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ABSTRAK

PEMBELAJARAN MEMAHAMI TEKS PROSEDUR KOMPLEKS
SISWA KELAS X SMA GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

JIHAN DILI ANNISA

Pembelajaran memahami teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA
Global Madani Bandar Lampung merupakan permasalahan dalam penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran memahami teks
prosedur kompleks siswa kelas X MIA 2 SMA Global Madani Bandar Lampung
tahun pelajaran 2015/2016 yang memfokuskan pada perencanaan, pelaksanaan,
dan penilaian pembelajaran.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penulis
mendeskripsikan hasil penelitian dan analisisnya terhadap tahapan kegiatan dalam
pembelajaran memahami teks prosedur kompleks. Sumber data pada penelitian ini
meliputi RPP, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas aktivitas guru dan
siswa, dan penilaian pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa foto dan video.

Hasil penelitian menunjukkan guru sudah melakukan tiga tahap dalam
pembelajaran memahami teks prosedur kompleks, yaitu perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan pembelajaran memahami teks prosedur
kompleks tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun
oleh guru bidang studi Bahasa Indonesia dan telah mengikuti format RPP
Kurikulum 2013. Pada pelaksanaan pembelajaran memahami teks prosedur
kompleks kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan
penutup. Pada kegiatan pendahuluan guru mengawali kegiatan pembelajaran
dengan mendorong siswa untuk memahami teks prosedur kompleks. Guru telah
melaksanakan semua indikator pada kegiatan pendahuluan kecuali menyampaikan
manfaat dan perencanaan pembelajaran. Pada kegiatan inti guru telah
melaksanakan komponen pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan instrumen.



Jihan Dili Annisa

Hanya saja guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu
yang direncanakan.Guru melakukan kegiatan inti pembelajaran memahami teks
prosedur kompleks dengan menggunakan pendekatan scientific. Rangka dalam
pencapaian tuntutan kegiatan yang dilakukan siswa berdasarkan pendekatan
saintifik, guru memfasilitasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk
melakukan beberapa aktivitas, yaitu menggali informasi melalui pengamatan,
bertanya, kemudian mengolah data, menalar, dan mengomunikasikan data atau
informasi. Aktivitas mengamati dilakukan siswa ketika ditugaskan guru untuk
memperhatikan contoh teks prosedur kompleks. Aktivitas menanya dilakukan
siswa pada saat melakukan diskusi. Aktivitas menalar salah satunya dilakukan
saat siswa menjawab pertanyaan yang guru ajukan mengenai pengertian teks
prosedur kompleks. Aktivitas mencoba dilakukan siswa pada saat mengerjakan
soal yang diberikan oleh guru tentang teks prosedur kompleks. Aktivitas
mengomunikasikan dilakukan siswa dengan cara mempresentasikan hasil diskusi
kelompok mengenai teks prosedur kompleks. Melalui seluruh kegiatan pada
pendekatan scientific hal tersebut dapat memacu siswa untuk memahami teks
prosedur kompleks. Kegiatan penutup yang dilakukan guru adalah melakukan
refleksi untuk memastikan tingkat pemahaman siswa terhadap teks prosedur
kompleks tetapi pada pelaksanaannya guru tidak memberikan tes lisan atau
tulisan. Saat proses pelaksanaan pembelajaran memahami teks prosedur
kompleks, terlihat guru telah melaksanakan penilaian sikap. Penilaian
pengetahuan dilakukan dengan memberikan tes tertulis yang dikerjakan secara
berkelompok. Penilaian keterampilan dilakukan saat siswa mempresentasikan
hasil kerja kelompok. Berdasarkan hasil dari seluruh penilaian diketahui bahwa
siswa dapat memahami teks prosedur kompleks dengan baik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah terlepas dari aktivitas atau kegiatan belajar di dalam

kehidupan. Belajar tidak pernah dibatasi oleh usia, tempat maupun waktu. Belajar

merupakan kegiatan atau aktivitas sadar secara jasmani maupun rohani melalui

proses memahami, menyimak, mendengarkan, membaca dan lainnya, untuk

memperoleh pengetahuan dengan pembuktian adanya perubahan dari yang tidak

bisa menjadi bisa atau perubahan perilaku. Inti dari proses pendidikan adalah

belajar dan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan oleh seorang guru atau

pendidik kepada siswa dalam proses belajar untuk mengembangkan kreativitas

berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dan tercapainya tujuan

pembelajaran. Ilmu pembelajaran menaruh perhatian pada upaya untuk

meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses pembelajaran.

Proses pembelajaran dalam bidang pendidikan di sekolah menjadi pilar utama.

Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional sangat ditentukan dari proses

pembelajaran. Berbagai mata pelajaran diajarkan di sekolah, salah satunya adalah

pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas

Bangsa Indonesia, karena itu mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki posisi

yang strategis dalam kurikulum sekolah, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia
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memiliki peranan penting pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pembelajaran di sekolah dapat melatih keterampilan berbahasa peserta didik di

sekolah baik secara lisan maupun tulisan agar dapat mengembangkan potensi

peserta didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat empat ketrampilan dasar

berbahasa yakni, keterampilam menyimak (listening skills), keterampilan

berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan

keterampilan menulis (writing skills). Guru atau pendidik harus dapat menguasai

empat ketrampilan tersebut agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan

benar agar dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Pentingnya

pembelajaran yang baik bagi peserta didik agar dapat mengembangkan segala

potensi yang mereka miliki menjadi kemampuan yang semakin lama semakin

meningkat dilihat dari aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan

keterampilan (psikomotor).

Pada pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 diharapkan dapat

menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Konsep yang

terdapat di dalam Kurikulum 2013 ini lebih baik dan lebih terarah, karena di

dalam Kurikulum 2013 ini peserta didik tidak hanya menerima materi saja tetapi

juga diajarkan nilai-nilai positif untuk membangun karakter peserta didik.

Pembelajaran yang harus dikembangkan dalam konteks Kurikulum 2013 adalah

pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu bukan

pembelajaran yang memberi tahu peserta didik. Pembelajaran pada Kurikulum

2013  merupakan pembelajaran yang bersifat aktif dan konstruktif. Jadi pada

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 siswa dituntut untuk berperan aktif
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dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran konteks

kurikulum 2013 bertujuan mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik

dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan

(mempresentasikan) yang mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.

Pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 berbasis saintifik, proses inilah

yang akan menjadi ruh bagi pembelajaran. Kurikulum 2013 harus

diimplementasikan melalui pembelajaran berbasis aktivitas yang berbasis

pendekatan ilmiah. Melalui pendekatan ilmiah diharapkan siswa memiliki

kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Pada Kurikulum

2013 dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran yang berbasis teks, karena

dapat membantu siswa dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah

teks.

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan

pembelajaran berbasis teks, agar siswa dapat memproduksi dan menggunakan teks

sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Pada Kurikulum 2013 pembelajaran

Bahasa Indonesia untuk SMA kelas X adalah pembelajaran bahasa yang berbasis

teks, baik lisan maupun tulis. Pembelajaran berbasis teks ini melatih peserta sisik

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan berpikir kritis sesuai dengan

apa yang ada dalam kehidupan nyata. Berdasarkan silabus mata pelajaran Bahasa

Indonesia yang sesuai dengan Kurikulum 2013, salah satu tema pembelajaran

Bahasa Indonesia adalah teks prosedur kompleks yang terdapat pada Kompetensi

Dasar (KD) 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks anekdot, eksposisi, laporan

hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi baik melalui lisan maupun

tulisan dengan alokasi waktu 34 JP x 45 menit (8 minggu, 17 pertemuan).
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Pembelajaran teks prosedur kompleks terlaksana dengan baik apabila guru

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan Kurikulum

2013.

Belajar mengenai teks prosedur kompleks sangatlah penting. Pada teks prosedur

kompleks peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh

pada saat akan melakukan sesuatu. Langkah –langkah tersebut dilakukan untuk

mengikuti tahapan dalam suatu proses, dan akan mengeksplorasi teks prosedur

kompleks. Teks prosedur kompleks salah satu materi pelajaran Bahasa Indonesia

pada kelas X semester genap. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang

mengutamakan ketepatan dalam hal urutan. Indikator pemahaman dalam teks

prosedur kompleks yaitu struktur teks prosedur kompleks, ciri kebahasaan,

kalimat berdasarkan fungsi, dan piranti kohesi teks prosedur kompleks.

Belajar teks prosedur kompleks, kita dapat melakukan sesuatu dengan baik dan

benar sehingga tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ketika

mempelajari teks prosedur kompleks, peserta didik dapat melakukan sendiri

langkah-langkah untuk menempuh tujuan tertentu dengan kegiatan yang berisi

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan dan penjelasan tentang suatu

kebenaran dalam pengawasan guru. Penulis memilih meneliti pembelajaran

memahami teks prosedur kompleks pada siswa kelas X karena pada Kurikulum

2013 pembelajaran Bahasa Indonesia yang berbasis teks salah satunya mengenai

teks prosedur kompleks dan penulis menganggap teks prosedur kompleks ini teks

yang berguna bagi peserta didik, dari teks ini peserta didik dapat mengetahui
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bagaimana langkah-langkah dalam melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas

dengan baik dan benar.

Berkaitan  dengan pentingnya pembelajaran mengenai prosedur kompleks, penulis

pun tertarik melakukan penelitian pembelajaran teks prosedur kompleks yang ada

di sekolah. Berdasarkan bahan ajar bidang studi Bahasa Indonesia kelas X yang

penulis amati, pembelajaran teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa

submateri, seperti menginterprestasi teks prosedur kompleks, mengidentifikasi

pembagian kalimat berdasarkan fungsi, menggunakan struktur teks dalam

pembuatan teks prosedur kompleks cara membuat e-mail, mengidentifikasi ciri

kebahasaan, dan masih ada beberapa lainnya. Pada penelitian yang penulis

lakukan, penulis membatasi masalah pada pembelajaran memahami teks prosedur

kompleks. 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.

Penulis memilih penilitian di SMA Global Madani Bandar Lampung karena

sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta yang masih mempertahankan

Kurikulum 2013 di Bandar Lampung. Ibu Icha Meyrinda, S.Pd. merupakan salah

satu guru Bahasa Indonesia di SMA Global Madani Bandar Lampung yang telah

mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013. SMA Global Madani Bandar

Lampung merupakan sekolah islami yang terakreditasi A, dipercaya untuk

menjadi sekolah nasional plus dan salah satu sekolah swasta yang terbaik di
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Bandar Lampung. Selain itu, SMA Global Madani Bandar Lampung sudah

memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga guru tidak sulit dalam

menunjang proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian SMA Global Madani

akan menciptakan proses pembelajaran yang baik, kreatif dan selalu berinovasi

agar tercapainya tujuan pembelajaran dan menghasilkan peserta didik yang

berkualitas.

Penelitian mengenai pembelajaran sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Sefty

Angraini dengan judul “Pembelajaran Memahami Teks Prosedur Kompleks pada

Kelas X SMA N 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penelitian

tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran memahami teks

prosedur kompleks kelas X SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Hasil dari penelitian

tersebut menemukan indikator pembelajaran yang tidak dilakukan oleh guru yaitu

pada kegiatan pendahuluan pembelajaran, guru tidak melakukan penyampaian

kompetensi dan rencana kegiatan dengan indikator menyampaikan kemampuan

yang akan dicapai peserta didik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa penting untuk meneliti

bagaimana “Pembelajaran Memahami Teks Prosedur Kompleks  pada siswa

kelas X SMA Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini

adalah “Bagaimanakah pembelajaran memahami teks prosedur kompleks  kelas X

SMA Global Madani Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016?”.

Pembelajaran ini difokuskan sebagai berikut.
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1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran memahami teks prosedur kompleks

pada siswa kelas X SMA Global Madani Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran memahami teks prosedur kompleks

pada siswa kelas X SMA Global Madani Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016?

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran memahami teks prosedur kompleks

pada siswa kelas X SMA Global Madani Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran  memahami teks

prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA Global Madani tahun pelajaran

2015/2016. Tujuan penelitian ini difokuskan sebagai berikut.

1. Perencanaan pembelajaran memahami teks prosedur kompleks  siswa kelas X

SMA Global Madani Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

2. Pelaksanaan pembelajaran memahami teks prosedur kompleks  siswa kelas X

SMA Global Madani Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

3. Penilaian pembelajaran memahami teks prosedur kompleks  siswa kelas X

SMA Global Madani Bandar Lampung lampung tahun pelajaran 2015/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis, diharapkan guru mampu

meningkatkan kinerja dalam pembelajaran, menambah informasi tentang

pembelajaran memahami teks prosedur kompleks dan lebih terampil dalam
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menyampaikan materi pembelajaran, sehingga guru dan siswa mampu mencapai

tujuan pembelajaran dengan baik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai penegasan terhadap judul penelitian dan rumusan masalah, ruang lingkup

penelitian ini sebagai berikut.

1. Subjek penelitian adalah guru bidang studi Bahasa Indonesia dan siswa kelas

X (salah satu kelas) Global Madani Bandar Lampung  tahun pelajaran

2015/2016.

2. Objek penelitian ini adalah komponen dalam pembelajaran memahami teks

prosedur kompleks  yang meliputi perencanaan yang dibuat oleh guru,

pelaksanaan yang melibatkan aktivitas guru dan siswa, penilaian  yang

dilakukan oleh guru.

3. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Global Madani Bandar Lampung.

4. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap kelas X tahun

pelajaran 2015/2016.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pembelajaran

Pada satu sisi, kegiatan belajar yang dialami oleh seorang siswa berkaitan dengan

pertumbuhan jasmani yang siap berkembang, dan pada sisi lain, kegiatan belajar

juga merupakan perkembangan mental yang didorong oleh tindakan pembelajaran

pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Artinya, belajar mempunyai

kaitan dengan usaha atau rekayasa pembelajaran (Sudaryono, 2012: 56). Guru

adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi pembelajaran.

Guru sebagai pengajar memiliki tugas memberikan fasilitas atau kemudahan bagi

suatu kegiatan belajar. Guru tidak hanya berperan sebagai model/teladan bagi

siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (manager of

learning). Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas

dan kemampuan guru.

2.1.1 Pengertian Pembelajaran

Menurut Hamalik (2013: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam

sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga

laboraturium. Menurut Daryanto (2014: 1) pembelajaran adalah proses interaksi
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antar anak dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik.

Kegiatan pembelajaran bermakna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman

dan memberikan rasa aman, bersifat individual dan kontekstual, anak mengalami

langsung yang dipelajarinya.

Kegiatan pembelajaran bermakna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman

dan memberikan rasa aman, bersifat individual dan kontekstual, anak mengalami

langsung yang dipelajarinya. Abidin (2012: 6)  menyatakan bahwa pembelajaran

adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar

tertentu dalam bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru. Mudjiono

(2010: 286) mengatakan pembelajaran implementasi kurikulum, tapi banyak juga

yang mengemukakan bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum

sebagai aksi/kegiatan. Dengan demikian, penulis merujuk pengertian

pembelajaran menurut Abidin bahwa pembelajaran bukanlah proses yang

didominasi oleh guru. Siswa secara aktif dan kreatif dalam melakukan sejumlah

aktifitas dalam bimbimbangan dan arahan dari seorang guru.

Mudhofir (1987: 30) membagi pembelajaran menjadi empat pola, yaitu:

1. pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu/bahan

pembelajaran dalam bentuk alat peraga.

2. pola (guru + alat bantu) dengan siswa. Pada pola pembelajaran ini guru sudah

dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga

pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat

abstrak.
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3. pola (guru) + (media) dengan siswa. Pola pembelajaran ini sudah

mempertimbangkan keterbatasan guru, yang tidak mungkin menjadi satu-

satunya sumber belajar.

4. pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan

media atau bahan dengan siswa atau pola pembelajaran yang disiapkan.

Berdasarkan pola-pola pembelajaran di atas, maka membelajarkan ini tidak hanya

sekadar mengajar (seperti pola satu), karena membelajarkan yang berhasil harus

memberikan banyak perlakuan kepada siswa. Peran guru dalam pembelajaran

lebih dari sekadar sebagai pengajar (informator) belaka, akan tetapi guru harus

memiliki multi peran dalam pembelajaran.

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.

Gambar 2.1 Proses Pembelajaran
Sumber: Konsep Pendekatan Scientific Kurikulum 2013

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Ranah sikap memberi transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik

“tahu mengapa.” Ranah keterampilan memberi transformasi substansi atau materi

ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan memberi
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transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil

akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi

manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan

pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang

meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kemendikbud,

2013).

2.1.1.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013

Pembelajaran ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan yang baru, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dengan lingkungannya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hasil dari belajar

adalah ditandai dengan adanya perubahan, yaitu perubahan yang terjadi di dalam

diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktifitas tertentu (Sutikno, 2013: 3).

Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan guru agar siswa belajar.

Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi

seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar.

Berdasarkan dua pengertian ini, pada dasarnya pembelajaran adalah serangkaian

aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu dalam

bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru (Abidin, 2012: 3).

Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, bukan

hanya untuk membina keterampilan komunikasi melainkan juga untuk

kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan. Mengingat fungsi pentingnya

pembelajaran bahasa, sudah selayaknya pembelajaran bahasa di sekolah

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Abidin, 2012: 6).
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Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran Bahasa Indonesia pada dimensi

pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.

Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana

dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring

untuk semua mata pelajaran.

Kriteria pendekatan ilmiah, yaitu :

1. materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan

dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan,

legenda, atau dongeng semata.

2. penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang

menyimpang dari alur berpikir logis.

3. mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan materi pembelajaran.

4. mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran

5. mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon

materi pembelajaran.

6. berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan

7. tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik

sistem penyajiannya (Kemendikbud, 2013).
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Pembelajaran Bahasa Indonesia diberikan pada seluruh jenjang pendidikan dari

tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berdasarkan Kurikulum 2013,

mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik mengembangkan

kemampuan memahami dan menciptakan teks karena komunikasi terjadi dalam

teks atau pada tataran teks. Pembelajaran berbasis teks inilah yang digunakan

sebagai dasar pengembangan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia

ranah pengetahuan dan keterampilan dalam Kurikulum 2013. Kemampuan

memahami dan menciptakan teks ini dilandasi oleh fakta bahwa kita hidup di

dunia kata-kata (Priyatni, 2013: 37).

2.1.1.2 Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pembelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang

dilakukan siswa untuk mencapai ketrampilan berbahasa dengan baik dan benar,

sesuai ketrampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dalam

pembelajaran membaca pemahaman misalnya siswa diharapkan mampu

memahami isi bacaan. Guna mencapai tujuan tersebut tentu saja siswa tidak hanya

cukup membaca bahan bacaan dan kemudian menjawab pertanyaan tentang isi

bacaan, siswa seharusnya melakukan serangkaian aktivitas yang dapat menunjang

ketercapaian tujuan pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan siswa sangat beragam

bergantung pada strategi membaca yang diterapkan guru dalam proses

pembelajaran (Yunus Abidin, 2012: 5).

2.1.2 Tujuan Pembelajaran

Menurut Zais dalam Rahman dan Sofan (2013:50) menegaskan bahwa sebagai

komponen dalam kurikulum, tujuan merupakan bagian yang paling sensitif, sebab
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tujuan bukan hanya akan memengaruhi bentuk kurikulum tetapi juga secara

langsung merupakan fokus dari suatu program pendidikan. Kita dapat

membedakan dua macam tujuan pembelajaran, yaitu: (1) tujuan pembelajaran

umum, tujuan intruksional umum kata-katanya masih umum, belum dapat diukur.

(2) tujuan pembelajaran khusus, tujuan ini ditujukan pada  (siswa), dengan

langsung dapat diketahui (diukur) pada setiap kegiatan pembelajaran berlangsung.

Kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa,

mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan

apa yang hendak dicapai, dan dikembangkan dan diapresiasi. Berdasarkan mata

ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil

pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para

siswa, dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidikan yang

bermakna, dan dapat terukur.

Tujuan (goals) adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang

diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran dan

menyediakan pilar untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar.

Suatu tujuan pembelajaran seyogianya memenuhi kriteria sebagai berikut Hamalik

(2013: 77)

1. tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya: dalam

situasi bermain peran.

2. tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan

dapat diamati.
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3. tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki, misalnya pada

peta pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-

kurangnya tiga gunung utama.

Mager, merumuskan konsep tujuan pembelajaran yang menitikberatkan pada

tingkah laku siswa atau perbuatan (perfomance) sebagai output (keluaran) pada

dirisiswa, yang dapat diamati. Tujuan merupakan tolok ukur terhadap

keberhasilan pembelajaran. Karena itu perlu disusun suatu deskripsi tentang cara

mengukur tingkah laku. Deskripsi itu disusun dalam bentuk deskripsi pengukuran

tingkah laku yang dapat diukur, atau tingkah laku yang tidak dapat diaamati

secara langsung. Keterampilan melemparkan bola adalah perilaku yang dpaat

diamati secara langsung, sedangkan sikap terhadap suku lain adalah perilaku yang

tak dapat diamati secara langsung Hamalik (2013: 78).

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia saat ini mengikuti Kurikulum 2013 yaitu

peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, melakukan inkuiri,

berbagai informasi, mengekspresikan ide, dan memecahkan berbagai persoalan

kehidupan secara lebih bermakna dalam pembelajaran berbasis teks (Priyatni,

2014: 41)

2.1.3 Konsep Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013

Guru bertugas merancang dan merencanakan pembelajaran, serta mempersiapkan

berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk

membentuk karakteristik peserta didik baik karakter kelas dan faktor penunjang

pembelajaran, misalnya buku teks. Pada Kurikulum 2013 dalam pembelajaran

menggunakan pembelajaran berbasis teks, karena dapat membantu siswa dalam



17

memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks. Teks tidak selalu

berwujud bahasa tulis, sebagaimana lazim dipahami, misalnya teks Pancasila yang

sering dibacakan pada saat upacara. Teks dapat berwujud, baik teks tulis maupun

teks lisan (bahkan dalam multimodal: perpaduan teks lisan dan tulis serta gambar/

animasi/ film).

Mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih ditekankan pada pembelajaran berbasis

teks. Dalam buku pegangan guru SMA yang dikeluarkan oleh Kemendikbud

(2013: 12) bahwa teks yang dimaksud merupakan teks yang memiliki dua unsur.

Pertama adalah konteks situasi penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register

yang melatarbelakangi lahirnya teks, yaitu adanya sesuatu (pesan, pikiran,

gagasan, ide) yang hendak disampaikan (field). Sasaran atau kepada siapa pesan,

pikiran, gagasan, atau ide itu disampaikan (tenor), dalam format bahasa yang

bagaimana pesan, pikiran, gagasan, atau ide itu dikemas (mode). Terkait dengan

format bahasa tersebut, teks dapat berupa deskripsi, prosedural, naratif, cerita

petualangan, anekdot, observasi dan lain-lain.

Unsur kedua adalah konteks situasi, yang di dalamnya ada konteks sosial dan

konteks budaya masyarakat tutur bahasa yang menjadi tempat teks tersebut

diproduksi. Pembelajaran berbasis teks dapat membangun keterampilan siswa

dimulai dari siswa memahami suatu teks sampai siswa dapat memproduksi teks

itu sendiri. Pada Kurikulum 2013 ini siswa akan terampil dalam bebahasa dengan

pembelajaran berbasis teks. Jadi siswa tidak hanya menggunakan daya imajinasi

saja untuk memahami suatu makna yang terkandung dalam suatu teks melainkan
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siswa dapat leluasa memahami, memproduksi, menyunting, mengevaluasi makna

yang terdapat dalam suatu teks.

Perancangan pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks memberi ruang pada

peserta didik untuk mengembangkan berbagai jenis struktur berpikir, karena

setiap teks memilik struktur berpikir yang berbeda satu sama lain. Semakin

banyak teks yang dikuasai, maka semakin banyak struktur berpikir yang dikuasai

peserta didik.

Tujuan akhir dari pembelajaran berbasis teks ialah menjadikan pembelajaran

memahami serta mampu mengggunakan teks sesuai dengan tujuan sosial teks-teks

yang dipelajari. Untuk mencapai kompetensi itu, mengingat bahwa teks

merupakan satuan bahasa terkecil dengan struktur berpikir (makna) yang lengkap,

maka pembelajaran teks haruslah dilaksanakan dengan tahap yang kompleks.

Mulai dari memberikan contoh dan mengurai struktur serta satuan-satuan

kebahasaan yang menjadi penanda keberadaan teks itu (pemodelan) sampai pada

upaya menciptakan kemampuan siswa untuk memproduksi sendiri teks yang

diajarkan.

2.1.3.1 Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013

Penempatan bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan memberikan penegasan

akan pentingnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang

mempersatukan berbagai bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia dalam

pembelajaran bertujuan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengetahuan

yang masih harus ditunjukan tidak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi bahasa

sebagai pengantar proses pembelajaran yang harus ditunjukan dengan
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pemanfaatan bahasa untuk ilmu pengetahuan, artinya sebagai semua sumber

informasi baik dari buku maupun yang lain.

Suatu keistimewaan dalam Kurikulum 2013 adalah menempatkan bahasa sebagai

penghela ilmu pengetahuan (Nuh dalam Mahsun, 2014: 94). Peran bahasa sebagai

ilmu pengetahuan tersebut tentu bukan merupakan suatu kebetulan jika paradigma

pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 diorientasi pada

pembelajaran berbasis teks. Dapat dilihat pada silabus bahasa Indonesia banyak

jenis teks yang akan dipelajari peserta didik, setiap teks tersebut memiliki tujuan

yang berbeda-beda. Pada Kurikulum 2013 peserta didik dapat mengunakan

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga peserta didik

dapat mengatahui secara langsung teks yang dipelajari. Pada Kurikulum 2013

pelajaran bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis teks dengan fungsi yang

berbeda. Pada proses pembelajaran peserta didik akan mengetahui fungsi dan

struktur pada setiap teks tersebut.

Oleh karena itu, penempatan bahasa Indonesia sebagai pengela ilmu pengetahuan

dalam Kurikulum 2013 memberi harapan baru bagi tumbuhnya keyakinan bangsa

ini pada kebesaran yang menjadi lambang identitas kebangsaan yaitu bahasa

Indonesia.

2.1.3.2 Tahapan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia dalam pembelajarannya siswa harus mampu menggunakan teks

sesuai dengan tujuan sosial teks-teks yang akan dipelajari. Untuk mencapai

kompetensi itu, mengingat bahwa teks merupakan satuan bahasa terkecil dengan

struktur berpikir (makna) yang lengkap, maka pembelajaran teks haruslah
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dilaksanakan dengan tahapan yang kompleks (Mahsun 2014: 112). Mulai dari

pemberian contoh dan menguraikan struktur serta satuan-satuan kebahasaan yang

menjadi penanda keberadaan teks sampai siswa dapat memproduksi suatu teks

yang dipelajari. Dengan demikian, tahapan dalam pembelajaran teks dapat dirinci

sebagai berikut.

a. Tahap pemodelan (percontohan)

Pada tahap ini guru dapat mengenalkan nilai, tujuan sosial, struktur, serta ciri-

ciri bentuk, termasuk ciri kebahsaan yang menjadi penanda pada teks yang

diajarkan.

b. Tahap bekerja sama membangun/mengembangkan teks

Pada tahap ini kegiatan dapat mencakup kegiatan yang membangun nilai,

sikap, dan keterampilan melalui teks yang utuh secara bersama-sama. Misalnya

guru menugasi siswa dalam membuat teks secara berkelompok dengan

kegiatan tersebut akan membangun nilai, sikap, dan keterampilan pada siswa.

c. Tahap membangun/ mengembangkan teks secara mandiri

Pada tahap ini kegiatan dapat dilakukan dengan memberi tugas kepada siswa

secara mandiri mulai dari kegiatan pengumpulan data, informasi, dan fakta.

Kegiatan mengembangkan teks secra mandiri dapat dilakukan dengan cara

memberikan tugas pengayaan kepada siswa.

2.1.4 Strategi Pembelajaran

Strategi berasal dari kata Yunani strategia yang berarti ilmu perang atau panglima

perang. Berdasarkan pengertian ini, maka strategi adalah suatu seni merancang

operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat

berperang, angkatan darat atau laut. Strategia dapat pula diartikan sebagai suatu
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keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum sering

dikemukakan bahwa strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk

mencapai suatu tujuan. Strategi Hornby dalam Wassid dan Sunendar (2010: 3)

adalah kiat merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur

posisi atau siasat berperang angkatan darat dan laut.

O’Malley dan Chamot (1990) mengemukakan pula bahwa strategi adalah

seperangkat alat yang berguna serta aktif, yang melibatkan individu secara

langsung untuk mengembangkan bahasa kedua atau bahasa asing. Keseluruhan

pengertian strategi diatas merujuk pada aspek perencanaan yang cermat, terukur,

da dipersiapkan melalui mekanisme yang benar. Pengertian strategi tersebut

diterapkan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam konteks pengajaran

Indonesia.

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi

pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam

pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu (Wetty, 2011: 5).

Berdasarkan paparan diatas penulis mengambil pengertian menurut Suliani bahwa

strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam

pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah

tujuan pembelajaran. Guru tidak banyak melakukan intervensi. Peran guru sebagai

fasilitator, motivator, dan guider. Sebagai fasilitator, guru berusaha menciptakan
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dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya.

Sebagai motivator, guru berupaya untuk mendorong dan menstimulasi peserta

didiknya agar dapat melakukan perbuatan belajar. Sedangkan sebagai guider, guru

melakukan pembimbingan dengan berusaha mengenal para peserta didiknya

secara personal.

Pada Kurikulum 2013 pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi mengamati,

menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran.

Metode pembelajaran dalam Kurikulum 2013 yaitu: Contextual Teaching

Learning (CTL) dan Inquiry. Contextual teaching learning adalah konsep belajar

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi

dunia nyata siswa yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan

dan keterampilan siswa mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan

baru ketika siswa belajar. Pembelajaran CTL melibatkan tujuh komponen utama

pembelajaran produktif yakni, kontruktivisme, bertanya (questioning),

menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan

(modelling), daan penilaian sebenarnya (autenyic assesment).

Model pembalajaran Inquiry adalah suatu model pembelajaran yang

dikembangkan agar siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber

informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah,

topik, atau isu tertentu. Penggunaan model ini menuntut siswa untuk mampu

tidak hanya sekadar menjawab pertanyaan atau mendapatkan jawaban yang benar.
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Model ini menuntut siswa untuk melakukan serangkaian investigasi, eksplorasi,

pencarian, eksperimen, penelusuran, dan penelitian Abidin (2013: 149).

2.1.5 Model Pembelajaran

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu

menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola

tindakan pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, Yulaenawati (2004: 56)

menyatakan bahwa model pembelajaran menawarkan struktur dan pemahaman

desain pembelajaran dan membuat para pengembang pembelajaran memahami

masalah, ke dalam unit-unit yang mudah diatasi, dan menyelesaikan masalah

pembelajaran (Abidin, 2012: 30).

Dilihat dari pendekatannya, terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran, yaitu: (1)

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student

centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau

berpusat pada guru (teacher centered approach). Untuk dapat melaksanakan

tugasnya secara profesional seorang guru dituntut untuk memahami dan memilki

keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model

pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Pada Kurikulum 2013 ada

tiga model pembelajaran yang digunakan model  pembelajaran berbasis proyek

(project  based learning), model pembelajaran berbasis masalah (problem based

learning), model  pembelajaran penemuan (discovery learning).

2.1.5.1 Model  Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)

Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang secara

langsung melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian
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untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu. Boss

dan Kraus dalam Abidin (2013: 167) mendefinisikan MPBP sebagai sebuah

model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan

berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan

mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk

otentik tertentu. Kemendikbud (2013) menjelaskan bahwa MPBP memiliki

karakteristik sebagai berikut.

1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja.

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik.

3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan

atau tantangan yang diajukan.

4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan

mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan.

5. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu.

6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah

dijalankan.

7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif.

8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.

Berkenaan dengan keunggulan model ini, Kemendikbud (2013b) lebih lanjut

memerinci keunggulan model ini sebagai berikut.

1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong

kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu

untuk dihargai.
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2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.

3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah

yang kompleks.

4. Meningkatkan kolaborasi.

5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan

keterampilan komunikasi.

6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber.

7. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik

dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-

sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.

8. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara

kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata.

9. Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan

dengan dunia nyata.

10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik

maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.

Selain dipandang memiliki keunggulan, model ini masih dinilai memiliki

kelemahan-kelemahan sebagai berikut.

1. Memerlukan banyak waktu dan biaya.

2. Memerlukan banyak media dan sumber belajar.
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3. Memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang.

4. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang

dikerjakannya.

Menilik beberapa kelemahan tersebut, dalam konteks Kurikulum 2013 penerapan

model ini diyakini tidak akan terlalu sulit. Hal ini disebabkan oleh kenyataan

bahwa waktu belajar telah ditambah, media dan sumber belajar akan dilengkapi

pemerintah, guru akan dilatih secara khusus, dan model ini harus dipadukan

dengan model kooperatif. Berdasarkan kenyataan ini, MBP dapat secara baik

diimplementasikan dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 Abidin (2013:

171).

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus

diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu

investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian,

pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk

mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan

dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu

secara jelas. Pada penilaian proyek setidaknya ada tiga hal yang perlu

dipertimbangkan yakni sebagai berikut.

1. Kemampuan pengelolaan

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan

mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.
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2. Relevansi

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran.

3. Keaslian

Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan

mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap

proyek peserta didik.

Langkah-langkah project based learning sebagaimana yang dikembangkan oleh

The George Lucas Educational Foundation (2005) terdiri dari:

1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question).

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang dapat

memberi penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Topik

penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk siswa dan dimulai

dengan sebuah investigasi mendalam.

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project). Perencanaan

dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Siswa diharapkan akan

merasa “memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan

main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan

esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta

mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian

proyek.

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule). Guru dan siswa secara kolaboratif

menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap

ini antara lain: membuat timeline (alokasi waktu) untuk menyelesaikan
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proyek, membuat deadline (batas waktu akhir) penyelesaian proyek,

membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing

peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan

proyek, dan meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang

pemilihan suatu cara.

4. Memonitor siswa dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the

Progress of the Project). Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor

terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan

dengan cara menfasilitasi siswa pada setiap proses, dengan kata lain guru

berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses

monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas

yang penting.

5. Menguji Hasil (Assess the Outcome). Penilaian dilakukan untuk membantu

guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi

kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat

pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun

strategi pembelajaran berikutnya.

6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience). Pada akhir

pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil

proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu.

2.1.5.2 Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Model pembelajaran berbasis masalah yang (selanjutnya disebut MPBM) berakar

dari keyakinan John Dewey bahwa guru harus mengajar dengan menarik naluri
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alami siswa untuk menyelidiki dan menciptakan. Delisle (1997: 6) dalam Abidin

(2013:158) menyatakan bahwa MPBM merupakan model pembelajaran yang

dikembangkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan berpikir dan

ketrampilan memecahkan masalah pada siswa selama mereka mempelajari materi

pembelajaran. Kemendikbud (2013b) memandang MPBM suatu model

pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”,

bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.

Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa

ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud.

MPBM memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Masalah menjadi titik awal pembelajaran.

2. Masalah yang digunakan dalam masalah yang bersifat kontekstual dan otentik.

3. Masalah mendorong lahirnya kemampuan siswa berpendapat secara

multiperspektif.

4. Masalah yang digunakan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan

keterampilan serta kompetensi siswa.

5. MPBM berorientasipada pengembangan belajar mendiri.

6. MPBM memanfaatkan berbagai sumber belajar.

7. MPBM dilakukan melalui pembelajaran yang menekankan aktivitas

kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif.

8. MPBM menekankan pentingnya pemerolehan keterampilan meneliti,

memecahkan masalah, dan penguasaan pengetahuan.

9. MPBM mendorong siswa agar mampu berpikir tingkat tinggi: analisis,

sintesis, dan evaluatif.
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10. MPBM diakhiri dengan evaluasi, kajian pengalaman belajar, dan kajian proses

pembelajaran.

Sejalan dengan karakteristik di atas, MPBM dipandang sebagai sebuah model

pembelajaran yang memiliki banyak keunggulan. Keunggulan tersebut dipaparkan

Kemendikbud (2013b) sebagai berikut.

1. MPBM akan terjadi pembelajaran makna. Siswa yang belajar memecahkan

suatu masalah akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha

mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna

dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi tempat

konsep diterapkan.

2. MPBM dalam situasinya, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang

relevan.

3. MPBM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan

inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan

dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok.

MPBM dalam penerapannya diperlukan beberapa elemen penting MPBM.

Beberapa elemen penting dalam MPBM adalah sebagai berikut.

1. Situasi bermasalah disajikan pertama dan berfungsi sebagai pusat

pengorganisasian dan konteks belajar. Situasi bermasalah memiliki

karakteristik umum tidak terstruktur, sering berubah dan bertambah

informasinya, tidak dapat diselesaikan dengan mudah atau hanya dengan satu

rumus tertentu, dan tidak menghasilkan satu jawaban yang benar.
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2. Siswa sebagai pemecah masalah yang aktif dan guru sebagai pelatih kognitif

dan metakognitif.

3. Adanya kegiatan berbagai informasi, pengembangan pengetahuan secara

mandiri oleh siswa, tantangan performa dan tes berpikir.

4. Digunakannya penilaian otentik baik untuk proses maupun hasil

pembelajaran.

5. Unit pembelajarab MPBM tidak selalu interdispliner tetapi selalu integratif.

Langkah-langkah operasional model pembelajaran berbasis masalah dalam proses

pembelajaran sebagai berikut.

1. Konsep Dasar (Basic Concept)

Fasilitator  memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill

yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar

peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan

mendapatkan ‘peta’ yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran.

2. Pendefinisian Masalah (Defining the Problem)

Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan

peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota

kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario

secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif

pendapat

3. Pembelajaran Mandiri (Self Learning)

Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang

sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel
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tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau pakar dalam

bidang yang relevan. Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1)

agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang

relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan (2)

informasi dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu dipresentasikan di kelas dan

informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami.

4. Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge)

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam

langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta

didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk menglarifikasi capaiannya dan

merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini

dapat dilakukan dengan cara peserrta didik berkumpul sesuai kelompok dan

fasilitatornya.

5. Penilaian (Assessment)

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge),

kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan

pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan

dengan ujian akhir semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, PR,

dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari

penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun

kemampuan perancangan dan pengujian.

2.1.5.3 Model  Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning)

Menurut Kurikulum 2013 metode discovery learning adalah teori belajar yang

didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan
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dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi

sendiri. Sebagai strategi belajar, discovery learning mempunyai prinsip yang sama

dengan inkuiri (inquiry) dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil

pada ketiga istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan pada

ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui.

Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang

diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru.

Metode discovery learning dalam mengaplikasinya guru berperan sebagai

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara

aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah

kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented.

Adapun kelebihan pada model pembelajaran penemuan (discovery learning)

yakni:

1. mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri;

2. mendorong siswa berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri;

3. memberikan keputusan yang bersifat intrinsik; situasi proses belajar menjadi

lebih terangsang;

4. proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan

manusia  seutuhnya;

5. meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa;
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6. kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber

belajar;

7. dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

Selain kelebihan metode pembelajaran penemuan (discovery learning) ada juga

kekurangan, yakni:

1. metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar.

Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau

berfikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis

atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.

2. metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena

membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori

atau pemecahan masalah lainnya.

3. harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan

dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.

4. pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman,

sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara

keseluruhan kurang mendapat perhatian.

5. pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk mengukur

gagasan yang dikemukakan oleh para siswa

6. tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berfikir yang akan

ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.
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Menurut Yani (2014: 1340 langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran

discovery learning adalah sebagai berikut.

1) Modeling atau stimulasi yaitu peserta didik diberikan arahan untuk membaca,

menyaksikan, dan mendengarkan suatu uraian yang mengandung permasalahn

yang akan dipecahkan.

2) Merumuskan masalah (problem statement), yaitu peserta didik diberi

kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang dikandung dalam tayangan

atau bahan bacaan. Dari masalah tersebut, peserta didik diminta untuk

mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara atas yang masalah yang

telah dirumuskannya.

3) Mengumpulkan data yaitu peserta didik diajak untuk mengumpulkan berbagai

informasi dan data yang relevansi. Caranya dengan melakukan percobaan atau

melakukan observasi.

4) Menganalisis data (data prosesing), peserta didik diarahkan untuk mampu

mengolah data seperti mengecek, mengklasifikasikan, mentabulasikan, dan

menafsirkan data.

5) Memverifikasi data (data verification) yaitu peserta didik diberikan arahan

untuk mengecek hipotesis yang telah dibuat di awal kegiatan apakah hipotesis

yang diajukan terbukti atau tidak terbukti berdasarkan hasil pengolahan data

dan tafsiran data atau informasi.

6) Melakukan generalisasi (generalization), yaitu peserta didik diarahkan untuk

belajar menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi data.
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2.1.6 Metode Pembelajaran

Variable metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) jenis,

yaitu.

1. Strategi pengorganisasian (organizational strategy);

2. Strategi penyampaian (delivery strategy);

3. Strategi pengelolaan (management strategy).

Organizational strategy adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi

yang telah dipilih untuk pembelajaran, “Mengorganisasi” mengacu pada suatu

tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan

lainnya yang setingkat dengan itu.

Delivery strategy adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran ke-pada

siswa dan/atau untuk menerima serta merespons masukan yang berasal dari siswa.

Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini.

Management strategy adalah metode untuk menata interaksi antara si belajar dan

variable metode pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan

penyampaian isi pembelajaran (Hamzah, 2006: 17)

2.1.7 Materi Pembelajaran

Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada

keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada

hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan,

prediksi dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan

pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap
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yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi

yang diterapkan (Poerwati dan Amri 2013: 255).

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan

kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat

mencapai sasaran. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk

membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar.

Materi pembelajaran pada Kurikulum 2013 diajarkan dengan pembagian

berdasarkan genrenya. Materi pembelajaran sastra dengan materi kebahasaan

dalam Kurikulum 2013 menyatu menjadi satu, dalam arti.

1. Melalui teks genre sastra, pelajaran bahasa disajikan, seperti ketika membahas

teks anekdot (Kelas X), selain dibahas aspek kesastraan dari teks anekdot itu,

juga dibahas ciri-ciri kebahasaan yang menandai teks anekdot. Sebagai

contoh, guru dapat menjelaskan bahwa penggunaan kalimat dengan kata

tanya: “ siapa, apa yang dialami, kapan, dan di mana” adalah kalimat tanya

yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam rangka

menyusun struktur pada teks anekdot.

2. Kegiatan mengonversikan teks, pemanfaatan teks sastra sangat

menguntungkan. Peserta didik dapat diminta membaca teks sastra tertentu,

kemudian ditugasi mengonversikan teks itu menjadi teks laporan atau teks-

teks lainnya. Pengonversian teks dapat juga berlangsung dalam jenis teks yang

bergenre sama, misalnya siswa diminta membaca teks prosedur kompleks

kemudian diminta untuk mengonversikan menjadi teks laporan observasi.

Dalam hal itu, ikhtiar meningkatkan minat baca siswa dapat dilakukan melalui

pembelajaran teks. Dengan demikian, pembelajaran berbasis teks dapat
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menunjang pembelajaran yang menekankan kompetensi sikap (Mahsun 2014:

116)

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran

adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan terhadap materi pembelajaran

tersebut, adapun jenis-jenis materi pembelajaran yakni sebagai berikut.

1. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi

nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang,

nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya.

2. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa

timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus,

hakikat, inti/isi dan sebagainya.

3. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting,

meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paragdima, teorema, serta hubungan

antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab-akibat,

4. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam

mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.

5. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya sikap

kejujuran, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan

sebaginya.

Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran guru harus mampu

mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal

dibawah ini:

1. potensi peserta didik.
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2. relevansi dengan karakteristik daerah.

3. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta

didik.

4. kebermanfaatan bagi peserta didik.

5. struktur keilmuan.

6. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran.

7. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.

8. alokasi waktu (Poerwanti dan Amri, 2013: 258).

2.1.8 Media Pembelajaran

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata

“medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. Dengan

demikian, media merupakan wahana penyakur informasi belajar atau penyakur

pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan

dengan manusia, benda, ataupun, peristiwa yang memungkinkan peserta didik

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan pembelajaran perlu adanya

alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan.

Brown yang dikutip oleh Sulaini (2004: 54) mengatakan bahwa media yang

digunakan dengan baik dalam kegiatan belajar-mengajar dapat memengaruhi

efektivitas instruksional. Artinya, apabila media yang digunakan tepat proses

mengajar berjalan dengan lancar. Selain itu, Gegre dan Briggs dalam Arsyad

(2007: 4) mengartikan media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara

lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar
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bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media

adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.

Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, maka perlu diperhatikan segala sesuatu

yang mendukung keberhasilan program pendidikan itu. Dari sekian banyak faktor

penunjang keberhasilan pendidikan, kesuksesan dalam proses pembelajaran

merupakan salah satu faktor yang sangat dominan. Untuk itu perlu sekali dalam

proses pembelajaran diciptakan suasana yang kondusif. Dalam aktivitas

pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa

informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung dengan siswa

(Sutikno, 2013: 106).

2.1.8.1 Fungsi Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang tidak bernyawa, alat ini bersifat

netral. Peranannya tidak terlihat jika guru pandai memanfaatkannya dalam belajar

mengajar. Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar Nana Sudjana dalam

Djamarah dan Zain (1996: 152) merumuskan fungsi media pengajaran menjadi

enam kategori, sebagai berikut.

1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi

tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk

mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.

2. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari

keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti media pengajaran merupakan salah

satu unsur yang harus dikembangkan guru.
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3. Media pengajaran dalam pengajaran, penggunaanya integral dengan tujuan

dari isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan

(pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran.

4. Penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, dalam

arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik

perhatian siswa.

5. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat

proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian

yang diberikan guru.

6. Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu

belajar mengajar. Dengan perkataan lain, menggunakan media, hasil belajar

yang dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga pelajaran

mempunyai nilai tinggi.

Arsyad (2007: 15) menyatakan fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai

alat bantu mengajar yang turut memengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan

belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Menurut Hamalik dalam Rahman

dan Amri (2013: 156) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan pelajaran pada saat itu.
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2.1.7.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran

1. Media Visual

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra

penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk

membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas

media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected visuals) dan media yang

dapat diproyeksikan (project visual). Media yang dapat diproyeksikan ini bisa

berupa gambar diam (still pictures) atau bergerak (motion pictures).

2. Media Audio

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya

dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan

para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio

adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio dalam kegiatan

pembelajaran pada umummnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan

dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Dari sifatnya auditif, media ini

mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media

lainnya.

3. Media Audio-Visual

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual, atau

biasa disebut media pandang-dengar. Dengan menggunakan media ini, penyajian

bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Selian itu

dengan media ini, dalam batas-batas tertentu dapapat menggantikan peran dan

tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan seagai penyaji materi
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(teacher) tetapi karena penyajian materi bisa diganti oleh media, maka peran guru

bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para

siswa untuk belajar. Contoh dari media audio-visual di antaranya program

video/televisi pendidikan, video/televisi instruksional, dan program slide suara

(sound slide).

1. Kelompok Media Penyaji

Selain cara pengelompokan di atas, Donald T. Tosti dan John R.Ball menyusun

pengelompokkan media menjadi tujuh kelompok media penyaji, yaitu: (1)

kelompok kesatu: grafis, bahan, dan gambar diam, (2) kelompok kedua: media

proyeksi diam, (3) kelompok ketiga: media audio, (4) kelompok keempat; media

audio visual, (5) kelompok kelima: media gambar hidup/film, (6) kelompok

keenam: media televisi, dan (7) kelompok ketujuh: multimedia.

2. Media Objek dan Media Interaktif

Selain ketujuh kelompok media di atas, masih ada media lain yang tidak termasuk

media penyaji, yaitu media objek dan media interaktif.  Media objek merupakan

media tiga dimensi yang menyampoaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian,

melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukuran, bentuk, berat, susunan,

warna, fungsi dan sebagainya. Media interaktif adalah siswa tidak hanya

memerhatikan media atau objek saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi

selama mengikuti pembelajaran.

2.2 Komponen Pembelajaran

Komponen pembelajaran merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar.

Dalam pembelajaran seorang guru harus memperhatikan komponen
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pembelajarannya mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Komponen pembelajaran yang

dikemukakan oleh Sukitno (2013: 34) meliputi tujuan pembelajaran, materi

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media, sumber

belajar, dan evaluasi. Pada komponen pembelajaran yang difokuskan pada

kegiatan pembelajaran, guru dan siswa terlibat dalam sebuah interaksi dengan

materi pembelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi itu, siswalah yang lebih

aktif, bukan guru.

Keaktifan siswa tentu mencakup kegiatan fisik dan mental, individual dan

kelompok. Agar memperoleh hasil optimal, sebaiknya guru memperhatikan

perbedaan individual siswa, baik aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Guru

harus mampu membangun suasana belajar yang kondusif sehingga siswa mampu

belajar mandiri. Kegiatan memiliki tiga bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

2.2.1 Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran digunakan sebagai alat pemandu bagi guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran Abidin (2013: 287). Perencanaan

pembelajaran sebagai alat pandu pelaksanaan pembelajaran hendaknya disusun

guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Perencanaan pembelajaran

meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanakan Pembelajaran (RPP) yang memuat

identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD),

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu,

metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber
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belajar (Rusman, 2012: 4). Dengan demikian, semakin baik perencanaan

pembelajaran dikembangkan diyakini akan semakin baik pula proses

pembelajaran dilaksanakan.

Setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara sengaja dipersiapkan

dalam bentuk perencanaan pembelajaran, biasanya perencanaan pembelajaran ini

dibuat oleh guru perencanaan pembelajaran, biasanya perencanaan pembelajaran

ini dibuat oleh guru dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

berdasarkan silabus dan kurikulum yang berlaku. Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (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 yang terdiri atas satu

indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih (Kunandar,

2007: 262).

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta psikologis peserta didik. Fungsi

rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk

melaksanakan kegaiatan belajar-mengajar (kegiatan pembelajaran agar lebih

terarah dan berjalan secara efektif dan efisien). Rencana pelaksanaan

pembelajaran dengan kata lain berperan sebagai skenario proses pembelajaran.
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Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran adalah.

1) Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa,

serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang telah

dikembangkan dalam silabus.

2) Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang

memberikan kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan permasalahan dan

lingkungan sehari-hari.

3) Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa

dengan pengalaman langsung.

4) Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan

pada system pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan

silabus.

2.2.1.1 Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

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).



47

2.2.1.2 Komponen RPP

Rusman (2014: 5) mengatakan, dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

terdapat komponen yang harus diketahui oleh guru dalam pembelajaran di kelas.

1. Identitas Mata Pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program

atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah

pertemuan. Format RPP bagian ini 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.

2. Perumusan Indikator

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan

diobservasi unruk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang

menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan

diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

3. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 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



48

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.

Kaitannya dengan pendidikan karakter, pada bagian ini juga dapat dituliskan

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. Dalam 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.
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Hamzah Uno (2008) mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan

pembelajaran dalam format ABCD.

A : Audience (petatar, siswa, mahasiswa, murid dan sasaran didik lainnya)

B : Behavior (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar)

C : Condition (persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang

diharapkan dapat tercapai

D : Degree (tingkat penampilan yang dapat diterima)

Contoh tujuan pembelajaran yang memenuhi format ABCD adalah sebagai

berikut.

1. Setelah membaca teks prosedur kompleks “Cara Membuat E-mail”, siswa

kelas X semester genap mampu memahami isi teks prosedur kompleks dan

menjawab pertanyaan dari guru sesuai dengan isi teks prosedur kompleks baik

secara lisan maupun tulisan.

4. Pemilihan Materi Ajar

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.



50

5. Pemilihan Sumber Belajar

Pemilihan sumber belajar yang disesuaikan dengan KI dan KD, pendekatan

scientific, karakteristik perserta didik. Sumber belajar yang dicantumkan meliputi

buku yang digunakan selama proses pembelajaran, lingkungan

sekolah/masyarakat, narasumber, perpustakaan, dan nara sumber lain yang

relevan. Buku yang digunakan sebagai narasumber harus ditulis lengkap

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

Jika menggunakan lingkungan masyarakat dan narasumber sebagai sumber

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

narasumber yang akan dilibatkan dalam pembelajaran.

6. Pemilihan Media Belajar

Pemilihan media belajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi dan

pendekatan scientific, serta karakteristik peserta didik.

7. Model Pembelajaran

Model pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang telah

ditetapkan. Model pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan

pendekatan scientific. 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 pembelajaran, isinya harus tetap menggambarkan

adanya pendekatan, metode/model, dan teknik pembelajaran.
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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.

8. Skenario Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran menampilkan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup. Disesuaikan dengan pendekatan scientific, penyajian

sistematika materi, alokasi waktu dengan cakupan materi. 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.

9. Penilaian

Penilaian disesuaikan dengan teknik dan bentuk penilaian autentik dengan

indikator pencapaian kompetensi, kunci jawaban dengan soal dan kesesuaian

penskoran dengan soal. 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
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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.

2.2.1.4 Dasar Perlunya Perencanaan Pembelajaran

Perlunya perencanaan pembelajaran sebagaimana disebutkan di atas,

dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan

pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut.

1. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan

pembelajaran yag diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran;

2. Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem;

3. Perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang belajar;

4. Untuk merencanakan suatu desain pemelajaran diacukan pada siswa secara

perorangan;

5. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan

pembelajaran, dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran, dan

tujuan pengiring dari pembelajaran;

6. Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa

untuk belajar;

7. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran;

8. Inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Hamzah: 2006: 3).
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Contoh RPP Kurikulum 2013

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA Global Madani Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/ Semester : X/ Genap
Materi Pokok : Memahami teks prosedur kompleks
Tema Pelajaran : Proses menjadi warga yang baik
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit (3 pertemuan x 45 menit)

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

KI-1 1.2 Mensyukuri anugerah
Tuhan akan keberadaan
bahasa Indonesia dan
menggunakannya sebagai
sarana komunikasi dalam
mengolah, menalar, dan
menyajikan informasi
lisan dan tulis melalui
teks prosedur kompleks,
laporan hasil observasi,
prosedur kompleks, dan
negosiasi.

1.2.1 menggunakan Bahasa Indonesia
untuk sarana kegiatan belajar di
lingkungan sekolah dalam bentuk
lisan

1.2.2 menggunakan bahasa Indonesia
untuk sarana kegiatan belajar di
lingkungan sekolah dalam  bentuk
tulis

KI-2 1.3 Menunjukkan perilaku
jujur, tanggung jawab,
dan disiplin dalam
menggunakan bahasa
Indonesia untuk

1.3.1 menunjukkan perilaku jujur dalam
menanggapi hal-hal atau kejadian

1.3.2 menunjukkan perilaku tanggung
jawab dalam menanggapi hal-hal
atau kejadian
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KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

menunjukkan tahapan
dan langkah yang telah
ditentukan.

1.3.3 menunjukkan perilaku santun
dalam menanggapi hal-hal atau
kejadian

KI-3 1.4 Memahami struktur dan
kaidah teks anekdot,
laporan hasil observasi,
prosedur kompleks, dan
negosiasi baik melalui
lisan maupun tulisan.

1.4.1 Menginterpretasi teks prosedur
kompleks.

1.4.2 Mengidentifikasi pembagian
kalimat berdasarkan fungsi dalam
teks prosedur kompleks.

1.4.3 Menggunakan struktur teks dalam
pembuatan teks prosedur
kompleks.

1.4.4 Mengidentifikasi ciri kebahasaan
dalam teks prosedur kompleks.

1.4.5 Mengidentifikasi piranti kohesi
(kata ganti sebagai pengacuan)
dalam teks prosedur kompleks.

1.4.6 Memetakan teks prosedur
kompleks ke dalam bagian teks
prosedur kompleks.

KI-4 1.5 Menginterprestasi
makna teks anekdot,
laporan hasil observasi,
prosedur kompleks, dan
negosiasi baik secara
lisan maupun tulisan

1.4.1 Memahami teks prosedur
Kompleks

Sumber: Kemendikbud 2013

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah memahami teks prosedur kompleks, siswa kelas X semester genap mampu
memahami teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik
secara lisan maupun tulisan.

D. Materi Pembelajaran
1. Fakta

Teks prosedur kompleks
2. Konsep

Teks prosedur kompleks adalah teks yang menyajikan tata cara dan langkah-
langkah tentang membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. 1) Teks ini
memiliki struktur tujuan dan langkah-langkah (versi buku siswa). 2) Ciri-ciri
bahasa: partisipan, verbal material dan konjungsi temporal. 3) kalimat
berdasarkan fungsi: kalimat imperatif, deklaratif dan interogatif. 4) piranti
kohesi.
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3. Prinsip
Untuk dapat memahami teks prosedur kompleks kita harus memahami
struktur, ciri kebahasaan, kalimat berdasarkan fungsi dan piranti kohesi dalam
teks prosedur kompleks.

4. Prosedur
1. Teknik memahami teks prosedur kompleks
2. Teknik memahami struktur teks prosedur kompleks
3. Teknik memahami ciri kebahasaan teks prosedur kompleks
4. Teknik memahami kalimat berdasarkan fungsi teks prosedur kompleks
5. Teknik memahami piranti kohesi teks prosedur kompleks

E. Metode Pembelajaran
1. Metode pembelajaran berbasis proyek (Project)

F. Media Pembelajaran
1. Contoh teks prosedur kompleks
2. Proyektor

G. Sumber Belajar
4. Kemendikbud. 2014. Bahasa Indonesia Ekspresi Diri Kelas X SMA/MTs.

Jakarta: Kemendikbud.
5. KBBI. 2013. Platinum X SMA/MTs. Jakarta: KBBI.

H. Skenario Pembelajaran
1. Pendahuluan (10 menit)
1) Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru yang berhubungan

dengan kondisi siswa dan kelas.
2) Peserta didik merespon pertanyaan dari guru yang berhubungan dengan

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
3) Peserta didik menerima informasi tentang tujuan pembelajaran
4) Peserta didik menerima informasi mengenai hal-hal apa saja yang akan

dilakukan selama proses pembelajaran.

2. Kegiatan Inti (60 menit)
Mengamati
1) Peserta didik dijelaskan struktur teks oleh guru
2) Peserta didik siswa memerhatikan pembagian struktur teks prosedur kompleks

yang terdiri atas tujuan dan langkah-langkah
3) Siswa dijelaskan tentang pembagian kalimat berdasarkan fungsi oleh guru
4) Siswa dijelaskan tentang ciri kebahasaan teks prosedur kompleks oleh guru
5) Siswa dijelaskan tentang piranti kohesi teks prosedur kompleks oleh guru
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Menanya
Peserta didik dengan percaya diri bertanya jawab dengan guru tentang topik ilmu
teknologi dan sosial media

Mencoba
1) Peserta didik menjawab secara lisan dalam kelompok kecil (3-4) pertanyaan

yang terkait dengan konteks teks prosedur kompleks

Mengasosiasi
1) Peserta didik mendiskusikan kebenaran struktur teks prosedur kompleks

sesuai dengan teori yang telah disampaikan melalui powerpoint

Mengomunikasikan
1) Peserta didik menyampaikan secara bergiliran hasil kerja
2) Kelompok lain mengomentari hasil pekerjaan dari kelompok lain

3. Penutup ( 10 menit)
1) Peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
2) Peserta didik mendengarkan umpan balik dari guru mengenai proses

pembelajaran
3) Peserta didik bersama bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran

memahami teks prosedur kompleks
4) Peserta didik bersama guru saling berbagi pesna menarik  yang dialami selama

pembelajaran.
5) Guru memberikan tugas kepada peserta didik

I. Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian Sikap
b. Teknik : Observasi
c. Bentuk : Lembar Pengamatan

Instrumen Penilaian Sikap

No Nama
Peserta Didik

Religius Jujur Percaya
Diri

Tanggung
Jawab

Skor Nilai

1
2
3
dst
.

Sumber: Kemendikbud 2013
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Rubrik Penilaian Sikap

Rubrik Skor
Menunjukkan sikap tersebut dalam melakukan kegiatan pembelajaran
secara terus-menerus.

4

Menunjukkan sikap tersebut dalam melakukan kegiatan pembelajaran
cukup sering

3

Menunjukkan sikap tersebut dalam melakukan kegiatan pembelajaran
masih sedikit

2

Sama sekali tidak menunjukkan sikap tersebut dalam melakukan
kegiatan pembelajaran

1

Sumber: Kemendikbud 2013

Perhitungan nilai akhir penilaian sikap menggunakan rumus.ℎ 4 = ℎ
2. Penilaian Pengetahuan

a. Teknik : Teks Tertulis
b. Bentuk : Struktur Teks prosedur kompleks
c. Instrumen
1) Menginterpretasi teks prosedur kompleks.
2) Mengidentifikasi pembagian kalimat berdasarkan fungsi dalam teks prosedur

kompleks.
3) Menggunakan struktur teks dalam pembuatan teks prosedur kompleks.
4) Mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks prosedur kompleks.
5) Siswa dapat mengidentifikasi piranti kohesi (kata ganti sebagai pengacuan)

dalam teks prosedur kompleks.
6) Memetakan teks prosedur kompleks ke dalam bagian teks prosedur kompleks.

Pedoman Penskoran Penilaian Pengetahuan

No Indikator Sub
Indikator

Deskripsi Bobot Skor

1 Struktur teks
prosedur
kompleks

a. Tujuan
teks
prosedur
kompleks

1. Menyebutkan
struktur dengan
lengkap, tepat, dan
sistematis

4

b. Langkah-
langkah
teks
prosedur

2. Menyebutkan
struktur dengan
kurang lengkap,
tepat, dan sistematis

3
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No Indikator Sub
Indikator

Deskripsi Bobot Skor

kompleks 3. Menyebutkan
struktur kurang
lengkap, tidak tepat,
dan tidak sistematis

2

4. Tidak menyebutkan 1

2 Ciri kebahasaan
prosedur
kompleks

a. Partisipan

1. Menyebutkan
seluruh ciri-ciri
kebahasaan secara
lengkap

4

b. Verbal
material

2. Menyebutkan 3-4
ciri-ciri kebahasaan

3

c. Konjungsi
temporal

3. Menyebutkan 1-2
ciri-ciri kebahasaan

2

4. Tidak menyebutkan 1

3 Kalimat
berdasarkan
fungsi teks
prosedur
kompleks

a. Kalimat
imperatif

1. Menjelaskan
kalimat berdasarkan
fungsi seluruhnya

4

b. Kalimat
deklaratif

1. Menjelaskan
kalimat berdasarkan
fungsi sebagian
besar

3

d. Kalimat
interogatif

3. Menjelaskan
kalimat berdasarkan
fungsi sebagian
kecil

2

4. Tidak menjelaskan 1
4 Piranti Kohesi

teks prosedur
kompleks

a. Kohesi 1. Menjelaskan piranti
kohesi dengan tepat
menggunakan
bahasa yang santun,
baik, dan benar

4

2. Menjelaskan piranti
kohesi dengan
kurang tepat
menggunakan
bahasa yang santun,
baik, dan benar

3

3. Menjelaskan piranti
kohesi prosedur
kompleks dengan
kurang tepat
menggunakan

2
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No Indikator Sub
Indikator

Deskripsi Bobot Skor

bahasa yang kurang
santun, baik, dan
benar

4. Tidak menjelaskan 1
Sumber: Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Perhitungan nilai akhir penilaian pengetahuan menggunakan rumus.ℎ 100 = ℎ
3. Penilaian Ketrampilan

Keterangan:
1 : Ketepatan dalam mengevaluasi struktur isi teks prosedur kompleks.
2 : Ketepatan dalam mengevaluasi kalimat berdasarkan fungsi teks prosedur

kompleks.
3 : Ketepatan dalam mengevaluasi ciri kebahasaan teks prosedur kompleks.
4 : Ketepatan dalam mengevaluasi piranti kohesi teks prosedur kompleks.

2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang

ditandai adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber

belajar, dan penggunaan metode dan strategi pembelajaran (Rusman, 2012: 76).

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang

melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diinginkan.

No. Nama
Siswa

1
(1-4)

2
(1-4)

3
(1-4)

4
(1-4)

Jumlah
Skor

Nilai Konversi Predikat

1.
2.
3.
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Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan

pembelajaran yang telah dibuat . Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, struktur

dan situasi pembelajaran yang diwujudkan guru akan banyak dipengaruhi oleh

pendekatan atau strategi atau metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan

dirancang  penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi, dan

sikap terhadap siswa. Dalam pelaksanaan suatu pembelajaran sangatlah berkaitan

dengan aktivitas guru dan siswa, karena dalam proses pembelajaran sangatlah

berkaitan dengan aktivitas guru dan siswa, karena dalam proses pembelajaran

guru dan siswa saling berkomunikasi agar tercapai tujuan pembelajaran yang

diharapkan berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

1. Aktivitas Siswa

Berdasarkan modul pelatihan guru implementasi Kurikulum 2013, bahwa

kegiatan atau aktivitas siswa di dalam kelas terdiri atas lima pengalaman belajar,

yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan

mengomunikasikan. Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam

berbagai kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa sebagaimana tercantum

dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Kegiatan atau Aktivitas Belajar Siswa

Langkah
Pembelajaran

Kegiatan/ Aktivitas
Belajar

Kompetensi yang
Dikembangkan

Mengamati Membaca, mendengar,
menyimak, melihat
(tanpa atau dengan alat)
menyangkut materi
pembelajaran.

Melatih kesungguhan,
ketelitian, mencari
informasi.

Menanya Mengajukan pertanyaan
tentang informasi yang

Mengembangkan
kreatifitas, rasa ingin
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Langkah
Pembelajaran

Kegiatan/ Aktivitas
Belajar

Kompetensi yang
Dikembangkan

tidak dipahami dari apa
yang diamati atau
pertanyaan untuk
mendapatkan informasi
tambahan tentang apa
yang akan diamati
(dimulai dari pertanyaan
faktual sampai
kepertanyaan yang
bersifat hipotetik)

tahu, kemampuan
merumuskan pertanyaan
untuk membentuk pikiran
kritis yang perlu untuk
hidup cerdas dan belajar
sepanjang hayat.

Menalar Melakukan eksperimen,
membaca sumber lain
selain buku teks,
mengamati objek/
kejadian/ aktivitas,
wawancara dengan
narasumber.

Mengembangkan sikap
teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat
orang lain, kemampuan
berkomunikasi,
menerapkan kemampuan
mengumpulkan informasi
melalui berbagai cara
yang dipelajari,
mengembangkan
kebiasaan belajar dan
belajar sepanjang hayat.

Mencoba Mengolah informasi yang
sudah dikumpulkan baik
terbatas dari hasil
kegiatan mengumpulkan/
eksperimen maupun hasil
dari kegiatan mengamati
dan kegiatan
mengumpulkan
informasi. Pengolahan
informasi yang
dikumpulkan dari yang
bersifat menambah
keluasan dan kedalaman
sampai kepada
pengolahan informasi
yang bersifat mencari
solusi dari berbagai
sumber yang memiliki
pendapat yang berbeda
sampai kepada yang
bertentangan.

Mengembangkan sikap
jujur, teliti, disiplin, taat
aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan
prosedur dan kemampuan
berpikir induktif serta
deduktif dalam
menyimpulkan.
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Langkah
Pembelajaran

Kegiatan/ Aktivitas
Belajar

Kompetensi yang
Dikembangkan

Mengomunikasikan Menyampaikan hasil
pengamatan, kesimpulan
berdasrkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau
media lainnya.

Mengembangkan sikap
jujur, teliti, toleransi,
kemampuan berpikir
sistematis,
mengungkapkan
pendapat dengan singkat
dan jelas, dan
mengembangkan
kemampuan berbahasa
yang baik dan benar.

Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan

1. Aktivitas Guru

Aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran, secara singkat dapat disebutkan

sebagai berikut.

1. Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorim, studi lapangan, dan

sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.

b. Teori stimulus-respon;

c. Teori dissonance-reduction;dan

d. Teori pendekatan fungsional.

2. Organisator

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

jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan

kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa.

3. Motivator

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat
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merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk

mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya

cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar

mengajar.

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.

5. Insiator

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

Dalam kegiatan belajar guru akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan

pendidikan dan pengetahuan.

7. Fasilitator

Berperan sebagi 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 memakai dan

mengorganisasikan penggunaan media.
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9. Evaluator

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator guru mempunyai otoritas

untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku

sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaiman anak didiknya berhasil atau tidak

(Sadirman, 2008: 144)

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.
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3. Keterampilan Memberikan Variasi

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses

belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam

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
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mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Maksudnya adalah memberikan

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui

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.
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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. Dalam

proses melaksanaan 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.
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g. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan

mengemukakan pendapat.

h. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.

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
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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

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. Dalam pembelajaran,
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peserta didik dibantu oleh guru dalam melibatkan diri untuk membentuk

kompetensi dan karakter, serta mengembangkan dan memodifikasi kegiatan

pembelajaran.

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.

5. Penutup

Penutup merupakan kegiatan akhir yang dilakukan guru untuk mengakhiri

pembelajaran. Dalam 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. Untuk kepentingan tersebut, guru dapat melakukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut.



71

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).

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.

2.2.3 Penilaian Pembelajaran

Penilaian biasanya dimulai dengan kegiatan pengukuran. Penilaian adalah suatu

prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta

menginterprestasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan

tentang karakteristik seseorang atau objek (Suprananto, 2012: 8). Secara khusus

untuk dunia pendidikan, (Gronlund dan Linn, 1990: 5) mendefinisikan penilaian

sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan,

menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa

jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang

telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.
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Beberapa hal yang menjadi prinsip dalam penilaian adalah: (1) proses penilaian

harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan

bagian terpisah dari proses pembelajaran (a part of, not a part from instruction);

(2) penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world problem),

bukan dunia sekolah (school work-kind of problems); (3) penilaian harus

menggunakan sebagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan

karakteristik dan esensi pengalaman belajar; dan (4) penilaian harus bersifat

holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran (kognitif, afektif,

dan sensori-motorik) (Depdiknas, 2009: 3).

Tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada empat hal berikut. (1) penelusuran

(keeping track), yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai

dengan rencana, (2) pengecekan (checking-up), yaitu untuk mengecek adakah

kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran, dan

(4) penyimpulan (summing-up), yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah

menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum

Suprananto (2012: 9).

Evaluasi atau penilaian merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh

seorang guru. Evaluasi penting dilakukan untuk memberikan informasi kepada

lembaga, siswa dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya tentang

pencapaian yang telah diperoleh siswa sehubung dengan mata pelajaran yang

diberikannya. Jika tidak ada penilaian, seorang guru tidak dapat melaporkan hasil

belajar siswa secara objektif. Penilaian pembelajaran dalam Kurikulum 2013

didasarkan pada penilaian autentik.



73

Materi pelatihan guru dalam implementasi Kurikulum 2013, penilaian autentik

(Authentic Assesment) adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas

hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta

didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring

dan lain-lain. Dalam rangka melaksanakan penilaian autentik yang baik, guru

harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, guru harus

bertanya pada diri sendiri, khususnya berkaitan dengan:

1. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang akan dinilai

2. Fokus penelitian yang akan dilakukan, misalnya, berkaitan dengan sikap

keterampilan dan pengetahuan;

3. Tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau

proses.

Penilaian autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan

peserta didik, karena berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk

belajar bagaimana belajar tentang subjek. Penilaian autentik harus mampu

menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau

belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka menerapkan

pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan

perolehan belajar. Berdasarkan Kurikulum 2013 jenis penilaian autentik yang

digunakan diantaranya sebagai berikut.

2.2.3.1 Penilaian Otentik

Setelah mengetahui konsep penilaian pembelajaran yang telah diuraikan

sebelumnya, maka ditetapkanlah bahwa penilaian otentik merupakan suatu
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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

objektif. Dalam 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).
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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. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi

dua, yaitu sikap spiritualyang terkait dengan pembentukan peserta didik yang

beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta

didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap

spiritual sebagai perwujudandari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan

Yang Maha Esa, sedangkansikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran

dalam upaya mewujudkan. 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.

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
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informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

Contoh Penilaian Kompetensi Sikap

1. Lembar Observasi Sikap Spiritual

Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah
tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta
didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Tanggal Pengamatan : …………………..
Materi Pokok : …………………..

No Aspek Pengamatan Skor
1 2 3 4

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan
sesuatu

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia
Tuhan

3 Memberi salam sebelum dan sesudah
menyampaikan pendapat/presentasi

4 Mengungkapkan kekaguman secara lisan
maupun tulisan terhadap Tuhan saat
melihat kebesaran Tuhan

5 Merasakan keberadaan dan kebesaran
Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan

Jumlah Skor
Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan

2. Lembar Penilaian Diri Sikap Jujur

Nama Peserta Didik : ………………….
Kelas : ………………….
Materi Pokok : ………………….
Tanggal : ………………….

Petunjuk:
a. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
b. Berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan

kalian sehari-hari
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No Pernyataan TP KD SR SL

1 Saya tidak menyontek pada saat
mengerjakan ulangan

2 Saya menyalin karya orang lain dengan
menyebutkan sumbernya pada saat
mengerjakan tugas

3 Saya mengembalikan kepada
pemiliknya apabila menemukan barang

4 Saya berani mengakui kesalahan

5 Saya mengerjakan soal ujian tanpa
melihat jawaban teman yang lain

Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan

Keterangan :

a. SL : Selalu , apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
b. SR : Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang

tidak melakukan
c. KD : Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak

melakukan
d. TP : Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

a. 4 : selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
b. 3 : sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang

tidak melakukan
c. 2 : kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak

melakukan
d. 1 : tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

3. Lembar Penilaian Antar Peserta Didik Sikap Disiplin

Petunjuk :
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

a. 4 : selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
b. 3 : sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang

tidak melakukan
c. 2 : kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak

melakukan
d. 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
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Nama Peserta Didik yang dinilai : ………………….
Kelas : ………………….
Tanggal Pengamatan : …………………..
Materi Pokok : …………………..

No Aspek Pengamatan Skor
1 2 3 4

1 Masuk kelas tepat waktu

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu

3 Memakai seragam sesuai tata tertib

4 Mengerjakan tugas yang diberikan

5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran

5 Membawa buku teks sesuai mata pelajaran

Jumlah Skor

Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan

Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Peserta didik memperoleh nilai :

Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3.33 < skor < 4.00
Baik : apabila memperoleh skor : 2.33 < skor < 3.33
Cukup : apabila memperoleh skor : 1.33 < skor < 2.33
Kurang : apabila memperoleh skor : skor < 1.33

4. Jurnal

Nama : ……………….
Kelas : ……………….
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Tanggal Kejadian Keterangan

Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan

Lembar Pengamatan Sikap

Kelas : …………………
Hari, Tanggal : …………………
Materi Pokok : …………………

No Nama
Siswa

Sikap Keterangan

Iman
dan

Taqwa

PeduliDisiplinToleransi Persatuan

Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan

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.
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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.

Kaitannya 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
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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.

Contoh Penilaian Kompetensi Pengetahuan

a. Teknik : Teks Tertulis
b. Bentuk : Struktur Teks prosedur kompleks
c. Instrumen
1) Menginterpretasi teks prosedur kompleks.
2) Mengidentifikasi pembagian kalimat berdasarkan fungsi dalam teks prosedur

kompleks.
3) Menggunakan struktur teks dalam pembuatan teks prosedur kompleks.
4) Mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks prosedur kompleks.
5) Siswa dapat mengidentifikasi piranti kohesi (kata ganti sebagai pengacuan)

dalam teks prosedur kompleks.
6) Memetakan teks prosedur kompleks ke dalam bagian teks prosedur kompleks.

Pedoman Penskoran Penilaian Pengetahuan

No Aspek Deskripsi Bobot Skor
1 Unsur-unsur

teks prosedur
kompleks

a. Menemukan seluruh unsur 4
b. Menemukan 3-4 unsur 3

c. Menemukan 1-2 unsur 2
d. Tidak menemukan unsur 1

2 Struktur teks
prosedur
kompleks

a. Menyebutkan struktur dengan
lengkap, tepat, dan sistematis

4

b. Menyebutkan struktur dengan
kurang lengkap, tepat, dan
sistematis

3

c. Menyebutkan struktur kurang
lengkap, tidak tepat, dan tidak
sistematis

2

d. Tidak menyebutkan 1
3. Ciri kebahasaan a. Menyebutkan seluruh ciri-ciri 4
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No Aspek Deskripsi Bobot Skor
prosedur
kompleks

kebahasaan secara lengkap
b. Menyebutkan 3-4 ciri-ciri

kebahasaan
3

c. Menyebutkan 1-2 ciri-ciri
kebahasaan

2

d. Tidak menyebutkan 1
4 Makna istilah

teks prosedur
kompleks

a. Menjelaskan makna kata dan
istilah seluruhnya

4

b. Menjelaskan makna kata dan
istilah sebagian besar

3

c. Menjelaskan makna kata dan
istilah sebagian kecil

2

d. Tidak menjelaskan 1
5 Isi teks prosedur

kompleks
a. Menjelaskan isi teks prosedur

kompleks dengan tepat
menggunakan bahasa yang
santun, baik, dan benar

4

b. Menjelaskan isi teks prosedur
kompleks dengan kurang tepat
menggunakan bahasa yang
santun, baik, dan benar

3

c. Menjelaskan isi teks prosedur
kompleks dengan kurang tepat
menggunakan bahasa yang
kurang santun, baik, dan benar

2

d. Tidak menjelaskan 1
Sumber: Kemendikbud 2013

Perhitungan nilai akhir penilaian pengetahuan menggunakan rumus.ℎ 100 = ℎ
Peserta didik memperoleh nilai :

Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3.33 < skor < 4.00
Baik : apabila memperoleh skor : 2.33 < skor < 3.33
Cukup : apabila memperoleh skor : 1.33 < skor < 2.33
Kurang : apabila memperoleh skor : skor < 1.33
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c. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Berkaitan dengan penilaian kompetensi keterampilan, Permendikbud No. 66

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.

Contoh Penilaian Kompetensi Keterampilan

Keterangan:
1 : Ketepatan dalam mengevaluasi struktur isi teks prosedur kompleks.
2 : Ketepatan dalam mengevaluasi kalimat berdasarkan fungsi teks prosedur

kompleks.
3 : Ketepatan dalam mengevaluasi ciri kebahasaan teks prosedur kompleks.
4 : Ketepatan dalam mengevaluasi piranti kohesi teks prosedur kompleks.

No. Nama
Siswa

1
(1-4)

2
(1-4)

3
(1-4)

4
(1-4)

Jumlah
Skor

Nilai Konversi Predikat

1.
2.
3.



84

2.3 Memahami Teks Prosedur Kompleks

Teks prosedur kompleks merupakan salah satu sarana pembelajaran pada

kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013 dalam silabus mata pelajaran Bahasa

Indonesia tingkat SMA, pembelajaran memahami teks prosedur kompleks

terdapat dalam KD 3.1 yaitu memahami struktur dan kaidah teks anekdot,

eksposisi, laporan hasil observasi, prosedur kompleks dan negoisasi baik melalui

lisan maupun tulisan. Pembelajaran memahami teks prosedur kompleks ditujukan

untuk kelas X SMA dan dibelajarkan pada semester genap. Dari keempat aspek

ketrampilan berbahasa, salah satu ketrampilan yang digunakan untuk memahami

suatu teks ialah dengan menggunakan ketrampilan membaca.

Sebelum siswa memasuki pembelajaran menyusun teks prosedur kompleks,

terlebih dahulu siswa harus memahami teks prosedur kompleks dengan cara

membaca suatu contoh teks prosedur kompleks dengan konsentrasi yang cukup

baik serta dihubungkan dengan pemahaman yang baik pula dari peserta didik.

Tugas guru dalam pembelajaran memahami teks prosedur kompleks ini adalah

menumbuhkan peran aktif siswa untuk mengamati teks dan memahaminya.

Pembelajaran memahami teks prosedur kompleks ini difokuskan pada memahami

struktur, ciri kebahasaan, kalimat berdasarkan fungsi, dan piranti kohesi pada teks

prosedur kompleks baik lisan maupun tulisan.

2.3.1 Teks Prosedur Kompleks

Teks diartikan satuan bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan

sosial baik secara lisan maupun tulisan dengan struktur berpikir yang lengkap

(Mahsun 2014: 1). Pada Kurikulum 2013 dikenal sebagai pembelajaran berbasis
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teks karena dapat membantu siswa dalam memahami makna yang terkandung

dalam sebuah teks misalnya teks prosedur kompleks. Siswa akan mampu

memahami makna yang terkandung dalam teks prosedur yang diberikan oleh

guru.

Teks prosedur kompleks merupakan teks yang mengutamakan ketepatan dalam

hal urutan. Langkah-langkah kegiatan yang kita kemukakan harus benar.

Kekeliruan dalam urutan bisa menyebabkan hasil dari kegiatan menjadi gagal,

atau bahkan mencelakakan. Perbandingannya dengan teks lain, prosedur

kompleks berbeda dalam hal banyaknya penggunaan kalimat perintah. Kalimat-

kalimat itu disusun secara berurutan menurut urutan waktu atau urutan penting ke

tidak penting.Analisis teks prosedur kompleks mengikuti struktur dan kaidah.

Berdasarkan analisis itu, dapat diketahui kelengkapan suatu teks prosedur

kompleks. Dengan evaluasi, kita dapat mengetahui kualitas suatu teks berkaitan

dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Kita dapat mengetahui pula kelayakannya, misalnya apakah teks itu bersifat

umum, harus diperbaiki, ataukah diganti. Semua keputusan itu diperoleh dari

evaluasi. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui kelayakannya adalah

struktur, ciri kebahasaan, kalimat berdasarkan fungsi, dan piranti kohesi yang

berlaku pada teks prosedur kompleks. Berikut langkah-langkah penulisan teks

(karangan) prosedur kompleks selengkapnya.

1. Menentukan tema umum karangan.

2. Mengumpulkan bahan-bahan karangan, baik itu dari surat kabar, majalah

maupun internet. Mungkin juga kita melakukan wawancara kepada pakar atau

orang yang memahami tema yang akan kita tulis.
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3. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi karangan dengan

bersumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

4. Mengurutkan topik-topik dengan benar, entah baik berdasarkan urutan waktu,

penting tidak penting, sebab akibat, maupun pola-pola lainnya yang sesuai.

5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk yang benar dan

jelas.

Menyunting dalam suatu karangan, kita harus memperhatikan karakteristik dari

karangan itu sendiri. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi

petunjuk-petunjuk yang tersusun secara sistematis. Di dalamnya, banyak dijumpai

kalimat perintah dan kata kerja imperatif di samping konjungsi yang menyatakan

urutan kegiatan dan penunjuk waktu. Aspek-aspek itulah yang harus kita

perhatikan ketepatan penggunaannya di dalam teks yang kita edit.

Teks berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah naskah yang

berupa kata-kata asli dari pengarang. Menurut Mahsun (2014: 30) teks

prosedur/arahan merupakan salah satu dari jenis teks yang termasuk genre faktual

subgenre prosedural. Tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan

tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Dengan demikian teks jenis ini

lebih menekankan aspek bagaimana melakukan sesuatu, yang dapat berupa salah

satu percobaan atau pengamatan. Itulah sebabnya teks ini memiliki struktur

berpikir judul, tujuan, daftar bahan (yang diperlukan untuk mencapai tujuan),

urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan. Selain itu, teks prosedur

kompleks juga dapat berisi langkah-langkah dan tahapan untuk menghasilkan

suatu tujuan yang diinginkan. Dengan begitu pembelajaran teks prosedur
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kompleks, diharapkan dapat memahami dan dapat memanfaatkannya sebagai

sarana untuk melakukan prosedur pada bidang-bidang layanan tertentu.

Berikut contoh dari teks prosedur kompleks.

Trik Membaca Peluang Dan Menulis Lamaran Pekerjaan
Sejak pengetahuan tahun 2008, krisis global melanda dunia termasuk Indonesia,
PHK Besar-besaran telah terjadi. Kini, krisis itu perlahan-lahan telah berlalu.
Namun, apakah peluang kerja sudah mulai ada? Tentu saja masih, bahkan
masih besar !
Indikasi yang mudah terlihat, adalah iklan-iklan lowongan kerja di media massa
yang selalu muncul setiap hari. Bahkan, kian "ramai" dan bertebaran di banyak
media massa. Kenyataan tersebut mudah dipahami karena saat ini tengah terjadi
proses pemulihan ekonomi.

Bacalah peluang kerja
Ketika krisis finansial melanda, memang kegiatan bisnis di Indonesia
mengalami penurunan hingga 70%, begitu pun dalam perekrutan pegawai baru.
Akan tetapi, sekarang ini kegiatan mencari tenaga-tenaga baru kembali marak.
Dari pengamatan Pri Notowodigdo, Senior Executive Search Consultant PT
Profesindo Reksa Indonesia, penawaran kerja yang ramai-ramainya datang
adalah dari bidang-bidang berikut :

 industri berbisnis ekspor, seperti garmen, mainan anak-anak dan rokok,
 jasa keuangan,
 jasa konsultan,
 teknologi tinggi, dan
 teknologi informasi.

Vera Adjas, staf dari management consulting services Kemal Stamboel melihat
bahwa sekarang saat yang baik untuk menarik pekerjaan. Apalagi kesempatan
kerja untuk wanita dan pria sudah sama. Bahkan ia menilai bahwa dibandingkan
dengan sebelumnya, peluang wanita untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar.
"Wanita masing unggul di sektor kerja yang membutuhkan 'karakter' wanita,
seperti bidang kehumasan dan sekretaris," katanya.

"Modal bagus ini masih ditambah dengan kian tingginya tingkat pendidikan
yang sanggup diraih wanita saat ini. Diikuti dengan makin berkembangnya
dunia kerja. Lewat bekal tersebut, wanita dapat masuk ke banyak jenis
pekerjaan.

"Kecuali bidang-bidang pekerjaan tertentu, peluang kerja yang sebelumnya
didominasi kaum pria, sekarang dapat dimasuki wanita. Perusahaan nasional
dan multi nasional, kini tak ragu lagi memasang wanita di puncak pimpinan.
Sebabnya, secara kemampuan intelektual dan kepemimpinan, wanita dianggap
mampu bersaing dengan pria," ujarnya.
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Hanya saja bersamaan dengan tumbuhnya aneka peluang kerja perusahaan yang
membuka lowongan pekerjaan semakin selektif. Hal ini mengingat mereka
memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan calon karyawan yang baik, atau
paling cocok buat perusahaannya.

"Setiap hari saya menerima setumpuk surat lamaran kerja. Saya harus menyortir
surat-surat lamaran tersebut setiap hari. Jika tidak, keesokan harinya saya harus
menyortir sebukit surat lamaran," kata David Wongso, wakil Direktur Sumber
Daya Manusia ABN Amro Bank.

Carilah informasi sebanyak-banyaknya
Saat Anda bermaksud mencari peluang kerja, mulailah dengan mencari
informasi sebanyak-banyaknya. Sering-seringlah membaca koran atau
mendengarkan radio. Kedua media itulah yang kini menjadi corong utama bagi
banyak perusahaan dalam merekrut karyawan baru.

Tentu saja tidak perlu setiap saat Anda mengintip koran
dan menongkrongi radio sebab hal itu bisa menghamburkan biaya dan waktu.
Untuk koran, biasanya memiliki hari-hari tertentu yang secara khusus memuat
lowongan kerja. Kompas, misalnya. Koran ini memuat banyak lowongan kerja
pada hari Minggu dan Korang Pikiran Rakyat (Jawa Barat) lebih banyak hari
Sabtu. Demikian halnya dengan informasi lowongan kerja di radio-radio.
Biasanya informasi itu disampaikan pada waktu pagi atau setelah berita.

Selain itu, juga pasang telinga dan rajinlah bertanya pada rekan-rekan dan
berbagai kenalan. Rekrutmen pegawai tidak selalu melalui iklan di media
massa. Kebutuhan sebuah perusahaan akan karyawan baru kadang-kadang
disampaikan secara lisan kepada karyawannya.

Cara lain untuk menggali informasi bisa melalui internet. Banyak situs di
internet yang bisa dijelajahi. Iklan lowongan kerja di internet memang lebih
deskriptif menjelaskan pekerjaan yang ditawarkan serta perusahaan pencari
kerjanya pun lebih jelas. Situs-situs yang dapat dihubungi, misalnya Adnet,
Prodigy, Genie, CumpuServe, dan American Online. Anda juga dapat melamar
ke head-hunter online, seperticareers.wjs.com, www.fortune.careermosaic.com,
futurestep.com, www.headhunter.net, www.monster.com, atau
www.peoplescape.com.

Kesan harus menggoda
Banyak hal yang bisa membuat perusahaan mengambil atau menolak sebuah
lamaran. Oleh karena itu, dalam menyambutnya pelamar harus bisa
memberikan kesan pertama yang menggoda.

"Dalam membuat surat lamaran, sebaiknya calon karyawan melihat budaya dari
perusahaan yang ditujunya. Jika perusahaan multinasional, dia akan memilih
surat lamaran yang berbahasa inggris, dan diketik rapi. Setelah itu, baru
membaca isi lamaran tersebut. Jika perusahaan yang dituju adalah perusahaan
Amerika, sebaiknya surat lamaran dibuat ringkas tetapi padat, begitu juga



89

dengan daftar riwayat hidup (curriculum vitae). Adapun perusahaan Australia
dan Eropa lebih suka surat lamaran yang lengkap," kata Wongso.

Jangan asal
Kiat ini diterapkan Surya Mulidina, Lulusan Sastra Belanda, Universitas
Indonesia. Ia sempat kecil hati lantaran merasa pekerjaan di dunia bahasa
tertutup untuknya'

"Tapi saya tak ingin waktu saya terbuang hanya untuk menanti pekerjaan sesuai
bidang ilmu saya. Apalagi, saya sebetulnya tak keberatan menggeluti pekerjaan
lain," kata Maulidina atau biasa dipanggil Dina.

Berbekal kemampuan dua bahasa asing (Belanda dan Inggris) serta tekad untuk
belajar, Dina dapat 'mencicipi' banyak pekerjaan. Sejak lima tahun lalu ia
sempat bekerja sebagai asisten manajer sebuah restoran fastfood, staf
pemasaran hotel bintang lima, staf perusahaan minuman impor, officer sebuah
perusahaan Jepang, hingga menjadi sekretaris di Trading Company Jepang.
Kebetulan bidang-bidang itu diminatinya.
Semua pekerjaan tadi ia dapatkan dari iklan koran. Bagaimana ia mampu
menggaet pekerjaan itu?
"Ada kiat sendiri," katanya. Dina mengaku selalu teliti menyimak keinginan
penawar pekerjaan. "Jangan asal saja menjajal! pekerjaan yang jelas-jelas jauh
di luar kemampuan Anda!"
Ia melihat beberapa temannya suka 'asal' mengirim lamaran dengan harapan
siapa tahu diterima. "Percaya deh, itu cuma buang waktu dan harapan!"

Selain itu, setiap kali berpindah kerja, setiap kali pula ia mengusung ilmu baru
dari pekerjaan sebelumnya. "Pengalaman kerja itu memperkuat lamaran saya,"
tambah Dina yang mengambil program ekstension Fakultas Hukum UI.
Ia juga selalu menulis surat lamaran dengan tulisan tangan dan membuat CV
yang simpel. "Setelah dipanggil, dengan berbekal percaya diri dan bahasa
Inggris, sebetulnya Anda tak terlalu sulit untuk 'menjual diri'", ujarnya yakin
(Femina).

Tak perlu muluk-muluk
Punya ijazah bergengsi dari luar negeri, belum tentu jadi jaminan untuk mencari
kerja dengan posisi tinggi. Paling tidak itulah yang diakui Wiwin Erikawati,
lulus dari sekolah luar bukan berarti memperoleh jalan tol menuju pekerjaan
bergengsi.

"Persaingan makin ketat. Jadi, Anda harus melihat peluang dan prospek," tutur
Wiwin (29), Manajer Humas Planet Hollywood. Itu artinya, lanjutnya, harus
berbesar hati memulai dari nol.

Wiwin tak sekedar bicara. Enam tahun lalu, pemegang ijazah perhotelan NHI
(Bandung) dan manajemen perhotelan sebuah sekolah tinggi perhotelan di
Swiss ini, nekad melamar pekerjaan sebagai server atau pramusaji di Planet



90

Hollywood.

"Menjadi server hanya jadi loncatan awal," ucapnya. Maka, Wiwin yang rajin
mengamati iklan lowongan pekerjaan di surat kabar, hanya mencatat lowongan
yang sesuai dengan jalur yang dipilihnya.

Teori Wiwin jitu. Tak beberapa lama menekuni pekerjaan server, ia terpilih
menjadi trainer pada server baru. Selama bekerja, Wiwin terus mengembangkan
diri dan mengasah ide-ide untuk perusahaan. Ia pun akhirnya dilirik untuk
menjadi asisten personnel manager. Merasa punya bekal lumayan, Wiwin
sempat tergoda untuk pindah ke perusahaan lain. Namun, pimpinannya
menawarkan posisi aduhai, menjadi purchasing manager. Dari situ ia ditawari
lagi jadi cost controller manager dan akhirnya public relation manger.

Pengalaman Wiwin membuktikan, ketika pertama kali memburu pekerjaan,
seseorang tak selalu harus bermuluk-muluk dulu. Fokuskan perhatian pada
pekerjaan yang ada dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Perlu produktivitas tinggi
Hal lain yang tidak boleh terlupakan oleh pencari kerja adalah bahwa setiap
perusahaan mempunyai watak dasar mengejar keuntungan. Saat terjadi krisis
dan persaingan ketat, watak seperti itu akan semakin menjadi-jadi. Pendeknya,
apapun dilakukan perusahaan agar bisa menekan biaya dan meraup keuntungan
sebanyak-banyaknya.

Dengan watak seperti itu, perusahaan akan mencari pekerjaan yang mempunyai
produktivitas kerja tinggi. Selain enggan menambah pekerja baru, pekerja yang
sudah ada akan dipicu terus untuk meningkatkan kemampuannya. Dan kalau
diperlukan tidak segan-segan mem-PHK tenaga kerja yang dinilainya kurang
produktif. Jadi, pencari kerja sebaiknya juga mempersiapkan diri untuk ini.

Hal lainnya, banyak perusahaan (terutama perusahaan kecil) menerapkan
pengaturan kerja dengan multitugas, satu jabatan pekerjaan untuk berbagai
tugas. Misalnya seorang sekretaris selain bertugas mengurus surat-menyurat,
tetapi merangkap pula sebagai operator telepon, kurir ke bank, dan tukang
membuat kopi.

Jangan mudah tergoda
Kerap kali iklan lowongan kerja ditulis secara bombastis dan menjanjikan
sesuatu yang muluk. Misalnya,Anda ingin bekerja di rumah paruh waktu
sebagai konsultan 5-10 juta/bulan? Hubungi 021-707542088atau Butuh tenaga
medis/paramedis untuk perusahaan nutrisi, part time/full time. Gaji 1-10
juta/bulan. Hubungi 72544324.

Kadang-kadang, pelamar diminta datang sendiri, kemudian diwawancara, dan
langsung ditempatkan. Hati-hati dengan model iklan semacam ini.

Sebelum memutuskan untuk melamar atau bahkan menerima pekerjaan itu,
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usahakan untuk mengetahui dengan jelas pekerjaan yang harus dilakukan.
Sumber yang paling tepat untuk ditanya adalah manajer yang langsung
menangani pekerjaan yang akan dilamar. bisa juga menghubungi kenalan yang
pernah menangani pekerjaan semacam itu. Cara ini penting dilakukan untuk
menghindari 'mimpi' akan perusahaan yang menawarkan gaji dan keuntungan
mulu yang kenyataan boleh jadi di luar dugaan Anda.

Andaikan pada saat melamar, Anda sudah dikenakan biaya-biaya tertentu,
seperti pembelian formulir, biaya fotokopi, dan sejenisnya, batalkan saja
lamaran tersebut karena perusahaan bonafide punya biaya untuk merekrut
karyawan baru.
Nah, selamat melamar. Semoga sukses! (Sumber: Kompas).

Teks di atas dikategorikan sebagai teks prosedur kompleks yang menjelaskan

langkah-langkah secara lengkap dan jelas tentang cara melakukan sesuatu

2.3.2 Langkah-langkah Memahami Teks Prosedur Kompleks

Memahami teks prosedur kompleks berarti mengerti akan teks prosedur kompleks

mengenai isinya. Untuk memahami teks prosedur kompleks, dapat dilakukan

dengan mengetahui struktur, ciri kebahasaan, kalimat berdasarkan fungsi, dan

piranti kohesi pada teks prosedur kompleks. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (2008), struktur merupakan cara sesuatu disusun dan dibangun. Untuk

memahami teks prosedur kompleks peserta didik harus mengetahui bagian-bagian

yang disusun pada isi teks prosedur kompleks.

Tampak pada contoh Trik Membaca Peluang Dan Menulis Lamaran Pekerjaan

bahwa prosedur kompleks menyerupai artikel. Seperti halnya artikel pada

umumnya, teks tersebut terbagi ke dalam pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Menurut buku Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik, selain struktur yang

terdapat pada teks prosedur kompleks, cara memahami teks prosedur dapat dilihat

dari ciri kebahasaan, kalimat berdasarkan fungsi, dan piranti kohesi.



92

Ciri-ciri yang paling menonjol adalah penggunaan (a) partisipan manusia secara

umum; (b) verba material dan verba tingkah laku; dan (c) konjungsi temporal.

Contoh :

1. Partisipan manusia secara umum, seperti pengendara dan Anda pada kalimat

Pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan.

2. Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik. Verba tingkah

laku adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan

ungkapan verbal (bukan sikap mental yang tidak tampak).

3. Konjungsitemporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan

sekaligus menjadi sarana kohesi teks.

Menurut fungsinya, kalimat dapat diklasifikasikan menjadi kalimat imperatif,

kalimat deklaratif, dan kalimat interogatif. Kalimat imperatif berfungsi untuk

meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu.Berikut ini adalah

contoh-contoh kalimat imperative yang diambil dari teks prosedur itu.

1. Kenali si petugas.

2. Pahami kesalahan Anda.

3. Pastikan tuduhan pelanggaran.

4. Jangan serahkan kendaran atau STNK begitu saja.

5. Terima atau tolak tuduhan.

Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan.Kalimat seperti itu

berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Apabila

contoh-contoh kalimat imperatif tersebut diubah menjadi kalimat deklaratif,

kalimat-kalimat tersebut dapat disajikan sebagai berikut:
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1. Pengendara yang terkena tilang mengenali petugas yang memberikan tilang.

2. Pengendara memahami kesalahannya.

3. Pengendara memastikan tuduhan pelanggaran.

4. Pengendara tidak menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada

petugas.

5. Pengendara menerima atau menolak tuduhan.

Kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan.Kalimat interogatif

berfungsi untuk menerima informasi tentang sesuatu.Kalimat interogatif dapat

dibagi menjadi kalimat interogatif yang menuntut jawaban ya atau tidak dan

kalimat interogatif yang menuntut jawaban yang berupa informasi. Contohnya

1. Apakah Anda mengenali petugas?

2. Apakah Anda memahami kesalahan Anda?

3. Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran?

4. Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada

petugas?

5. Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan?

Piranti kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur

yang lain.
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2.3.3 Indikator Penilaian Memahami Teks Prosedur Kompleks

2.2 Tabel Indikator Penilaian Memahami Teks Prosedur Kompleks

No Indikator Sub
Indikator

Deskripsi Bobot Skor

1 Struktur teks
prosedur
kompleks

a. Tujuan
teks
prosedur
kompleks

5. Menyebutkan
struktur dengan
lengkap, tepat, dan
sistematis

4

b. Langkah-
langkah
teks
prosedur
kompleks

6. Menyebutkan
struktur dengan
kurang lengkap,
tepat, dan sistematis

3

7. Menyebutkan
struktur kurang
lengkap, tidak tepat,
dan tidak sistematis

2

8. Tidak menyebutkan 1

2 Ciri kebahasaan
prosedur
kompleks

c. Partisipan

1. Menyebutkan
seluruh ciri-ciri
kebahasaan secara
lengkap

4

d. Verbal
material

5. Menyebutkan 3-4
ciri-ciri kebahasaan

3

c. Konjungsi
temporal

6. Menyebutkan 1-2
ciri-ciri kebahasaan

2

7. Tidak menyebutkan 1

3 Kalimat
berdasarkan
fungsi teks
prosedur
kompleks

a. Kalimat
imperatif

1. Menjelaskan
kalimat berdasarkan
fungsi seluruhnya

4

b. Kalimat
deklaratif

2. Menjelaskan
kalimat berdasarkan
fungsi sebagian
besar

3

e. Kalimat
interogatif

3. Menjelaskan
kalimat berdasarkan
fungsi sebagian
kecil

2

4. Tidak menjelaskan 1
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No Indikator Sub
Indikator

Deskripsi Bobot Skor

4 Piranti Kohesi
teks prosedur
kompleks

b. Kohesi 1. Menjelaskan piranti
kohesi dengan tepat
menggunakan
bahasa yang santun,
baik, dan benar

4

2. Menjelaskan piranti
kohesi dengan
kurang tepat
menggunakan
bahasa yang santun,
baik, dan benar

3

3. Menjelaskan piranti
kohesi prosedur
kompleks dengan
kurang tepat
menggunakan
bahasa yang kurang
santun, baik, dan
benar

2

4. Tidak menjelaskan 1
Sumber: Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Perhitungan nilai akhir penilaian pengetahuan menggunakan rumus.ℎ 100 = ℎ



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan metode penilitian yang berusaha menggambarkan

dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya (Best dalam Sukardi 2003:

157). Penelitian menggunakan metode desktriptif kualitatif artinya metode yang

dilakukan dengan maksud memuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara

sistematis. Metode kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan

lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Triyono (2012:

32) menjelaskan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang

bertujuan untuk memberi gambaran tentang karakter suatu variabel, kelompok

atau peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif

merupakan penelitian lanjutan dari penelitian eksploratif dengan tujuan untuk.

1. Menyediakan profil secara akurat suatu kelompok masyarakat yang menjadi

objek penelitian

2. Medeskripsikan suatu proses, mekanisme, prosedur, atau mendeskripsikan

hubungan antarkelompok

3. Memberikan gambaran secara verbal dan atau numerik,

4. Menyediakan informasi untuk merangsang munculnya penjelasan baru,
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5. Menunjukkan informasi tentang latar belakang atau konteks suatu kejadian

sosial

6. Membuat seperangkat kategori atau klasifikasi jenis-jenis kejadian sosial,

7. Menjelaskan urutan langkah atau rangkaian tahapan, dan

8. Mendokumetasikan informasi yang saling bertentangan dengan keyakinan

sebelumnya.

Metode penilitian deskriptif kualitatif ini peneliti memaparkan, menggambarkan,

dan menganalisis secara kritis dan objektif dalam pelaksaaan pembelajaran

memahami teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA Global Madani

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berupa rekaman proses pembelajaran memahami

teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA Global Madani Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. Kegiatan dalam pembelajaran ini

difokuskan pada.

1. Perencanaan proses pembelajaran yang berupa silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengenai pembelajaran memahami teks

prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA Global Madani Bandar Lampung.

2. Proses pembelajaran yang berupa aktivitas guru dan aktivitas siswa.

3. Penilaian yang diberikan oleh guru untuk mengetahui hasil proses belajar

mengajar.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau

berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berasa bersama objek yang

diselidiki, disebut observasi langsung Margono (2007: 158). Pada teknik

observasi peneliti melakukan:

a. Pengamatan lapangan, yakni mengamati lokasi tempat pengambilan data

untuk melihat situasi dan kondisi sekolah, kemudian melakukan interview

kepada siswa dan kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia (meminta

silabus dan RPP yang digunakan guru untuk membelajarkan materi

memahami teks prosedur kompleks).

b. Catatan lapangan, yakni mencatat waktu dan tempat pelaksanaan, serta

mencatat aktivitas guru dan siswa pada saat proses pembelajaran ber-

langsung, yang meliputi instrumen pengumpulan data perencanaan

pembelajaran (RPP yang digunakan guru), instrumen pelaksanaan pem-

belajaran (tahap awal, inti, dan penutup), dan instrumen aktivitas siswa

(apa yang dilakukan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti kumpulkan adalah RPP, video, foto pembelajaran

dan hasil pembelajaran memahami teks prosedur kompleks yang dilakukan

oleh guru.
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3. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan tanya jawab secara lisan, baik secara langsung melalui tatap muka

(face to face) antara sumber data (responden) atau secara tidak langsung

Triyono (2012: 162). Wawancara dilakukan untuk dapat memperjelas data

yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan di dalam penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran

Bahasa Indonesia terkait materi yang dibelajarkan yakni memahami teks

prosedur kompleks, tolok ukur kemampuan siswa dalam menerima suatu

pembelajaran dan mengenai riwayat hidup guru.

4. Rekaman adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengabadikan hal-

hal yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Pada penelitian

pembelajaran memahami teks prosedur kompleks, 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.

Peneliti mengamati tiga aspek. Aspek tersebut ialah perencanaan, pelaksanaan,

dan penilaian pembelajaran. Data mengenai perencanaan pembelajaran yang

bersumber dari materi pelatihan implementasi Kurikulum 2013. Berikut instrumen

perencanaan pembelajaran oleh guru dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.
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Tabel 3.1
Instrumen Pengamatan Perencanaan Pembelajaran

No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
A. Identitas Mata Pelajaran

1.
satuan pendidikan,kelas,semester, program/program keahlian,
matapelajaran 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

3. Kesesuaian dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
C. Perumusan Tujuan Pembelajaran
1. Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan tercapai
2. Kesesuaian dengan kompetensi dasar
D. Pemilihan Materi Ajar
1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2. Kesesuaina 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 danpendekatan scientific
3. Kesesuaian dengan karekteristik peserta didik
G. Model Pembelajaran
1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2. Kesesuaian dengan pendekatan scientific
H. Skenario Pembelajaran
1. Menampilkan kegiatab 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 indikator pencapaian kompetensi
3. Kesesuaian kunci jawaban dengan soal
4. Kesesuaian pedoman penskoran dengan soal

Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan
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Instrumen selanjutnya adalah instrumen pelaksanaan pembelajaran oleh guru.

Data aktivitas guru diperoleh dari lembar observasi yang diamati selama kegiatan

pembelajaran Bahasa Indonesia. Lembar observasi dapat dilihat dari tabel 3.2

berikut.

Tabel 3.2
Instrumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran oleh Guru

Aspek yang Diamati
1. 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.

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
1. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik.
2. Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok,

dan melakukan observasi.

2. 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.
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Penerapan Pendekatan Scientific
1. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati.
2. Memfasilitasi peserta didik untuk menanya.

3. Memfasilitasi peserta didik untuk menalar.
4. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk mencoba.

5. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk mengomunikasikan.

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu
1. Menyajikan pembelajaran sesuai tema/materi pokok
2. Menyajikan pembelajaran dengan memadukan berbagai muatan

kurikulum sesuai dengan karakteristik pembelajarannya
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.

3. 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 Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan
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Berdasarkan instrumen kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh

guru, pada kegiatan ini guru tentu melibatkan peserta didik. Pelibatan peserta

didik itu menimbulkan aktivitas. Maka, selain kedua instrumen di atas, digunakan

pula instrumen aktivitas dalam pembelajaran tersebut. Instrumen aktivitas siswa

seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Instrumen Aktivitas Siswa

No Indikator Deskripstor

1 Aktivitas Mengamati
Siswa mengamati secara langsung semua
yang diberikan oleh guru, pada proses
pembelajaran.

2 Aktivitas Menanyakan

Siswa mengajukan pertanyaan tentang
informasi yang tidak dipahami dari apa yang
diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang
diamati
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke
pertanyaan yang bersifat hipotetik).

3 Aktivitas Menalar
Siswa memahami, mencerna, lalu
menyimpulkan apa yang dipelajari serta
informasi yang didapatkan.

4 Aktivitas Mencoba
Siswa mempraktekan apa yang telah
dipelajari atau informasi yang
didapatkannya.

5
Aktivitas
Mengomunikasikan

Siswa menyampaikan hasil pengamatan,
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara
lisan, tertulis, atau media lainnya

Sumber: Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemahaman teks prosedur kompleks dapat dilihat dari instrumen memahami teks

prosedur kompleks seperti pada tabel berikut.
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Tabel 3.4
Instrumen Memahami Teks Prosedur Kompleks

Indikator Sub Indikator Deskriptor
1. Struktur teks

prosedur
kompleks

a. Tujuan teks
prosedur
kompleks

Hasil akhir yang akan dicapai.
Contohnya berikut ini hal yang harus
Anda perhatikan ketika ditilang, dengan
memperhatikan hal ini, ketika
melakukan pelanggaran, Anda tidak
akan dirugikan dan akan mendapat
sanksi sesuai dengan peraturan.

b. Langkah-langkah
teks prosedur
kompleks

Cara-cara yang ditempuh agar tujuan
tercapai. Langkah-langkah merupakan
urutan yang biasanya tidak dapat diubah
urutannya. Contohnya pertama, kenali
si petugas. Kedua, pahami kesalahan.
Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran.
Keempat, jangan serahkan kendaraan
atau STNK begitu saja. Kelima, terima
atau tolak tuduhan.

2. Ciri
kebahasaan
teks
prosedur
kompleks

a. Partisipan Semua individu yang berperan serta
dalam suatu kegiatan, seperti
pengendara dan Anda pada kalimat
pengendara kendaraan bermotor perlu
mengetahui prosedur penilangan.

b. Verbal material Verba yang mengacu pada tindakan
fisik dalam suatu peristiwa, seperti kata
mengendarai pada kalimat Usman
mengendarai mobil barunya dengan
sangat lihai dan terlatih.

c. Konjungsi
temporal

Konjungsi yang mengacu pada urutan
waktu dan menjadi sarana kohesi teks,
seperti konjungsi temporal sederajat
(sebelumnya, sesudahnya, lalu,
kemudian, dan selanjutnya) dan
konjungsi temporal tidak sederajat
(apabila, bila, bilamana, demi, hingga,
ketika, sambil, sebelum, sedari, sejak,
selama, semenjak, sementara, seraya,
waktu, tatkala, dan sebagainya).

3. Kalimat
berdasarkan
fungsi teks
prosedur
kompleks

a. Kalimat imperatif
Meminta seseorang melakukan sesuatu,
salah satu contohnya seperti pahami
kesalahan Anda.

b. Kalimat deklaratif

Berisi pernyataan yang berfungsi
memberikan informasi. Salah satu
contohnya adalah pengendara
memahami kesalahannya.

c. Kalimat Berisi pertanyaan yang berfungsi
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Indikator Sub Indikator Deskriptor

interogatif
meminta informasi. Salah satu
contohnya adalah apakah Anda
mengenali petugas?

4. Piranti
kohesi teks
prosedur
kompleks

a. Kohesi

Keserasian hubungan antara unsur yang
satu dengan unsur yang lain.
Contohnya, pengulangan kata listrik
pada wacana berikut Listrik mempunyai
banyak kegunaan. Orang tuaku
berlangganan listrik dari PLN. Baru-
baru ini tarif pemakaian listrik naik
25%, sehingga banyak masyarakat yang
mengeluh. Akibatnya, banyak
pelanggan listrik yang melakukan
penghematan. Jumlah peralatan yang
menggunakan listrik sekarang
meningkat. Alat yang banyak
menyedot listrik adalah AC atau alat
penyejuk udara.

Sumber: Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik/ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengambilan data pada penelitian ini difokuskan:

1. Hasil wawancara antara penulis dengan guru mengenai pembelajaran yang

dilakukan;

2. Pengamatan lapangan dan catatan lapangan yang dibuat oleh penulis saat

penelitian pendahuluan dan saat penelitian pembelajaran memahami teks

prosedur kompleks;

3. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mengenai pembelajaran memahami

teks prosedur kompleks;

4. Pelaksanaan pembelajaran aktvitas guru dan mengajarkan dan aktivitas siswa

dalam belajar;

5. Hasil belajar siswa dapat memahami teks prosedur kompleks dengan

kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai.
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3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh

temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke

arah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat. (Ali, 1992:

171). Data yang diperoleh mengenai teks prosedur kompleks maka akan dianalisis

dengan langkah-langkah 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 prosedur kompleks 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 prosedur kompleks 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, guru melaksanakan tiga tahap

dalam pembelajaran memahami teks prosedur kompleks siswa kelas X SMA

Global Madani Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016, yaitu perencanaan

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Penulis

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pada tahap perencanaan pembelajaran memahami teks prosedur kompleks, guru

membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP yang disesuaikan dengan

komponen pembelajaran Kurikulum 2013. 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.

Pada pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan tiga tahap dalam pelaksanaan

pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Kegiatan pendahuluan, guru melakukan apersepsi dan motivasi dengan

mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa. Terdapat indikator yang tidak

dilaksanakan oleh guru, yakni guru tidak menyampaikan manfaat materi
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pembelajaran. Pada kegiatan inti guru telah melaksanakan komponen pelaksanaan

pembelajaran sesuai dengan instrumen. Hanya saja guru tidak melaksanakan

pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Materi yang

disampaikan guru pada pembelajaran yaitu tentang teks prosedur kompleks.

Selama pelaksanaan pembelajaran memahami teks prosedur kompleks, guru

selalu memberikan penguatan terhadap materi yang dibahas. Selain itu guru juga

menerapkan pendekatan scientific dan mengajak siswa untuk mengamati,

mananya, menalar, mencoba dan mengomunikasikan. Guru juga memanfaatkaan

sumber belajar berupa buku cetak dan media berupa power point dengan

penggunaan bahasa yang benar dan tepat. Kegiatan penutup yang dilakukan guru

adalah melakukan refleksi mengenai hasil pembelajaran, didalam kegiatan

penutup guru tidak memberikan tes lisan atau tulisan. Aktivitas yang dilakukan

siswa pada pelaksanaan pembelajaran memahami teks prosedur kompleks seperti

aktivitas mengamati, menanya, menalar, menganalisis, dan mengomunikasikan

sudah terlaksana dengan baik.

Pada penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah sesuai dengan

penilaian yang terdapat dalam Kurikulum 2013. Saat proses pelaksanaan

pembelajaran memahami teks prosedur kompleks, terlihat guru telah

melaksanakan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan dilakukan oleh guru dengan

memberikan soal berkaitan dengan teks prosedur kompleks secara lisan maupun

tulisan. Penilaian tes tertulis yang diberikan kepada siswa yaitu menginterpretasi

teks prosedur kompleks, mengidentifikasi pembagian kalimat berdasarkan fungsi,

menentukan struktur teks, mengidentifikasi ciri kebahasaan, dan mencari piranti

kohesi yang terdapat dalam teks cara membuat e-mail. Penilaian keterampilan
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yang dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan penilaian kinerja atau unjuk

kerja. Penilaian keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis

telah dilakukan oleh siswa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang disimpulkan oleh peneliti

sebagai berikut.

1. Peneliti menyarankan kepada kepala sekolah, untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran, kompetensi guru perlu ditingkatkan. Kompetensi tersebut

berpengaruh pada kinerja guru dalam pembelajaran di kelas. Untuk itu, kepala

sekolah disarankan untuk memberikan motivasi kepada guru guna

meningkatkan kompetensinya. Di samping itu, kepala sekolah perlu

memotivasi guru agar lebih memperluas wawasan untuk pembelajaran yang

kreatif dan inovatif.

2. Peneliti menyarankan kepada guru Bahasa Indonesia, agar dapat

menyesuaikan antara rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah

dibuat dengan pelaksanaan pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung

secara terstruktur. Misalnya, pada pelaksanaan dan penilaian. Pada kegiatan

pelaksanaan hendaknya guru memperhatikan pelaksanaan pembelajaran

terutama pada kegiatan pendahuluan. Ketika memulai pembelajaran, guru

hendaknya melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan menyampaikan

manfaat materi pembelajaran. Guru harus menyesuaikan alokasi waktu yang

ada pada RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. Seharusnya guru pada

kegiatan penutup memberikan tes lisan atau tulisan kepada peserta didik untuk
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mengetahui tingkat kemampuan yang didapatkan siswa. Pada penilaian

pembelajaran guru seharusnya dapat menilai sesuai dengan penilaian yang

tertera pada RPP.

3. Peneliti menyarankan kepada mahasiswa, khususnya yang akan meneliti di

bidang kajian yang sama hendaknya dapat memilih materi pembelajaran yang

lebih bervariasi dan sesuai dengan perkembangan kurikulum yang berlaku di

sekolah.

4. Peneliti menyarankan kepada calon guru, agar dapat menerapkan

pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan instrumen perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
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