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Permasalahan dalam penelitian ini adalah pembelajaran memahami teks negosiasi 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran memahami 

teks negosiasi tersebut yang terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa, serta penilaian 

pembelajarannya.  

 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data pada 

penelitian ini terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

yang meliputi aktivitas guru dan siswa, serta penilaian pembelajaran. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, rekaman, dan 

observasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru melakukan tiga tahapan dalam 

pembelajaran memahami teks negosiasi. Tiga tahapan tersebut terdiri atas 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian 

pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran, guru membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) lengkap berdasarkan komponen–komponen RPP 

pada Kurikulum 2013. Pada pelaksanaan pembelajaran terdapat dua aktivitas, 

yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa. Berkaitan dengan aktivitas guru, guru 

melakukan tiga kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan guru tidak melaksanakan dua 

indikator pembelajaran, yaitu tidak menyampaikan kemampuan yang hendak 

dicapai peserta didik dan tidak menyampaikan rencana kegiatan. Pada kegiatan 



   

inti, guru tidak memberikan pertanyaan bagaimana dan mengapa sehingga tidak 

mendorong peserta didik untuk bernalar selama proses pembelajaran dan guru 

juga tidak menggunakan bahasa lisan yang tertata. Pada kegiatan penutup terdapat 

tiga indikator yang tidak dilaksanakan guru, yaitu tidak memberikan tes 

lisan/tertulis, tidak mengumpulkan hasil kerja sebagai portofolio, serta tidak 

melaksanakan tindak lanjut. Pembelajaran memahami teks negosiasi dilaksanakan 

menggunakan pendekatan saintifik yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi. Kegiatan eksplorasi dilakukan guru dengan memancing siswa 

berpikir kritis dan menggali pengetahuan siswa dengan bertanya jawab. Kegiatan 

elaborasi dilakukan guru dengan memberikan tugas secara berkelompok. Kegiatan 

konfirmasi dilakukan guru dengan membenarkan dan meluruskan segala 

kesalahan atau hal yang kurang tepat selama pembelajaran. Melalui pendekatan 

saintifik siswa pun menjadi aktif. Siswa melakukan empat aktivitas saat 

pembelajaran memahami teks negosiasi berlangsung meliputi aktivitas 

mengamati, menanya, mencoba, dan mengomunikasikan. Siswa tidak melakukan 

aktivitas menalar. Pada penilaian pembelajaran, guru melakukannya dengan 

teknik penilaian autentik, hanya saja tampak tidak adanya produk akhir dari hasil 

penilaian pengetahuan dan keterampilan. Guru hanya menunjukkan hasil 

penilaian sikap yang dilakukan melalui teknik observasi. Adapun sikap yang 

dinilai adalah kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, kesantunan, tanggung jawab, 

kerja sama, dan tenggang rasa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia selalu berinteraksi satu sama lain. Setiap manusia memiliki tujuan yang 

berbeda dalam berinteraksi. Ada yang sekedar ingin bertegur sapa, ada yang ingin 

memberi atau mencari informasi, dan ada juga yang ingin menyelesaikan masalah. 

Salah satu bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

adalah negosiasi.   

 

Negosiasi secara umum adalah suatu bentuk interaksi sosial antara dua pihak atau 

lebih yang berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan 

bertentangan demi mencari jalan keluar dan kesepakatan bersama. Ketika 

bernegosiasi, pihak yang terlibat harus mampu menyampaikan tujuannya dengan 

baik dan mampu memberikan tanggapan dengan baik juga. Jika tidak, hal tersebut 

dapat mengakibatkan masalah tidak dapat diselesaikan atau justru malah 

menimbulkan masalah baru. Agar mampu bernegosiasi dengan baik manusia perlu 

belajar. 

 

Belajar mengenai negosiasi sangatlah penting. Setiap manusia pasti selalu 

berinteraksi dengan manusia lainnya, dalam interaksi sosial ini manusia sering 

menemukan masalah yang perlu diselesaikan, dan salah satu cara untuk 
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menyelesaikan masalah tersebut ialah melalui negosiasi. Melalui belajar negosiasi 

diharapkan manusia mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara terbaik, yang 

didukung dengan keterampilan berbicara menggunakan bahasa yang baik dan 

benar. Kemudian, dengan belajar negosiasi, manusia pun terlatih untuk 

menentukan sikap yang tepat saat berinteraksi sosial, khususnya ketika 

bernegosiasi. 

 

Belajar mengenai negosiasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

Contohnya, ketika kita berinteraksi sosial, kita dapat menegosiasikan beberapa hal 

dengan lawan bicara kita secara spontan. Pengalaman bernegosiasi itu akan 

menjadi pembelajaran untuk proses negosiasi selanjutnya. Selain itu, kita juga 

bisa mempelajarinya secara khusus melalui menonton video contoh bernegosiasi, 

membaca buku, atau mencari materi negosiasi melalui beberapa sumber.  

 

Pada dunia pendidikan, negosiasi dipelajari di sekolah yang menerapkan 

Kurikulum 2013. Pembelajaran mengenai negosiasi dipelajari pada jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X tepatnya pada bidang studi Bahasa 

Indonesia dengan menekankan pembelajaran bahasa berbasis teks. Teks adalah 

satuan bahasa yang memiliki makna, pikiran, dan gagasan lengkap yang dapat 

berbentuk lisan maupun tulisan. Pola pembelajaran bahasa berbasis teks akan 

menuntun peserta didik untuk mengenal berbagai macam jenis teks, yang salah 

satunya adalah teks negosiasi. Melalui pembelajaran berbasis teks ini peserta didik 

dituntun untuk mampu menggunakan bahasa ke dalam teks negosiasi. Penggunaan 

bahasa harus disesuaikan dengan konteks teksnya dan fungsi bahasa itu sendiri, 

apakah untuk menggugah perasaan (fungsi bahasa secara estetis) atau untuk 
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memberikan pemahaman (fungsi bahasa secara logis). Pada konteks pembelajaran 

teks negosiasi, peserta didik tentu akan menyesuaikan penggunaan bahasa untuk 

memberikan pemahaman. 

 

Berkaitan  dengan pentingnya pembelajaran mengenai negosiasi, penulis pun 

tertarik melakukan penelitian pembelajaran teks negosiasi yang ada di sekolah. 

Berdasarkan bahan ajar bidang studi Bahasa Indonesia kelas X yang penulis 

amati, pembelajaran teks negosiasi terdiri atas beberapa submateri, seperti 

memahami teks negosiasi, memproduksi teks negosiasi, mengabstraksi teks 

negosiasi, mengevaluasi proses negosiasi, dan masih ada beberapa lainnya. Pada 

penelitian yang penulis lakukan, penulis membatasi masalah pada pembelajaran 

memahami teks negosiasi. Pembatasan masalah ini penulis lakukan agar data 

penelitian dapat difokuskan pada satu materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam 

hal menetapkan tempat penelitian, penulis memilih salah satu sekolah yang 

memiliki nilai akreditasi baik di Bandar Lampung. Pemilihan sekolah yang 

memiliki akreditas baik dilakukan untuk mendukung pemerolehan data yang baik 

pula.  

 

Sementara itu, SMA Negeri 1 Bandar Lampung memiliki kriteria yang 

dibutuhkan untuk menjadi tempat penelitian. SMA Negeri 1 Bandar Lampung 

berakreditasi A. Selain itu sekolah ini pun merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan Kurikulum 2013. SMA Negeri 1 Bandar Lampung memiliki sejarah 

yang amat panjang karena sekolah ini adalah sekolah negeri pertama yang berdiri 

di Bandar Lampung dan telah menjadi salah satu sekolah terbaik yang ada di 

wilayah Bandar Lampung. SMA Negeri 1 Bandar Lampung memiliki sejumlah 
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prestasi yang pernah ditorehkan baik di bidang akademik maupun non-akademik, 

beberapa prestasi itu di antaranya adalah pada tahun 2008, SMA Negeri 1 Bandar 

Lampung pernah memenangkan beasiswa ke Jerman Tingkat Nasional, pada 

tahun 2009 SMA Negeri 1 Bandar Lampung menjadi Juara 1 Tingkat Nasional 

Lomba Business Challenge di Universitas Indonesia, pada tahun 2014, SMA 

Negeri 1 Bandar Lampung memenangkan Juara 1 Lomba Drama FLS2N (Festival 

Lomba Sebu Siswa Nasional) Tingkat Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan 

oleh Dinas Pendidikan. SMA Negeri 1 Bandar Lampung tentunya masih 

menyimpan sejumlah prestasi lain yang sudah pernah ditorehkan, hal ini sesuai 

dengan moto sekolah ini, yaitu “Tiada hari tanpa prestasi”. Berkaitan dengan 

segudang prestasi yang dimiliki sekolah ini, hal tersebut tentunya didukung 

dengan sejumlah tenaga pendidik yang kompeten. Kekompetenan tenaga pendidik 

ini juga menjadi acuan penting bagi penulis dalam melakukan penelitian 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Bandar Lampung.  

 

Penelitian tentang pembelajaran Bahasa Indonesia sudah pernah dilakukan oleh 

beberapa mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

dan Daerah, Universitas Lampung. Namun, penelitian yang penulis lakukan 

sekarang ini memiliki perbedaan pada penelitian lainnya. Perbedaannya yaitu 

pada kurikulum yang digunakan. Penelitian tentang pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah ada banyak menggunakan KTSP sebagai acuan untuk 

menganalisis pembelajaran yang dilakukan, sedangkan pada penelitian kali ini 

penulis menggunakan Kurikulum 2013 sebagai acuan untuk menganalisis 

pembelajarannya. Berdasarkan hal-hal yang sudah dipertimbangkan tersebutlah, 

penulis pun menetapkan sebuah judul penelitian, yaitu “Pembelajaran Memahami 
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Teks Negosiasi pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraiakan, rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu “Bagaimanakah proses pembelajaran memahami teks 

negosiasi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2014/2015?” Rumusan masalah tersebut kemudian penulis rinci kembali sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran memahami teks negosiasi pada 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran memahami teks negosiasi pada 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015 

yang meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa? 

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran memahami teks negosiasi pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pembelajaran memahami teks 

negosiasi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2014/2015 yang terdiri atas 

1. perencanaan pembelajaran memahami teks negosiasi, 

2. pelaksanaan pembelajaran memahami teks negosiasi yang meliputi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa, serta 

3. penilaian pembelajaran memahami teks negosiasi. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada pembaca 

berkaitan dengan pembelajaran bidang studi Bahasa Indonesia di sekolah, 

khususnya pembelajaran memahami teks negosiasi. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi guru bidang studi 

Bahasa Indonesia dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, khususnya 

pembelajaran memahami teks negosiasi. 

3. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian, khususnya penelitian mengenai pembelajaran 

memahami teks negosiasi. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah guru Bahasa Indonesia yang mengajar kelas X di 

SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015 dan siswa kelas X 

yang terlibat dalam proses pembelajaran memahami teks negosiasi. 

2. Objek penelitian adalah proses pembelajaran yang terdiri atas proses 

perencanaan, pelaksanaan yang meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa, 

serta penilaian. 

3. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. 

4. Waktu penelitian adalah semester genap pada tahun pelajaran 2014/2015. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013 

 

Kurikulum merupakan rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan rumusan pengertian kurikulum seperti yang 

tertera dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa ―kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.‖ Bertemali dengan pemberlakuan Kurikulum 2013, orientasi pendidikan 

dalam konteks Kurikulum 2013 diperbaharui oleh Kemendikbud.  

 

Pada kaitannya antara pembaharuan orientasi pendidikan dengan proses 

pembelajaran, Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang mencakup 

penguatan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan harapan Indonesia 

menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, proses pembelajaran perlu dikembangkan dengan menggunakan 

desain pembelajaran yang tepat. Pembelajaran yang harus diterapkan ialah 

pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari tahu bukan 

pembelajaran yang memberi tahu peserta didik. Pembelajaran yang mendorong 

siswa mencari tahu merupakan pembelajaran aktif dan konstruktif, siswa akan 
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dibiasakan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan konteks nyata yang 

bermakna baginya (Abidin 2013:17). Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah 

pendidikan karakter harus tetap ditanamkan dalam proses pembelajaran dalam 

konteks Kurikulum 2013 di semua jenjang pendidikan. 

 

2.1.1 Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 

2013 

 

Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa sebagai wahana untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikiran secara estetis dan logis. Pada suatu saat, 

bahasa tidak dituntut dapat mengekspresikan sesuatu dengan efesien karena ingin 

menekankan nilai keindahannya, sedangkan pada saat yang lain, bahasa dituntut 

dapat mengekspresikan sesuatu dengan efesien supaya dapat dicerna dengan 

mudah oleh penerimanya. Pembelajaran bahasa berbasis teks ini dimaksudkan 

agar peserta didik mampu menggunakan bahasa ke dalam teks sesuai dengan 

tujuan dan fungsinya. Pembelajaran bahasa berbasis teks dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip bahwa (1) bahasa hendaklah dipandang sebagai teks, bukan 

semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa 

merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan 

makna, (3) bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah 

dapat dilepaskan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu 

mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) bahasa 

merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia (Kemendikbud, 

2013).  

 

Sejalan dengan konsep pembelajaran bahasa berbasis teks tersebut, maka 

pembelajaran bahasa Indonesia mulai menerapkan pembelajaran Bahasa Indonesia 
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berbasis teks di jenjang pendidikan sekolah menengah khususnya. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia berbasis teks ini bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

a. Mampu memahami struktur teks, baik dalam genre sastra maupun nonsastra, 

serta unsur kebahasaan dan fungsi sosialnya. 

b. Mampu membandingkan teks dalam bentuk lisan dan tulisan. 

c. Mampu menganalisis teks baik melalui lisan maupun tulisan. 

d. Mampu mengevaluasi teks  berdasarkan kaidah-kaidah teks, baik melalui lisan 

maupun tulisan. 

e. Mampu menginterpretasi makna teks, baik secara lisan maupun tulisan. 

f. Mampu memproduksi teks, baik secara lisan mupun tulisan. 

g. Mampu menyunting teks sesuai dengan struktur dan kaidah teks, baik secara 

lisan maupun tulisan. 

h. Mampu mengabstraksi teks, baik secara lisan maupun tulisan. 

i. Mampu mengonversi teks ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur 

dan kaidah teks, baik secara lisan maupun tulisan. 

 

2.1.2 Pendekatan Pembelajaran 

 

Pendekatan dalam konsep pembelajaran dapat dipandang sebagai a way of 

beginning something ―cara memulai sesuatu‖. Berdasarkan pengertian ini, 

pendekatan pembelajaran berfungsi sebagai panduan dasar tentang mengajarkan 

sesuatu dan bagaimana sesuatu itu dapat dipelajari lebih mudah (Abidin, 2014: 

110). Selain itu, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 
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mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoretis tertentu. Pendekatan pembelajaran akan menjadi pedoman bagi 

proses pembelajaran, sekaligus akan melahirkan sejumlah tahapan belajar 

mengajar yang semestinya dilakukan agar pembelajaran dapat mencapai tujuan 

yang dikehendaki. 

 

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah (pendekatan scientific) 

dalam pembelajaran umumnya. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas 

perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menyentuh transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik ―tahu mengapa.‖ Ranah keterampilan menyentuh 

transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik ―tahu bagaimana‖. 

Ranah pengetahuan menyentuh transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik ―tahu apa.‖ Hasil akhirnya adalah diharapkan peserta didik mampu 

melakukan peningkatan dan keseimbangan untuk menjadi manusia yang baik (soft 

skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara 

layak (hard skills). Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran meliputi langkah-

langkah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan 

(Abidin 2013:133).  

 

1. Mengamati 

Metode mengamati (observasi) mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 
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kebermaknaan yang tinggi. Melalui metode observasi peserta didik menemukan 

fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati dalam 

pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. 

a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi. 

b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi. 

c. Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer 

maupun sekunder. 

d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. 

e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. 

f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-

alat tulis lainnya. 

 

2. Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya 

belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika 

itu pula dia mendorong peserta didik untuk menjadi penyimak dan pembelajar 

yang baik.  

 

Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata, pertanyaan di— 
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maksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah ―pertanyaan‖ tidak selalu 

dalam bentuk ―kalimat tanya‖, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, 

asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Bentuk pertanyaan, misalnya: 

Apakah ciri-ciri kalimat yang efektif? Bentuk pernyataan, misalnya: Sebutkan 

ciri-ciri kalimat efektif!  

 

3. Menalar 

Istilah ―menalar‖ dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan 

peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan 

situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses 

berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi 

untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan 

penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.  

 

Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating; bukan merupakan 

terjemanan dari reasonsing, meski istilah ini juga bermakna menalar atau 

penalaran. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar 

asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk 

pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam 

peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama 

mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam 

referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di 

memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang 
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sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Dari persepektif 

psikologi, asosiasi merujuk pada koneksi antara entitas konseptual atau mental 

sebagai hasil dari kesamaan antara pikiran atau kedekatan dalam ruang dan waktu. 

 

4. Mencoba 

Agar memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang 

sesuai. Pada mata pelajaran IPA, misalnya, peserta didik harus memahami 

konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik 

pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan 

tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap 

ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.  

 

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau 

topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) 

mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus 

disediakan; (3) mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen 

sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena 

yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas hasil 

percobaan; dan (7) membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. 

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka: (1) guru hendaknya 

merumuskan tujuan eksperimen yanga akan dilaksanakan peserta didik, (2) guru 

bersama peserta didik mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan, (3) perlu 
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memperhitungkan tempat dan waktu, (4) guru menyediakan kertas kerja untuk 

pengarahan kegiatan peserta didik, (5) guru membicarakan masalah yanga akan 

yang akan dijadikan eksperimen, (6) membagi kertas kerja kepada peserta didik, 

(7) peserta didik melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, dan (8) guru 

mengumpulkan hasil kerja peserta didik dan mengevaluasinya, bila dianggap 

perlu didiskusikan secara klasikal. 

 

5. Mengomunikasikan  

Kemampuan ini adalah kemampuan menyampaikan hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan baik secara tulis maupun lisan dalam hal ini, siswa harus mampu 

menulis dan berbicara secara komunikatif dan efektif. 

 

2.1.3 Metode Pembelajaran 

 

Setelah pendekatan pembelajaran disusun, maka untuk mengimplementasikannya 

dibutuhkan beberapa metode. Metode berasal bahasa Inggris, yaitu dari kata 

method yang artinya melalui, melewati, jalan atau cara untuk memeroleh sesuatu. 

Istilah metode dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, sebab secara 

umum menurut kamus Purwadarminta (1976), metode adalah cara yang telah 

teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.  

 

Menetapkan metode pembelajaran yang optimal adalah inti dari desain 

pembelajaran dalam mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Bagi seorang 

guru tentulah metode pembelajaran sangat penting. Metode pembelajaran 

merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pembelajaran 
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yang menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses pembelajaran dan 

tercapainya prestasi belajar anak yang memuaskan. Berikut disajikan metode yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

a. Metode Langsung 

Metode ini dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar peserta didik 

tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur 

dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. 

 

b. Metode Komunikatif 

Desain dalam metode ini harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Metode 

ini dapat dilakukan dengan teknik menulis teks berdasarkan hasil observasi 

mereka. Bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. 

 

c. Metode Integratif 

Integratif adalah menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Misalnya, 

menyimak diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. 

 

d. Metode Tematik 

Pada metode ini semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam 

tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema tersebut harus diolah dan 

disajikan secara kontekstual, kontemporer, kongkret, dan konseptual. 

 

e. Metode Kontruktivisme 

Metode kontruktivisme adalah belajar menemukan. Artinya, meskipun guru 

menyampaikan sesuatu kepada peserta didik, peserta didik akan melakukan proses 
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mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam 

pemahaman mereka.  

 

f. Metode Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang membantu guru 

menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran 

yang memotivasi peserta didik agar menghubungkan pengetahuan dan 

menerapkan dalam kehidupan sehar-hari (http://belajarpsikologi.com/macam-

macam-metode-pembelajaran/). 

 

Pemilihan metode pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dari hasil 

pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan metode pembelajaran, antara lain: (1) tidak ada satu metode 

pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dalam semua kondisi, (2) metode 

pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda pada kondisi yang 

berbeda dan konsisten pada hasil berbeda, dan (3) kondisi pembelajaran bisa 

memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pembelajaran (Husamah dan 

Setyaningrum, 2013: 37). 

 

2.1.4 Teknik Pembelajaran 

 

Teknik pembelajaran merupakan cara atau kepandaian guru dalam menyampaikan 

suatu materi pembelajaran tertentu di kelas. Berikut beberapa teknik pembelajaran 

yang dilakukan guru di kelas. 

 

1. Ceramah 

Teknik ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan (Suliani, 2011: 13).  
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Cara mengajar tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan 

adalah cara mengajar dengan ceramah.  

 

2. Demonstrasi 

Teknik demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, 

atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan (Suliani, 2011: 16).  

Melalui demonstrasi, proses penerimaan peserta didik terhadap pelajaran akan 

lebih berkesan secara mendalam.  Peserta didik juga dapat mengamati dan 

memperhatikan apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran berlangsung.  Jadi, 

dengan demonstrasi, peserta didik dapat aktif, dan memperoleh pengalaman 

langsung, serta dapat mengembangkan kecakapannya.  

 

3. Diskusi 

Teknik diskusi adalah teknik pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu 

permasalahan (Sulani, 2011: 18). Di dalam diskusi ini antara dua atau lebih 

individu yang terlibat saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan 

masalah. Dan perlu diketahui bahwa diskusi bukanlah debat yang bersifat 

mengadu argumentasi.  

 

4. Simulasi 

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-

akan. Sebagai teknik mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian 

pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang 

konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu (Suliani, 2011: 22). Jenis-jenis 
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simulasi diantaranya Sosiodrama, Psikodrama, Role Playing, Pear Teaching, dan 

Simulasi Game. 

 

5. Tugas dan Resitasi 

Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu.  

Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau 

kelompok. Teknik ini digunakan dengan tujuan agar peserta didik memiliki hasil 

belajar yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan selama 

melakukan tugas. Tugas dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan 

tempat lainnya. 

 

6. Tanya Jawab  

Teknik tanya jawab adalah teknik mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab pada saat yang sama 

terjadi dialog antara guru dan peserta didik (Suliani, 2011: 26). Guru bertanya 

peserta didik menjawab dan peserta didik bertanya guru menjawab.  

 

7. Kerja Kelompok 

Teknik kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung 

pengertian bahwa peserta didik dalam satu kelas dipandang sebagai satuan 

(kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub-sub 

kelompok) (Suliani, 2011: 27). 

 

2.1.5 Media Pembelajaran 

 

Seiring dengan perkembangan IPTEK, maka pembelajaran tidak berbatas hanya 

antara murid, guru, dan buku sebagai media. Pembelajaran di era global ini juga 
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sudah memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk mendukung proses 

pembelajaran tersebut. Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai 

perantara atau pengantar. Briggs menyatakan media adalah alat untuk memberi 

perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Rossi dan Breidle 

(1996) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan 

yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, 

majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi 

kalau digunakan dan diprogram untuk pendidikan, maka merupakan media 

pembelajaran. 

 

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-

hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Menurut 

Gerlach secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan 

yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Jadi, dalam pengertian ini media bukan hanya alat 

perantara seperti tv, radio, slide, bahan cetakan, akan tetapi meliputi orang atau 

manusia sebagai sumber belajar atau juga berupa kegiatan semacam diskusi, 

seminar, karya wisata, simulasi, dan lain sebaginya yang dikondisikan untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap siswa atau untuk 

menambah wawasan. 

 

Selain pengertian di atas, ada juga yang berpendapat bahwa media pembelajaran 

meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Hardware 

adalah alat-alat yang dapat menghantar pesan seperti over head, projector, radio, 
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televisi, dan sebagainya, sedangkan software adalah isi program yang 

mengandung pesan seperti informasi yang terdapat pada transparansi atau buku 

dan bahan-bahan cetakan lainnya, cerita yan terkandung dalam film atau materi 

yang disuguhkan dalam bentuk bagan, grafik, diagram, dan lain sebagainya 

(Sanjaya, 2009: 204). 

 

Menurut Kemp dan Dayton (dalam Sanjaya, 2010:210), media memiliki 

kontribusi yang sangat penting terhadap proses pembelajaran, sehingga memiliki 

fungsi 

1. penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, 

2. pembelajaran dapat lebih menarik, 

3. pembelajaran menjadi lebih interatif, 

4. waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, 

5. kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, 

6. prosedur pembelajaran dapat berlangsug kapan pun dan di mana pun 

diperlukan, 

7. sikap positif terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan, 

8. peran guru berubah ke arah yang positif, artinya guru tidak menempatkan 

diri sebagai satu-satunya sumber belajar. 

 

2.2 Komponen Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 

Pada proses pembelajaran terdapat komponen-komponen yang perlu diperhati-kan 

untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Berikut komponen-komponen 

dalam pembelajaran tersebut. 
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2.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

 

Proses pembelajaran merupakan aktivitas terencana yang disusun guru agar siswa 

mampu belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Jika guru akan 

melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu guru tersebut harus mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini nantinya akan 

digunakan sebagai alat pemandu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui 

analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita 

merencanakan, maka pola pikir kita diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat 

dicapai secara efektif dan efesien (Sanjaya, 2009: 23) 

 

Ely (1979), mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses 

dan cara berfikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kaufman (1972) memandang bahwa 

perencanaan itu adalah sebagai suatu proses untuk menetapkan ―ke mana harus 

pergi‖ dan bagaimana untuk sampai ke ―tempat‖ itu dengan cara yang paling 

efektif dan efesien. Menetapkan ―ke mana harus pergi‖ mengandung pengertian 

sama dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dituju, sedangkan 

merumuskan ―bagaimana agar sampai ketempat itu‖ berarti menyusun langkah-

langkah yang dianggap efektif dalam rangka pencapaian tujuan. Sejalan dengan 

pendapat tersebut juga, Terry (1993) mengungkapkan bahwa perencanaan itu pada 

dasarnya adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Uno, 

pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan sebagai upaya 
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untuk membelajarkan siswa (Husamah dan Setyaningrum, 2013: 34). Salah satu 

bentuk dari perencanaan pembelajaran yang dikerjakan oleh guru ialah dengan 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada kondisi dan situasi 

bagaimanapun serta apapun dan bagaimanapun kurikulumnya, guru harus tetap 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) karena perencanaan 

merupakan pedoman pembelajaran (Mulyasa, 2009: 156). 

 

2.2.1.1 Pengertian RPP 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling 

luas mencakup satu kompetensi dasar. RPP berfungsi sebagai acuan bagi guru 

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih 

terarah dan berjalan secara efektif dan efesien. Dengan kata lain RPP berperan 

sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu RPP hendaklah bersifat 

fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan 

respons siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya (Kunandar, 2009: 262). 

 

2.2.1.2 Komponen RPP 

Komponen RPP terdiri atas beberapa elemen dasar sebagaimana diuraikan 

Permendikbud No. 65 Tahun 2014 (dalam Abidin, 2014: 293). 

a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 

b. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema. 

c. Kelas/semester. 

d. Materi pokok. 
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e. Alokasi waktu  ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 

f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 

h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi. 

i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 

j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran. 

k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan. 

l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, 

dan penutup. 

m. Penilaian pembelajaran. 

 

2.2.1.3 Penyusunan RPP 

Berikut diuraikan gambaran penyusunan RPP secara lengkap dan sistematis 

(Abidin, 2014: 299-304). 
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a. Bagian Identitas RPP 

Bagian identitas RPP minimalnya mencantumkan identitas sekolah, identitas mata 

pelajaran atau tema/subtema untuk sekolah dasar, kelas/semester, materi pokok, 

dan alokasi waktu. Pada format RPP bagian ini biasanya diletakkan pada bagian 

awal RPP dan posisinya diatur secara simetris sesuai dengan jenis kertas yang 

digunakan. Data pada bagian ini hendaknya diisi dengan lengkap dengan 

memerhatikan pula kelogisan alokasi pembelajaran. Untuk alokasi waktu dapat 

dinyatakan langsung sesuai dengan jumlah jam untuk satu kali pertemuan. 

 

b. Bagian Tujuan RPP 

Pada bagian ini harus tercantum secara jelas kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran khusus. Baik untuk kompetensi 

inti maupun untuk kompetensi dasar hal yang harus dilakukan adalah menentukan 

terlebih dahulu KI 3 dan KI 4 sebelum menentukan KI 1 dan KI 2, demikian pula 

tentukan dulu KD 3 dan KD 4 sebelum menentukan KD 1 dan KD 2.  Proses 

penyusunan semacam ini akan mempermudah sekaligus melogiskan hubungan 

antara keempat kelompok KI dan KD. 

 

Berkenaan dengan indikator pencapaian, idikator pencapaian harus diukur 

sehingga disarankan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur dan mecakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berkenaan dengan 

tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran harus dikembangkan sejalan dengan 

kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang dipersyaratkan dalam 

kurikulum.  

 

Berkaitan dengan pendidikan karakter, pada bagian ini juga dapat dituliskan  
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karakter yang diharapkan berkembang selama proses pembelajaran. Nilai-nilai 

karakter yang akan dikembangkan melalui proses pembelajaran dituliskan setelah 

tujuan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai karakter yang 

dituliskan disini harus tercermin pengembangannya dalam proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan sehingga pendidikan karakter terintegrasi dengan proses 

pembelajaran. Pada satu kali proses pembelajaran atau satu kali pertemuan, 

jumlah karakter yang dikembangkan akan sangat bergantung pada aktivitas 

pembelajaran yang disajikan. Jadi, jumlah nilai karakter tidak ditentukan berapa 

minimalnya melainkan sangat bergantung pada kemungkinan pencerminannya 

dalam setiap aktivitas belajar yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. 

 

c. Bagian Materi RPP 

Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi. Penulisan materi pembelajaran harus sistematis sehingga tergambar 

jelas kelogisan materi yang disajikan. Materi juga seyogiyanya ditulis lengkap 

atau kalaupun tidak lengkap diberi penjelasan bahwa materi lengkap terlampir. 

Penulisan materi secara sistematis dan lengkap ini akan membantu guru dalam 

menguasai materi sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. 

 

d. Bagian Metode Pembelajaran 

Pada bagian ini harus tercermin pendekatan apa yang digunakan selama proses 

pembelajaran. Setelah menuliskan pendekatan pembelajaran, tuliskan pula 

metode/model pembelajaran yang akan digunakan, dan barulah menuliskan teknik 

pembelajaran dengan demikian, walaupun format RPP hanya dituliskan metode 
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pembelajaran, isinya harus tetap menggambarkan adanya pendekatan, 

metode/model, dan teknik pembelajaran. 

 

Guna dapat mengisi bagian ini dengan tepat, guru harus bisa membedakan mana 

yang berkategori pendekatan, metode/model, dan mana yang berkategori teknik 

pembelajaran. Bertemali dengan ini perlu ditegaskan bahwa ceramah, tanya 

jawab, diskusi, penugasan, latihan, pengamatan, dan wawancara bukanlah metode 

pembelajaran melainkan teknik pembelajaran.  

 

e. Bagian Tahapan Pembelajaran/Skenario Pembelajaran 

Penulisan bagian ini hendaklah dibagi menjadi tiga bagian besar yakni bagian 

pendahuluan, inti, dan akhir pembelajaran. Tiga bagian besar tersebut harus 

tergambar dengan jelas pada setiap kali pertemuannya, dan dalam setiap 

tahapannya diberi alokasi waktu. Kemudian, pada tahapan pembelajaran yang 

dituliskan harus mencerminkan tahapan metode atau model pembelajaran yang 

digunakan. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang ditulis harus harus 

mencerminkan adanya upaya pembinaan sikap, pengembangan keterampilan, dan 

pemerolehan pengetahuan. 

 

f. Bagian Media dan Sumber Belajar 

Pada bagian ini, seluruh media yang akan digunakan selama proses pembelajaran 

harus ditulis secara lengkap. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa LKS 

bukan alat penilaian melainkan media pembelajaran. Selain itu, sumber belajar 

juga harus dituliskan pada bagian ini. Sumber belajar yang dicantumkan meliputi 

buku yang digunakan selama proses pembelajaran, lingkungan 

sekolah/masyarakat, nara sumber, perpustakaan, dan nara sumber lain yang 
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relevan. Buku yang digunakan sebagai nara sumber harus ditulis lengkap 

identitasnya, seperti judul, pengarang, penerbit, kota terbit, dan tahun terbitnya. 

Jika menggunakan lingkungan masyarakat dan nara sumber sebagai sumber 

belajra, perlu juga dituliskan secara rinci lokasi atau profil masyarakat dan profil 

nara sumber yang akan dilibatkan dalam pembelajaran. 

 

g. Bagian Penilaian 

Pada bagian ini harus ditulis secara jelas jenis/ragam/prosedur/bentuk penilaian 

yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain 

menuliskan jenis/ragam/prosedur/bentuk penilaian yang akan digunakan, pada 

bagian ini harus ditulis juga instrumen penilaiannya dan kunci jawaban atau 

pedoman penilaian yang akan digunakan yang dapat dilampirkan. Hal penting 

yang harus diingat, penilaian harus meliputi tiga ranah tujuan yakni sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. 

 

h. Bagian Pengesahan 

Pada bagian ini dituliskan tempat pembuatan RPP dan tanggal pembuatan RPP. 

Setelah itu harus dituliskan pula nama guru pembuat RPP dan pihak yang 

mengetahui RPP (misalnya kepala sekolah). RPP juga harus ditandatangani oleh 

pihak guru dan pihak yang mengetahui sebagai bentuk pengesahannya. 

 

2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Setelah seluruh perencanaan pembelajaran terancang dengan matang, maka 

pembelajaran siap dilaksanakan. Sardiman (2005: 95) menyatakan pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 

melakukan tindakan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas di dalamnya. 
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Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada saat pelaksanaan pembelajaran terdapat 

dua aktivitas, yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa. Berikut akan dijelaskan 

aktivitas yang dilaksanakan guru dan siswa selama pembelajaran. 

 

2.2.2.1 Aktivitas Guru 

Melaksanakan pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru. 

Sardiman (2005: 144-146) secara singkat menjelaskan peranan guru dalam 

kegiatan belajar-mengajar, yaitu (1) informator, (2) organisator, (3) motivator, (4) 

pengaruh/ direktor, (5) inisiator, (6) transmitter, (7) fasilitator, (8) mediator, dan 

(9) evaluator. Berikut penjelasan mengenai peranan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

1. Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, strudi lapangan, 

dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.  

2. Organisator  

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, 

jadwal pelajaran, dan lain-lain.   

3. Motivator  

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkat-

kan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk men-

dinamisasikan potensi siwa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta 

(kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. 
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4. Pengaruh/ director 

Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam  

hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Guru harus juga ―handayani‖.  

5. Inisiator  

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Sudah  

barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh 

anak didiknya. 

6. Transmitter  

Pada saat kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksana-an pendidikan dan pengetahuan. 

7. Fasilitator  

Guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan suasana kegiatan belajar 

yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi 

belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.  

8. Mediator  

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa. Mediator juga diartikan penyedia media. Bagaimana cara me-

makai dan mengorganisasikan penggunaan media.  

9. Evaluator  

Ada kecenderungan bahwa peran guru sebagai evaluator memunyai otoritas 

untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah 



30 

 

laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil 

atau tidak. 

 

Untuk menjalankan tugas dan peranan guru tersebut terdapat beberapa 

keterampilan mendukung yang harus dimiliki oleh seorang guru (Hasibuan, 

2006:58). Keterampilan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Keterampilan Memberi Penguatan 

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon  

secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah 

laku tersebut muncul kembali. Tingkah laku tertentu yang dimaksud adalah 

semua bentuk tingkah laku positif siswa yang perlu dipertahankan sehingga 

guru perlu memberi penguatan agar siswa mampu mempertahankan hal positif 

tersebut. Pemberian penguatan harus bermakna bagi siswa. 

2. Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang memerlukan respon dari seseorang 

yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai hal-

hal yang merupakan hasil pertimbangan. Keterampilan bertanya yang dimiliki 

oleh guru berfungsi untuk menciptakan komunikasi dan hubungan timbal 

balik dalam suatu pembelajaran. Artinya, tidak hanya guru yang berbicara dan 

memiliki kemampuan untuk menuangkan semua pengetahuan yang diperlukan 

selama pembelajaran, siswa pun di tuntut untuk mampu melakukan hal yang 

sama dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

3. Keterampilan Memberikan Variasi 

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses 

belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 
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proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, 

serta berperan secara aktif. Keterampilan memberikan variasi ini meliputi 

variasi dalam gaya mengajar guru, variasi penggunaan media dan bahan-bahan 

pembelajaran, dan variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. 

4. Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan berarti memberikan informasi lisan yang diorganisasikan secara 

sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberi 

penjelasan adalah proses penalaran siswa dan bukan indroktinasi. Prinsip-

prinsip yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan yaitu  

a. penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir jam pelajaran 

bergantung kepada keperluan; 

b. penjelasan dapat diselingi tanya jawab; 

c. penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran; 

d. penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau 

direncanakan oleh guru; 

e. materi penjelasan harus bermakna bagi siswa; 

f. penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. 

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan memberikan perhatian siswa agar terpusat kepada apa 

yang akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Maksudnya adalah memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui 
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tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-

mengajar. 

6. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks belajar-mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk 

kelompok kecil dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya bentuk 

pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-

kelompok yang lebih kecil. 

7. Keterampilan Mengelolah Kelas 

Keterampilan mengelolah kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik 

dengan cara mendisiplinkan atau melakukan remidial. 

8. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Berikut adalah komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

a. Pemusatan perhatian. 

b. Memperjelas permasalahan. 

c. Menganalisa pandangan siswa. 

d. Meningkatkan uraian pikiran siswa. 

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 

f. Menutup diskusi. 

 

Ketika guru mengerti perannnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dan 

guru memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran, 

maka selanjutnya guru perlu melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Pada proses 
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pelaksanaan pembelajaran, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut. 

1. Alokasi waktu atau jam tatap muka pembelajaran per jam pelajarannya adalah 

SD/MI 35 menit, SMP/MTs 40 menit, SMA/MA 45 menit, dan SMK/MAK 45 

menit. 

2. Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 

3. Pengelolahan kelas. 

a. Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. 

b. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat di 

dengar dengan baik oleh peserta didik. 

c. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti 

oleh peserta didik. 

d. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan 

belajar peserta didik. 

e. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan 

dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. 

f. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

g. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat. 

h. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. 



34 

 

i. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus 

mata pelajaran. 

j. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu 

yang dijadwalkan. 

 

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga kegiatan, yakni kegiatan 

awal atau pembukaan, kegiatan inti atau kegiatan pembentukan kompetensi dan 

karakter, serta kegiatan akhir atau penutup (Mulyasa, 2013: 125). Berikut ini 

dijelaskan ketiga tahapan kegiatan pembelajaran tersebut. 

 

1. Kegiatan Awal atau Pembukaan 

Kegiatan awal atau pembukaan adalah kegiatan yang harus dilakukan guru untuk 

memulai atau membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik 

secara optimal, agar mereka memusatkan diri sepenuhnya untuk belajar. Kegiatan 

awal atau pembukaan untuk menyukseskan implementasi Kurikulum 2013 

mencakup pembinaan keakraban dan pre-test. 

 

a. Pembinaan Keakraban 

Pembinaan keakraban perlu dilakukan untuk menciptakan iklim pembelajaran 

yang kondusif bagi pembentukan kompetensi peserta didik, sehingga tercipta 

hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik maupun antara peserta 

didik dan peserta didik lainnya. Dalam hal ini, peserta didik perlu 

diperlakukan sebagai individu yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Tahap 

pembinaan keakraban ini bertujuan untuk mengondisikan para peserta didik 

agar mereka siap melakukan kegaitan belajar. Terbinanya suasana yang akrab 
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amat penting untuk mengembangkan sikap terbuka. Suasana ini dapat 

mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan saling belajar . 

b. Pretes (Tes Awal) 

Pretes memiliki keunggulan dalam menjajagi proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Fungsi pretes ini antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan 

pretes maka pikiran mereka akan berfokus pada soal-soal yan harus 

mereka kerjakan/jawab. 

2) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan 

proses pembelajaran yang dilakukan. 

3) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik 

mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik dalam proses 

pembelajaran. 

4) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, 

tujuan-tujuan mana yang telah dikuasai peserta didik, dan tujuan-tujuan 

mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus. 

  

2. Pembentukan Inti atau Pembentukan Kompetensi dan Karakter  

Kegiatan inti pembelajaran antara lain mencakup penyampaian informasi, 

membahas materi standar untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta 

didik, serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi 

standar atau memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Pada saat 

pembelajaran, peserta didik dibantu oleh guru dalam melibatkan diri untuk 

membentuk kompetensi dan karakter, serta mengembangkan dan memodifikasi 

kegiatan pembelajaran. 
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Pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik perlu dilakukan dengan  

tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan 

kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Pembentukan 

kompetensi dan karakter dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat 

secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. 

 

Pembentukan kompetensi dan karakter mencakup berbagai langkah yang perlu 

ditempuh oleh peserta didik dan guru untuk mewujudkan kompetensi dan karakter 

yang telah ditetapkan. Hal ini ditempuh melalui berbagai cara, bergantung pada 

situasi, kondisi, dan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Dalam 

pembentukan karakter dan kompetensi perlu diusahakan untuk melibatkan peserta 

didik seoptimal mungkin. Melibatkan peserta didik adalah memberikan 

kesempatan dan mengikutsertakan mereka untuk turut ambil bagian dalam proses 

pembelajaran. 

  

3. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan akhir yang dilakukan guru untuk mengakhiri 

pembelajaran. Pada kegiatan penutup ini guru harus berupaya untuk mengetahui 

pembentukan kompetensi dan tujuan pembelajaran, serta pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang telah dipelajari, sekaligus mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Berkaitan dengan kepentingan tersebut, guru dapat melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 

a. Menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari (kesimpulan bisa 

dilakukan oleh guru, oleh peserta didik atas permintaan guru, atau oleh peserta 

didik bersama guru). 
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b. Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan  

dan keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan. 

c. Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari dan tugas-

tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan pokok bahasan yang telah 

dipelajari. 

d. Memberikan protes baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. 

 

Berdasarkan teori belajar tuntas, seorang peserta didik dipandang tuntas belajar 

jika mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi dan karakter atau mencapai 

tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. 

 

2.2.2.2 Aktivitas Siswa 

Menurut Kurikulum 2013, ada lima aktivitas penting yang harus siswa laksanakan  

dalam suatu pembelajaran. Kelima aktivitas penting itu yaitu aktivitas mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Aktivitas-aktivitas ini 

sudah disebutkan secara tersirat dalam modul pelatihan guru implementasi 

Kurikulum 2013. 

 

Sedangkan menurut Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 2005: 101), ia membuat 

suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa selama proses belajar 

mengajar, yang antara lain sebagai berikut. 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, memerhati-

kan gambar demokrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi; 
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3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan; uraian, percakapan, 

diskusi, interupsi; 

4. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, me-

nyalin; 

5. Drawing activities, misalnya menggambarkan, membuat grafik, peta, diagram; 

6. Motor activities, misalnya melakukan percobaan, melakukan konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, berternak; 

7. Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, meng-

analisa, melihat hubungan, mengambil keputusan; 

8. Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

2.2.3 Penilaian Pembelajaran 

 

Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, hal yang patut dilakukan selanjutnya 

adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dimaksudkan mengukur 

maupun mengetahui sudah sejauh mana tingkat ketercapaian proses pembelajaran 

tersebut. Berikut ini penjelasan konsep dasar penilaian pembelajaran dan konsep 

penilaian otentik di era Kurikulum 2013. 

 

2.2.3.1 Konsep Dasar Penilaian Pembelajaran 

Pada dunia pendidikan terdapat beberapa istilah yang bertemali dengan istilah 

penilaian yaitu pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Keempat istilah ini 

terkadang digunakan untuk mengacu pada hal yang sama. Namun demikian, pada 

prinsipnya keempat istilah tersebut memiliki perbedaan. Berikut diuraikan konsep 

keempat istilah tersebut menurut para ahli. 
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Miller, et al (dalam Abidin, 2014: 63) menyatakan bahwa pengukuran merupakan 

sebuah instrumen yang digunakan untuk menetapkan nilai hasil tes atau jenis 

penilaian lainnya yang memiliki aturan-aturan khusus dan dipandang mampu 

menjawab pertanyaan ―seberapa banyak?‖, sedangkan tes merupakan sebuah 

instrumen yang digunakan untuk mengukur performa suatu objek melalui 

pengajuan seperangkat pertanyaan dan dipandang mampu menjawab pertanyaan 

―seberapa baik performa seseorang jika dibandingkan dengan orang lain atau 

dibandingkan dengan performa tugas yang diterapkan?‖. 

 

Lebih kompleks dari istilah pengukuran dan tes, penilaian (assesment) adalah 

istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai 

unjuk kerja individu atau kelompok. Penilaian adalah suatu proses sistematis yang 

mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, menginterpretasi informasi 

tersebut untuk membuat keputusan-keputusan (Kunandar, 2009: 378). Angelo dan 

Cross (dalam Abidin, 2014: 64) menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan, 

penilaian merupakan sebuah proses yang didesain untuk membantu guru 

menemukan apa yang telah dipelajari siswa di dalam kelas dan bagaimana tingkat 

keberhasilan mereka mempelajarinya. Penilaian mencakup seluruh proses 

pembelajaran. 

 

Menurut Popham (dalam Abidin 2014: 64) penilaian merupakan usaha formal 

yang dilakukan untuk menjelaskan status siswa dalam variabel penting 

pendidikan. Variabel penting pendidikan di sini meliputi ranah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Senada dengan Popham, Miller, et al (dalam Abidin 

2014: 64) menyatakan bahwa penilaian sebagai istilah umum yang berisi seluruh 



40 

 

prosedur untuk mendapatkan informasi tentang status belajar siswa dan membuat 

keputusan berdasarkan perkembangan belajar siswa.  

 

Selanjutnya dalam dunia pendidikan, kita juga akan mengenal istilah evaluasi. 

Menurut Gronlund (dalam Abidin 2014: 65) evaluasi (evaluation) adalah suatu 

proses sistematik untuk mengukur tugas belajar siswa secara representatif. 

Evaluasi dalam bidang pembelajaran memiliki berbagai fungsi yakni untuk 

mengukur hasil belajar, mengetahui kelemahan pembelajaran, menginformasikan 

keefektifan metode pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan, memberi sapu 

balik bagi siswa, dan memperbaiki proses pembelajaran. Senada dengan 

Gronlund, Gullo (dalam Abidin 2014: 65) mendefinisikan evaluasi sebagai sebuah 

proses membuat keputusan tentang prestasi, nilai, keberhasilan program 

pendidikan, keberhasilan proyek, kualitas bahan, atau keunggulan teknik tertentu. 

 

Berdasarkan uraian konsep istilah pengukuran, tes, penilaian, dan evaluasi 

tersebut, maka disimpulkan bahwa keempat istilah tersebut bersifat bertahap, 

maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, 

kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Tes sendiri hanya merupakan alat yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan penilaian.  

 

Berkaitan dengan konsep penilaian pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013, 

Musliar Kasim, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (dalam Wiyani, 2013: 204) 

mengungkapkan bahwa dalam Kurikulum 2013 penilaian pembelajaran dilakukan 

berbasis pencapaian kompetensi. Guru diharapkan mau dan mampu menggeser 

paradigma lamanya, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur 

kompetensi pengetahuan berdasarkan hasilnya saja) menuju penilaian yang 



41 

 

menyeluruh baik proses maupun hasil belajar siswa secara valid dan reliabel. 

Selain itu, penilaian pembelajaran tidak boleh hanya dilakukan pada kompetensi 

pengetahuan saja sebagai hasil pengukuran kegiatan pembelajaran siswa. 

Penilaian terhadap kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan haruslah 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi 

relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan (Abidin, 2014: 

98).  

 

2.2.3.2 Penilaian Otentik 

 

Setelah mengetahui konsep penilaian pembelajaran yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka ditetapkanlah bahwa penilaian otentik merupakan suatu 

metode penilaian yang sesuai dengan proses pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013. Nurgiyanto (dalam Abidin 2014: 77) menjelaskan bahwa pada 

hakikatnya penilaian otentik merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tidak 

semata-mata untuk menilai hasil belajar siswa, melainkan juga berbagai faktor 

lain, antara lain kegiatan pembelajaran itu sendiri. Artinya, berdasarkan informasi 

yang diperoleh, dapat pula dipergunakan sebagai umpan baik penilaian terhadap 

kegiatan yang dilakukan. 

 

Johnson, et al (dalam Abidin, 2014: 79) lebih jauh mengatakan penilaian otentik 

pada dasarnya adalah penilaian performa, yakni penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengetahuan dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran 

dalam mencapai produk atau hasil belajar tertentu. Penilaian otentik 

mementingkan penilaian proses dan sekaligus hasil dengan demikian, seluruh 

performa siswa dalam rangkaian kegiatan pembelajaran dapat dinilai secara 
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objektif. Pada suatu proses pembelajaran, penilaian otentik mengukur, memonitor, 

dan menilai semua aspek hasil belajar (yang tercakup dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan), baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu 

pembelajaran, maupun berupa perubahan dan perkembangan aktifitas, dan 

perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas. Berikut ini 

dijelaskan teknik dan instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam penilaian otentik (Abidin 

2013:98). 

 

a. Penilaian Kompetensi Sikap 

Pemendikbud No. 66 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidik melakukan 

penilaian sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian ―teman sejawat‖ oleh 

peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian 

diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian yang 

disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilain 

diri. 
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c) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. 

d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi  

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

 

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Permendikbud No. 66 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidik menilai 

kompetensi pengetahuan siswa melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

Instrumen tes tulis yang biasa digunakan guru berupa soal pilihan ganda, isian, 

jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian yang dilengkapi pedoman 

penskoran; intrumen tes lisan dapat berupa daftar pertanyaan; dan instrumen 

penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. 

 

Jenis instrumen yang tertuang dalam Permendikbud tersebut haruslah dikritisi 

secara mendalam dengan tujuan penilaian yang digunakan guru nantinya 

merupakan penilaian yang benar-benar berorientasi bagi pengembangan 

kompetensi siswa. Berkenaan dengan tes tulis, ragam penilaian yang hendaknya 

banyak digunakan dalam pembelajaran dalam konteks Kurikulumm 2013 adalah 

tes uraian. Tes subjektif seperti pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 

dan menjodohkan hendaknya dibatasi penggunanya. Hal ini sejalan dengan 

asumsi bahwa penilaian uraian lebih menuntut kemampuan siswa untuk berpikir 

secara kritis dan kreatif. 
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Berkaitan dengan tes lisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tes 

lisan yang digunakan untuk menilai hendaknya bukan hanya tes lisan yang 

ditujukan untuk mendiagnosis kemampuan awal siswa melainkan tes lisan yang 

yang benar-benar mengukur kemampuan siswa berkomunikasi dan bernalar. 

Kedua, tes lisan yang digunakan hendaknya tidak semata-mata ditujukkan untuk 

satu atau dua siswa melainkan seluruh siswa. Ketiga, tes lisan hendaknya tidak 

ditafsirkan sebagai tes membacakan soal agar guru tidak perlu membuat banyak 

instrumen dan siswa menjawab pertanyaan pada buku tulis yang dimilikinya, 

melainkan tes yang benar-benar menuntut siswa menjawab pertanyaan secara 

lisan semua persoalan yang diajukan guru. 

 

Berkaitan dengan tes penugasan khususnya penugasan berupa pekerjaan rumah, 

perlu disadari bahwa pemberian tugas pekerjaan rumah harus dilakukan atas 

beberapa prisip sebagai berikut : (1) materi yang ditugaskan benar-benar materi 

yang dikuasai siswa, bukan materi yang belum diketahui mampu atau tidaknya 

siswa menguasai materi tersebut; (2) jenis pekerjaan rumah mempertimbangkan 

tingkat kemampuan siswa; (3) pekerjaan rumah sebaiknya tidak banyak menuntut 

keterlibatan orang tua; (4) pekerjaan rumah hendaknya benar-benar dibahas dan 

dinilai, bukan hanya ditandatangani pasca dikerjakan oleh siswa; (5) penilaian 

pekerjaan rumah hendaknya tidak dijadikan satu-satunya alat ukur kompetensi 

siswa karena proses pengerjaannya tidak diketahui secara pasti apakah benar-

benar hasil kerja anak atau bukan.   

 

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Berkaitan dengan penilaian kompetensi keterampilan, Permendikbud No. 66  
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Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidik menilai kompetensi keterampilan 

melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, 

proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek 

atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Lebih lanjut tentang tes ini dijelaskan 

bahwa (1) tes praktik adalah penilaian yang menuntut respons berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan 

kompetensi; (2) proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam 

waktu tertentu; dan (3) penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan 

dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu 

yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi 

dan/atau kreativitas siswa dalam kurun waktu tertentu. 

 

2.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks 

 

Hakikat pembelajaran Bahasa Indonesia di era Kurikulum 2013 adalah berbasis 

teks, berikut ini akan diuraikan konsep dasar pembelajaran Bahasa Indonesia 

berbasis teks dan konsep salah satu teks yang dipelajari yaitu teks negosiasi. 

 

2.3.1 Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks 

 

Konsep dasar pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks itu dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 

a. Penggunaan pendekatan saintifik dengan memperbanyak kegiatan mengamati, 

bertanya jawab, mencoba, dan menalar; 

b. Penuntunan peserta didik untuk mencari tahu dan tidak hanya diberi tahu;   
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c. Penggunaan ilmu pengetahuan bahasa sebagai penggerak pembelajaran mata 

pelajaran yang lain; 

d. Penekanan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai 

pembawa pengetahuan dan sarana berfikir logis, sistematis, dan kreatif; 

e. Pengukuran daya berpikir peserta didik secara berjenjang, yaitu mulai dari 

peringkat rendah sampai tinggi; 

f. Penekanan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam; 

g. Pengukuran proses kerja peserta didik, di samping hasil kerja peserta didik; 

h. Penggunaan portofolio pembelajaran peserta didik. 

 

2.3.2 Teks Negosiasi 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri dan 

selalu membutuhkan orang lain. Kebutuhan terhadap sesama menuntut manusia 

untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi. Berkomunikasi dimaksudkan untuk 

saling berbagi cerita, menyampaiakan pikiran dan perasaan, atau pun berdiskusi 

untuk suatu hal. Salah satu bentuk komunikasi yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari adalah bernegosiasi. Kemampuan untuk bernegosiasi tidak 

dimiliki oleh setiap orang, maka agar dapat bernegosiasi seseorang terlebih dahulu 

harus memahami teks negosiasi. 

 

2.3.2.1 Pengertian Teks Negosiasi 

Teks adalah satuan bahasa yang mengandung makna, pikiran, dan gagasan 

lengkap. Teks tidak hanya berbentuk tulis, tetapi juga lisan, atau bahkan 

multimodal yaitu perpaduan antara teks lisan dan tulis serta gambar/animasi/film. 

Teks negosiasi adalah suatu teks yang berisi rangkaian peristiwa negosiasi. 
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Negosiasi sendiri adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk 

mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan 

kepentingan. Berdasarkan pengertian teks dan negosiasi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa teks negosiasi adalah teks yang berisi rangkaian interaksi 

sosial untuk saling bertukar pikiran mencari penyelesaian bersama antara pihak-

pihak yang memiliki kepentingan bersama, yang dapat disampaikan baik secara 

tulis maupun lisan. Pada rangkaian negosiasi, pihak-pihak tersebut berusaha 

menyelesaikan perbedaan itu dengan cara-cara yang baik tanpa merugikan salah 

satu pihak dengan cara berdialog. Penyelesaian sengketa Sipadan-Lingitan antara 

Indonesia dan Malaysia adalah contoh negosiasi yang nyata. Negosiasi dilakukan 

karena pihak-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan mengenai 

persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Tujuan negosiasi adalah untuk 

mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Mereka mencari cara untuk 

menemukan butir-butir yang sama sehingga akhirnya kesepakatan dapat dibuat 

dan diterima bersama. Sebelum negosiasi dilakukan, perlu ditetapkan terlebih 

dahulu orang-orang yang menjadi wakil dari setiap pihak. Selain itu, bentuk atau 

struktur interaksi yang direncanakan juga perlu disepakati, misalnya dialog 

langsung atau melalui mediasi. Melalui mempelajari teks negosiasi, peserta didik 

akan mampu memahami negosiasi itu sendiri dan mampu bernegosiasi di dunia 

nyata. 

 

2.3.2.2 Unsur Penting Negosiasi yang Terdapat dalam Teks Negosiasi 

Pada negosiasi, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dan 

unsur-unsur tersebutlah yang juga terdapat pada sebuah teks negosiasi, yaitu  

sebagai berikut. 



48 

 

a. Negosiasi merupakan suatu bentuk keterampilan yang esensial untuk meraih 

sukses. Alasannya adalah, dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara kita 

harus saling berhubungan satu sama lain. Dimana masing-masing pihak 

berusaha untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Hal ini dapat 

menimbulkan konflik atau masalah. 

b. Negosiasi suatu bentuk kegiatan pemecahan masalah. Beberapa orang 

berpandangan bahwa negosiasi identik dengan intimidasi pamer kekuatan, 

agar salah satu pihak memperoleh apa yang dibutuhkan dengan cara paksa, 

akan tetapi cara tersebut tidak benar, karena negosiasi yang baik adalah 

pemecahan masalah yang dapat diterima semua pihak. 

c. Pelaksanaan negosiasi mencerminkan kepribadian seseorang atau kelompok, 

kerena pelaksanaan negosiasi dapat bervariasi sesuai dengan karakter dan 

ketentuan imajinasi masing–masing individu. 

 

Selain beberapa unsur tersebut, berikut ini terdapat serangkaian tindakan yang 

dapat dilakukan saat bernegosiasi agar negosiasi berjalan lancar. Tindakan 

tersebut adalah 

a. mengajak untuk membuat kesepakatan, 

b. memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan, 

c. membandingkan beberapa pilihan, 

d. memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan, 

e. mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama, dan 

f. menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi. 
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2.3.2.3 Contoh Teks Negosiasi 

Berikut ini dicontohkan teks negosiasi. 

Adam : ―Kita belajar kelompok nanti malam di rumah ku, ya.‖ 

Hasan : ―Ide bagus, tuh. Tapi di rumahku saja, rumah kamu jauh.‖ 

Adam : ―Pakai motorlah. Paling enggak setengah jam juga sampai.‖ 

Hasan : ―Motornya lagi dipakai kakak. Udah, di rumahku saja, ya?‖ 

Adam : ―Yah, bagaimana ya.‖ 

Hasan : ―Di rumah saya saja. Nanti saya sediakan makanan yang banyak. 

Kamu 

kan suka makan, hehehe.‖ 

Adam : ―Benar nih akan disediakan makanan?‖ 

Hasan : ―Dijamin!‖ 

Adam : ―Baiklah kalau begitu, nanti aku sediakan malam aku yang datang 

ke 

rumahmu, tapi......‖ 

Hasan : ―Iya, makanan apa pun yang kamu inginkan kusediakan. Mau 

kerupuk, 

gorengan, lalapan, air putih...‖ 

Adam : ―Itu mah tidak istimewa, San! Di rumahku juga banyak!‖ 

Hasan : ―Becanda! Tenanglah, soal makanan, saya jamin. Oke, nanti 

malam 

kamu yang datang ke rumahku! 

Adam : ―Siap, jangan khawatir. Hehehe.‖ 

Hasan : ―Sip. Sampai ketemu kalau begitu.‖ 

 

 

 

Teks yang dicontohkan termasuk teks negosiasi. Tokoh-tokohnya tidak 

mengobrol ke sana-sini, tetapi memiliki arah ataupun tujuan yang jelas. Mereka 

adu tawar keinginan untuk belajar kelompok yang akan mereka lakukan. Dalam 

suatu negosiasi terdapat struktur sebagai berikut. 

a. Penyampaian maksud dilakukan oleh pihak pertama. 

b. Pihak kedua kemudian menyanggah. 

c. Pihak pertama menyampaiakan argumentasi atau bujukan. 

d. Pihak kedua kembali menyatakan penolakan dengan argumentasi. 

e. Terjadi persepakatan: saling memberikan tawaran 
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Selain itu, dalam kegiatan negosiasi terkandung aspek-aspek sebagai berikut. 

a. Melibatkan dua pihak atau lebih secara perseorangan, kelompok, atau 

perwakilan organisasi atau perusahaan. 

b. Berupa kegiatan komunikasi langsung menggunakan bahasa lisan, didukung 

oleh gerak tubuh dan ekspresi wajah. 

c. Mengandung konflik, pertentangan, ataupun perselisihan. 

d. Menyelesaikannya melalui tawar-menawar (bargain) atau tukar-menukar 

(barter). 

e. Menyangkut suatu rencana, program, suatu keinginan, atau sesuatu yang 

belum terjadi. 

f. Berujung pada dua hal: sepakat atau tidak sepakat. 

 

2.3.3 Memahami Teks Negosiasi 

Pemahaman terhadap teks negosiasi baru dapat dicapai dengan melalui tahapan 

pembahasan materi pembelajaran yang terdiri atas pengertian negosiasi, struktur 

dan kaidah negosiasi, ciri negosiasi, dan makna isi teks negosiasi. Tahapan 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut.  

1. Membangun Konteks 

Kegiatan yang dilakukan adalah menggali pengetahuan dan mencari informasi  

terkait tema dari teks negosiasi yang akan dibahas. Misalnya, pada 

pembelajaran memahami teks negosiasi berjudul ―Jual Beli Mobil Second‖, 

guru menggali pengetahuan siswa terkait cara berjual beli. Sebelum menyimak 

materi teks negosiasi yang akan dibahas, siswa diperintahkan untuk menjawab 

pertanyaan untuk membangun konteks. Beberapa pertanyaan tersebut sebagai 

berikut (Zabadi, Fairul dkk, 2013: 160).  
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a) Kalian tahu apa yang dimaksud dengan negosiasi? 

b) Kalian pernah bernegosiasi atau melihat orang bernegosiasi? 

c) Apa saja kegiatan yang memerlukan adanya negosiasi? 

 

2. Mengenal/Memahami Teks Negosiasi 

Agar dapat memahami teks negosiasi, hal yang harus dilakukan ialah 

menganalisis dan dilanjutkan dengan menceritakan kembali isi atau simpulan 

dari teks negosiasi yang sudah dibaca/simak. 

 

3. Struktur, Kaidah, dan Ciri Teks Negosiasi 

Menyusun/menentukan struktur, kaidah, dan ciri dari suatu teks negosiasi. 

Struktur negosiasi adalah (1) penyampaian maksud dilakukan oleh pihak 

pertama, (2) pihak kedua kemudian menyanggah, (3) pihak pertama 

menyampaiakan argumentasi atau bujukan, (4) pihak kedua kembali 

menyatakan penolakan dengan argumentasi, dan (5) terjadi persepakatan: 

saling memberikan tawaran. Kaidah negosiasi adalah (1) melibatkan dua 

pihak atau lebih secara perseorangan, kelompok, atau perwakilan organisasi 

atau perusahaan, (2) berupa kegiatan komunikasi langsung menggunakan 

bahasa lisan, didukung oleh gerak tubuh dan ekspresi wajah, (3) mengandung 

konflik, pertentangan, ataupun perselisihan, (4) menyelesaikannya melalui 

tawar-menawar (bargain) atau tukar-menukar (barter), (5) menyangkut suatu 

rencana, program, suatu keinginan, atau sesuatu yang belum terjadi, dan (6) 

berujung pada dua hal: sepakat atau tidak sepakat. Ciri teks negosiasi adalah 

berisi rangkaian peristiwa negosiasi atau berisi rangkaian interaksi sosial 

untuk saling bertukar pikiran mencari penyelesaian bersama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat 

deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar 

daripada angka-angka. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi, atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Rancangan penelitian ini 

penulis gunakan untuk mengetahui pembelajaran memahami teks negosiasi pada 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015 yang 

terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa, serta penilaian pembelajaran.  

 

Melalui rancangan ini, data yang telah dikumpulkan selanjutnya diidentifikasi, 

dianalisis, dideskripsikan, dan diorientasikan untuk mencapai tujuan dari 

penelitian. Selanjutnya, pendeskripsian ditulis dalam bentuk narasi dan 

argumentasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi 

dalam peristiwa yang dilaporkan. Penulis melakukan pendeskripsian dengan 

menyeimbangkan antara analisis dan interpretasi. Analisis digunakan untuk 
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mengorganisasi deskripsi agar dapat dikendalikan sehingga dapat membantu 

pembaca memahami interpretasi penulis. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran memahami teks 

negosiasi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2014/2015. Berdasarkan beberapa kelas X yang ada di SMA Negeri 1 Bandar 

Lampung, dilakukan pemilihan secara acak salah satu kelas yang akan menjadi 

sampel penelitian. Pembatasan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data 

yang tetap. Berkaitan dengan pemilihan kelas untuk menjadi sampel penelitian, 

penulis menyesuaikannya bersama pendapat guru sebagai subjek yang terlibat 

dalam penelitian.  Adapun kegiatan pembelajaran yang menjadi fokus penelitian 

terdiri atas  

1. perencanaan pembelajaran memahami teks negosiasi; 

2. pelaksanaan pembelajaran memahami teks negosiasi yang meliputi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa; serta 

3. penilaian pembelajaran memahami teks negosiasi.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan terhadap 

nara sumber dengan cara mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban 

atas hal-hal yang perlu diketahui pada penelitian. Pada penelitian ini, penulis 
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melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan siswa 

pada kelas yang menjadi sampel penelitian. Wawancara dilakukan untuk 

menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan perencanan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa, dan 

penilaian pembelajaran. Adapun hal-hal yang penulis siapkan sebagai pedoman 

wawancara adalah sebagai berikut. 

a. Penulis menyiapkan beberapa kisi-kisi pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian (instrumen wawancara terlampir). 

b. Penulis melakukan wawancara secara non-formal. Pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah penulis siapkan penulis tanyakan disela-sela interaksi antara 

penulis dan nara sumber. 

c. Penulis mencatat jawaban dari nara sumber. 

d. Data dari hasil wawancara kemudian penulis deskripsikan bersama data 

lainnya. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data-

data otentik berupa dokumen-dokumen atau rekaman yang sudah bersifat tersedia 

untuk langsung dianalisis. Pendokumentasian yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini ialah mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen pada 

pembelajaran memahami teks negosiasi seperti RPP, lembar kerja peserta didik, 

lembar penilaian, dan sebagainya. 

 

3. Rekaman 

Rekaman adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengabadikan hal-hal  
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yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Pada penelitian pembelajaran 

memahami teks negosiasi, rekaman dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran 

yang meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Adapun rekaman dilakukan 

dengan mengabadikan pelaksanaan pembelajaran menjadi sebuah foto dan 

merekam jalannya proses pelaksanaan pembelajaran menjadi sebuah video. 

 

4. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan penulis untuk 

terjun langsung ke lingkungan penelitian dan melakukan pengamatan terhadap 

kejadian-kejadian yang terjadi. Penulis menggunakan teknik observasi untuk 

mengumpulkan data-data yang perlu penulis dapatkan melalui pengamatan secara 

audio visual. Penulis melakukan pengamatan pada proses pembelajaran 

memahami teks negosiasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa, serta 

penilaian pembelajaran. Pada teknik observasi ini, penulis menggunakan beberapa 

instrumen sebagai acuan pengamatan, dan untuk mengamati perencanaan 

pembelajaran memahami teks negosiasi penulis menggunakan instrumen 

pengamatan perencanaan pembelajaran pada tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1. Instrumen Pengamatan Perencanaan Pembelajaran 

No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

A. Identitas Mata Pelajaran  

1. 
Terdapat : satuan pendidikan,kelas, semester, program/program keahlian, 

mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan 

B. Perumusan Indikator  

1. Kesesuaian dengan SKL,KI dan KD 

2. 
Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang 

diukur 
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3. Kesesuaian dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

1. Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai 

2. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

D. Pemilihan Materi Ajar 

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

2. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik 

3. Kesesuaian dengan alokasi waktu 

E. Pemilihan Sumber Belajar 

1. Kesesuaian dengan KI dan KD 

2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan scientific 

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik 

F. Pemilihan Media Belajar 

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

2. 
Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan scientific 

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik 

G. Model Pembelajaran  

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

2. Kesesuaian dengan pendekatan Scientific 

H. Skenario Pembelajaran 

1. Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas 

2. Kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan scientific 

3. Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi 

4. Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi 

I. Penilaian 

1. Kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik 

2. Kesesuaian dengan dengan indikator pencapaian kompetensi 

3. Kesesuaian kunci jawaban dengan soal 

4. Kesesuaian pedoman penskoran dengan soal 
Sumber: Panduan tugas analisis rancangan penilaian kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi dua aktivitas, yaitu aktivitas guru dan aktivitas 

siswa. Data aktivitas guru diperoleh dengan melakukan pengamatan menggunakan 

instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel 

3.2 berikut. 
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Tabel 3.2. Instrumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Aspek yang Diamati 

Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi dan Motivasi 

1. Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik 

atau pembelajaran sebelumnya. 

2. Mengajukan pertanyaan menantang. 

3. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 

4. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. 

5. Mengecek Perilaku Awal (Entry Behavior). 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

1. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. 

2. Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan 

melakukan observasi. 

Kegiatan Inti 

Penguasaan Materi Pelajaran 

1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. 

2. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, 

perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata. 

3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. 

4. Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke 

abstrak) 

Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik 

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 

2. Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. 

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 

4. Menguasai kelas. 

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 

6. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif (nurturant effect). 

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan. 

Penerapan Pendekatan scientific 

1. Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana 

2. Memancing peserta didik untuk bertanya. 

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. 

6. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berpikir yang 

logis dan sistematis). 

7. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. 

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu 

1. Menyajikan pembelajaran sesuai tema. 



58 

 

2. Menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai mata pelajaran 

dalam satu PBM meliputi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, 

Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta 

Penjasorkes. 

3. Menyajikan pembelajaran yang memuat komponen karakteristik terpadu. 

4. Menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan menyenangkan. 

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar 

pembelajaran. 

2. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. 

3. Menghasilkan pesan yang menarik. 

4. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. 

5. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

1. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta 

didik, sumber belajar. 

2. Merespon positif partisipasi peserta didik. 

3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. 

4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 

5. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran 

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 

Kegiatan Penutup 

Penutup pembelajaran 

1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta 

didik. 

2. Memberihan tes lisan atau tulisan . 

3. Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 

4. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya 

dan tugas pengayaan. 
Sumber: Pedoman Kegiatan Pendampingan Implimentasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan 

 

Data aktivitas siswa diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas siswa itu sendiri 

selama proses pelaksanaan pembelajaran memahami teks negosiasi. Instrumen 

yang digunakan sebagai acuan dalam pengamatan ini adalah instrumen aktivitas 

siswa yang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. 
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Tabel 3.3. Instrumen Aktivitas Siswa  

No. Indikator Deskripsi 

1. Aktivitas Mengamati 

Siswa mengamati secara langsung semua yang 

diberikan oleh guru (tayangan video, objek, 

atau media lainnya) pada proses pembelajaran 

guna pemenuhan rasa ingin tahu siswa. 

2. Aktivitas Menanya 

Siswa bertanya mengenai permasalahan atau 

hal yang tidak dipahaminya dalam 

pembelajaran. 

3. Aktivitas Mencoba 
Siswa mempraktekan apa yang telah dipelajari 

dan didapat dalam pembelajaran. 

4. Aktivitas Menalar 

Siswa memahami, mencerna, memilah, lalu 

menyimpulkan apa yang telah dipelajari dan 

didapatnya dalam pembelajaran, dengan 

mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk 

kemudian memasukkannya dalam penggalan 

memori. 

5. 
Aktivitas 

Mengkomunikasikan 

Siswa membahasakan apa yang telah diamati, 

dicoba, dan diperolehnya pada proses 

pembelajaran lewat lisan maupun tulisan. 
Sumber: Pembinaan Kurikulum 2013 

 

Dalam pembelajaran memahami teks negosiasi, terdapat indikator yang harus 

dilaksanakan pada proses pembelajaran. Indikator tersebut tertuang dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.4 Indikator Penelitian Memahami Teks Negosiasi 

No Indikator  Deskriptor 

1.  Membangun 

konteks. 

Menggali pengetahuan dan mencari informasi 

berkaitan dengan teks negosiasi. 

2. Mengenal/ 

memahami teks 

negosiasi. 

Menganalisis teks negosiasi dan menceritakan 

kembali isi teks negosiasi.  

3. Struktur, kaidah, 

dan ciri teks cerita 

negosiasi. 

Menyusun/menentukan struktur, kaidah, dan ciri 

dari suatu teks negosiasi.  

a. Struktur adalah bagian-bagian dalam sebuah 

teks negosiasi. 

b. Kaidah adalah hal-hal yang menjadi perhatian 

dalam pembentukan teks negosiasi. 

c. Ciri adalah identitas yang dapat menunjukkan 

bahwa teks tersebut adalah teks negosiasi. 
  Sumber: Kosasih, Engkos. 2013. Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas X (Kelompok Wajib). Jakarta: 

Erlangga. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Menuliskan kembali hasil wawancara antara penulis dengan narasumber 

sebagai data hasil penelitian. 

2. Menganalisis dan mencermati data-data yang didapatkan melalui 

dokumentasi. 

3. Menganalisis dan mencermati RPP yang dibuat oleh guru dengan berpedoman 

pada instrumen pengamatan perencanaan pembelajaran (IPPP) pada tabel 3.1. 

4. Menganalisis dan mencermati seluruh rekaman aktivitas guru selama 

pelaksanaan pembelajaran memahami teks negosiasi dengan berpedoman pada 

instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran pada tabel 3.2. 

5. Menganalisis dan mencermati pula seluruh rekaman aktivitas siswa selama 

pelaksanaan pembelajaran memahami teks negosiasi dengan berpedoman pada 

instrumen pengamatan aktivitas siswa pada tabel 3.3. 

6. Menganalisis dan mencermati penilaian hasil belajar yang dibuat oleh guru. 

7. Mendeskripsikan semua hasil pengamatan yang telah dianalisis. 

8. Menyimpulkan semua hasil analisis pengamatan yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembelajaran memahami teks negosiasi 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015, 

penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran memahami teks negosiasi dirancang oleh guru 

sesuai dengan format penyusunan RPP yang tertera pada tabel instrumen 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang disusun oleh 

Kemendikbud. RPP yang disusun guru terdiri atas sembilan komponen yaitu 

identitas mata pelajaran, perumusan indikator, perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan 

media pembelajaran, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan 

penilaian. 

2. Pada proses pelaksanaan pembelajaran memahami teks negosiasi, terdapat dua 

aktivitas yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas guru menunjukkan 

bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran berdasarkan standar instrumen 

pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh Kemendikbud. Guru telah 

melaksanakan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Hanya saja terdapat 

beberapa indikator yang tidak dilaksanakan guru, yakni pada kegiatan 
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pendahuluan guru tidak menyampaikan kemampuan yang akan dicapai (KI) 

dan tidak menyampaikan rencana kegiatan. Pada kegiatan inti, guru tidak 

memberikan pertanyaan bagaimana dan mengapa sehingga tidak mendorong 

peserta didik untuk bernalar selama proses pembelajaran dan guru juga tidak 

menggunakan bahasa lisan yang tertata.  Pada kegiatan penutup pembelajaran, 

terdapat tiga indikator yang tidak dilaksanakan guru, yaitu tidak memberikan 

tes lisan/tertulis di akhir pembelajaran, tidak mengumpulkan hasil kerja 

sebagai bahan potofolio, serta tidak melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Pada RPP 

sesungguhnya guru telah merencanakan kegiatan penutup dengan baik, tetapi 

rencana tersebut tidak terlaksana. Guru hanya memberikan refleksi dengan 

melibatkan peserta didik. Pada aktivitas siswa, adapun aktivitas yang 

dilakukan selama pembelajaran memahami teks negosiasi yaitu meliputi 

aktivitas mengamati, menanya, mencoba, dan mengomunikasikan. Aktivitas 

mengamati salah satunya dilakukan siswa ketika guru menayangkan sebuah 

contoh video negosiasi, aktivitas menanya dilakukan siswa ketika mereka 

sedang berdiskusi kelompok, aktivitas mencoba dilakukan ketika siswa 

ditugaskan mempraktikan cara bernegosiasi di depan kelas, dan aktivitas 

mengomunikasikan dilakukan salah satunya saat guru meminta siswa 

menjawab pertanyaan saat merefleksi pembelajaran. Siswa tidak melakukan 

aktivitas menalar, hal ini dikarenakan  tidak adanya aktivitas guru dalam 

memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Guru tidak memberikan 

pertanyaan yang mendorong siswa untuk bernalar atau berfikir logis dan 
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sistematis. Pertanyaan yang diberikan guru lebih didominasi dengan kata 

tanya “apa” dan kebanyakan siswa pun  hanya menjawab dengan singkat.  

3. Pada kegiatan penilaian, guru telah merancang kegiatan penilaian dengan 

menggunakan teknik penilaian autentik. Hal-hal yang akan dinilai guru 

mencakup tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, 

dan kompetensi keterampilan. Pada penilaian sikap terdapat tujuh sikap yang 

dinilai per individunya yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, kesantunan, 

tanggung jawab, kerjasama, dan tenggang rasa. Pada pelaksanaan 

pembelajaran memahami teks negosiasi tersebut guru telah melaksanakan 

penilaian sikap melalui teknik observasi. Pada penilaian pengetahuan dan 

keterampilan, telah direncanakan bahwa guru akan melakukannya dengan tes 

tertulis, hanya saja guru tidak melaksanakannya pada pelaksanaan 

pembelajaran memahami teks negosiasi. Penilaian pengetahuan dan 

keterampilan tidak dilakukan berdasarkan rencana dan tidak ada produk akhir 

dari penilaian kedua kompetensi tersebut, hanya saja berdasarkan pengamatan 

penulis, ditemukan bahwa guru sesungguhnya telah melakukan penilaian 

proses pada kedua kompetensi tersebut. Penilaian kompetensi pengetahuan 

tercermin dari aktivitas guru melakukan tanya jawab atau tes lisan kepada 

siswa, sedangkan penilaian keterampilan tercermin dari aktivitas guru saat 

memberikan tugas untuk mempraktikkan cara bernegosiasi. Pada proses 

tersebut, guru tidak menyadari bahwa guru telah melakukan proses penilaian 

tanpa harus memberikan tes tertulis. 
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3.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis ingin mengemukakan 

beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca. Beberapa saran 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bagi para tenaga pendidik maupun calon tenaga pendidik, penulis 

menyarankan bahwa mempersiapkan RPP sebelum melaksanakan 

pembelajaran sangatlah penting. Persiapan yang baik akan mendukung 

pelaksanakan pembelajaran yang baik pula, apalagi jika didukung dengan 

penguasaan perencanaan tersebut. Penyusunan RPP harus disesuaikan dengan 

Kurikulum yang berlaku dan karakteristik pembelajar-nya.  

2. Pada pelaksanaan pembelajaran, aktivitas guru dan aktivitas siswa perlu 

diperhatikan. Pada kegiatan pendahuluan, guru perlu membangun semangat 

belajar dan partisipasi siswa di kelas, sehingga siswa akan terpacu untuk aktif 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. Pada kegiatan inti, guru perlu 

memperhatikan keterampilan mengajarnya, pastikan siswa secara menyeluruh 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas sehingga siswa pun 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, mengomunikasikan. Selain itu pada kegiatan penutup, guru 

hendaknya memberikan tes baik lisan maupun tulisan untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja dipelajari, dan sebaiknya 

guru melaksanakan tindak lanjut berupa arahan kegiatan berikutnya dan tugas 

pengayaan. 

3. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya, khususnya penelitian di 

bidang kajian yang sama hendaknya dapat memilih materi pembelajaran yang 
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lebih bervariasi dan sesuai dengan perkembangan kurikulum yang berlaku. 

Peneliti pula menyarankan kepada mahasiswa atau calon guru agar dapat 

menerapkan pembelajaran yang baik sesuai dengan instrumen, baik 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 
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