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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks siswa kelas X
SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 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, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Semua indikator
telah dipenuhi oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dilaksanakan oleh guru. Pada
kegiatan pendahuluan terdapat dua indikator yang tidak dilaksanakan guru, yakni
guru tidak menyampaikan manfaat materi pembelajaran dan tidak menyampaikan
kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Guru telah melaksanakan semua
komponen dan indikator dalam kegiatan inti dan penutup pembelajaran. Aktivitas
yang dilakukan siswa yaitu aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba,
dan mengomunikasikan. Namun, satu indikator tidak dilaksanakan yaitu aktivitas
siswa menanya. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah sesuai
dengan teknik penilaian kurikulum 2013, yakni penilaian autentik. Penilaian yang
dilakukan guru mencakup penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi
pengetahuan dan penilaian kompetensi keterampilan.

Kata kunci: mengabstraksi, pembelajaran, teks prosedur kompleks.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan salah satu upaya membentuk kehidupan bangsa yang

lebih baik. Pembelajaran terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem

atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau

didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek

didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan

efisien (Komalasari, 2013:3). Pembelajaran merupakan proses, artinya sesuatu

yang tidak bisa jadi secara instan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang tepat

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahap

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pembelajaran terjadi antara guru dan

siswa. Dalam pembelajaran guru memiliki peranan penting sebagai fasilitator

sekaligus motivator yang mendorong siswa untuk menguasi materi yang

diajarkan. Mengingat pentingnya peranan seorang guru dalam keberhasilan proses

pembelajaran di sekolah maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa guru haruslah

mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai seorang pendidik yang

menghantarkan siswa menuju keberhasilan belajar.

Pada setiap pembelajaran terdapat banyak harapan-harapan pembelajaran yang

baik berupa sarana dan prasarana yang mendukung, guru yang profesional, siswa
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yang aktif dalam pembelajaran, media pembelajaran yang tepat agar terciptanya

pembelajaran yang aktif dan menyenankan. Namun, harapan tersebut tidak sesuai

dengan kenyataan dalam proses pembelajaran berlangsung hingga timbulnya

suatu permasalahan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tidak berlangsung

secara maksimal.

Salah satu pembelajaran yang wajib dilaksanakan pada pendidikan di Indonesia

adalah pembelajaran Bahasa Indonesia. Kurikulum 2013 menempatkan Bahasa

Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain dan karenanya harus berada di

depan semua mata pelajaran lain. Tahun pelajaran 2013/2014 pemerintah

menerapkan kurikulum baru yakni kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach) pada

proses pembelajaran di kelas. Kurikulum 2013 diberlakukan untuk meningkatkan

mutu serta hasil pendidikan dasar hingga menengah. Pada Kurikulum 2013 proses

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual yang ditekankan

pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu pendekatan ilmiah.

Kurinasih & Sani (2013: 63) menjelaskan bahwa pada Kurikulum 2013

pembelajaran lebih mengarah pada situasi nyata lingkungan peserta didik, dengan

harapan peserta didik dapat langsung menerapkan ilmu yang didapat dari

pembelajaran di sekolah.

Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dijelaskan melalui

logika atau penalaran tertentu, bukan sekedar khayalan belaka. Pendekatan

saintifik dalam pembelajaran yang dimaksudkan meliputi mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, menalar, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan.

(Kurinasih & Sani, 2013:30). Pendekatan ilmiah memfokuskan pembelajaran pada
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ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut telah disesuaikan

dengan tujuan kurikulum 2013 yaitu menghasilkan peserta didik yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, mandiri, dan

bertanggung jawab.

Pembelajaran Bahasa Indonesia kini berbasis teks, hal ini terlihat dari teks yang

akan diajarkan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK yakni teks anekdot, laporan

hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi. Pembelajaran mengabstraksi

teks prosedur kompleks diajarkan di jenjang SMA/MA/SMK/MAK yakni masuk

dalam KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. KD 4.4

Mengabstraksi teks anekdot, eksposisi, laporan hasil observasi, prosedur

kompleks, dan negosiasi baik secara lisan maupun tulisan.

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. Langkah-langkah kegiatan yang kita kemukakkan

harus benar. Kekeliruan dalam urutan bisa menyebabkan hasil dari kegiatan

menjadi gagal, atau bahkan mencelakakan. Pembelajaran menulis teks prosedur

kompleks penting diajarkan kepada siswa karena teks prosedur kompleks

memiliki peranan penting dalam kehidupan. Teks prosedur kompleks lebih

populer dengan istilat trik atau kiat. Teks prosedur kompleks dapat ditemukam di

surat kabar atau majalah. Bacaan mengenai teks prosedur kompleks memiliki

tempat tersendiri dan selalu dicari oleh pembacanya khususnya oleh siswa. Salah



4

satu tujuan dari pembelajaran teks prosedur kompleks yakni, siswa mampu

mengabstraksi teks prosedur kompleks.

Mengabstraksi berarti meringkas teks menjadi suatu teks baru yang lebih pendek.

Mengabstraksi teks prosedur kompleks dilakukan berdasarkan kata-kata kunci

ataupun ide-ide pokoknya. Adapun keberadaan ide pokok lazimnya terdapat pada

kalimat awal atau kalimat akhir pada setiap paragraf dalam teks itu. Ringkasan

tersebut perlu diperhatikan bahwa penyusunan kata-kata kunci harus tetap

didasarkan pada kesinambungan antarkalimat. Untuk itu, diperlukan kata

penghubung antarkalimat yang tepat. Dalam menentukan kata-kata kunci ataupun

ide-ide pokoknya hingga pada tahap penyusunan abstrak inilah yang menjadi

kesulitan siswa. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui

pemahaman siswa pada pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks.

Peneliti memilih di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, karena sekolah tersebut

merupakan salah satu sekolah yang memiliki akreditasi A di Kota Bandar

Lampung dan sekolah tersebut merupakan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang

masih mempertahankan kurikulum 2013 di Bandar Lampung sampai saat imi.

SMA Negeri 1 Bandar Lampung banyak meraih prestasi dalam bidang akademik,

olahraga maupun seni. Selain itu, SMA Negeri 1 Bandar Lampung sudah

memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga guru tidak sulit dalam

menunjang proses pembelajaran di kelas.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimanakah pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks pada siswa

kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016?”.

Pembelajaran difokuskan pada hal sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran mengabstraksi teks prosedur

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

2015/2016?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran mengabstraksi teks prosedur

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

2015/2016?

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran mengabstraksi

teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2015/2016. Tujuan difokuskan pada hal di bawah ini.

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran mengabstraksi teks prosedur

kompleks pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung 2015/2016.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran mengabstraksi teks prosedur

kompleks pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung 2015/2016.

3. Mendeskripsikan penilaian pembelajaran mengabstraksi teks prosedur

kompleks pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung 2015/2016.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Berikut merupakan

manfaat dari penelitian ini.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian pembelajaran

khususnya pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks sehingga dapat

memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi tentang

perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian pembelajaran mengabstraksi teks

prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung

dengan menggunakan Kurikulum 2013 sehingga guru mata pelajaran Bahasa

Indonesia dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam

merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran mengabstraksi teks

prosedur kompleks.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal berikut.

1. Subjek dalam penelitian ini yakni guru dan siswa.

2. Objek penelitian adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran mengabstraksi teks

prosedur kompleks

3. Tempat penelitian berada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

4. Waktu penelitian pada semester genap saat pembelajaran mengabstraksi teks

prosedur kompleks.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan

perubahan kelakuan (Hamalik, 2014: 36). Pembelajaran merupakan suatu

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru,

dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku,

papan tulis, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan,

terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur,

meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan

sebagainya (Hamalik, 2014: 57).

Pembelajaran menjadi suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau

pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pada pendidikan formal

(sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena

guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran di

sekolah semakin berkembang, dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai

pembelajaran dengan sistem modern. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekadar

kegiatan mengajar (pengajaran) yang mengabaikan kegiatan belajar, yaitu sekedar
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rmenyiapkan pengajaran dan melaksanakan prosedur mengajar dalam

pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi

dan melaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi.

2.2 Komponen Pembelajaran

Pembelajaran memiliki tujuan yang harus dicapai. Komponen-komponen dalam

pembelajaran yang saling berkaitan dapat mendukung tercapainya tujuan

pembelajaran. Proses pembelajaran harus terdapat komponen-komponen

pembelajaran untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran tersebut

Komponen-komponen dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.

2.2.1 Strategi Pembelajaran

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam

mencapai tujuan. 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,

yakni tujuan pembelajaran (Suliani, 2011: 5).

Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem

pembelajaran, yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem

tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor

lain. Faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah: (1)

tujuan, (materi), (3) siswa, (4) fasilitas, (5) waktu, dan (6) guru (Tim Pengembang

MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2012: 153). Pendapat lain dikemukakan

Suliani (2011: 5) strategi merupakan usaha untuk memeroleh kesuksesan dan

keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan rencana

tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan
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berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk

mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan pembelajaran.

Dick dan Carey dalam Suliani (2011: 4) menyatakan bahwa strategi pembelajaran

adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara

bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Jadi, strategi

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan

siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2.3.2 Model Pembelajaran

Yani (2014: 131) mengatakan bahwa Permendikbud Nomor 65 tahun 2013

tentang Standar memberi peluang bagi guru untuk menggunakan model

pembelajaran penemuan (discovery learning), pembelajaran berbasis masalah

(problem based learning), dan pembelajaran berbasis projek (project based

learning).

Variabel dalam model pembelajaran pada kurikulum 2013 diklasifikasikan

menjadi 3 yaitu:

1. Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning)

Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses

pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam

bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. 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.
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Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) adalah metode

pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menemukan sesuatu dari

proses pengamatan dan penelitian. Metode pembelajaran untuk menemukan

sendiri dianggap paling baik karena peserta didik mengoptimalkan potensi rasa

ingin tahunya. Peserta didik didorong untuk lebih aktif dan menghasilkan

pengetahuan yang lebih bermakna karena sesuai dengan kebutuhannya. Dengan

model pembelajaran discovery pengetahuan yang diperoleh siswa akan lama

diingat, konsep-konsep jadi lebih mudah diterapkan pada situasi baru dan

meningkatkan penalaran siswa (Dahar dalam Yani, 2014: 132).

Menurut Yani (2014: 134) 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.
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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.

Gagasan pokok dari model pembelajaran penemuan (discovery learning) adalah

peserta didik dihadapkan kepada suatu situasi yang memotivasi mereka

melakukan pengamatan, mencoba mengumpulkan data, mengolah dan menarik

kesimpulan. Untuk mengurangi hasil yang tidak memuaskan (karena dapat

menurunkan motivasi), guru harus bertindak sebagai petunjuk jalan, membantu

menghubungkan fakta satu dengan fakta lainnya, sampai akhirnya peserta didik

merasakan adanya penambahan pengetahuannya.

2. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang

menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata (Kurniasih dan

Sani, 2014: 75). Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning

adalah pembelajaran yang dapat dikolaborasikan dengan pembelajaran saintifik.

Sebagaimana prinsip pembelajaran saintifik, peranan guru adalah fasilitator dan

mentor dan tidak memposisikan sebagai sumber solusi terhadap masalah yang

sedang dihadapi (Yani, 2014: 136). Lebih lanjut, Yani mengungkapkan problem

based learning memungkinkan bagi peserta didik untuk aktif dan berani

mengajukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Dengan cara ini, peserta
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didik mengembangkan keterampilan untuk melakukan pengamatan dan

merumuskan masalah serta mengumpulkan data.

Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning yang dikutip Yani

(2014: 136) dari http://www.studys.net/pbl.htm adalah sebagai berikut.

1) Menjelajahi semua isu (explore the issues) yang berkembang dari suatu topik

yang hangat dibicarakan oleh masyarakat atau masalah lain yang menurut

guru perlu dikaji ulang. Pada tahap ini berbagai isu diharapkan mengemuka

langsung dari mulut peserta didik.

2) Mendaftar apa yang perlu diketahui (List: What do we know?) dalam

pendalaman materi dari apa yang perlu diketahui sudah mulai ditakar

kemampuan dan keterbatasan para peserta didik dalam menjawab pertanyaan.

Kajian kemampuan dapat ditelusuri dari sumber informasi yang mudah dan

yang sulit diperoleh.

3) Mengembangkan dan menulis pernyataan masalah dengan menggunakan

bahasa sendiri (develop and write out, the problem statement in your own

word) pernyataan perlu dirumuskan oleh setiap peserta didik agar pada saat

merumuskan pertanyaan masalah terjadi perenungan dan pendalaman masalah

yang sekaligus menguji kelayakannya untuk dipilih. Dalam merumuskan

pernyataan masalah akan terjadi “editing” terhadap daftar masalah yang

dirumuskan pada tahap kedua.

4) Setelah masalah dirumuskan, selanjutnya dibuat daftar solusi sebagai jalan

keluar dari masalah (List out possible solutions) pada proses penyusunan, guru

dapat meminta peserta didik untuk mengurutkan solusi yang paling mudah

dilakukan sampai sangat sulit dilakukan atau memilih solusi yang terbaik dan

paling memungkinkan untuk berhasil.
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5) Membuat prediksi durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

masalah (List actions to be taken with a timeline) pada saat bersamaan

membuat daftar sumberdaya yang akan dilibatkan dan menetapkan jadwal

serta tugas dari masing-masing pihak yang terlibat.

6) Melakukan refleksi terhadap setiap tahapan menyelesaian masalah agar dapat

dipahami oleh semua anggota kelompok yang selanjutnya menetapkan solusi

yang akan diambil dan mengkomunikasikannya.

Gagasan pokok dari model pembelajaran berbasis masalah (problem based

learning) adalah peserta didik berperan sebagai pemecah masalah yang tidak

terstruktur sebagai kegiatan belajar mereka. Peserta didik dituntut aktif  dengan

cara menghadapkan peserta didik agar mampu menyelesaikan masalah yang ada

secara aktif dan dapat menyelesaikan masalah kemudian mengomunikasikannya.

3. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)

Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata

(Kurniasih dan Sani, 2014: 81-82).

Bern dan Erickson (dalam Komalasari, 2013: 70) menegaskan bahwa

pembelajaran berbasis proyek (project based learning) merupakan pendekatan

yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan siswa

dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya, mendorong siswa

untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan pada akhirnya

menghasilkan karya nyata.
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Sebagai media, dalam pembelajaran berbasis proyek ini peserta didik dituntut

mengawali kegiatannya melalui penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan,

merumuskan masalah utama yang menjadi pembimbing dalam melaksanakan

kegiatan atau pekerjaan itu lalu diikuti upaya pemecahan masalah dengan kegiatan

pengumpulan data, menganalisis data, sampai pada pelaporan hasil analisis yang

menjadi pemecahan masalah yang diajukan (Mahsun, 2014: 136).

Mahsun (2014: 136) menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dilalui dalam

pembelajaran berbasis proyek:

1) Peserta didik diminta menentukan topik kegiatan yang akan dilakukan.

2) Peserta didik merumuskan pertanyaan penuntun sebagai proses inquiry.

3) Peserta ddik menetapkan kerangka kerja yang merupakan jabaran kegiatan

dalam rangka menjawab masalah yang diajukan.

4) Peserta didik membuat desain proyek dalam bentuk usul kegiatan.

5) Menetapkan jadwal pelaksanaan.

6) Melaksanakan kegiatan yang telah diusulkan dalam desain usul kegiatan.

2.2.4 Pendekatan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses ilmiah, karena itu kurikulum 2013

mengamanatkan esensi pendekatan saintifik atau ilmiah dalam pembelajaran.

Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan

sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Kurniasih dan Sani, 2014: 29).

Pembelajaran Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik. Pendekatan

saintifik dalam proses pembelajaran, dapat dimaknai sebagai pendekatan yang

bersifat empirik yang dilakukan secara sistematis, terkontrol, dan kritis, yang

dimulai dari pengamatan, mempertanyakan, pengumpulan data/informasi,
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penganalisisan, penghubungan, sampai pada tahap penyajian atau pelaporan

(Mahsun, 2014: 123).

Kegiatan pembelajaran seperti ini dapat membentuk sikap, pengetahuan, dan

keterampilan peserta didik secara maksimal. 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 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).

Tabel 2.1 Tabel Kegiatan Belajar Berdasarkan Lima Langkah Pembelajaran
Saintifik

Langkah
Pembelajaran

Kegiatan Belajar Kompetensi yang
Dikembangkan

Mengamati Membaca, mendengar,
menyimak, melihat (tanda
atau dengan alat)

Melatih kesungguhan,
ketelitian, mencari
informasi

Menanya 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)

Mengembangkan
kreativitas, rasa ingin
tahu, kemampuan
merumuskan pertanyaan
untuk membentuk
pikirian kritis yang perlu
untuk hidup cerdas dan
belajar sepanjang hayat
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Langkah
Pembelajaran

Kegiatan Belajar Kompetensi yang
Dikembangkan

Mengumpulkan
informasi/eksperimen

1. Melakukan eksperimen
2. Membaca sumber lain

selain buku teks
Mengamati objek,
kejadian, dan aktivitas

3. 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.

Mengasosiasikan atau
mengolah informasi

1. Mengolah informasi
yang sudah dikumpulkan
dengan baik terbatas dari
hasil mengumpulkan
eksperimen maupun
hasil mengamati dan
mengumpulkan
informasi.

2. Pengolahan informasi
yang dikumpulkan dari
yang bersifat menambah
kelulusan 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.

Mengomunikasikan Menyampaikan hasil
pengamatan, kesimpulan
berdasarkan 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: Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
Bagian Pedoman Umum Pembelajaran.
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2.3 Tahapan Pembelajaran

Di dalam tahap pembelajaran, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan guru pada

proses pembelajaran dikelas, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Berdasarkan Standar Nasional

Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a, guru harus mampu mengelola

kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan

mengevaluasi pembelajaran.

2.3.1 Perencanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran yang direncanakan dengan baik akan mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan

Pembelajaran, 2012: 132). 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 belajar (Rusman, 2012: 4).

Dengan demikian, semakin baik perencanaan pembelajaran dikembangkan

diyakini akan semakin baik pula proses pembelajaran dilaksanakan.

Sebelum memulai pembelajaran guru menggunakan perencanaan pembelajaran

sehingga pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu,

perencanaan pembelajaran memunyai peranan penting untuk mengarahkan guru
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selama proses pembelajaran berlangsung. Perencanaan proses pembelajaran

meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang memuat

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Silabus dan RPP tersebut

sebagai bahan acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran

atau tema tertentu yang mencakup Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi

Lulusan (SKL) dan Kompetensi Dasar (KD), Materi Pokok atau pembelajaran,

kegiatan Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar

(Depdiknas dalam Komalasari, 2013: 180).

Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari silabus

yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Didalam RPP tercermin kegiatan

yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah

ditetapkan. RPP berfungsi sebagai rambu-rambu bagi guru dalam mengajar.

Rambu-rambu tersebut berupa tujuan akhir yang akan dicapai setelah

pembelajaran, materi belajar apa yang akan disampaikan, metode pembelajaran

apa yang akan digunakan oleh guru, langkah-langkah pembelajaran apa yang akan

ditempuh, alat atau sumber belajar apa yang akan digunakan, serta terakhir apa

bentuk penilaian yang akan dilaksanakan (Komalasari, 2013: 193—194)

(Kosasih, 2014: 145) mengemukakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii)

metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian. Komponen-

komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut

ini.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RPP

Sekolah :
Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
Materi Pokok :
Alokasi Waktu :
A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator

1. _____________ (KD pada KI-1)
2. _____________ (KD pada KI-2)
3. _____________ (KD pada KI-3)

Indikator: __________________
4. _____________ (KD pada KI-4)

Indikator: __________________
Catatan:
KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam
indikator
karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung.
Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui
proses pembelajaran langsung.
C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media
2. Alat/Bahan
3. Sumber Belajar

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Kesatu:

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
b.KegiatanInti(...menit)
c. Penutup (…menit)

2. Pertemuan Kedua:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)
b. Kegiatan Inti (...menit)
c. Penutup (…menit), dan seterusnya.

H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian
2. Bentuk instrumen dan instrumen
3. Pedoman penskoran

Sumber : Kosasih, (2014: 146)

Berdasarkan format di atas, RPP meliputi komponen-komponen berikut.

1. Identitas Mata Pelajaran

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

program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta
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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. Kompetensi Inti

KI menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan

yang harus dicapai siswa pada setiap kelas dan lebih lanjut dirinci dalam

kompetensi dasar mata pelajaran. KI mencakup tiga ranah yaitu spritual

sosial (sikap, KI-1, KI-2), pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI-4).

Keempat kompetensi itu dapat dikutip seutuhnya dari kurikulum. Namun,

untuk keefektifan pengutipan KI cukup untuk RPP bagian depan, pada

RPP selanjutnya bisa dikosongkan.

3. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa

dalam mata pelajaran tertentu. KD berfungsi rujukan perumusan tujuan

dan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

4. 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 3 dan KI 4 sebelum menentukan
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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, indikator 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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Menurut Uno (2011: 40) bahwa tujuan pembelajaran yang baik adalah

mengandung unsur Adience, Behaviour, Conditioning, Degree, biasanya

unsur Conditioning (C) berada diawal kalimat tujuan, baru diikuti unsur

yang lain. Adapun penjelasan dari Formula Baker sebagai berikut.

Tabel 2.2 Tujuan Pembelajaran yang Baik.

A

Audience, artinya sasaran sebagai pembelajar yang perlu
dijelaskan secara spesifik agar jelas untuk siapa tujuan tersebut
diberikan.
Misalnya: Siswa kelas V MI, Kelas IX MTs, Kelas XII MA,
dan lainnya.

B

Behaviour, adalah perilaku spesifik yang diharapkan dilakukan
atau dimunculkan siswa setelah pembelajaran
berlangsung. Behaviour ini dirumuskan dalam bentuk kata
kerja operasional.
Misalnya: Merinci, Membedakan, Mengidentifikasi,
Mengklasifikasikan, dan lainnya.

C

Conditioning, yaitu keadaan yang harus dipenuhi atau
dikerjakan siswa pada saat dilakukan pembelajaran.
Misalnya: Dengan cara mengamati, Dengan berdiskusi, Dengan
menyimak penjelasan guru, Dengan membaca buku sumber,
Dengan menggunakan kamus, Dengan menggunakan internet,
dan lainnya.

D

Degree, adalah batas minimal tingkat keberhasilan terendah
yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang
diharapkan. Penentuan ini tergantung jenis materi, dan penting
tidaknya materi.

Misalnya: 3 contoh, 4 jenis, minimal 4 macam, dan lainnya.

5. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur untuk

menunjukkan ketercapaian suatu KD. Indikator juga berfungsi sebagai

penanda ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. Indikator seharusnya

diturunkan dari KD atau dari tujuan pembelajaran yang mencakup ranah

afektif, kognitif, dan psikomotor. Indikator pencapaian kompetensi
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dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yakni kata kerja

yang dapat diamati dan diukur melalui proses penilaian.

6. Materi Ajar

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

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan KD atau rumusan indikator

pencapaian kompetensi.

7. Alokasi Waktu

Alokasi waktu berarti lamanya proses pembelajaran yang diperlukan di

dalam setiap pertemuan.

8. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan cara atau langkah-langkah pembelajaran

yang akan digunakan guru untuk mencapai sesuatu kompetensi tertentu.

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.

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

mana yang berkategori pendekatan, metode/model, dan mana yang
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berkategori teknik pembelajaran. Bertemali dengan ini perlu ditegaskan

bahwa ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, latihan, pengamatan,

dan wawancara bukanlah metode pembelajaran melainkan teknik

pembelajaran.

9. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

a. Media adalah sarana yang berfungsi sebagai pengantar materi

pembelajaran, misalnya LCD, benda tiruan, papan tulis, televisi.

b. Alat adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti

spidol, penggaris, penghapus, busur, mikroskop.

c. Sumber yang dimaksud bisa berupa orang (narasumber), buku

referensi, alam, peristiwa sosial budaya.

10. Skenario Pembelajaran

Komponen ini mencakup tiga bagian umum, yakni pendahuluan, inti, dan

penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan

pembelajaran. Di dalamnya terdapat langkah pengondisian kesiapan

siswa serta penumbuhan motivasi belajar. Pada bagian ini juga, guru

dapat mengenalkan materi pelajaran dan pengaitannya dengan materi

sebelumnya (apersepsi). Alokasi waktu berkisar 10-20 menit.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan inti berisi langkah-langkah pembelajaran utama. Isinya

menggambarkan kegiatan siswa dan guru selama proses pembelajaran

di dalam ataupun diluar kelas sesuai dengan urutan metode
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pembelajaran yang telah direncanakan. Pada bagian ini pula

pendekatan saintifik harus tergambar dengan jelas dan sistematis.

c. Penutup

Langkah penutup diisi dengan kegiatan penyimpulan hasil kegiatan

pembelajaran oleh guru dan siswa, pelaksanaan penilaian akhir

(postest) yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis sesuai dengan

butir soal yang telah dipersiapkan sebelumnya, khususnya ranah

pengetahuan, refleksi berupa peninjauan ulang terhadap manfaat

pembelajaran yang diperoleh siswa serta kelebihan dan kekurangan

siswa di dalam menjalani proses pembelajaran, dan tindak lanjut

berupa penyampaian tugas atau saran guru.

11. Penilaian

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian autentik. Aspek

yang dinilai mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 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 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.
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2.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran

Tahap kedua dalam pembelajaran yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pelaksanaan

pembelajaran merupakan wujud nyata dari perencanaan yang telah dibuat

sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Penjelasan kegiatan pelaksanaan

pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran

yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran

dengan baik. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus mempersiapkan sebagai

berikut:

a. mengondisikan siswa agar siap secara fisik dan juga psikis sehingga dapat

mengikuti proses pembelajaran;

b. memberikan motivasi belajar kepada siswa secara kontekstual sesuai manfaat

dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan

contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional;

c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

d. mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan

dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan

pembelajaran atau KD yang akan dicapa; dan

e. menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan

yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.
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2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti dalam pelaksanaan pembelajaran siswa melaksanakan proses

pembelajaran secara nyata, berinteraksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan

guru, maupun siswa dengan sumber belajar lainnya. Kegiatan inti merupakan

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif

Efektif dan Menyenangkan

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan scientific

approach, yang didalamnya mengandung lima pilar aktivitas yang harus

dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima aktivitas tersebut

adalah aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan

mengomunikasikan. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk

terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari

guru melalui langkah-langkah kegiatan belajar sebagai berikut.

Langkah
Pembelajaran

dengan Pendekatan
Saintifik

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

Mengembangkan
kreativitas, rasa ingin tahu,
kemampuan merumuskan
pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis
yang perlu untuk hidup
cerdas dan belajar
sepanjang hayat.
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Langkah
Pembelajaran
dengan Pendekatan
Saintifik

Kegiatan/Aktivitas
Belajar

Kompetensi Yang
Dikembangkan

Mengumpulkan
Informasi/
Eksperimen

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
kemampuanmengumpulkan
informasi melalui berbagai
cara yang dipelajari,
mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar

Mengasosiasikan/

mengolah informasi

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.

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil
pengamatan, kesimpulan
berdasaekan hasil analisis
secara lisan, tertulis atau
media lainnya

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

3. Kegiatan Penutup

Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri

membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram,
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memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,

layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana

pembelajaran pada pertemuan berikutnya (Mendikbud, 2013)

2.3.3 Penilaian Pembelajaran

Komalasari (2013: 146) mengatakan bahwa istilah penilaian (assessment) dalam

pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam bukunya, Komalasari

(2013: 146—147) menjelaskan secara umum penilaian hasil belajar bertujuan

untuk (a) mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, (b) mengukur

pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, (c) mendiagnosis

kesulitan belajar peserta didik, (d) mengetahui hasil pembelajaran, (e) mengetahui

pencapaian kurikulum, (f) mendorong peserta didik untuk belajar, dan (g)

mendorong guru agar memiliki kemampuan mengajar lebih baik.

Penilaian autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau

konteks “dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk

memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa stau masalah bisa

mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dalam suatu proses pembelajaran,

penilaian auntentik mengukur, memonitor dan menilai semua aspek hasil belajar

(yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor), baik yang

tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa

perubahan dan perkembangan aktivitas, dan perolehan belajar selama proses

pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas (Komalasari, 2013: 148).
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Penilain autentik yang digunakan pada Kurikulum 2013, ada teknik dan instrumen

yang digunakan guru untuk menilai pembelajaran siswa. Penilaian yang

digunakan berupa penilaian kompetensi sikap, penilaian pengetahuan, dan

penilaian keterampilan.

1. Penilaian Kompetensi Sikap

Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan

yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu

program pembelajaran. Penilaian sikap merupakan aplikasi suatu standar atau

sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap

sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan

kemajuan sikap peserta didik secara individual.

Secara umum, penilaian sikap dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dapat

dilakakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap sebagai berikut.

1) Sikap Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap

positif, dalam diri siswa akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan

lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran

yang diajarkan. Oleh karena itu, guru perlu menilai tentang sikap siswa

terhadap mata pelajaran yang diajarkannya.

2) Sikap Terhadap Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap guru, yang mengajar suatu mata

pelajaran. Siswa yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru, akan

cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, siswa yang
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memiliki sikap negatif terhadap guru pengajar akan sukar menyerap materi

pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.

3) Sikap Terhadap Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia

Siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang

berlangsung. Proses pembelajaran disini mencakup: suasana pembelajaran,

strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Tidak sedikit

siswa yang merasa kecewa atau tidak puas dengan proses pembelajaran yang

berlangsung, namun mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan.

Akibatnya mereka terpaksa mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung

dengan perasaan yang kurang nyaman. Hal ini dapat mempengaruhi taraf

penyerapan materi pelajarannya.

4) Sikap Terhadap Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia.

Siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran yang

diajarkan, dengan cara memahami tiap-tiap materi bahasan yang diajarkan oleh

guru sebagai kunci keberhasilan proses pembelajaran.

5) Sikap Berhubungan dengan Nilai

Sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam

diri siswa melalui materi tertentu. Misanya untuk menanamkan nilai kerja

sama, kekeluargaan, tanggung jawab dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran dan

internalisasikan nilai tersebut perlu dilakukan penilaian sikap.

6) Sikap Berhubungan Dengan Kurikulum

Pembelajaran Bahasa Indonesia seperti yang diuraikan di atas, kompetensi-

kompetensi tersebut relevan juga untuk diimplementasikan dalam proses

pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013.
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Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual

yang 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 perwujudan

dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan

sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan.

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan,

dan penugasan. Tiap-tiap teknik tersebut dilakukan melalui instrumen tertentu

yang relevan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, teslisan,

dan penugasan.

1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar

salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman

penskoran.

2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.

3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau projek yang dikerjakan

secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian,

pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu

penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi

tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio.

1) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuaidengan tuntutan kompetensi.
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2) Penilaian projek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang

harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu.

3) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai

kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang

bersifatreflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi,

dan/ataukreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

2.4. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 adalah pembelajaran

berbasis teks. Dalam pembelajaran Bahasa berbasis teks, Bahasa Indonesia

diajarkan bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks

yang berfungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya pada konteks

sosial-budaya akademis.

2.4.1 Perubahan Kurikulum di Pendidikan Indonesia

Hal yang abadi dan akan tetap berlangsung di dunia adalah perubahan. Perubahan

terjadi karena perkembangan peradaban manusianya itu sendiri. Begitu pula

perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia yang selalu berkembang dan

terus dikembangkan dari masa ke masa.

Perjalanan kurikulum pendidikan nasional yang dimulai sejak tahun 1945 telah

beberapa kali mengalami perubahan seperti tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975,

1984, 1994, 2004, 2006 dan Kurikulum Tahun 2013. Perubahan tersebut

merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial

budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan
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secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di pendidikan

Indonesia.

Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu

Pancasila dan UUD 1945.  Perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan

pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Perubahan kurikulum

tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam

setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk

memajukan pendidikan.

Tabel 2.3 Perkembangan Kurikulum di Indonesia

No. Tahun Fokus Orientasi

1 1968 Subject Matter (Mata Pelajaran)

2 1975 Terminal Objectives (Tiu, Tik)

3 1984 Keterampilan Proses (CBSA Project)

4 1994
Munculnya Pembagian Kamar Antara Kurikulum
Nasional Dengan Kurikulum Muatan Lokal

5 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

6 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

7 2013 Kurikulum 2013

Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada

pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penekanan dalam

Kurikulum 1968, pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat,

dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral,

budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan

mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik.
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Sebagai pengganti kurikulum 1968 adalah kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini

menggunakan pendekatan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI),

mengarah kepada tercapainya tujuan spesifik, yang dapat diukur dan dirumuskan

dalam bentuk tingkah laku siswa. Dalam pelaksanaannya banyak menganut

psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-

jawab) dan latihan (drill).

Kurikulum 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh

pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu

belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif.

Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama

harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Pendekatan

pengajarannya berpusat pada anak didik melalui Cara Belajar Siswa Aktif

(CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional

dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik

dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor

Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral yakni

pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan

kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang

sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.

Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya adalah

pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan Pembelajaran

di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi

kepada materi pelajaran/isi). Dalam pelaksanaan kegiatan, guru harus memilih dan
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menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara

mental, fisik, dan sosial. Untuk mengaktifkan siswa guru dapat memberikan

bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen dan

penyelidikan. Dan dalam pengajaran suatu mata pelajaran harus menyesuaikan

dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa,

sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang

menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan

keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

Kurikukum yang dikembangkan pada tahun 2004 diberi nama Kurikulum

Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan

pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas

tertentu sesuai dengan standard performan yang telah ditetapkan. Hal ini

mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu

yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan.

Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu KBK sebagai pedoman

pembelajaran.

Selanjutnya pada tahun 2006, dikembangkannya kurikulum KTSP. KTSP adalah

suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakan pada posisi yang

paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP

merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi

luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka

mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap

satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber

daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas

kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.
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Prinsip Pembelajaran pada Kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dengan kurikulum

sebelumnya (KBK dan KTSP). Pada dasarnya Kurikulum 2013 merupakan

pengembangan dari dua kurikulum tersebut. Perbedaannya terletak pada titik

tekan pembelajaran dan cakupan materi yang diberikan kepada peserta didik.

Sebagaimana diketahui bahwa Kurikulum 2013 berupaya untuk memadukan

antara kemampuan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dalam mewujudkan

ketercapaian pembelajaran tersebut, ada prinsip-prinsip yang dapat dijadikan

bahan acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

2.4.2 Kurikulum 2013

1. Rasional dan Elemen Perubahan

Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19)

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Disamping itu,

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP

2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara

terpadu.

Perubahan yang sangat mendasar pada Kurikulum 2013 pada semua mata

pelajaran adalah materi disusun seimbang mencakup kompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan

pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasilnya

melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar (siswa mencari tahu) dan

Penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
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2. Konsep Dasar Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 ini adalah usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan

melalui kurikulum ini merupakan kelanjutan yang dilakukan atas rentetan

kurikulum sebelumnya. Perbedaan yang mendasar adalah sistem

pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya, dan penilainnya. Kurikulum ini

menghadirkan sistem pembelajaran yang mengedepankan proses dari pada hasil,

komponen RPP yaitu standar kompetensi dihilangkan namun secara tersirat akan

tergambar dalam RPP yang dibuat. Kurikulum sebelumnya yang secara pragmatis

pengetahuan adalah tujuan utama dalam penguasaan yang harus dimiliki peserta

didik, sementara pada Kurikulum 2013, sikap (atitude) di SD lebih dominan, skil

hanya sedikit dan pengetahuan sangat sedikit, di SMP , sikap (atitude) masih

dominan, skill sedikit ditambah, dan pengetahuan sedikit lebih banyak dari SD,

sedangkan di SMA/SMK, antara atitude, skill dan pengetahuan relatif sama

perbandingannya.

Kurikulum 2013 adalah sebuah terobosan baru di dunia pendidikan Indonesia saat

ini. Kurikulum ini lahir karena banyak kalangan menilai bahwa kurikulum KBK

dan KTSP belum bisa memberikan arah pendidikan seperti yang di harapkan.

Dalam kurikulum sebelumnya pendidikan lebih dititik beratkan pengembangan

kognitif sedangkan afektif dan psikomotor dianggap belum memadai.

3. Tujuan Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP

2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara

terpadu. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar
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memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Kemendikbud, 2013).

4. Pendekatan Ilmiah Kurikulum 2013 (Scientific Approach)

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah.

Pendekatan ilmiah atau saintifik dalam proses pembelajaran dimaksudkan sebagai

upaya menggunakan sistem, terkontrol, empiris, dan susunan , yang dimulai dari

pengamatan, mempertanyakan, pengumpulan data/informasi, penganalisisan,

penghubungan, sampai pada tahap penyajian/pelaporan (Mahsun, 2014: 123).

Pendekatan saintifik bersifat sistematis, sistematis maksudnya bahwa kegiatan

yang dilakukan secara bertahap, terarah, dan terukur. Dimulai dari yang konkret

ke yang abstrak, dari yang mudah ke yang sukar, dari yang dekat ke yang jauh

dari peserta didik, kemudian terkontrol maksudnya, bahwa dalam upaya

perpindahan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik harus dilakukan dalam

kondisi terkendali. Selanjutnya, empirik maksudnya bahwa proses pembelajaran

haruslah diawali dari pengamatan terhadap gejala alam yang menjadi objek

pembelajaran. Terakhir adalah tahap kritis, maksudnya bahwa tahap ini dilakukan

telaah keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lain yang menjadi temuan.

Apakah data, informasi, atau fakta yang diperoleh itu sudah cukup relevan dengan

tujuan yang hendak dicapai. Telaah keterkaitan juga dapat dihubungkan dengan

hasilhasil temuan terdahulu (Mahsun, 2014: 122--123).

Semua pelajaran Bahasa Indonesia mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) menggunakan pembelajaran berbasis

teks. Dengan berbasis teks, siswa menggunakan bahasa tidak saja hanya dijadikan
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sebagai sarana komunikasi, tetapi sebagai sarana mengembangkan kemampuan

berpikir. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa diharapkan memiliki

keterampilan berbahasa. Ada empat keterampilan berbahasa yakni, menyimak,

berbicara, membaca, dan menulis. Berkaitan dengan judul skripsi yang akan

diteliti oleh peneliti yakni Pembelajaran Mengabstraksi Teks Prosedur Kompleks

pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

Pembelajaran mengabstraksi masuk ke dalam KI 4 yakni tingkatan yang tinggi.

Pada KI ini siswa diharapkan memproduksi suatu karya berupa abstrak teks

prosedur kompleks, abstrak di sini masuk dalam keterampilan menulis.

Pembelajaran menulis merupakan komponen yang penting saat siswa belajar

dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bahasa tulis. Menulis

merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa

tulis sebagai media penyampainya. Menulis merupakan sebagai suatu

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh guru maupun peserta didik.

Menulis merupakan bentuk komunikasi berupa tulisan yang berfungsi sebagai

pesan atau komunikasi secara tidak langsung. (Tarigan, 2008:22) mengemukakan

bahwa menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan

ekspresi bahasa. (Rosidi, 2013:2) mendefinisikan menulis merupakan kegiatan

menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam

bahasa tulis yang diharapkan dapat dipahami pembaca dan sebagai alat

komunikasi tidak langsung. Rosidi juga menambahkan merupakan kegiatan

seseorang menyampaikan gagasan kepada pembaca dalam bahasa tulis agar bisa

dipahami oleh pembaca. Menulis merupakan kegiatan yang ekspresif dan

produktif untuk menghasilkan sebuah tulisan. Menulis dianggap sebagai suatu
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proses untuk menciptakan suatu hasil, baik opini, karya sastra yang dihasilkan

dari kegiatan menulis. Pada prinsipnya, fungsi tulisan adalah sebagai alat

komunikasi yang tidak langsung.

Pembelajaran menulis merupakan komponen yang penting saat siswa belajar

dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bahasa tulis dan melahirkan

bunyi-bunyi bahasa, ucapan dalam bentuk tulisan. Ketika menulis semua unsur

keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat hasil

yang benar-benar baik. (Tarigan, 2008:15) menyatakan bahwa menulis dapat

diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan

bahasa tulis sebagai media penyampaiannya.

2.5 Pengertian Mengabstraksi

Abstrak adalah bagian ringkas suatu uraian yang merupakan gagasan utama dari

suatu pembahasan (Rosidi, 2009: 53). Mengabstraksi berarti meringkas adalah

suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam

bentuk yang singkat. Ringkasan dapat pula diartikan sebagai hasil merangkai atau

menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan. Ringkasan merupakan

penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan

urutan isi dan sudut pandang pengarang asli.

2.6 Mengabstraksi Teks Prosedur Kompleks

Teks merupakan naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Prosedur

kompleks merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan

jelas tentang cara melakukan sesuatu (Kosasih, 2013: 65). Teks prosedur

kompleks istilah populernya adalah trik atau kiat.
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Teks prosedur kompleks mempunyai struktur dan kaidah sebagai berikut

(Kosasih, 2013: 65-66). Secara umum struktur teks prosedur kompleks terdiri atas

pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

a. Pendahuluan diisi dengan pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan

dikemukakan pada bagian pembahasan. Pada bagian ini, mungkin pula

dikemukakan tujuan dari penulisan petunjuk itu sendiri.

b. Pembahasan diisi dengan petunjuk atau langkah-langkah pengerjaan

sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunan

mengikuti urutan waktu yaitu bersifat kronologis. Dalam petunjuk yang

berupa resep, bagian ini berisikan penjelasan tentang alat dan bahan dan

langkah-langkah pengerjaannya.

Terdapat tiga kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks.

1) Teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun

perangkat lain yang sejenis. Sebagai contoh cara menggunakan

komputer atau cara mengendarai mobil secara manual.

2) Teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktifitas. Sebagai contoh,

cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, dan

cara-cara berolahraga untuk penderita untuk penderita penyakit

jantung.

3) Teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Sebagai

contoh, cara-cara menikmati hidup dan cara-cara melepaskan

kebosanan.

c. Penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak berupa

simpulan.
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Kaidah-kaidah yang berlaku pada teks prosedur kompleks adalah sebagai berikut.

a. Banyak dijumpai kata perintah.

b. Banyak pemakaian kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan

perintah, keharusan atau larangan.

c. Banyak digunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan

urutan kegiatan, seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya.

d. Banyak digunakan kata-kata petunjuk waktu, seperti beberapa menit

kemudian, setengah jam.

Gambar 2.4 Fungsi Teks Prosedur Kompleks

Teks prosedur kompleks banyak terdapat di majalah, surat kabar, dan internet.

Sebagai contoh, ada yang menamainya dengan resep, kiat, trik, cara jitu, tips,

petunjuk penggunaan, atau cara pemakaian. Kenyataan ini menunjukan teks

prosedur kompleks sangat penting keberadaannya. Dengan teks tersebut kita akan

dipadu dengan benar dalam melakukan tindakan sehingga tidak membahayakan

diri sendiri ataupun orang lain. Intinya, dengan teks prosedur kompleks, kita

menjadi paham dan bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar.

• Makanan
menjadi lezat

• Cepat dalam
pembuatannya

• Pelaksanaan
lebih mudah

• Terhindar dari
kesalahan

• Peralatan tidak
rusak

• Tidak
membahayakan

• Tercapainya
harapan-harapan
itu secara benar
dan efektif

Petunjuk hidup
bahagia, jauh
dari keosanan
dsb.

Petunjuk
penggunaan
peralatan
elektronik,
kendaraan, dsb.

Petunjuk
pembuatan
makanan
(resep) pakaian,
dsb.

Petunjuk
melamar
pekerjaan,
menulis surat,
berpidato, dsb.
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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.

Berikut langkah-langkah penulisan teks (karangan) prosedur kompleks (Kosasih,

2013: 97).

a. Menentukan tema umum karangan

b. Mengumpulkan barang-barang 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.

c. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi karangan

dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

d. Mengurutkan topik-topik dengan benar, entah baik berdasarkan urutan

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

e. Mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk yang benar

dan jelas.

Pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks termasuk dalam

pembelajaran menulis. Salah satu model pembelajaran menulis yang dapat

digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yakni model menulis kolaborasi.

Model menulis kolaborasi merupakan model pembelajaran menulis yang

memanfaatkan pengalaman penyusunan karangan secara bersama-sama sebagai

dasar bagi penyusunan karangan secara mandiri. Menulis kolaborasi diawali

dengan kegiatan menulis secara bersama-sama melalui kegiatan diskusi dan

diakhiri dengan menulis secara mandiri. Model ini bertujuan memberikan

pengalaman pada siswa cara menyusun sebuah tulisan.
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Mengabstraksi teks prosedur kompleks dilakukan berdasarkan kata-kata kunci

ataupun ide-ide pokoknya. Adapun keberadaan ide pokok lazimnya terdapat pada

kalimat awal atau kalimat akhir pada setiap paragraf dalam teks itu. Berikut ini

merupakan contoh menulis teks prosedur kompleks dalam pembelajaran

mengabstraksi teks prosedur kompleks.

Contoh 1 Teks Prosedur Kompleks

Contoh 2 Teks Prosedur Kompleks

Hak kesehatan reproduksi atau kespro untuk remaja mutlak
harus kita upayakan agar bisa dinikmati semua remaja. Kita ingin
agar semua remaja sehat secara jasmani, rohani, dan sosial.

Seperti yang kita tahu berbagai media, saat ini kasus-kasus
kesehatan reproduksi remaja yang terjadi sudah sampai tingkat
menghawatirkan, baik bagi diri sendiri maupun pihak-pihak seperti
orang tua, guru dan masyarakat luas.

Memang sih, kalau kita membicarakan kasus-kasus yang
berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja (KRR), bakal
tidak ada habisnya. Coba kita perhatikan pemberitaan di media
massa, baik cetak maupun elektronik, misalnya kasus kekerasan
seksual, pemerkosaan yang dialami teman-teman kita yang dilakukan
orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan seperti itu
bahkan sering kali berakhir pada pembunuhan terhadap korbannya.
Semuanya itu terasa sangat mengerikan dan keterlaluan.

Kasus-kasus semacam itu dan kasus kespro lainnya, seperti
hubungan seks sebelum nikah, kehamilan yang tidak diinginkan,
infeksi menular seksual, tidak saja terjadi di kota-kota besar. Akan
tetapi, juga sudah menyebar di wilayah Nusantara.

Membuat kompos tidaklah sulit. Selain dapat memanfaatkan limbah
organik, juga dapat menghemat pengeluaran, serta mengurangi
pencemaran lingkungan. Langkah pertama adalah memisahkan
sampah organik dari sampah anorganik. Buatlah lubang di halaman
yang tersedia dengan ukuran satu meter persegi. Masukkan sampah
organik yang telah dipotong-potong ke dalam lubang, tutuplah
dengan alat penutup yang terbuat dari papan. Masukkan sampah
setiap hari hingga lubang terisi penuh. Timbunlah dengan tanah sisa
galian. Biarkan selama 2 – 3 bulan. Angkat dan letakkan kompos di
tempat terbuka selama 2 – 3 hari. Kompos siap digunakan.



46

Kegiatan mengabstraksi teks prosedur kompleks merupakan kegiatan merangkum

atau membuat ringkasan. Untuk menghasilkan sebuah rangkuman yang baik,

penulis perlu memperhatikan empat hal pokok, yaitu: (1) mampu membaca

dengan baik bacaan yang akan dirangkum, (2) mampu memahami isi secara utuh

bacaan yang akan dirangkum, (3) mampu menemukan ide-ide pokok ataupun

kalimat topik dalam bacaan yang akan dirangkum, serta (4) mampu menyusun

kembali ide-ide maupun kalimat topik yang telah ditemukan menjadi sebuah

tulisan utuh dan koheren (Rosidi, 2009: 49). Begitu juga ketika akan

mengabstraksi teks prosedur kompleks hendaknya penulis (1) membaca dengan

baik teks prosedur kompleks yang akan dirangkum, (2) memahami isi secara utuh

teks prosedur kompleks yang akan dirangkum, (3) mampu menemukan ide-ide

pokok ataupun kalimat topik dalam teks prosedur kompleks, dan (4) mampu

menyusun kembali ide-ide yang telah ditemukan menjadi sebuah tulisan utuh.

Siswa mendiskusikan teks prosedur kompleks untuk menemukan kata-kata

penting yang nantinya menjadi pedoman saat mengabstraksi. Bagian-bagian

kaliamat yang bercetak tebal merupakan pernyataan- pernyataan yang dianggap

penting yang merupakam ide pokoknya. Bagian-bagian itu pula yang harus kita

catat sebagai bahan penyusunan ringkasannya. Berdasarkan ide-idenya itu, teks di

atas dapat diringkas sebagai berikut

Contoh 1 Mengabstraksi Teks Prosedur Kompleks

Hak kesehatan reproduksi atau kespro untuk remaja mutlak harus kita
upayakan. Saat ini, kasus-kasus kesehatan reproduksi remaja yang
terjadi sudah sampai tingkat menghawatirkan. Kasus-kasus yang
berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja (KRR), bakal tidak ada
habisnya. Kasus-kasus tersebut juga sudah menyebar di wilayah
Nusantara.
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Contoh 2 Mengabstraksi Teks Prosedur Kompleks

Jadi, dapat dikatakan bahwa mengabstraksi teks prosedur kompleks merupakan

gabungan kata-kata kunci sehingga dapat langsung terlihat garis besarnya. Perlu

diperhatikan bahwa penyusunan kata-kata kunci harus tetap didasarkan pada

kesinambungan antarkalimat. Untuk itu, diperlukan kata penghubung antarkalimat

yang tepat.

2.7 Indikator Penilaian Mengabstraksi Teks Prosedur Kompleks

2.4 Tabel Indikator Penilaian Mengabstraksi Teks Prosedur Kompleks

Indikator Skor Kriteria Komentar
ISI 27-30 Sangat baik-sempurna: menguasai topik

tulisan, substantif; pengembangan
pembukaan^isi^penutup secara lengkap;
relevan dengan topik yang dibahas

22-26 Cukup—baik: cukup menguasai
permasalahan; cukup memadai;
pengembangan tesis terbatas; relevan
dengan topik, tetapi kurang terperinci

17-21 Sedang—cukup: penguasaan
permasalahan terbatas; substansi kurang;
pengembangan topik tidak memadai

13-16 Sangat kurang—kurang: tidak
menguasai permasalahan; tidak ada
substansi; tidak relevan; tidak layak
dinilai

KOSAKATA 18-20 Sangat baik—sempurna: ekspresi lancar;
gagasan terungkap padat dengan jelas;
tertata dengan baik; urutan
logis;(pembukaan^isi^penutup) kohesif

14-17 Cukup—baik: kurang lancar; kurang
terorganisasi, tetapi ide utama
ternyatakan; pendukung terbatas; logis,
tetapi tidak lengkap

Kompos dibuat dengan cara menimbun sampah organik pada tanah,
ditimbun selama 2 – 3 bulan kemudian letakkan pada tempat terbuka
selama 2 – 3 hari sebelum siap digunakan.
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10-13 Sedang—cukup: tidak lancar; gagasan
kacau atau tidak terkait; urutan dan
pengembangan kurang logis

7-9 Sangat kurang—kurang: tidak
komunikatif; tidak terorganisasi; tidak
layak dinilai

18-20 Sangat baik—sempurna: penguasaan
kata canggih; pilihan kata dan ungkapan
efektif; menguasai pembentukan kata;
penggunaan register tepat

KOSAKATA 14-17 Cukup—baik: penguasaan kata
memadai; pilihan, bentuk, dan
penggunaan kata/ungkapan kadang-
kadang salah, tetapi tidak mengganggu

10-13 Sedang—cukup: penguasaan kata
terbatas; sering terjadi kesalahan bentuk,
pilihan, dan penggunaan
kosakata/ungkapan; makna
membingungkan atau tidak jelas

7-9 Sangat kurang-kurang: pengetahuan
tentang kosakata, ungkapan, dan
pembentukan kata rendah; tidak layak
nilai.

KALIMAT 18-20 Sangat baik-sempurna: konstruksi
kompleks dan efektif; terdapat hanya
sedikit kesalahan penggunaan bahasa
(urutan/fungsi kata, promina, preposisi)

14-17 Cukup—baik: konstruksi sederhana,
tetapi efektif; terdapat kesalahan kecil
pada konstruksi kompleks; terjadi
sejumlah kesalahan penggunaan bahasa
(fungsi/urutan kata, artikel, pronomina,
preposisi), tetapi makna cukup jelas

10-13 Sedang—cukup: terjadi kesalahan serius
dalam konstruksi kalimat
tunggal/kompleks (sering terjadi
kesalahan pada kalimat negasi,
urutan/fungsi kata, artikel, pronomina,
kalimat fragmen, pelesapan; makna
membingungkan atau kabur

7-9 Sangat kurang—kurang: tidakmenguasai
tata kalimat; terdapat banyak kesalahan;
tidak komunikatif; tidak layak dinilai

MEKANIK 9-10 Sangat baik—sempurna: menguasai
aturan penulisan; terdapat sedikit
kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan
huruf kapital, dan penataan paragraf
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7-8 Cukup—baik: kadang-kadang terjadi
kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan
huruf kapital, dan penataan paragraf,
tetapi tidak mengaburkan makna

4-6 Sedang—cukup: sering terjadi kesalahan
ejaan, tanda baca, penggunaan huruf
kapital, dan penataan paragraf; tulisan
tangan tidak jelas; makna
membingungkan atau kabur

1-3 Sangat kurang—kurang: tidak
menguasai aturan penulisan; terdapat
banyak kesalahan ejaan, tanda baca,
penggunaan huruf kapital, dan penataan
paragraf; tulisan tidak terbaca; tidak
layak dinilai

Komentar

...........................................................................................

............................................................................................

Jumlah:

Penilai :

Sumber: Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Perhitungan nilai akhir penilaian pengetahuan menggunakan rumus.ℎ 100 = ℎ
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Untuk mengetahui pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks pada

siswa kelas X SMA Negeri 1 Bandar Lampung, dengan unsur-unsur pokok yang

harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriprif kualitatif adalah penelitian yang lebih banyak ditujukan pada

pembentukan teori subtansi berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data

empiris. Dalam penelitian kualitatif, penelitian  merasa “tidak tahu mengenal apa

yang tidak diketahuinya”, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu

merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan

dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya (Margono,

2007: 36).

3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah aktivitas antara guru dan siswa dalam

pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMA

Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016, RPP yang dibuat guru dan

abstraksi teks prosedur kompleks yang dibuat oleh siswa kelas X SMA Negeri 1

Bandar Lampung.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008: 63) ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu

observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Teknik yang

digunakan untuk mendapatkan data pembelajaran mengabstraksi teks prosedur

kompleks adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Penelitian ini, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan

(participant observation) digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui

pengamatan dan pengindraan di mana observer atau peneliti terlibat dalam

keseharian responden. Dalam observasi partisipan observer memperhatikan secara

akurat, mencatat yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek

dalam sebuah fenomena dengan cara berpartisipasi langsung dalam aktivitas dari

objek yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan guna untuk mengamati dan mencatat

kondisi objek.

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan penulis adalah observasi

terhadap RPP yang dibuat oleh guru meliputi identitas mata pelajaran, perumusan

indikator, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan

sumber belajar, pemilihan media belajar, model pembelajaran, skenario

pembelajaran, dan penilaian. Sebelum pengamatan di kelas, peneliti terlebih

dahulu melakukan observasi terhadap RPP yang dibuat oleh guru dengan cara

meminta RPP dalam bentuk softcopy. Selain itu, observasi juga dilakukan

terhadap aktivitas belajar pada pelaksanaan pembelajaran, yaitu aktivitas guru

mengajar dan aktivitas siswa belajar.
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2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia

terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Tujuan

penulis melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia

yaitu sebagai data tambahan yang mendukung pembahasan mengenai

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran mengabstraksi teks

prosedur kompleks.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data berupa video proses pembelajaran mengabstraksi

teks prosedur kompleks pada kelas XI SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2015/2016 serta foto-foto aktivitas guru dan siswa. Kemudian penulis

menuliskan kembali data-data yang telah diperoleh melalui dokumentasi dari

awal, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan

aktivitas guru dan siswa. Data kegiatan penulisan kembali berupa hasil pengetikan

dalam bentuk hardcopy.

Tujuan penulis melakukan dokumentasi yaitu sebagai bukti nyata pembelajaran

menulis teks prosedur kompleks dan sebagai bahan dasar peneliti untuk

membahas pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks dari perencanaan,

pelaksanaan, dan juga penilaian.

Dalam penelitian, peneliti mengamati tiga aspek. Aspek tersebut ialah

perencanaan, pelaksanaan, dan aktivitas siswa.

Instrumen Perencanaan Pembelajaran oleh Guru dapat dilihat pada Tabel 3.1

beriku



53

Tabel 3.1
Instrumen Pengamatan Perencanaan Pembelajaran

No
Komponen Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Kualifikasi
Ket.

Ya Tidak A B C D
A Identitas Mata Pelajaran

1.

Satuan pendidikan, kelas,
semester, program/program
keahlian, mata
pelajaran/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
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No.
Komponen Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Kualifikasi
Ket.

Ya Tidak A B C D

2.
Kesesuaian dengan materi
pembelajaran dan
pendekatan 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 kegiatan
pendahuluan, inti, dan
penutup dengan jelas

2.
Kesesuaian kegiatan dengan
pendekatan scientific

3.
Kesesuaian penyajian
dengan sistematika materi

4.
Kesesuaian alokasi waktu
dengan cakupan materi

I. Penilaian

1.
Kesesuaian dengan teknik
dan bentuk penilaian
autentik

2.
Kesesuaian dengan 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

Kriteria Penilaian Instrumen Perencanaan Pembelajaran

Kriteria Kualifikasi
A Jika semua komponen dicantumkan dengan lengkap 100%
B Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan

50%-74% dari yang diharapkan
C Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan

25%-49% dari yang diharapkan
D Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan 0-

24% dari yang diharapkan
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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. Berikut ini instrumen pelaksanaan pembelajaran

oleh guru dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2
Instrumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran oleh Guru

Aspek yang Diamati
Pelaksanaan Kualifikasi

Ket.
Ya Tidak A B C D

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 kegiatan
observasi.

Kegiatan Inti
Penguasaan Materi Pelajaran

1. Kemampuan menyesuaikan
materi dengan tujuan
pembelajaran.
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Aspek yang Diamati
Pelaksanaan Kualifikasi

Ket.
Ya Tidak A B C D

2. Kemampuan mengkaitkan
materi dengan pengetahuan
lain yang relevan,
perkembangan Iptek , dan
kehidupan nyata.

3. Menyajikan pembahasan
materi pembelajaran dengan
tepat.

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

Penerapan Strategi Pembelajaran
yang Mendidik

1. Melaksanakan pembelajaran
sesuai dengan kompetensi yang
akan dicapai.

2. Menfasilitasi kegiatan yang
memuat komponen eksplorasi,
elaborasi dan konfirmasi.

3. Melaksanakan pembelajaran
secara runtut.

4. Menguasai kelas.

5. Melaksanakan pembelajaran
yang bersifat
kontekstual.

6. Melaksanakan pembelajaran
yang memungkinkan
tumbuhnya kebiasaan positif
(nurturant effect).

7. Melaksanakan pembelajaran
sesuai dengan alokasi waktu
yang direncanakan.

Penerapan Pendekatan Scientific

1. Memfasilitasi peserta didik
untuk mengamati.

2. Memfasilitasi peserta didik
untuk menanya.
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Aspek yang Diamati
Pelaksanaan Kualifikasi

Ket.
Ya Tidak A B C D

3. Memfasilitasi peserta didik
untuk menalar.

4. Memfasilitasi peserta didik
untuk mencoba.

5. Menyajikan kegiatan peserta
didik 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.
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Aspek yang Diamati
Pelaksanaan Kualifikasi

Ket.
Ya Tidak A B C D

Pelibatan Peserta Didik dalam
Pembelajaran

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

2. Merespon positif partisipasi
peserta didik.

3. Menunjukkan sikap terbuka
terhadap respons peserta didik.

4. Menunjukkan hubungan antar
pribadi yang kondusif.

5. Menumbuhkan keceriaan atau
antusiasme peserta didik dalam
belajar.

Penggunaan Bahasa yang Benar
dan Tepat dalam Pembelajaran

1. Menggunakan bahasa lisan
secara jelas dan lancar.

2. Menggunakan bahasa tulis
yang baik dan benar.

Kegiatan Penutup
Penutup pembelajaran

1. Melakukan refleksi atau
membuat rangkuman dengan
melibatkan peserta didik.

2. Memberihan tes lisan atau
tulisan

3. Mengumpulkan hasil kerja
sebagai bahan portofolio.

4. Melaksanakan tindak lanjut
dengan memberikan arahan
kegiatan berikutnya dan tugas
pengayaan.

Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013 Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan
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Kriteria Penilaian Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran oleh Guru

Kriteria Kualifikasi
A Jika semua komponen dicantumkan dengan lengkap 100%
B Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan

50%-74% dari yang diharapkan
C Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan

25%-49% dari yang diharapkan
D Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan 0-

24% dari yang diharapkan

Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar observasi yang diamati selama kegiatan

pembelajaran Bahasa Indonesia. Lembar observasi yang menunjukkan aktivitas

siswa di kelas dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3

Instrumen Aktivitas Peserta Didik

No.

Aspek
yang
Diamati

Deskripsi
Pelaksanaan Kualifikasi

Ket.
Ya Tidak A B C D

1. Aktivitas
Mengamati

Peserta didik
melakukan
pengamatan
dengan
memperhatikan
(melihat, membaca,
mendengar) hal
yang penting
dari suatu
benda atau objek
(media, tayangan
video, dan
sebagainya)

2. Aktivitas
Menanya

Peserta didik
mengajukan
pertanyaan tentang
hasil pengamatan
dan hal-hal yang
tidak dipahami
dalam
pembelajaran.
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No.
Aspek
yang
Diamati

Deskripsi
Pelaksanaan Kualifikasi

Ket.
Ya Tidak A B C D

3. Aktivitas
Mencoba

Peserta didik dapat
membaca
melakukan
eksperimen atau
mencoba
mempraktikkan apa
yang telah
dipelajarinya.

4. Aktivitas
Menalar

Peserta didik
memproses,
mencerna
informasi untuk
menemukan
keterkaitan satu
informasi dengan
informasi lainnya,
kemudian
mengambil
berbagai
kesimpulan dari
informasi tersebut.

5. Aktivitas
Mengkomu
nikasikan

Peserta didik
menuliskan atau
menceritakan apa
yang ditemukan
dalam kegiatan
mencari informasi
di depan kelas dan
dinilai oleh guru
sebagai hasil
belajar peserta
didik atau
kelompok.

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

Kriteria Penilaian Instrumen Aktivitas Siswa

Kriteria Kualifikasi
A Jika semua komponen dicantumkan dengan lengkap 100%
B Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan

50%-74% dari yang diharapkan
C Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan

25%-49% dari yang diharapkan
D Jika komponen sudah ada, tetapi hanya mencantumkan 0-

24% dari yang diharapkan
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3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan tahap-tahap yang dijabarkan melalui

kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

1. Melaksanakan observasi partisipan pasif, peneliti berada di lokasi

penelitian ketika pembelajaran berlangsung, namun tidak ikut andil dalam

pembelajaran. Peneliti hanya mengamati aktivitas yang dilakukan oleh

guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik.

2. Membaca dengan cermat rencana RPP yang disusun oleh guru.

3. Melakukan wawancara terhadap guru Bahasa Indonesia yang dijadikan

subjek penelitian terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

pembelajaran.

4. Mengamati dan melakukan dokumentasi terhadap aktivitas pembelajaran

di kelas.

5. Menganalisis kesesuaian RPP dengan acuan instrumen pengamatan

perencanaan pembelajaran (tabel 3.1).

6. Menganalisis pelaksanaan pembelajaran dengan acuan instrumen

pengamatan pelaksanaan pembelajaran untuk aktivitas pendidik (tabel

3.2), dan juga aktivitas peserta didik (tabel 3.3).

7. Menyimpulkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran, perencanaan

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran mengabstraksi teks prosedur

kompleks
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016, dapat disimpulkan bahwa guru telah melaksanakan tiga tahap dalam

pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks siswa kelas X SMA Negeri 1

Bandar Lampung yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks pada siswa kelas X sudah

cukup baik dilakukan guru dan siswa.

1. Pada perencanaan pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks yang

dibuat oleh guru telah sesuai dengan format penyusunan RPP yang tertera pada

tabel instrumen penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun

oleh Kemendikbud seperti identitas mata pelajaran, perumusan indikator,

perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber

belajar, pemilihan media belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran,

dan penilaian. Semua indikator dalam instrumen penyusunan RPP telah tertera

pada RPP yang dibuat oleh guru.

2. Pelaksanaan pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks guru sudah

melakukan tiga tahap dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sesuai dengan RPP. Dalam
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melaksanakan kegiatan pendahuluan yang terdiri dari apersepsi dan motivasi

dan penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan, ada beberapa indikator

yang tidak dilaksanakan oleh guru, yakni tidak menyampaikan manfaat materi

pelajaran dan tidak menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta

didik. Pada kegiatan inti guru telah melaksanakan semua komponen

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan instrumen seperti penguasaan materi

pelajaran, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, penerapan

pendekatan scientific, penerapan pembelajaran tematik terpadu, pemanfaatan

sumber belajar/media dalam pembelajaran, pelibatan siswa dalam

pembelajaran, dan penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam

pembelajaran. Kegiatan penutup yang dilakukan guru adalah melakukan

refleksi, memberi tes lisan dan tulisan, mengumpulkan hasil kerja portofolio

dan melaksanakan tindak lanjut pengayaan. Kegiatan yang dilakukan siswa

pada pelaksanaan pembelajaran mengabstraksi teks prosedur kompleks seperti

aktivitas mengamati, menanya, menalar, menganalisis, dan

mengomunikasikan. Namun, terdapat satu indikator yang tidak dilaksanakan

yaitu aktivitas siswa menanya.

3. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah sesuai dengan teknik

penilaian dalam kurikulum 2013, yakni penilaian autentik. Guru melakukan

penilaian terhadap tiga ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Pada penilaian sikap, guru mengamati sikap kepedulian,

tanggung jawab, kejujuran, kesantunan, dan responsif dari peserta didik.

Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung hingga

selesai. Penilaian pengetahuan dilakukan oleh guru dengan memberikan soal
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mengabstraksi teks prosedur kompleks. Penilaian keterampilan yang dilakukan

oleh guru adalah dengan melakukan penilaian kinerja atau unjuk kerja.

Penilaian yang tertera pada RPP yang dibuat oleh guru belum sesuai dengan

penilaian yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Pada RPP yang

dibuat oleh guru penilaian menggunakan penilaian skor sangat baik dengan

nilai 4, baik dengan nilai 3, cukup dengan nilai 2, dan kurang dengan nilai 1.

Tetapi, pada pelaksanaan guru melakukan penilaian dengan panduan buku

Ekspresi Diri dan Akademik berdasarkan Kurukulum 2013.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang disimpulkan oleh peneliti

sebagai berikut.

1. 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. Misalkan, pada saat pelaksanaan pembelajaran guru tidak

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi yang ada pada RPP,

sebaiknya guru melalakukan persiapan yang lebih matang agar alokasi waktu

sesuai yang tertera pada RPP. Pada kegiatan pelaksanaan hendaknya guru

memperhatikan pelaksanaan pembelajaran terutama pada kegiatan

pendahuluan. Ketika memulai pembelajaran, guru hendaknya melaksanakan

kegiatan pendahuluan dengan menyampaikan kemampuan yang akan dicapai

peserta didik. Aktivitas siswa dalam menanya tidak dilakukan, guru sebaiknya

tidak terlalu tegang saat pembelajaran berlangsung sehingga siswa mau

bertanya jika diberi kesempatan untuk bertanya. Guru juga perlu membimbing
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siswa untuk dapat percaya diri menanya atau mengajukan pertanyaan yang

belum siswa pahami. Pada penilaian pengetahuan dan keterampilan

seharusnya guru menyesuaikan RPP yang dibuat dengan penilaian pada saat

pelaksaan pembelajaran.

2. 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.
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