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PENGEMBANGAN HIPERTEKS
AKADEMIK UNTUK PEMBELAJARAN

LANJUT: Tinjauan dari PersPektif
Konstruktivisme

Syuhendri dan Nelson Siregar.)

Abstrak Interpretasi konstruktivisme pada persoalan kogtisi
dan psikologi pendidikan yang ditekankan pada proses

retrievel tidak bermasalah untuk pembelajaran dasar. Untuk
pembelajaran lanjut, yang ranah pengetahuannya bersifat ;//-
structured dan ranah substansinya bersifat case lo case

irregularity, proses seperti ini tidak memadai lagi. Pembelajar-

an lanjut yang bertujuan menguasai elemen-elemen penting
pengetahuan dan kemampuan menerapkannya pada situasi

baru yang berbeda menuntut fleksibilitas kognisi. Instruksional
dengan hiperteks dipandang dapat menjembatani ini karena

sifat random access-nya sejalan dengan fleksibilitas kognisi.
Namun kondisi hiperteks under-use saat ini menghambat pe-

manfaatannya. Berdasarkan kajian, hipeteks yang dikembang-
kan berdasarkan wacana argumentatif mampu menampilkan
proses membangun pengetahuan secara lengkap.

Kata-kata kunci : hiperteks, pembelaj aran lanj ut, pengaj aran
sains, struktur ilmu, konstruktivisme.

Hiperteks pertama kali diperkenalkan oleh Ted Nelson pada tahun 1960-

an (Carter, 1997; Traiger, 1992) sebagai bentuk teks elektronik non-

1 Syuhendri dan Nelson Siregar masing-masing penulis I dan 2
**) Syuhendri adalah dosen Prohram Studi Pendidikan Fisika FKIP Unsri
***) Nelson Siregar adalah dosen Jurusan Kimia FPMIPA UPI
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sekuensial yang memiliki berbagai cabang untuk memberikan pilihan
luas kepada pembaca pada layar interaktif sebagai bacaan yang menarik.
Hiperteks tersusun dari satuan-satuan teks yang dihubungkan dengan
berbagai cara sehingga pembaca bebas mengikuti jalan yang ailnglnt<-an-
nya. walaupun dalam perkembangannya, istilah hiperteks mengalami
perubahan yang cukup beragam menurut penulis dan pengguna, yang
terindikasi dengan penggunaan istilah pengganti. seperli hipeimedia dan
multirnedia (Altun. 2000). Namun, konsep intinya tetap pada sirnpul
(nodes) berupa satuan-sat,an teks dan tautan (rink) sebagai penghubung
bagian-bagran teks. Deskripsi hiperteks yang lengkap-seiuai-dengai
perkernbangan saat ini adalah teks non-sekuensial yang ditampillan
melalr:i prolrrarn kornputer dan pembaca menentukan seirdiri navigasi
terhadap konten sesuai pemahamannya. Secara lengkap karakteristik
hiperteks dapat disimpLrlkan: non-sekuensial lnon_iinier). elektronik
kli git i: e tl I . mu ltirnedia, dan interaktif.

Berbeda dengan buku teks dima,a pelnbelajar hanya sebagai
pembaca. pada hiperleks mereka sekaligus "co-author" terhadap bahan
bacaa,u'a. Dari segi pengajara,, Ii,gku,ga, belajar hiperteks yang
mampu men.,ediakan ruang fleksibilitas kepada pembelajar dapat me-
rnapankan kemampuan fleksibilitas kognisi pembelajar. pendekatan
instruksional berbasis pada teori fleksibilitas kognisi seperli ini diperlu-
kan untuk pembelajaran sains, sejarah, kedokteran, kependidikan, dan
sebagainya karena teori tersebut " b e st ut il ized forco.pin, ill-s truc ture rl
domain" (Boger-ir{ehal, 1997)" sebagai ciri khas materi-materi tersebut.
Hiperteks juga berpotensi sebagai pengembang dimensi pemikiran
manusia. Spiro dan kawan-kawan (199a) mengemukakan bahwa
hiperleks bisa dipergunakan untuk membantu pembeLajaran pengetahuan
rumit. Jika konsep sederhana dapat Iangsung dipanggil dan diterapkan,
maka konsep rumit perlu dibangun terlebih dahulu dan penerapannya
disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Keterampilan kognisi seperti ini
sejalan dengan karakteristik random acces hiperteks. Jadi, hiperteks
mempunyai potensi besar sebagai media pembelajaran. Namun, potensi
hiperetks seperti itu belum termanfaatkan sepenuhnya karena kondisi
hiperteks akademik saat ini yang masih "tidur". Banyak hipereteks yang
membuat pembaca bingung dan hilang dalam belantara tautannya.
Tulisan ini membahas peranan hiperetks dalam pembelajaran, kemudian
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dilanjutkan dengan analisis dalam upaya pengoptimalan pemanfaatan
hiperetks dalam konteks membangun pengetahuan pembelajar. Tulisan
diawali dengan analisis pandangan konstruktivisme terhadap pembelajar-
an lanjut.

KONSTRUKTIVISME DAN PEMBELAJARAN LANJUT

Konstruktivisme adalah filsafat pengetahuan yang menekankan
bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi
orang tersebut. Konstruksi dirnungkinkan bila yang bersangkutan me-
lakukan interaksi aktif dengan objek, fenomena, pengalaman, atau
lingkungan sekitarnya. Konstruktivisme, awalnya, diterima secara luas
karena dipandang dapat memberikan jawaban terhadap krisis yang terjadi
dalam dunia pendidikan yang ditandai dengan gagalnya praktek pen-
didikan tradisonal (Isackson, 1999), behaviorisme (Ibnu, 2002). Dalam
seperempat abad terakhir ini, konstruktivisme telah mendominasi pe-
rnikiran dan proses pendidikan sains (Fensham, 1992; Matthews, 1998.
2000, dalarn Coll, 2001). Prinsip-prinsipnl'a telah banyak digunakan
dalam pendidikan sains dan matekmatika (Suparno, 1997).Ini tidak lain
karena prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan proses pemerolehan sains,
yaitu inquiry process, yang memberi kesempatan luas kepada pembelajar
untuk beraktivitas.

Walaupun demikian, tidak berarti konstruktivisme terbebas dari
kritikan-kritikan ataupun penerapannya yang kurang pas walaupun sudah
diklaim sesuai dengan konstruktivisme itu sendiri. Coll (2001) menge-
mukakan bahwa kritikan terhadap konstruktivisme secara garis besar
berkaitan dengan teoretikal dan filosofis yang mendasari paradigma
tersebut serta nilai-nilai pedagogi yang dipakai. Spiro et al (1994)
mengemukakan bahwa interpretasi konstruktivisme pada persoalan
kognisi dan psikologi pendidikan umumnya ditekankan pada retrieval
(pemanggilan) paket-paket pengetahuan, atau skema, dari ingatan untuk
memahami informasi atau menyelesaikan masalah. Dalam pembelajaran
dasar (introductory learning), barangkali ini tidak bermasalah, karena
pembelajar dianggap sudah menguasai pelajaran jika sudah mampu
memperlihatkan fakta atau konsep-konsep kunci walaupun tidak secara
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mendalam, Ini tercermin pada bentuk test ingatan yang menghendaki

pembelajar mengungkapkan apa yang telah diajarkan sebagaimana ia

diajarkan. Oleh karena itu. pada pembelajaran dasar masalah ill-
strtrctured, yaitu sifat pengetahuan y'ang dapat ditampilkan dalam

berbagai representasi (nrultiple representotlon) sesuai dengan tingkat
pendiclikan (Siregar, 2002), tidak rnenjadi masalah serius. Pembelajar
tidak diharapkatt men-gnasai kontpleksitas pengetahttan ataupult diharap-

kan rnenerapkannl'a secara n'randiri pada situasi bam l'ang berbccla. case

to cuse irregiluritl,. Nart.tutl, jika rnateri-sub.it:k )'ang sama diajarkan pada

level lanjutan, yaltg tujuannya bergeser kepacia dua harapan di atas. yaitu

penguasaan kompleksitas dan penerapan yang fleksibel pada situasi baru.

rnaka karakteristik dari ill-strtrcturecl rnenjadi srasalah serius dalan-t

pembelajaran dan pengajaran. Di sini proses retriet,ol tidak tnenladai lagi.

Spiro et al ( 1994) mengernukakan bahwa karakteristik ill
-strucltretl dapat rnengharnbat pencapaian tujuan pembelajaran lanjut-
Tujuan pen-rbelajaran lanjut di antaranya mernahami elernerr-elerren
penting dari kerumitan konseptuai, kemampuan mempergunakan korrsep

varrg dirniliki untuk reasoning datt itrferensi. serta mellggullakan secara

fleksibel pengetahuart konseptual pada situasi baru. Dalam konteks

pernerosesan. menurut Siregar (2002) ini tidak sekedar memanggil paket

pengetahuan \ang ada, tetapi juga perlu mengorganisasikan bagian

pengetahuan agar bersifat adaptif terhadap tuntutan situasi baru. Inilah
yang disebut dengan fleksibilitas kognisi. Untuk tujuan belajar lanjut pe-

lnerosesau seperti ini sangat diperlukan. Pemerosesan ini dapat di-
kembangkan rnelalui penggultaan sistem hiperteks berbasis teori tertentu

(Siregar, 2002). One cornputer-.supported approach that supports

instruction aimed at cognitive flexibility is hypertexl (Boger-Mehall,

1997).

HIPERTEKS DAN PERANANNYA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Inti penting hiperteks adaiah simpul dan tautan. Simpul me-

rupakan satuan-satuan informasi. Simpul bisa sekedar sebuah gambar

atau sekompleks sebuah artikel. Sedangkan tautan adalah jalan yang

memungkinkan pembaca pindah dari satu simpul ke simpul lainnya-
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Bagaimana pembaca memilih urutan sirnpul yang diinginkannya adalah
unik (Boger-Mehall, 1997), artinya tergantung kepada pembaca. Jika
simpul ibarat informasi mentah, maka yang membuatnya menjadi berarti
menurut pembaca adalah tautan yang dibangun oleh pembaca. Berbeda
dengan buku teks. hiperteks dapat disajikan dengan menggabungkannya
dengan berbagai media seperti film, vidio-klip, animasi, suara, dan
gambar.

Menyajikan materi-subjek dalam berbagai tautan dan pilihan
memberikan fleksibilitas kepada pembaca untuk menyusun ulang materi
sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi, pada hiperteks pembelajar bukan
sekedar pembaca akan tetapi sekaligus "c:o-author" bahan bacaannya.
Pembaca memiliki kontrol yang kuat terhadap bacaannya. Merekalah
yang akan menentukan unrtan dari teks, yarrg berarti sekaligus nre-
nentukan konteks dari bacaannya. Memang benar bahwa materi-subjek
yang akan dihadapi pelajar sudah tersedia dalam sistem 1,ang ada. akan
tetapi karena begitu luas dan banyak pilihan. rnaka terbuka peluan_q
kombinasi dalam menentukan urutan teks. Di sini pernbelajai
membangun pengetahuan dengan menghubungkan konsep-konsep yang
dianggapnya relevan. Menurut Spiro et al, (199-r) karakteristik seperti ini
membuat hiperteks berpotensi besar untuk rnengembangkan intelegensi
pembelajar rnelebihi teks sekuensial

Ditinjau dari bagairna.a pelajar belajar. rvalaupurr sistem hipcr-
teks harus dibtrat agar tidak rnernbingunekan pembaca, pelajarlah yang
bertanggung jawab terhadap teks bacaannl,a. pelajar yang memutuskan
dalanr penavigasian, apakah ia akan rnelompat ke satu simpul atau ke
simpul lainnya. Bagaimana pelajar rnenentukan sekuensial dari bacaan-
nya ini akan nremberikan makna tersendiri kepadanya tentang bahan
bacaannya. Analoginya adalah, teks-teks pada hiperteks adalah bata
bahan dasar bangunan, sistern hiperteks adalah semennya, clan kesatuan
teks-teks dengan urutan yang dibuat pembelajar adalah bangunannya.
Orang yang bertanggung jarvab terhadap bangunan adalah yang mem-
buatnya, dalam hal ini adalah pembelajar. Pabrik bata dan semen hanya
bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diproduksinya, bukan
bangunan yang terbentuk.

Apa sebenarnya arti itu semua? Hiperteks bisa digunakan sebagai
salah satu sarana yang memberi kesempatan kepada pembelajar untuk
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"membangun" pengetahuannya sendiri. Selama berintraksi dengan hiper-
teks pembelajar terus berlatih menghubungkan konsep-konsep yang
relevan. Pembelajar dilatih mempergunakan kognisinya untuk meng-
organisasikan informasi-informasi menurut kebutuhannya sebelum
digunakan atau diterapkan pada tugas yang dihadapi. pekerjaan seperti ini
memberikan kesan tersendiri kepada pembelajar, dan ini hampir tidak
ditemukan pada teks sekuensial seperti pada buku-buku teks. Disamping
itu, karena dalam hipertkes pembaca sendiri yang menentukan pe-
navigasian terhadap konten sesuai dengan pemahamannya, menurut Spiro
et al ( 1994). kondisi seperti i,i dapat mengembangkan inteleglnsi
pembaca melebihi ketika berhadapan dengan teks-sekuensial biuru.
carlson (dalam cafter, 1997) melihat hiperteks sebagai pengembang di-
rrensi pemikiran manusia. Ia mengemukakan bahwa jika buku teks (Jlat
text) hanya rrrenyediakan pemerosesan informasi dalam dua dimensi:
linier dan hirarkis, maka hiperteks adalah model yang lebih akrab dengan
struktur-dalarr pemerosesan pemikiran manusia, melalui jaringan simput-
sirnpul dan tautan yang ada dirnungkinkan navigasi tiga dimensi se-
panjang inforrnasi. Dalam hal ini kelihatan hiperteks melebihi peta
konsep.

Spiro et al (1994) mengemukakan bahwa pengetahuan yang akan
dipergunakan dalam berbagai kasus harus diorganisasikan, diajarkon, dun
direpresentasikan dalam bebagai bentuk. Lebih jauh ia mengatakan,
penyebab utarna kegagalan pembelajaran lanjut adalah adanya over-
simplifikasi, dan salah satu bentuk oversirnplifiksi 1,ang menonjol adalah
rneliliat suatu konsep atau fenomena ataupun kasus dari satu sudut
pandang saja. Ini jelas akan memiskinkan pemahaman terhadap konsep
dan menyebabkan konsep tersebut hanya terterapkan pada situasi yang
terbatas.

Dari segi pengajaran, lingkungan belajar hiperteks dapat dikelola
untuk menyediakan pengajaran yang mampu mengembangkan cognitive
flexibility. Hiperteks menyediakan ruang fleksibiritas kepada perrlbu",
ketimbang buku-buku teks (Foltz, 1996). Altun (2000) rnengemukakan
pada saat membaca teks pada layar sambil menyusuri tautan yang ada,
pembaca melakukan aktivitas kognisi yang kompleks dengan melibatkan
berbagai strategi yang mungkin. Pembelajar akan mengembangkan pola-
pola tertentu dalam pikirannya yang bisa menuntunnya mengimbil
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keputusan dalam kerumitan persoalan yang dihadapi. Jika proses seperti
ini secara terus-menerus dilakukan tentu saja dapat meningkatkan dan
memapankan kemampuan fleksibel kognisi pembelajar yang merupakan
kondisi yang dituntut untuk penguasaan pengetahaun lanjut (Siregar,
2002).

Instruksi dengan hiperteks juga membiasakan pelajar melihat ke-
luwesan materi-subjek. Dengan menghubungkan materi kepada berbagai
media dan menampilkannya dalam berbagai representasi akan mem-
perkaya persepsi pelajar terhadap materi tersebut. Pernyataan seperti ini
tidaklah sulit diterima karena semakin sering berinteraksi dengan suatu
objek dalam berbagai situasi yang berbeda, maka akan semakin lengkap
atribut skema seseorang tentang objek tersebut, sehingga akan semakin
mampu ia rnelihat kefleksibelan objek atau materi-subjek tersebut.
Analoginya adalah, jika seseorang hanya bertemu satu kali dengan orang
lain rnaka dapat dipastikan bahwa ia akan lupa dengan orang tersebut.
Narnurr, apabila ia berternu dengan orang tersebut dalam banyak situasi
dan berbagai kondisi, misal pertama ia rnelihatnya sebagai penyaji daram
suatu seminar, kemudian sedang mendaki gul.Iung dengan jeket tebal,
kernudian sedang main tennis dengan celana pendek, dan berternu lagi
sama-sama duduk di bangku bis kota, maka skema orang tersebut tentang
orang yang baru dikenalnva semakin lengkap dan jika ia bertemu lagi
maka ia dapat rnemastikan bah*a 1'ang dilihatnya adalah, misalnya.
Bapak A. Mungkin saat berpapasan ketika mendaki gunung ia akan surit
mengingat-ingat siapa 1,ang dilihatnya walaupun ia merasa pernah
bertemu. Pada akhirnya, setelah orang tersebut mengenal orang yang
dilihatnya maka bisa saja ia kembali menyusun memorinya bahwa yang
dilihatnya waktu mendaki gunung dan yang main tennis adarah Bapak A
tersebut, walaupun ini tidak penting. Secara jelas Triger mengemukakan
"If students have many ways of orgonizing the same information, they are
ntore likely to acquire that information, and they are more likely to be
able to do something with the information, once acquired".

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua sistem hiperteks
dapat memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran? Spiro et
al (1994) menjelaskan bahwa sistem hiperteks bisa dibuat dengan
berbagai cara, namun cukup alasan untuk meyakini bahwa besar cara-
cara tersebut tidak akan membuahkan hasil belajar yang baik. Ini di-
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sebabkan hiperteks tersebut dapat saja membuat pelajar menjadi bingung.
Pelajar akan tersesat dan "hilang" dalam tautan yang cabangnya begitu
banyak. Disamping itu, karena tidak ada yang akan menghalangi pem-
baca dalam menautkan dua simpul infonnasi dan melanjutkannya dengan
simpul-simpul lain, maka ada kernungkinan navigasi berakhir dengan
sekumpulan informasi yang inkoheren (Briggs. 1992).lni terutama terjadi
pada hiperleks besar, yang rnasih diperumit oleh hubunganya dengan
hipenledia lain. Misalnya. r-ravigasi bisa berarval dengan dilatasi-waktu
kenrudian ke entropi dan/atau diteruskan ke 7-irue-7'unnel. Pelajar men-
dapatkan banyak informasi, nalruu bukan pengetahuan karena struktur-
dalam inforrnasi terabaikan akibat navigasi yang kurang terarah. Oleh
karena itu yang dibutuhkan adalah sitem hiperteks yang mudah ter-
jangkau (accessible.t. l'aitu hiper-teks yang dapat membantu pembela.jar
dalam merrrban gun pengetahuaunya.

Bagairnana hiperetks yang mampu membantr.r pelajar mem-
bangun pengetahuaanya? Banyak jawaban yang bisa dikemukakan, ter-
gantung darj sLrdut mana rlau dilihat. Salah satu jarvaban tersebut akan
diuraikan di bauah ini. Terlebih dal-rulu dikemukakan tentang struktur
ihru. Peranan struktur ilrnu dalam hiperteks sangat penting karena
orsanisasi hiperleks yang terdiri dari berbagai sirnpul dan tautan sLrlit di-
tampilkan tanpa memaharni struktur ilmr-r materi-subjek yang rnenjadi
objek tarnpilan.

STRUKTUR IL]\{U

Gardner ( 1975) mendeskripsikan pengetahuan terdiri atas struktur
substantif, dan struktur sintaktikal. Bagairnana antar-hubungan dari kedua
struktur ini tidak diungkapkannya secara jelas karena struktur ketiga,
struktur konten, tidak dilibatkan. Shulman (1977) mengemukakan bahrva
struktur materi-subjek terdiri atas aspek kontens, substansi, dan
sintaktikal. Namun, Shulman tidak membahas keterampilan intelektual,
sehingga kelihatan kurang memerlukan istilah konten, padahal konten
diperlukan untuk mendeskripsikan proses membangun pengetahuan. Oleh
karena itu, Siregar (2000) menggambarkan proses membangun penge-
tahuan sebagai pemaduan beberapa struktur konten menjadi struktur
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substansi dengan menggunakan struktur sintaktikal. Konten adalah fakta
atau konsep-konsep yang terpisah-pisah. Substansi merupakan organisasi
konten, bisa berupa konsep teoretis, struktur logika daram bentuk per-
samaan matematis atau pernyataan, definisi opersional, atau model
teoretis (garnbaran mental). Sedangkan sintaktikal menyangkut bagai-
mana pengorganisasian konten dilaksanakan melalui keterampilan
intelektual untuk rnengembangakn eksplanasi. Dengan kata lain, aspek
sintaktikal berkaitan dengan tugas merekonstruksi pengetahuan ke dalanr
bentuk varr-q lebih sederhana Keterarnpilan intelektual adalah keteram-
pilan untuk nrenggunakan hukurn, aturan, teori, prosedur, dan sebagainya
dalanr lnernecahkan rnasalah atau rnenrbuat eksplanasi. Jacli, konten di-
konstruksi rnenjadi struktur sutrstansi dcngan tetap nicngikuti dasar pe-
ngembangan materi-subj ek.

KasLrs penenlra, neutrino oleh wolf ga.g pauli r,erupakan
contoh yang baik untuk memperlihatkan hubungan antara struktur
sintaktikal dan struktur substansi. Penerluan tersebut diarvali clari peng-
amatan peluruhan Inll6 berdasarkan reaksi

1el1ll" ---+ ,6Sn,,,, + -,eu

Pcng.etahuan substansi dari proses tersebut adalah reaksi peluruhan
;qlnll6 mcnjacli ,uSn"t'tinn -1e". sc'danr.tkarr pengetahuan korrtenriya adalah
partikel-partikel vang tcrlitrat dalarn rekasi tersebut. yaitrr Irr. Sn. clan e,
Elektron )'ang terpancar clari lekasi tersebut memiliki cnergi kinetik lebilr
renclalr dari l'arrg diperkilakan. Jika hukurrr kekckalarr cnergi irrgirr dr-
berlakukan. dan ini hanrs. rnaka tcntu ada partikcl lain vans dipancarkarr
dalanr rekasi te lsebul Agar htrkum kckekalarr muatan clan nrassa jugo tcr-
pe nuhi, nraka partikel asing tersebut tidak boleh berrnuatan dan berr-nassa.
Bcrbagai hukum yang harus dipenuhi agar ramalan tentang keberadan
partikel asing tersebut tidak terbantahkan merurpakan aspek sintaktikal-
nya. Hukum-hukum tersebut tidak berlaku sendiri-sendiri melainkan se-
bagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan mewadahi atau saling
menrperkuat.

Berdasarkan pandangan analisis wacana, pembedaan aspek sub-
stansi dan aspek sintaktikal diperlukan untuk mernudahkan deskripsi kc-
terampilan yang diterapkan terhadap materi-subjek. Hubungan antara
rnateri-subjek dengan analisis wacana bersifat rnutualistik (Siregar dkk,
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1994). Dengan menerapkan analisis wacana terhadap struktur ilmu, maka
interaksi antara hubungan fungsi substansi dengan fungsi sintaktikal men-
jadi transparan. sedangkan penerapan struktur ilmu terhadap analisis
wacana menvebabakan analisis tindakan wacana men-jadi lebih spesifik
eksplisit. Struktur ilmu akan rnemperlihatkan dengan jelas peranan
rnateri -s ubj ek sebagai pen getahuan dan pemah aman.

Dipandang dari segi kualitas, struktur teks menentukan jenis pe-
nsetahuan yang diperoleh karena mempengaruhi bagaimana sLlatu
infbrnrasi disimpan (Siregar dkk. 199'1). Pengorgarrisasian teks akan
nrenrpermudah pembaca dalam pemerosesau kognisi tingkat tinugi
scperti dalam rnembuat rangkuman atau keputusan. Terlebih apabila
peugorganisasian vang dilakukan menrbentuk organisasi teks dengan
.jelas vang ditandar dengan pengintegrasian intbrrnasi menurut ur-rti-unit
rnateri-subjek. Berkaitan dengan ini lebih lanjut Siregar dkk (1994) me-
ngemukakan:
a. Suatu rvacana vang berlalian lebih mudah dipaharni dan diingat

daripada sekurnpulan kalimat yang tidak befialian.
b. T'eks l'ang urenrpunyai struktur 1,ang lebih baik lelrih rnudah diingat.
c. organisasi atau struktur suatu teks yang secara eksplisist dinyatakan"

rriemudahkan pemanggi lan (re c ctll ing) pengetahuan relevan. Organ i-
sasi tersebut dapat ditarnpilkan secara Iangsung rnelalui pensinvalan
(signullirtg) berupa kata penolong peralihan dan penghubung. Secara
tidak langsung ini dicapai rnelalui antisipasi berupa penggunaan
stmktur yang rnirip terhadap materi yang berbeda.

d. Pembaca cendrung mengingat lebih banyak informasi apabila berhasir
nrengidentifiaksi dan menggunakan struktur penulis daripada ia me-
nggunakan strukturnya sendiri.

Jadi, dapat dipertegas bahwa pemerosesau informasi oleh
pembaca dapat diperkecil apabila teks rnemiliki struktur yang
terorganisisasi dengan baik, dan apabila dalam pikiran pembaca terdapat
struktur pengetahuan yang baik, maka akan dapat menuntun pembaca
dalarn mendapatkan kembali infonnasi.

Pada gambar di bawah ini ditampilkan bagairnana struktur ilmu,
struktur kewacanaan, dan materi-subjek dalam membentuk hiperleks.
Bagian atas adalah struktur pengetahuan, dan bagian bawah adalah
struktur kewacanaan. Masing-masing bagan tersusun menurut aspek-
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aspek bawahannya. Kotak-kotak berbayang yang berada di tengah adalah
komponen-komponen utama dalam tugas penulisan hiperteks.kelihatan
bahwa setiap komponen cukup menentukan organisaii tugas penulisan
dan struktur dokuman hiperteks yang terbentuk.

Proposisi I Proposisi 2

Mudah ditangani

J Proposisi n

tl ikologi

ll(udah didalami

Transformasi fungsi ke dalam model
leoretis atau matematik

Gambar l. Pemetaan Hubungan Struktur Irmu dengan Hiperteks Akademik

Struktur ilmu diwakili oleh eksplanasi ilmiah yang bagi disiplin
keihnuan yang telah mapan dapat direduksi sebagai moa'el ikonik atau
model matematika. Dilihat dari tugas pengembangan ilmu, model ini

Fungsi Sintaktikal

Fungsi Substantif

Eksplanasi
Ilmiah

N'tateri
Subjek

H iperteks
Akademik

Struktur-Dalam
Hiperteks

Eksplanasi Pedagogi

Keterampilan Intelektual

Analisis Wacana
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sebenarnya adalah hasil penerapan fungsi sintaktikal terhadap fungsi
substausi. Fungsi sintaktikal memuat kriteria atau aturan pengembangan
ilmu agar dapat menjamin keabsahan temuan.

Fungsi sintaktikal pada disiplin keilmuan benvLrjr-rd sebagai ke-
terarnplilan intelektual karena peuerapanuya sudah spesifik menurut
disiplin tersebut. Eksplanasi nrenempati posisi penting karena nrerupakan
keutuhan dari tugas rnemban_qnn ilnru 1'ang lazinrnla disanrpaikan lebih
resrni rnelalui tr-rlisan. Dalam konteks kebahasaan. suatu eksplanasi rnenr-
puntai tingkat koherertsi hampir sempLlrnir kai'cna ini diperlukan untuk
mence-qalr iuterpretasi -\anS r11u'r1\inrpang clari rnakna vang diinginkan
ilrnu*'an.

Akan tetapi. seperti halnva aturall-aturarl r'&11g dibe rlakukan
dalam menrbLrat kalinrat (sintaksis), seoranq pembicara rrahir biasanl'a
kurang sadar tcrhadap aturan lairg dilibatkan dalanr nrenulis suatu artikcl.
Dernikian -juga ciengan seorans ilnrurvan. keterarnpilan intelektual kiranl'a
nlerupakau keterampilau \ans trclak lazim rluncul secara cksplisit me-
lainkarr lebih sebagai tucit krttxrletlge. Dalam konteks ini. analisis \\'acana
saltgat dibutuhkan untuk mengungkapkan. rnengidentifikasi, atau nren.r-

bangun kernbali struktur substansi suatu tulisan agar pemaharnan yang
luas dan mendalarn dirnLrngkinkan oleh penrbaca. Jadi. sekali lagi se-

benarnra. aspek-aspek keilnruan. darr aspek-aspek kebahasaan. merllpa-
kan dua struktur )'ang nren.)pun'nai hubLtngan kese.jajaran.

Sejalan dengan aspek intelektLral hiperteks 1.'ang merlberikan
peluang pembaca sebagai co-crttthor, aspek keilmuan perlu jLrga disesuai-
kan dengan peluang ini. Tugas pernbaca perlu dilihat sebagai upaya
rnernbangun pengetahuan baik menurut perspektifl)'a lnaupun perspektif
per-rulis. Potensi intelektualitas hiperteks dengan dernikian rnulai dapat
teru,ujud secara lebih konkret mengikuti parrdangan Spiro, et al (i994).
vang mendeskripsikan fleksibilitaas kongnitif pernbaca sebagai keteranr-
pilan dalam membangun kembali pengetahuan sesuai dengan tur.ttutan
hiperteks.

HIPERTEKS AKADEMIK

Hiperteks yang mampu meuampilkan proses membangun pe-

ngetahuan harus melibatkan interaksi antar tiga komponen utama PBM,
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yaitu teks masukan (mewakili penulis, guru, atau dosen), pembaca
(pembelajar), dan materi-subjek. Dalam wacana sehari-hari, proses
membangun pengetahuan dapat disejajarkan dengan tugas seorang tukang
lemari yang terampil "membangun" lemari dari bagian-bagiannya. Dalam
membangun lemari. tukang akan mengikuti pola yang sudah ditentukan,
sehingga tukang dapat dengan mudah menggabungkan komponen-
komponen lernari. TLrkang juga sudah tahu persis apa dan di mana
seperangkat peralatan yang diperlukan untuk membantu tugasnya. Jadi,
dapat dikatakan bahwa secara implisit sebenarnya tukang telah mem-
punyai semacam representasi, bagaimana bagian-bagian lemari dibentuk
dan bagairnana menggabungkannya menllrut aturan teftentu, rnisalnya
satu sisi dihubungkan dengan sisi lain dengan membentuk sudut siku-
sikLr.

Membangun lemari pada contoh di atas identik dengan mem-
bangun suatu eksplanasi. Pekerjaan menyatnkan bagian-bagian lemari
sama dengan tugas menyatukan konten dalarn mernbentuk substansi,
kemudian bangunan lernari yang terbentuk identik dengan bangunan
substansi tersebut. Jika tukang menggunakan aturan dan memiliki se-

perangkat perkakas dalai-r-r pekerjaannya, rnaka eksplanasi juga dibentuk
deugan menggunakan hukurn, aturan, teori, dan sebagainya. Seperangkat
hukum, aturan, teori. dan perangkat lain ini rnerupakan keterampilan
intelektual dalam tugas urembaugun eksplanasi. Menurut argLrrnentasi
-l-oulnrin (1958) keterampilan ini berhurgsi sebagai penjarnin agar ke-
simpLrlan memenuhi suatu nilai kebenaran. Dalam hal ini kesirnpulan
dapat disamakan dengan substansi dari eksplanasi yang dibangun dari
konten atau pacla analogi kita adalah lernari yang terbentuk.

Beralilinya tiga kornponen utama PBM dalam proses mem-
bangun pengetahuan pada \\'acarla hiperteks. maka model 1'rialogLre PBM

lang dikemukakan Siregar (2000) dapat diadaptasi seperli pada gambar
2. 'findakan wacana penr-rlis terhadap materi-sLrbjek sebagai target dari
tindakan diharapkan mudah dijangkau oleh pernbaca berdasarkan
rnekanisme tefientu. Mekanisme keseluruhan interaksi dirnr-rlai oleh
tindakan penulis menggunakan modus informing. yang menjadi target
pada tingkat ini adaiah konteu dan respon yang diharapkan dari pembaca

adalah inteligibel. Modus tersebr,rt dipilih jika penulis memperkenalkan
topik baru dan pembaca berlugas hanya menyimak secara reseptif karena
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Gambar 2. Interaksi Pelaku-Pelaku Wacana Hiperteks
(adaptasi Model Trialogue PBM Siregar, 2000)

belum dapat memfungsikan keterarrrpilan intelektualnya. Jika konten
telah dianggap memadai untuk suatu topik, penulis beranjak ke modus
eliciting dengan tujuan agar konten yang sudah ada rnulai dapat dibangun
medadi substansi, berupa teori, rnodel atau persamaan. Pada level ini
pembaca urulai diharapkan berparttsipasi rnelalLri nrenvirnak yang
r.nemenuhi kondisi plausibel. yaitu dapat lnemanipLllasi dan menggunakarr
konten LlrltLrk rlernbangun substansi. Akhirnya penulis seyogiarrva
rnenvudahi tulisannl'a dengan rnodus directing untuk memantapkan
konten, dan substansi yang kemungkinan besar sudah berupa bangunan
pengetahuan, serta keterampilan intelektual yang rnenjadi Iebih eksplisit.
Pembaca diharapkan dapat menerapkan pengetahuan substansinya untuk
bersanta-sama memecalrkan masalah cli bawah arahan penulis. Dalarn
konteks -u-'ang lebih luas, kriteria ./ruitfiil dipenuhi -jika pernbaca diarahkan
ruutuk rrerrecahkan masalah yang lebih luas, yaitu masalah dalam
kehidupan sehai-hari.

Jadi. tindakan ker.vacanaan penulis berLrpa modus inJbrnting,
eliciting, dan directine dengan target masing-rnasing serta parlisipasi
yang diharapkan, seharr-rsnya ditampilkan secara berkesinambungan oleh
penulis dalam struktur hiperteks yang dibuatnya. Begitu juga keterkaitan
struktur makro satu dengan yang lainnya harus dalam satu peran untuk
membentuk model argumentasi yang baik. Sehingga, sebagian makro
hiperteks ada yang diposisikan sebagai data, sebagian sebagai penjamin,

T ekaolod
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dan sebagian sebagai klaim yang dituju. Ini tentu tidak lepas dari peranan
struktur ilmu dari materi-subjek berupa konten, substansi, dan sintak-
tikal. Dengan demikian, karakteristik utama hiperteks akademik harus
memenuhi tiga kondisi, yaitu: modus wacana atau aspek kebahasaan di-
tampilkan secara berkesinambungan, model argumentatif diperankan
secara eksplisit, dan struktur ilmu tertata dengan baik.

PENUTUP

Pengembangan hiperteks yang didasari oleh tiga kaki utama ini:
aspek kewacallaan, aspek argumentatif, dan materi-subjek akan mampu
rnenampilkan proses membangun pengetahuan secara lengkap. Lebih
jauh, hiperteks seperti ini juga mampu mengatasi masalah navigasi yang
menjadi isu besar saat ini. Navigasi yang hanya menapilkan struktur-luar
hiperteks melalui tautannya, disamping kurang mendukung proses
membangun ihnu juga menyebabkan pembaca hilang dalam belantara
tautan yang ada. Dengan hadirnya struktur global yang didasari oleh tiga
kaki utama tadi, maka struktur-luar dapat dipadukan dengan struktur-
dalam hiperetks. Struktur-luar adalah desain navigasi webpage hiperteks,
sedangkan struktur-dalam atau lengkapnya struktur-dalam teks adalah
struktur isi tulisan yang dikernbangkan penulis. Untuk materi-subjek
sair.rs, perpaduan struktur-luar dengan struktur-dalam materi-sLrbjek
rnemberi kesan tersendiri kepada pembelajar dalam menyusun kerangka
konseptual materi-subjek dalam pikirannya. Karena ini sejalan dengan
struktur materi-subjek sains yang tersusun secara hirarkis. Pembelajar
akan mengerti bagaimana struktur dari ilmu yang dipelajarinya. Untuk
mengambil keuntungan-keuntungan hipeneks seperti yang disebutkan
tersebut, direkomendasikan kiranya hiperteks akademik disusun
berdasarkan wacana argumentatif yang secara teknis didasari oleh
struktur makro dan struktur global teks materi subyek. Struktur makro
dan struktur global teks ini yang dialihkan menjadi struktur hiperteks.
Berdasarkan tulisan ini, hiperteks yang dibuat seperti itulah yang
diharapkan mampu membantu pembelajar dalam membangun penge-
tahuannya terutama dalam permbelajaran lanj ut.
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