimal
c. Pemerintah akan memberikan pendidikan bela negara
2. Ekonomi
a. Kebijakan impor Indonesia memberikan dampak buruk bagi produksi nasional
b. Kebijakan 4 Paket Ekonomi akan menyelamatkan perekonomian nasional
c. Kesiapan Indonesia dalam memasuki era perdagangan bebas ASEAN 2017
3. Politik
a. Layakkah artis menjadi menjadi anggota DPR
b. Siapkah TNI akan diberikan hak pilih dalam PEMILU
c. Politik Dinasti harus dihapuskan di Indonesia
4. Sosial Budaya
a. Perkembangan teknologi sekarang ini, anak-anak Indonesia menjadi malas
membaca buku
b. Program TV di Indonesia membawa dampak buruk bagi generasi muda
Indonesia
c. Masyarakat harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas
Indonesia
5. Hukum
a. Pemerintah akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor

b. Pemerintah akan memberikan grasi bagi napi berperilaku baik
6. Pertahanan dan Keamanan
a. Indonesia harus menggunakan alutsista buatan produk dalam negeri
b. Kemampuan intelejen Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain

Ayo berlatih!
1. Tentukan mosi yang diperdebatkan!
No.
1

2

3

4

5

Kutipan Pendapat
Menurut saya tawuran antarpelajar tidak saja
terjadi karena karakter anak-anak yang
cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi
karena anak-anak mendapat teladan yang
kurang baik dari para pemimpin bangsa yang
sibuk saling berebut kekuasaan dan saling
menghujat. Televisi dan internet pun dengan
bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang
membuat anak-anak tergoda untuk meniru.
Memang benar pendapat yang menyatakan
bahwa bencana alam terjadi karena ulah
manusia. Namun, perlu diingat bahwa umur
bumi yang makin tua juga menyebabkan
terjadinya bencana alam bertubi-tubi. Perubahan
iklim global ditambah ulah manusia yang
merusak alam semakin memperparah bencana
alam yang terjadi akhir-akhir ini.
Aksi brutal para supporter sepak bola yang
sering terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti
bahwa masyarakat kita sedang ‘sakit.’
Masyarakat lelah dengan tuntutan kehidupan
yang keras. Sepakbola yang seharusnya menjadi
ajang untuk menumbuhkan sportivitas dan
menjalin persatuan, justru menjadi pelampiasan
rasa ‘tidak puas’ rakyat terhadap kehidupan.
Himbauan pemimpin dan tindakan tegas dari
kepolisian terbukti tidak sanggup menghentikan
aksi brutal para supporter sepak bola di tanah ar.
Tewasnya dua suporter bola di tanah air dalam
bentrok antar supporter bola dalam laga Piala
TNI baru-baru ini makin menguatkan dugaaan
bahwa masyarakat kita sedang ‘sakit.’
Banyak masyarakat beranggapan bahwa
perubahan cuaca menjadi penyebab seseorang
gampang sakit. Padahal yang terjadi tidak seperti
itu. Ketika fisik seseorang kehujanan, kelelahan,
kemudian terkena kuman ia akan lebih mudah
sakit. Artinya, sakit itu disebabkan oleh kuman,
bukan perubahan cuaca.
Penolakan terhadap pelaksanaan Ujian nasional

Mosi

Berbasis Komputer (UNBK) tidak seharusnya
terjadi. Sebaliknya, malah UNBK patut didukung.
Selain dapat menekan penggunaan kertas,
memepercepat penilaian hasil ujian secara
akurat, juga dapat menekan angka kebocoran
soal.
2. Berlatihlah menyusun mosi dengan bertolak dari tema-tema berikut ini.
Tema
Acara talkshow di televisi

Mosi

Ujian Nasional
Membawa HP ke sekolah
Budaya baca

Kegiatan Belajar 3
Sebelum mempertahankan pendapat tentang suatu isu atau permasalahan, hal pertama yang
harus dimiliki seseorang adalah memahami isu atau permasalahan dengan baik. Untuk itu,
pihak-pihak yang akan melakukan debat harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber
misalnya dengan membaca berita, menyimak berita dari radio atau televisi, atau menggali
informasi dari narasumber yang memahami isu atau permasalahan dengan baik. Dalam
pembelajaran ini, kamu akan belajar untuk menyusun pendapat disertai argumen baik untuk
menerima maupun menolak mosi.(Lihat BTP Bahasa Indonesia Kelas X halaman 187-188).

Hasil debat dapat kita simpulkan dengan memergunakan penalaran induktif yaitu:
generalisasi, analogi, dan sebab akibat.
(a). Generalisasi
Penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang
bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general
(umum).
(b). Analogi
Analogi merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal
yang berbeda, tetapi karena mempunyai kesamaan segi, fungsi, atau ciri, kemudian keduanya
dibandingkan (disamakan). Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan simpulan.
(c). Sebab-Akibat
Penarikan simpulan secara induktif berikutnya adalah sebab-akibat.Dalam pola penalaran ini
sebab bisa menjadi gagasan utamanya sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya.Namun,

dapat juga terjadi sebaliknya.Beberapa sebab dapat menjadi gagasan penjelas sedangkan akibat
menjadi gagaan utamanya.
(Lihat BTP Bahasa Indonesia Kelas X halaman 187-188).
Isilah tabel berikut!
No.

Mosi

1

Tayangan sinetron berpengaruh buruk
terhadap
anak-anak yang menontonnya.

2

Penyebab utama banjir adalah
berkurangnya
lahan lahan hijau.

3

Kurangnya pendidikan agama di srumah
dan sekolah menjadi penyebab utama
penyalahgunaan narkoba
pada remaja.
Ketersediaan lapangan kerja menjadi dasar
yang
penting dalam menentukan jurusan saat
kuliah
di perguruan tinggi.

4

5

No.
1

2

Bagaimanakah pendapatmu tentang
mosi tersebut?

Perilaku menyontek saat Ujian Nasional
disebabkan
para pelajar takut tidak lulus ujian.

Paragraf Rumpang
Kita bisa merasa menderita/merasa nyeri
pada beberapa bagian tubuh apabila
stamina tubuh kita rendah. Beberapa
penyakit pun bisa muncul dengan kondisi
tubuh yang lemah. Penyakit yang kita
derita itu misalnya batuk, pilek,
peradangan/ iritasi, dan berbagai gejala
penyakit yang lain. Jenis penyakit yang
juga muncul dalam kondisi ini adalah
penyakit peradangan pada mata....
Kehidupan manusia di dunia ibarat
sebuah panggung sandiwara. Masingmasing manusia mempunyai peran
sesuai dengan nasibnya yang telah
ditentukan Tuhan. Demikian juga pemain
drama, semua pemain memiliki peran
masing-masing sesuai dengan peran yang
diberikan sutradara. Setiap manusia
harus menjalankan perannya sesuai

Pernyataan Pelengkap

Jenis Penalaran

3

4

dengan ajaran yang dianutnya. Begitu
pula bermain sandiwara harus berperan
sesuai dengan tuntutan sutradara agar
pertunjukannya sukses....
Seorang gadis cantik dapat diibaratkan
mawar berduri, sedap dipandang dan
harum baunya. Akan tetapi, tidak setiap
orang dapat memetik bunga mawar
dengan mudah karena akan tertusuk
durinya. Seorang gadis yang memiliki
sifat seperti bunga mawar, tidak mudah
untuk didekati setiap laki-laki. la selalu
menjaga dirinya agar tidak tersentuh ...
Penyedotan air semakin berlebih saat
pasokan air tidak mencukupi laju
pertambahan
aktivitas
komersial.
Penyedotan secara berlebihan, terutama
oleh
pengelola
gedung-gedung
bertingkat, tidak hanya dilakukan pada
sumur dalam, tetapi juga sumur dangkal.
....

5
Pendidikan anak usia dini berusaha
membina
menumbuhkan,
dan
mengembangkan seluruh potensi usia
dini secara optimal. Pembinaan ini akan
membentuk perilaku dan kemampuan
dasar
sesuai
dengan
tahap
perkembangannya. Dengan pembinaan
ini siswa akan lebih siap untuk memasuki
tahap
pendidikan
selanjutnya.
Pendidikan anak usia dini juga
membangun
landasan
bagi
perkembangan potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman dan bertakwa.
Selain itu, pendidikan anak usia dini akan
mengembangkan potensi kecerdasan
spiritual, intelektual, dan emosional ….

c. Penutup

Bagaimana kalian sekarang?
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2 dan 3,
berikut diberikan tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah
kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKB
ini, dan Isilah tabel refleksi diri terhadap pemahaman materi di tabel berikut dan
(Centanglah).

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi
No
Pertanyaan
1.
Apakah kalian telah memahami esensi debat?
2.
Dapatkah kalian mengidentifikasi unsur-unsur
debat?
3.
Dapatkah kalian merumuskan tata cara debat?
4.
Dapatkah kalian merumuskan mosi berdasarkan
isu atau permasalahan yang sedang berkembang?
5.
Dapatkah kalian menyusun pendapat disertai
argument baik untuk mendukung maupun
menolak mosi?
6.
Dapatkah kalian menyimpulkan hasil debat?

Ya

Tidak

Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah
kembali materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang
kegiatan belajar 1, 2, atau 3 yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan
Guru atau teman sejawat. Jangan putus asa untuk mengulang lagi!.Dan apabila
kalian menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkan berikut.

Dimana posisimu?
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi DEBAT dalam rentang 0 – 100,
tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi DEBAT,lanjutkan
kegiatan berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!

Yuk Cek Penguasaanmu terhadap Materi DEBAT!
Agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasi materi DEBAT, maka
kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja kalian masing-masing.
a.
b.
c.

Tulislah unsur-unsur debat?
Tulislah contoh mosi yang dikembangkan dalam bidang kebudayaan dan
pendidikan ?
Bacalah dengan saksama kutipan berikut!

Hilangnya ideologi dan menurunnya pemahaman kebangsaan dirasakan sebagai suatu
bentuk kepincangan sosial budaya yang sudah demikian parah mengakar dalam sendi-sendi
kehidupan di negeri ini. Berbagai bentuk penyimpangan sosial dan budaya telah
mendominasi segala aspek perikehidupan kita.Parahnya hal ini justru tidak kita rasakan
sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan, malah kita anggap sebagai suatu bentuk
kewajaran yang memang sudah seharusnya terjadi.Hal ini merupakan sebuah sistem sosial
yang pada akhirnya menjadi sebuah standar budaya yang harus dianut oleh semua orang.
Sementara itu dalam bentuk yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu pengetahuan yang paling
canggih sekalipun, sebenarnya telah terjadi suatu bentuk penyimpangan sosial yang telah
mencapai stadium kritis.Kondisi ini benar-benar menjadikan sebagian besar dari para
pemerhati sosial dan budaya yang memiliki kepedulian merasa sangat gerah tetapi tanpa
bisa berbuat sesuatu yang berarti.
para pemerhati sosial dan budaya yang memiliki kepedulian merasa sangat gerah tetapi
tanpa bisa berbuat sesuatu yang berarti.

Tulislah pendapatmu jika berada pada posisi tim kontra dalam debat!
Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1, 2, dan 3, silahkan
kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain jika memang masih ada
beberapa hal yang perlu dikaji ulang.
Ini adalah bagian akhir dari UKB materi DEBAT, mintalah tes formatif kepada Guru
kalian sebelum belajar ke UKB berikutnya. Semoga Sukses!
Lampiran 1 : Naskah teks debat

Naskah Debat: Masih Efektifkah Ujian Nasional
Tema : Ujian Nasional
Mosi : Masih Efektifkah Ujian Nasional
Moderator :
Selamat siang, topic debat kali ini adalah tentang Ujian Nasional
diindonesia tapi dalam kesempatan kita hari ini akan membahas mengenai
penting tidakah ujian nasionla diadakan ? Ya baik, kita sudah bersama 6
orang yang akan berkometar mengenai masalah ini, ya baik menurut anda
mas nunung apakah anda setuju dengan adanya ujian nasional ?
Perdebatan

Peserta 1 ( Afirmasi )

Ya setuju, Bagi saya bagaimanapun juga standar mutu pendidikan haruslah
tetap ada. UN boleh tetap ada namun ada pekerjaan rumah bagi kita
semua (pemerintah, sekolah, orangtua, murid dan lingkungan) untuk turut
mendukung pendidikan bangsa kita. Siswa untuk lebih meningkatkan
belajarnya. Guru lebih baik dalam mengajar, mungkin metode yang
digunakan selama ini belum cukup baik. Pemerintah juga lebih baik.
Orangtua juga harus memberi dukungan yang lebih baik.

Peserta 2 ( Oposisi )

Saya tidak sependapat dengan pernyataan mas nunung, karena dalam
kenyataannya pelaksanaaan UN setiap tahun selalu mengalami kecatatan
dan hasil nilai UN tidak menjamin keberhasilan suatu pendidikan, Apa hasil
UN juga berlaku untuk siswa lulusan Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional (RSBI)? Tidak kan? Meski nggak lulus UN, mereka masih bisa
mendaftar kuliah di luar negeri.
Moderator : Baik kepada saudara wardianto apakah anda sependapat
dengan mas imam kalau nilai ujian tidak menjamin keberhasilan suatu
pendidikan?

Peserta 3 ( Afirmasi )

Un itu penting, dengan adanya un yg memiliki cut of point sebagai standart
kelulusan sebuah institusi pendidikan dalam hal ini adalah sekolah, guru,
siswa, orang tua siswa akan berusaha supaya mereka mampu mencapai
standart kelulusan tersebut. Hal ini akan menjaga kualitas standart
pendidikan di indonesia. Bayangkan saja jika tidak ada un sebagai standart
kelulusan maka institusi tidak akan memiliki motivasi untuk meningkatkan
standart pendidikan. Selain itu manfaat lain dengan adanya un adalah
sebagai berikut:
1.
Penetapan mutu satuan dan atau program pendidikan di
seluruh Indonesia,
2.
Seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau
berikutnya,
3.
Pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan
dan atau program pendidikan,
4.
Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan dan atau
program pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan
untuk mencapai tingkat kelulusan tertentu, dan
5.
Perbaikan sarana dan prasarana untuk guru, laboratorium,
perpustakaan, tenaga kependidikan dan keperluan sekolah lainnya.

Peserta 4 ( Afirmasi )

apa yang disampaikan oleh wardi adalah hal yang sangat ideal dan hanya
bisa dikerjakan di sekolah-sekolah di perkotaan dengan sumber daya yang
memadai. Apakah adil menggunakan un sebagai standart kelulusan pada
institusi pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil dengan sumber
daya minim. Masih adilkah menggunakan un sebagai standart kelulusan
dimana pada faktanya terjadi kesenjangan sumber daya antara institusi
pendidikan di kota dan di daerah.

Peserta 5 ( Oposisi )

Saya sangat menyesalkan pemikiran teman-teman semua tentang
kontroversi un terutama yang berfikir untuk menghapusakan un. kenapa?
Sekali lagi saya tekankan un sangat penting sebagai standart kelulusan.
Untuk menjaga Kualitas suatu sistem, selalu wajib diperlukan suatu
standart termasuk sistem pendidikan, jika tidak ada standart kelulusan
tersebut maka suatu sistem tidak akan terjaga kualitasnya. Saya sadar
bahwa pelaksanaan un memang banyak kekurangan namun, solusinya
adalah bukan menghapuskannya tetapi, dengan meningkatkan kualitas un
itu sendiri, baik dari segi jenis soal, teknik pelaksanaan, pengawasan, dan
lain-lain sehingga pada akhirnya jenis ujian nasional yang diterapkan di
Indonesia mampu menilai semua aspek pembelajaran siswa seperti
kognitif, afektif, psikomotornya. Itu tugas kita bersama.

Peserta 6 ( Oposisi )

Saja hampir setuju dengan pendapat anda namun pada prakteknya, seideal
apapun jenis un yang diterapkan dengan nilai cut off point yang ditetapkan
sebagai standart pendidikan tetap meliliki kelemahan-kelemahan yang
sangat signifikan. Salah satu contoh kelemahan un yang paling dominan
adalah Proses belajar mengajar disekolah tereduksi menjadi sekadar
‘teaching to the test’ atau mengajar apa yang diteskan dalam UN semata
(Kesuma, 2001, hal 8). Sehingga solusi yang paling baik adalah
meniadakan un dan menggantinya dengan standart kelulusan yang baru.
Standart kelulusan tersebut tidak mungkin diterapkan secara nasional
karena ketidakmerataan sumber daya yang ada. Akan lebih baik standart
keulusan tersebut menjadi bersifat regional. Kemudian standart kelulusan
yang baru tersebut tidak bersifat “ujian”, sehingga tidak akan ada lagi
proses pembelajaran yang bersifat teaching to the test. Proses
pembelajaran akan bersifat lebih terbuka. Sehingga memotivasi kreatifitas
siswa.
Moderator (penutup dan kesimpulan ) : ya baik, mari kita akhiri debat
kita kali ini, kami sepenuhnya memberi kebebasan kepada hadirin untuk
menentukan mana yang benar, dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak
terimakasih kepada dua belah pihak yang sudah datang dalam acara ini,
jika ada salh kata kami mohon maaf, selamat siang

