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ABSTRAK

PEMBELAJARAN MEMAHAMI TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI
PADA SISWA KELAS X IPS 2 SMA NEGERI 1 KALIREJO

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

ARUFIL ERY TRIANA

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran memahami teks laporan

hasil observasi pada siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo tahun pelajaran

2016/2017. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses

pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi yang difokuskan pada

perencanaan, pelaksanaan yang meliputi aktivitas guru dan siswa, dan penilaian

pembelajaran.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penulis mendeskripsikan hasil

penelitian dan analisis terhadap tahapan kegiatan dalam pembelajaran memahami

teks laporan hasil observasi. Sumber data dalam penelitian terdiri dari RPP,

pelaksanaan pembelajaran berupa aktivitas guru dan aktivitas siswa, dan penilaian

pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi,

wawancara, dokumentasi, rekaman video, foto, dan angket.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa guru melaksanakan tiga tahapan

pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi yaitu perencanaan,



pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Pada tahap perencanaan pembelajaran

guru membuat Rencana Pelakasanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan format

pada Kurikulum 2013. Pada pelaksanaan pembelajaran guru sudah melakukan tiga

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

kegiatan pendahuluan guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran,

dan menyampaikan rencana kegiatan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat

indikator yang tidak guru lakukan seperti menyampaiakan manfaat pembelajaran

dan memberikan motivasi. Pada kegiatan inti guru melaksanakan semua

komponen pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan instrumen. Pada

pelaksanaannya guru tidak menggunakan media powerpoint dikarenakan fasilitas

yang ada di sekolah kurang memadai dan guru tidak melaksanakan pembelajaran

sesuai alokasi waktu yang guru rencanakan. Pada kegiatan inti guru menggunakan

pendekatan saintifik dan memfasilitasi siswa dengan lima aktivitas yang memacu

siswa untuk memahami teks laporan hasil observasi. Aktivitas tersebut meliputi

aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan.

Kegiatan penutup guru mengumpulkan tugas dan memberikan tindak lanjut untuk

pembelajaran selanjutnya tetapi guru tidak melakukan refleksi dan tes tulis atau

lisan. Penilaian sikap dilakukan guru dengan cara mengamati perilaku siswa pada

saat pembelajaran. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan guru

dengan memberikan tes tertulis yang dikerjakan secara berkelompok.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi segala unsur

manusiawi, perlengkapan, fasilitas, dan prosedur yang saling mempengaruhi

dalam mencapai tujuan dari pembelajaran (Hamalik, 2013: 57). Pembelajaran

dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan atau membuat skenario pembelajaran

kemudian dilaksanakan di kelas menggunakan strategi, metode, dan media yang

mendukung pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada proses

pembelajaran guru perlu menggunakan strategi yang tepat untuk menciptakan

pembelajaran yang mendorong siswa berperan aktif secara maksimal sehingga

akan berdampak terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus

memiliki strategi pembelajaran yang kreatif karena pemilihan strategi yang tepat

sangat menentukan keberhasilan dalam suatu pembelajaran.

Strategi pembelajaran merupakan suatu set materi dan prosedur pembelajaran

yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada

siswa, Dick & Carey (Wetty, 2011: 4). Dalam setiap pembelajaran sangat

diperlukan strategi untuk menunjang keberhasilan siswa. Oleh karena itu, guru

harus memperhatikan strategi yang hendak digunakan sesuai dengan karakter

siswa dalam kelas. Selain strategi guru juga harus memilih metode yang tepat

dalam proses pembelajaran. Metode yang diterapkan secara kombinasi bertujuan
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untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada metode lain. Selain menggunakan

strategi dan metode yang tepat, pembelajaran akan lebih menarik dengan adanya

media pembelajaran. Media sangat membantu bagi pendidik karena dengan

menggunakan media guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi. Hal ini

menunjukkan bahwa media sangat menunjang keberhasilah dari strategi yang

digunakan. Strategi yang digunakan diterapkan dalam serangkaian kegiatan

pembelajaran yang sedang dilaksanakan.

Kegiatan dalam pembelajaran terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan

pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Awal kegiatan dalam

pembelajaran di mulai dengan pembukaan, dalam kegiatan pembukaan yang harus

dilakukan guru yaitu membangun konsep sebelum memulai materi pembelajaran.

setelah membangun konsep barulah kegiatan inti dilaksanankan dengan

menyampaikan materi yang akan dibelajacrkan dan memberikan tugas.

Selanjutnya dalam kegiatan penutup guru melakukan kegiatan refleksi untuk

mengetahu sejauh mana siswa memahami materi.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Negara Indonesia, sangat penting

bagi kita untuk mempelajarinya. Dalam dunia pendidikan yang ada di sekolah,

Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran pokok. Bahasa Indonesia juga telah kita

pelajari dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari di

lingkungan sekolah agar dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia

yang baik. Pembelajaran yang ada di sekolah dilaksanakan berdasarkan

Kurikulum yang telah berlaku di sekolah.
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Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan karena tujuan

pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa.

Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan

disuatu Negara dengan filsafat yang dianutnya (Tim Pengembang MKDP

Kurikulum dan Pembelajaran, 2013: 21). Dengan begitu kurikulum pendidikan

yang berlaku selalu berubah-ubah sesuai dengan filsafat hidup yang sedang dianut

seperti yang ada di Indonesia. Kurikulum pembelajaran dari dahulu hingga

sekarang  mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai kesepakan pemerintah.

Kurikulum pendidikan terbaru yang sedang diimplemantisakan saat ini adalah

Kurikulum 2013. Pada Kurikulum ini pembelajaran dilakukan dengan tujuan

untuk membentuk karakter siswa. Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan

Kurikulum 2013 berbasis teks, sehingga dalam pelaksanaannya guru

membelajarkan siswa mengenai teks. Teks yang dipelajari salah satunya yaitu teks

laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang disusun

berdasarkan hasil dari mengamati suatu objek. Pembelajaran tentang teks laporan

hasil observasi terdapat pada materi siswa kelas X Kurikulum 2013 pada

Kompetensi Dasar 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi

baik melalui lisan maupun tulis. Pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi

dimulai dengan kegiatan yang konkret melalui kompetensi dasar memahami. Oleh

karena itu, pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi penting

dibelajarkan kepada siswa di awal pembelajaran karena dengan memahami teks

laporan hasil observasi siswa akan paham seperti apa itu observasi dan akan mudah

dalam melaksakan pembelajaran dengan kompetensi dasar selanjutnya.
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Teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks yang bertujuan untuk

mengelompokkan jenis dan menggambarkan fenomena (Mahsun, 2013: 21).

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku

manusia, proses kerja, gejala alam dan responden. Oleh karena itu penting untuk

membelajarkannya dengan tugas praktik secara langsung. Melalui pembelajaran

seperti ini siswa akan mendapatkan pengalaman baru dengan melakukan

observasi langsung sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahami materi

pembelajaran.

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo. SMA

Negeri 1 Kalirejo merupakan sekolah menengah atas negeri terbaik di Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan telah menerapkan Kurikulum2013.

Siswa kelas X IPS 2 merupakan kelas yang memiliki siswa paling aktif dalam

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat proses pembelajaran Bahasa

Indonesia khususnya pada materi memahami teks laporan hasil observasi. Selain

itu, penelitian ini juga belum pernah dilaksanakan di sekolah tersebut sehingga

SMA Negeri 1 Kalirejo menarik untuk dijadikan objek penelitian.

Penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran memahami teks sudah pernah

dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas

Lampung yaitu Jihan Dili Anisa dengan judul “Pembelajaran Memahami Teks

Prosedur Kompleks Siswa Kelas X Global Madani Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2015/2016”. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

observasi, wawancara, dokumentasi, dan rekaman. Hasil dari penelitian tersebut

menemukan indikator yang tidak dilakukan guru yaitu guru tidak menyampaikan

manfaat materi pembelajaran dan alokasi yang alokasi waktu yang dilaksanakan



5

tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pada penelitian ini yang membedakan

dengan penelitian sebelumnya yaitu materi yang dibelajarkan. Penelitian

sebelumnya meneliti tentang teks prosedur kompleks, sedangkan dalam penelitian

ini meneliti tentang teks laporan hasil observasi. Teknik pengumpulan data yang

peneliti gunakan sama namun peneliti juga menggunakan angket untuk

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran memahami teks laporan hasil

observasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting untuk meneliti

“Pembelajaran Memahami Teks Laporan Hasil Observasi Siswa Kelas X IPS 2

SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran 2016/2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dari

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pembelajaran Memahami Teks Laporan

Hasil Observasi Siswa Kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran

2016/2017?”. Rumusan masalah ini dapat rinci menjadi beberapa pertanyaan di

bawah ini.

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran memahami teks laporan hasil

observasi siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran

2016/2017?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran memahami teks laporan hasil

observasi siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran

2016/2017?

3. Bagaimanakah penilaian pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi

siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran 2016/2017?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran memahami

teks laporan hasil observasi siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun

Pelajaran 2016/2017. Rincian tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sebagai

berikut.

1. Perencanaan pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi siswa kelas

X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Pelaksanaan pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi siswa kelas

X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Penilaian pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi siswa kelas X

IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran 2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai

pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi yang terdapat dalam

Kurikulum 2013.

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah informasi atau referensi untuk

melakukan penelitian mengenai pembelajaran memahami teks laporan hasil

observasi yang terdapat dalam Kurikulum 2013.

3. Bagi Guru Bahasa Indonesia, dapat menjadi referensi dalam melaksanakan

pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1

Kalirejo tahun pelajaran 2016/2017 yang ikut serta dalam pembelajaran

memahami teks laporan hasil observasi.

2. Objek dalam penelitian ini adalah komponen dalam pembelajaran memahami

teks laporan hasil observasi yang meliputi perencanaan, pelaksaan, dan

penilaian kegiataan pembelajaran yang dilakukan oleh.

3. Tempat penelitian yaitu SMA Negeri 1 Kalirejo.

4. Waktu penelitian yaitu semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 pada tanggal

23 Agustus 2016.
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II. LANDASAN TEORI

2.1 Pembelajaran

Perkembangan kemampuan siswa tidak tumbuh begitu saja tetapi tumbuh melalui

kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bertujuan mengasah potensi yang

dimiliki siswa. Dengan begitu, siswa dapat mengeksplor kemampuan diri sebaik

mungkin. Pada kegiatan pembelajaran, melibatkan guru sebagai fasilitator bagi

siswa, oleh karena itu guru harus mengelola pembelajaran sebaik mungkin karena

keberhasilan siswa bergantung pada cara guru mengajar.

2.1.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar

“ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui,

ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang

berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik

mau belajar. Susanto (2013: 18–19) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan

perpaduan dari dua aktivitas yaitu belajar dan mengajar. Jadi pembelajaran

merupakan penyederhanaan dari kata belajar mengajar (BM), proses belajar

mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM).
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Menurut Undang-undang sistem pendidikan No. 20 tahun 2003 Pembelajaran

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Namun dalam

implementasinya pembelajaran ini diidentikkan dengan kata mengajar. Hamalik

(2013: 57) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang

tersusun meliputi segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas, dan prosedur

yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari pembelajaran.

Sudjana (2004: 28) menyatakan pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya

yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi

edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik

(sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan. Sedangkan menurut

Dimyati dan Mudjiono (2002: 7) Belajar merupakan tindakan perilaku siswa yang

kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri.

Siswa adalah penentu terjadinya proses belajar dengan mempelajari sesuatu yang

ada di lingkungan sekitar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu

proses interaksi yang sistematis antara peserta didik dengan pendidik untuk

mencapai tujuan belajar. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu

pembelajaran terdapat komponen penting agar pembelajaran tersebut dapat

berjalan dengan baik, komponen tersebut antara lain adanya guru, peserta didik,

media, materi pembelajaran dan strategi pembelajaran.
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2.1.2 Tujuan Pembelajaran

Pada hakikatnya setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan untuk dicapai. Tujuan

pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus.

1. Tujuan Pembelajaran Umum

Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih

umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan

umum ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang

ada di dalam GBPP.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Tujuan pembelajaran khusus merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran

umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional

umum tersebut dapat lebih dispesifikandan mudah diukur tingkat ketercapaiannya.

Untuk mempermudah penjabaran dan perumusan tujuan pembelajaran khusus,

dapat dilakukan dengan menyesuaikan komponen ABCD, Barker (Tim

Pengembang MKDP, 2013: 150). Komponen ABCD dapat diuraikan sebagai

berikut.

A : Audience (pelatar, peserta didik, mahapeserta didik, murid, dan sasran didik

lainnya).

B : Behaviour (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar).
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C : Condition (persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan

dapat tercapai.

D : Degree ( tingkat penampilan yang dapat diterima).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran

merupakan tolok ukur pembelajaran terhadap keberhasilan siswa.

2.1.3 Konsep Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013

Pembelajaran bahasa Indonesia yang menerapkan kurikulum 2013 diorientasikan

pada pembelajaran berbasis teks (Mahsun, 2014: 94). Hal ini menunjukkan bahwa

pada kurikulum 2013 menyadari pentingnya bahasa sebagai sarana untuk

mengekspresikan pikiran dan perasaan. Pembelajaran berbasis teks ini bermaksud

agar siswa mampu menggunakan bahasa ke dalam sebuah teks sesuai dengan

fungsi dan tujuan. Pembelajaran berbasis teks ini sudah berjalan di Sekolah Dasar

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks ini bertujuan agar siswa mampu

sebagai berikut;

1. Memahami struktur dan kaidah teks, baik sastra maupun non sastra;

2. Membandingkan teks secara lisan maupun tertulis;

3. Menganalisis teks baik lisan maupun tertulis;

4. Mengevaluasi teks berdasarkan kaidah teks;

5. Menginterprestasi makna teks secra lisan maupun tertulis;

6. Memproduksi teks, bai lisan maupun tertulis;

7. Menyunting teks sesuai dengan struktur dan kaidah secara lisan atau tertulis;
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8. Mengabstraksi teks secara lisan meupun tertulis;

9. Mengonvensi teks ke bentuk lain baik secara lisan dan tertulis.

2.1.4 Strategi Pembelajaran

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dari suatu tujuan yang

ingin dicapai. Strategi pembelajaran merupakan pola umum antara siswa dengan

guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu (Tim Pengembang MKDP, 2013: 195). Menurut

Suparman (1997: 157) Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan

kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan

bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi dalam pembelajaran disusun

untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam pengertian lain arah dari semua

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan

langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran.

2.1.5 Model Pembelajaran

Model Pembelajaran dapat dedefinisikan sebagai sebuah kerangka konseptual

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belejar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65

Tahun 2013 tentang Standar Proses, model pembelajaran yang diutamakan dalam

implementasi Kurikulum 2013 adalah model pembelajaran Inkuiri (Inquiry Based
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Learning), model pembelajaran Discovery (Discovery Learning), model

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), dan model pembelajaran

berbasis permasalahan (Problem Based Learning).

1. Model Pembelajaran Berbasis Penemuan (Inquiry Based Learing)

Inquiry based learning adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam

merumuskan pertanyaan yang mengarahkan untuk melakukan investigasi dalam

upaya membangun pengetahuan dan makna baru (Sani, 2014: 88). Hal ini akan

memerlukan banyak waktu dalam persiapannya. Inquiry based learning biasanya

berupa kerja kolaboratif. Kelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap

kelompok diberi sebuah pertanyaan atau permasalahan yang akan mengarahkan

semua anggota kelompok bekerja bersama mengembangkan proyek berdasarkan

pertanyaan tersebut untuk menemukan jawabannya. Inquiry-based learning

berbasis pertanyaan, maka guru harus menyiapkan pertanyaan yang bersifat

terbuka sehingga siswa dapat mengembangkan pikirannya. Siswa harus diberi

kesempatan untuk mencoba menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Lebih

dari itu, jika siswa juga diberi kesempatan untuk mengukur kemajuan belajarnya

sendiri, maka hal ini akan membantu mereka belajar.

Langkah-langkah dalam model inkuiri antara lain sebagai berikut.

a. Observasi/Mengamati berbagi fenomena alam. Kegiatan ini memberikan

pengalaman belajar kepada peserta didik bagaimana mengamati berbagai fakta

atau fenomena dalam mata pelajaran tertentu.
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b. Mengajukan pertanyaan tentang fenomana yang dihadapi. Tahapan ini melatih

peserta didik untuk mengeksplorasi fenomena melalui kegiatan menanya baik

terhadap guru, teman, atau melalui sumber yang lain.

c. Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Pada tahapan ini peserta didik

dapat mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban

dari pertanyaan yang diajukan.

d. Mengumpulkan data yang terakait dengan dugaan atau pertanyaan yang

diajukan, sehingga pada kegiatan tersebut peserta didik dapat memprediksi

dugaan atau yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu

kesimpulan.

e. Merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau

dianalisis, sehingga peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan

hasil temuannya.

2. Model Pembelajaran Discovery Learning

Discovery Learning didefinisikan metode pembelajaran kognitif yang menuntut

guru lebih kreatif dalam menciptakan situasi sehingga dapat membuat belajar

secara aktif untuk menemukan pengetahuan sendiri (Sani, 2014: 98). Metode ini

sesuai dengan teori Bruner yang menyarankan agar peserta didik belajar aktif

untuk membangun konsep dan prinsip. Metode discovery dengan kegiatan

eksperimen akan menambah pengetahuan dan keterampilan siswa secara simultan.
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Langkah-langkah dalam model pembelajaran Discovery Learning antara lain

sebagai berikut.

a. Stimulation (Memberi Stimulus)

Pada kegiatan ini guru memberikan stimulan, dapat berupa bacaan, atau

gambar, atau situasi, sesuai dengan materi pembelajaran/topik/tema yang akan

dibahas, sehingga peserta didik mendapat pengalaman belajar mengamati

pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau

melihat gambar.

b. Problem Statement (Mengidentifikasi Masalah)

Pada tahapan ini, peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja

yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman

untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah.

c. Data Collecting (Mengumpulkan Data)

Pada tahapan ini peserta didik diberikan pengalaman mencari dan

mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi

pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga akan melatih ketelitian,

akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta didik untuk mencari atau

merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, jika satu alternatif

mengalami kegagalan.

d. Data Processing (Mengolah Data)

Kegiatan mengolah data akan melatih peserta didik untuk mencoba dan

mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan

pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga akan melatih keterampilan

berfikir logis dan aplikatif.
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e. Verification (Memferifikasi)

Tahapan ini mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau

keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain

bertanya kepada teman, berdiskkusi, atau mencari sumber yang relevan baik

dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu

kesimpulan.

f. Generalization (Menyimpulkan)

Pada kegiatan ini peserta didik digiring untuk menggeneralisasikan hasil

simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan yang serupa, sehingga

kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi peserta didik.

3. Model Pembelajaran Problem Based Learning

Problem based learning merupakan pembelajaran yang penyampaianya dilakukan

dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan,

memfasilitasi kegiatan menyelidiki, dan membuka dialog (Sani, 2014: 127).

Permasalahan yang dikaji merupakan permasalahan kontekstual yang ditemukan

oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian siswa didorong

untuk lebih aktif terlibat dalam materi pelajaran dan mengembangkan

keterampilan berpikir kritis.

Model pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui

berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan

pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya melalui langkah-langkah

pembelajaran sebagai berikut.
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a. Mengorientasi peserta didik pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan

peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran.

b. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran

salah satu kegiatan agar peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan (atau

menanya) terhadap malasalah kajian.

c. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini peserta didik

melakukan percobaan (mencoba) untuk memperoleh data dalam rangka

menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji.

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data

yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai

sumber.

e. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta didik

mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan

dievaluasi.

4. Model Pembelajaran Project Based Learning

Model pembelajaran Proyek merupakan strategi belajar mengajar yang melibatkan

siswa untuk mengerjakan sebuah proyek yang bermanfaat untuk menyelesaikan

permasalahan masyarakat atau lingkungan (Sani, 2014: 172). Grur menugaskan

siswa untuk menganalisis masalah, kemudian melakukan eksplorasi,

mengumpulkan informasi, interpreasi dan penilaian dalam mengerjakan proyek

yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Model pembelajaran ini

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam
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beraktifitas secara nyata. Kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk digunakan

pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan

insvestigasi dan memahaminya.

Model pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada

permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan

insvestigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, membimbing

peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai

subjek (materi) dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta

didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang

bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Langkah

pembelajaran dalam project based learning adalah sebagai berikut.

a. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah

awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang

muncul dari fenomena yang ada.

b. Mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan

yang ada disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan.

c. Menyusun jadwal sebgai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan

sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia

dan sesuai dengan target.

d. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Guru melakukan monitoring

terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi

proyek yang sedang dikerjakan.
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e. Menguji hasil. Fakta dan data percobaan atau penelitian dihubungkan dengan

berbagai data lain dari berbagai sumber.

f. Mengevaluasi kegiatan/pengalaman. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi

kegiatan sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang

sama atau mata pelajaran lain.

2.1.6 Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin ‘medius’ yang secara harfiah berarti ‘tengah’,

‘perantara’, atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2013: 3). Menurut

Criticos (Daryanto, 2013: 4), media merupakan salah satu komponen komunikasi,

yaitu sebagai pembawa pesan dari komunkator menuju komunikan. Berdasarkan

pengertian di atas, disimpulkan bahwa media merupakan perantara untuk

menyampaikan pesan penutur kepada mitra tuturnya. Dalam proses pembelajaran

sangat diperlukan media karena dengan menggunakan media akan mempermudah

peserta didik untuk menangkap materi yang telah dibelajarkan.

Menurut Arsyad (2013: 3), media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai

alat-alat grafis, fotografis, atau elektonis untuk menangkap, memproses, dan

menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Setyosari dan

Sihkabuden (2005: 18), media pembelajaran secara singkat dapat diartikan

sebagai sesuatu (alat, bahan, atau keadaan) yang digunakan sebagai alat perantara

komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, ada tiga konsep yang mendasari

batasan media pembelajaran yaitu konsep komunikasi, sistem dan pembelajaran.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat,
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bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara untuk mendapatkan

informasi baik secara visual maupun verbal. Berdasarkan pengertian di atas media

pembelajaran adalah suatu alat, bahan atau keadaan yang digunakan sebagai

perantara untuk menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran.

Media pembelajaran digunakan bukan karena tidak memiliki fungsi dan manfaat,

tetapi media pembelajaran digunakan karena memiliki fungsi serta manfaat.

Fungsi media pembelajaran menurut Rowntree (Setyosari dan Sihkabuden,

2005:19) adalah sebagai berikut:

1. membangkitkan motivasi belajar;

2. mengulang apa yang telah dipelajar;

3. menyediakan stimulus belajar;

4. mengaktifkan respon murid;

5. memberikan umpan balik dengan segara; dan

6. menggalakkan latihan yang serasi.

Media pembelajaran tidak hanya memiliki berbagai fungsi tetapi juga memiliki

berbagai manfaat. Encyclopedei of Educational Research (Arsyad, 2013: 28–29)

merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut.

1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu

mengurangi verbalisme.

2. Memperbesar perhatian siswa.

3. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena

itu membuat pelajaran lebih mantap.
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4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha

sendiri di kalangan siswa.

5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar

hidup.

6. Membantu tubuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan

kemampuan berbahasa.

7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih baik.

2.1.7 Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan

untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya

proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Pada

pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan

saintifik (saintific approach). Pendekatan saintifik dalam pembelajaran mencakup

tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam

mengimplementasikan pendekatan saintifik, materi dalam pembelajarannya

dikaitkan pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau

penalaran tertentu sehingga mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara

kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan

masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

Berdasarkan teori Dyer (Sani, 2014: 53), pendekatan saintifik dalam pembelajaran

memiliki lima komponen proses pembelajaran yaitu mengamati, menanya,
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mencoba, menalar dan membangun jaringan dan berkomunikasi. Penjelasan dari

lima komponen tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengamati

Pada kegiatan ini siswa mengamati obyek yang akan dipelajari. Kegiatan

belajarnya adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau

dengan alat). Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan,

ketelitian, mencari informasi. Dalam hal ini guru menyajikan perangkat

pembelajaran berupa media pembelajaran. dalam kegitan mengamati, guru

menyajikan video, gambar, miniatur, tayangan, atau obyek asli. Siswa bisa

diajak untuk bereksplorasi mengenai obyek yang akan dipelajarai.

2. Menanya

Kegiatan belajarnya adalah 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). Kompetensi yang

dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Pada kegiatan

pembelajaran ini siswa melakukan pembelajaran bertanya.

3. Mengumpulkan Informasi/Mencoba

Kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan

informasi/eksperimen. Kegiatan belajarnya adalah melakukan

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati

objek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan nara sumber. Kompetensi yang
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dikembangkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai

pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,

mengembangkan kebiasaan belajar.

4. Menalar/Mengasosiasi

Pada tahap ini siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,

menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau

menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan

suatu pola, dan menyimpulkan.

5. Membangun Jaringan dan Berkomunikasi

Setelah mengumpulkan informasi yang didapat dan menyimpulkannya maka

langkah selanjutnya adalah menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram,

atau grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan meliputi

proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. Setelah hasil tersaji dengan baik

maka hasil tersebut dikomunikasikan memalui jaringan yang ada dikelas.

2.2 Tahap Pembelajaran

Pembelajaran berlangsung sembarangan tetapi berjalan secara sistematis. Dalam

pembelajaran guru harus memperhatikan tahapan pembelajaran yang diawali dari

perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk membuat skenario

sebelum melaksanakan pembelajaran, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran yang

seharusnya dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan yang terakhir

penilaian pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan siswa.
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2.2.1 Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran

Perencanaan Pelaksanaan pembelajaraan (RPP) merupakan acuan guru untuk

melaksanakan kegiatan sehingga dapat terlaksana secara runtut dan efisien. RPP

berisi prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang tetera pada silabus. RPP

dapat juga disebut sebagai skenario pembelajaran karena berisi rencana kegiatan

yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP disusun

secara matang sehingga dapat memberikan kemungkinan bagi guru untuk

menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang nyata.

Rusman (2013: 5) mengatakan, dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

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

1. Identitas Mata Pelajaran

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

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

pertemuan. Format RPP bagian ini diletakkan pada bagian awal RPP dan

posisinya diatur secara simetris sesuai dengan jenis kertas yang digunakan. Data

pada bagian ini hendaknya diisi dengan lengkap dengan memerhatikan pula

kelogisan alokasi pembelajaran. Alokasi waktu dapat dinyatakan langsung sesuai

dengan jumlah jam untuk satu kali pertemuan.

2. Perumusan Indikator

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang
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menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan

diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

3. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Pada bagian ini harus

tercantum secara jelas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian,

dan tujuan pembelajaran khusus. Baik untuk kompetensi inti maupun untuk

kompetensi dasar hal yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu KI

3 dan KI 4 sebelum menentukan KI 1 dan KI 2, demikian pula tentukan dulu KD

3 dan KD 4 sebelum menentukan KD 1 dan KD 2.  Proses penyusunan semacam

ini akan mempermudah sekaligus melogiskan hubungan antara keempat kelompok

KI dan KD.

Berkenaan dengan indikator pencapaian 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. Barker (Tim Pengembang MKDP, 2013: 150) menyatakan bahwa

tujuan pembelajan sebaiknya disesuaikan berdasarkan komponen ABCD,

komponen ABCD dapat diuraikan sebagai berikut.

A : Audience (pelatar, peserta didik, mahapeserta didik, murid, dan sasran didik

lainnya).
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B : Behaviour (perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar).

C : Condition (persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan

dapat tercapai.

D : Degree ( tingkat penampilan yang dapat diterima).

4. Pemilihan Materi Ajar

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

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

kompetensi. Penulisan materi pembelajaran harus sistematis sehingga tergambar

jelas kelogisan materi yang disajikan. Materi juga seyogyanya ditulis lengkap atau

kalaupun tidak lengkap diberi penjelasan bahwa materi lengkap terlampir.

Penulisan materi secara sistematis dan lengkap ini akan membantu guru dalam

menguasai materi sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar.

5. Pemilihan Sumber Belajar

Pemilihan sumber belajar yang disesuaikan dengan KI dan KD, pendekatan

scientific, karakteristik perserta didik. Sumber belajar yang dicantumkan meliputi

buku yang digunakan selama proses pembelajaran, lingkungan sekolah/

masyarakat, narasumber, perpustakaan, dan nara sumber lain yang relevan. Buku

yang digunakan sebagai narasumber harus ditulis lengkap identitasnya, seperti

judul, pengarang, penerbit, kota terbit, dan tahun terbitnya. Jika menggunakan

lingkungan masyarakat dan narasumber sebagai sumber belajar, perlu juga

dituliskan secara rinci lokasi atau profil masyarakat dan profil narasumber yang

akan dilibatkan dalam pembelajaran.
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6. Pemilihan Media Belajar

Media belajar merupakan alat bantu mengajar sebagai perantara untuk

menyampaikan informasi. Pemilihan media belajar disesuaikan dengan tujuan

pembelajaran, materi dan pendekatan scientific, serta karakteristik peserta didik.

Dalam memanfaatkan media belajar perlu melibatkan siswa dalam

penggunaannya dan menunjukkan keterampilan dalam memanfaatkan media

sehingga menghasilkan pesan yang menarik.

7. Model Pembelajaran

Model pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang telah

ditetapkan. Model pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan

pendekatan scientific. Pada bagian ini harus tercermin pendekatan apa yang

digunakan selama proses pembelajaran. Setelah menuliskan pendekatan

pembelajaran, tuliskan pula metode/model pembelajaran yang akan digunakan,

dan barulah menuliskan teknik pembelajaran. Dengan demikian, walaupun format

RPP hanya dituliskan metode pembelajaran, isinya harus tetap menggambarkan

adanya pendekatan, metode/model, dan teknik pembelajaran.

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

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

pembelajaran. Bertemali dengan ini perlu ditegaskan bahwa ceramah, tanya

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

pembelajaran melainkan teknik pembelajaran.
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8. Skenario Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran menampilkan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup. Disesuaikan dengan pendekatan scientific, penyajian

sistematika materi, alokasi waktu dengan cakupan materi. Penulisan bagian ini

hendaklah dibagi menjadi tiga bagian besar yakni bagian pendahuluan, inti, dan

akhir pembelajaran. Tiga bagian besar tersebut harus tergambar dengan jelas pada

setiap kali pertemuannya, dan dalam setiap tahapannya diberi alokasi waktu.

Kemudian, pada tahapan pembelajaran yang dituliskan harus mencerminkan

tahapan metode atau model pembelajaran yang digunakan. Selain itu, kegiatan

pembelajaran yang ditulis harus harus mencerminkan adanya upaya pembinaan

sikap, pengembangan keterampilan, dan pemerolehan pengetahuan.

9. Penilaian

Penilaian disesuaikan dengan teknik dan bentuk penilaian autentik dengan

indikator pencapaian kompetensi, kunci jawaban dengan soal dan kesesuaian

penskoran dengan soal. Pada bagian ini harus ditulis secara jelas

jenis/ragam/prosedur/bentuk penilaian yang akan digunakan untuk mengukur

ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain menuliskan jenis/ragam/prosedur/bentuk

penilaian yang akan digunakan, pada bagian ini harus ditulis juga instrumen

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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2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran

Setelah seluruh perencanaan pembelajaran terancang dengan matang, maka

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

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

melakukan tindakan. Tindakan tersebut berupa aktivitas yang merupakan prinsip

atau asas yang sangat penting di dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada saat

pelaksanaan pembelajaran terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas guru dan aktivitas

siswa. Berikut akan dijelaskan aktivitas yang dilaksanakan guru dan siswa selama

pembelajaran.

1. Aktivitas Guru

Melaksanakan pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru.

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

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

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

(9) evaluator. Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat dijelaskan

seperti di bawah ini.

1. Informator

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, strudi lapangan, dan

sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.

2. Organisator

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

jadwal pelajaran, dan lain-lain.
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3. Motivator

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkat-kan

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat

merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk men-

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

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

4. Pengaruh/ Director

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

ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai

dengan tujuan yang dicita-citakan.

5. Inisiator

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

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

didiknya.

6. Transmitter

Pada saat kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksana-

an pendidikan dan pengetahuan.

7. Fasilitator

Guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses

belajar-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan suasana kegiatan belajar
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yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi

belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.

8. Mediator

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar

siswa. Mediator juga diartikan penyedia media. Bagaimana cara memakai dan

mengorganisasikan penggunaan media.

9. Evaluator

Ada kecenderungan bahwa peran guru sebagai evaluator memunyai otoritas untuk

menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku

sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau

tidak. Untuk menjalankan tugas dan peranan guru tersebut terdapat beberapa

keterampilan mendukung yang harus dimiliki oleh seorang guru (Hasibuan,

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

1. Keterampilan Memberi Penguatan

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon

secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku

tersebut muncul kembali. Tingkah laku tertentu yang dimaksud adalah semua

bentuk tingkah laku positif siswa yang perlu dipertahankan sehingga guru perlu

memberi penguatan agar siswa mampu mempertahankan hal positif tersebut.

Pemberian penguatan harus bermakna bagi siswa.
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2. Keterampilan Bertanya

Bertanya merupakan ucapan verbal yang memerlukan respon dari seseorang yang

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

merupakan hasil pertimbangan. Keterampilan bertanya yang dimiliki oleh guru

berfungsi untuk menciptakan komunikasi dan hubungan timbal balik dalam suatu

pembelajaran. Artinya, tidak hanya guru yang berbicara dan memiliki kemampuan

untuk menuangkan semua pengetahuan yang diperlukan selama pembelajaran,

siswa pun di tuntut untuk mampu melakukan hal yang sama dengan menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru.

3. Keterampilan Memberikan Variasi

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses

belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam

proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta

berperan secara aktif. Keterampilan memberikan variasi ini meliputi variasi dalam

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

dan variasi pola interaksi dan kegiatan siswa.

4. Keterampilan Menjelaskan

Menjelaskan berarti memberikan informasi lisan yang diorganisasikan secara

sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberi penjelasan

adalah proses penalaran siswa dan bukan indroktinasi. Prinsip-prinsip yang perlu

diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan yaitu
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a. penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir jam pelajaran

bergantung kepada keperluan;

b. penjelasan dapat diselingi tanya jawab;

c. penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran;

d. Penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau direncanakan

oleh guru;

e. materi penjelasan harus bermakna bagi siswa;

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

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan suasana

siap mental dan memberikan perhatian siswa agar terpusat kepada apa yang akan

dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti

pembelajaran. Maksudnya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa

yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat

keberhasilan guru dalam proses belajar-mengajar.

6. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru dalam

konteks belajar-mengajar yang hanya melayani 3–8 siswa untuk kelompok kecil

dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya bentuk pengajaran ini dapat

dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.
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7. Keterampilan Mengelolah Kelas

Keterampilan mengelolah kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi

yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan atau

melakukan remidial.

8. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil

Berikut adalah komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.

a. Pemusatan perhatian.

b. Memperjelas permasalahan.

c. Menganalisa pandangan siswa.

d. Meningkatkan uraian pikiran siswa.

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi.

f. Menutup diskusi.

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga kegiatan, yakni kegiatan

awal atau pembukaan, kegiatan inti atau kegiatan pembentukan kompetensi dan

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

dijelaskan ketiga tahapan kegiatan pembelajaran tersebut.

1. Kegiatan Awal atau Pembukaan

Kegiatan awal atau pembukaan adalah kegiatan yang harus dilakukan guru untuk

memulai atau membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran merupakan suatu

kegiatan untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik

secara optimal, agar mereka memusatkan diri sepenuhnya untuk belajar. Kegiatan
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awal atau pembukaan untuk menyukseskan implementasi Kurikulum 2013

mencakup pembinaan keakraban dan pre-test.

a. Pembinaan Keakraban

Pembinaan keakraban perlu dilakukan untuk menciptakan iklim pembelajaran

yang kondusif bagi pembentukan kompetensi peserta didik, sehingga tercipta

hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik maupun antara peserta

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

sebagai individu yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Tahap pembinaan

keakraban ini bertujuan untuk mengondisikan para peserta didik agar mereka siap

melakukan kegaitan belajar. Terbinanya suasana yang akrab amat penting untuk

mengembangkan sikap terbuka. Suasana ini dapat mendorong peserta didik untuk

melakukan kegiatan saling belajar .

b. Pretes (Tes Awal)

Pretes memiliki keunggulan dalam menjajagi proses pembelajaran yang akan

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

1. Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pretes

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

kerjakan/jawab.

2. Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses

pembelajaran yang dilakukan.

3. Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik

mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
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4. Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, tujuan-

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

perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.

2. Pembentukan Inti atau Pembentukan Kompetensi dan Karakter

Kegiatan inti pembelajaran antara lain mencakup penyampaian informasi,

membahas materi standar untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta

didik, serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi

standar atau memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Pada saat

pembelajaran, peserta didik dibantu oleh guru dalam melibatkan diri untuk

membentuk kompetensi dan karakter, serta mengembangkan dan memodifikasi

kegiatan pembelajaran. Pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik perlu

dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut

aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan efektif apabila seluruh peserta

didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya.

Pembentukan kompetensi dan karakter mencakup berbagai langkah yang perlu

ditempuh oleh peserta didik dan guru untuk mewujudkan kompetensi dan karakter

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

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

pembentukan karakter dan kompetensi perlu diusahakan untuk melibatkan peserta

didik seoptimal mungkin. Melibatkan peserta didik adalah memberikan

kesempatan dan mengikutsertakan mereka untuk turut ambil bagian dalam proses

pembelajaran.
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3. Penutup

Penutup merupakan kegiatan akhir yang dilakukan guru untuk mengakhiri

pembelajaran. Pada kegiatan penutup ini guru harus berupaya untuk mengetahui

pembentukan kompetensi dan tujuan pembelajaran, serta pemahaman peserta

didik terhadap materi yang telah dipelajari, sekaligus mengakhiri kegiatan

pembelajaran. Berkaitan dengan kepentingan tersebut, guru dapat melakukan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

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

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

didik bersama guru).

b. Mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan

dan keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan.

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

yang harus dikerjakan sesuai dengan pokok bahasan yang telah dipelajari.

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

2. Aktivitas Siswa

Berdasarkan Kurikulum 2013, ada lima aktivitas penting yang harus siswa

laksanakan dalam suatu pembelajaran. Kelima aktivitas penting itu yaitu aktivitas

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Aktivitas-

aktivitas ini sudah disebutkan secara tersirat dalam modul pelatihan guru

implementasi Kurikulum 2013.
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1. Mengamati

Pada aktivitas mengamati, kegiatan yang dilakukan siswa yaitu membaca,

mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat) menyangkut materi

pembelajaran untuk melatih kesungguhan dan ketelitian dalam mencari informasi.

Hal ini dilakukan di awal pembelajaran untuk merangsang pemikiran siswa untuk

memahami materi yang dibelajarkan.

2. Menanya

Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang

akan diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai kepertanyaan yang bersifat

hipotetik). Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreatifitas dan rasa ingin

tahu, mampu merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

3. Menalar

Melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati

objek/kejadian/ aktivitas, wawancara dengan narasumber. Hal ini dilakukan untuk

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.
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4. Mencoba

Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan

mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang

bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang

berbeda sampai kepada yang bertentangan.

5. Mengomunikasikan

Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasrkan hasil analisis secara

lisan, tertulis, atau media lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan

sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan

pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahas

yang baik dan benar.

2.2.3 Penilain Pembelajaran

Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan

informasi, menganalisis, menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat

keputusan-keputusan (Kunandar, 2009: 378). Angelo dan Cross (dalam Abidin,

2014: 64) menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan, penilaian merupakan

sebuah proses yang didesain untuk membantu guru menemukan apa yang telah

dipelajari siswa di dalam kelas dan bagaimana tingkat keberhasilan mereka

mempelajarinya. Penilaian mencakup seluruh proses pembelajaran.
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Menurut Popham (dalam Abidin 2014: 64) penilaian merupakan usaha formal

yang dilakukan untuk menjelaskan status siswa dalam variabel penting

pendidikan. Variabel penting pendidikan di sini meliputi ranah pengetahuan,

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

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

prosedur untuk mendapatkan informasi tentang status belajar siswa dan membuat

keputusan berdasarkan perkembangan belajar siswa.

Pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013, penilaian yang digunakan

adalah penilaian otentik. Penilaian otentik dalam kurikulum 2013 merupakan

model penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung

berdasarkan tiga kompetensi yaitu kompetensi sikap, pengetahuan dan

keterampilan. Sehingga guru diharapkan mau dan mampu menggeser paradigma

lamanya, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi

pengetahuan berdasarkan hasilnya saja) menuju penilaian yang menyeluruh baik

proses maupun hasil belajar siswa secara valid dan reliabel. Selain itu, penilaian

pembelajaran tidak boleh hanya dilakukan pada kompetensi pengetahuan saja

sebagai hasil pengukuran kegiatan pembelajaran siswa. Penilaian terhadap

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan haruslah dilakukan secara

berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap

peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan (Abidin, 2014: 98).

Nurgiyanto (Abidin 2014: 77) menjelaskan bahwa pada hakikatnya penilaian

otentik merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tidak semata-mata untuk

menilai hasil belajar siswa, melainkan juga berbagai faktor lain, antara lain
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1. Penilaian Kompetensi Sikap

Pemendikbud No. 66 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidik melakukan

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

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

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

disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi

sejumlah indikator perilaku yang diamati.

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

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilain

diri.

c) Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi.

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik.

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

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Permendikbud No. 66 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidik menilai

kompetensi pengetahuan siswa melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
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Instrumen tes tulis yang biasa digunakan guru berupa soal pilihan ganda, isian,

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

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

penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara

individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas.

Jenis instrumen yang tertuang dalam Permendikbud tersebut haruslah dikritisi

secara mendalam dengan tujuan penilaian yang digunakan guru nantinya

merupakan penilaian yang benar-benar berorientasi bagi pengembangan

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

banyak digunakan dalam pembelajaran dalam konteks Kurikulumm 2013 adalah

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

dan menjodohkan hendaknya dibatasi penggunanya. Hal ini sejalan dengan

asumsi bahwa penilaian uraian lebih menuntut kemampuan siswa untuk berpikir

secara kritis dan kreatif.

Berkaitan dengan tes lisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tes

lisan yang digunakan untuk menilai hendaknya bukan hanya tes lisan yang

ditujukan untuk mendiagnosis kemampuan awal siswa melainkan tes lisan yang

yang benar-benar mengukur kemampuan siswa berkomunikasi dan bernalar.

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

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

ditafsirkan sebagai tes membacakan soal agar guru tidak perlu membuat banyak

instrumen dan siswa menjawab pertanyaan pada buku tulis yang dimilikinya,

melainkan tes yang benar-benar menuntut siswa menjawab pertanyaan secara

lisan semua persoalan yang diajukan guru.
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Berkaitan dengan tes penugasan khususnya penugasan berupa pekerjaan rumah,

perlu disadari bahwa pemberian tugas pekerjaan rumah harus dilakukan atas

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

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

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

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

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

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

pekerjaan rumah hendaknya tidak dijadikan satu-satunya alat ukur kompetensi

siswa karena proses pengerjaannya tidak diketahui secara pasti apakah benar-

benar hasil kerja anak atau bukan.

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Berkaitan dengan penilaian kompetensi keterampilan, Permendikbud No. 66

Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidik menilai kompetensi keterampilan

melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik,

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

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

bahwa (1) tes praktik adalah penilaian yang menuntut respons berupa
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keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan

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

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam

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

dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu

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

dan/atau kreativitas siswa dalam kurun waktu tertentu.

2.3 Pembelajaran Memahami Teks Laporan Hasil Observasi

Teks laporan hasil observasi merupakan salah satu materi yang dibelajarkan pada

siswa kelas X dengan kurikulum 2013. Pembelajaran memahami teks laporan

hasil observasi terdapat dalam KD 3.1 Memahami struktur dan kaidah teks

anekdot, eksposisi, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan teks

laporanhasil observasi secara lisan maupun tertulis. Pembelajaran teks laporan

hasil observasi dibelajarkan kepada siswa pada semester awal. Keterampilan

yang dipakai dalam pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi yaitu

keterampilan membaca. Pada pembelajaran ini siswa mula-mula difasilitasi untuk

membaca dan mengamati teks laporan hasil observasi. Selanjutnya guru

menjelaskan pengetian, struktur, kaidah, kalimat simpleks, kalimat kompleks dan

konjungsi.

2.3.1 Teks Laporan Hasil Observasi

Teks merupakan satuan bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan

sosial baik secara lisan atau tertulis dengan struktur berpikir yang lengkap

(Mahsun, 2014: 1). Teks digunakan untuk pernyataan suatu kegiatan sosial
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dengan struktur berpikir yang lengkap, maka setiap teks memiliki struktur

tersendiri. Suatu proses sosial memiliki ranah-ranah permunculan tergantung

pada tujuan sosial yang hendak dicapai melalui proses social tersebut. Ranah-

ranah yang menjadi permunculan proses sosial tersebut yang disebut konteks

situasi. Proses social dapat berlangsung jika terdapat sarana komunikasi berupa

bahasa. Bahasa muncul berdasarkan konteks situasi inilah yang menghasilkan

register atau bahasa sebagai teks.

Secara umum teks diklasifikasikan atas teks tunggal/genre mikro dan teks

majemuk/ genre makro. Teks tunggal dan majemuk ini beranalogi pada konsep

tunggal dan majemuk pada kalimat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang

memiliki satu pola dasar kalimat inti, sedangkan kalimat majemuk memiliki lebih

sari satu pola dasar kalimat inti. Dengan kata lain teks majemuk sebuah teks

kompleks dengan struktur yang lebih besar dan tersegmentasi ke dalam bagian-

bagian yang dapat berupa bab, subbab, atau seksi, subseksi. Dalam teks majemuk

tergabung beberapa jenis teks tunggal untuk mengisi bagian-bagian teks

berkelanjutan. Teks majemuk/genre makro meliputi teks naskah akedemik,

seperti proposal, skripsi, tesis, dan disertasi.

Teks tunggal/genre mikro dikelompokkan dalam genre sastra dan non sastra.

Teks tunggal genre sastra dikategorikan ke dalam genre cerita seperti teks cerita

ulang, naratif, anekdot, dan eksemplum. Teks tunggal genre non sastra

dikelompokkan ke dalam genre faktual yang meliputi teks deskripsi, teks laporan,

dan teks prosedur dan teks tanggapan yang meliputi teks eksposisi dan teks

eksplanasi. Kosasih (2012: 61) menyatakan laporan adalah cara menyampaikan

informasi kepada seseorang atau instansi yang disusun atas dasar tanggung jawab
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yang diterimanya. Menurut sugiyono (2012: 61) observasi adalah teknik

pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala alam

dan responden. Teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks yang bertujuan

untuk mengelompokkan jenis dan menggambarkan fenomena.

Teks laporan hampir sama dengan teks deskripsi, perbedaannya terletak pada sifat

dari masing-masing teks. Teks laporan hasil observasi bersifat global dan

universal serta menitikberatakan pengelompokan benda sesuai dengan jenis.

Sedangkan, teks deskripsi menitikberatkan penjelasan tentang ciri, bentuk, dan

keadaan. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas definisi umum

(pembukaan), deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Bagian definsi umum

(pembukaan) berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas. Deskripsi bagian berisi

gambaran tentang sesuatu secara terinci, sementara itu, deskripsi manfaat

merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan (Kemendikbud, 2013: 189).

2.3.2 Pembelajaran Memahami Teks Laporan Hasil Observasi

Pemahaman tentang teks laporan hasil observasi, baru dapat dicapai melalui

tahapan pembahasan materi pembelajaran yang terdiri atas pengertian Teks

laporan hasil observasi, struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi, ciri teks

laporan hasil observasi, dan makna isi teks teks laporan hasil observasi. Tahapan

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut.

1. Membangun Konteks

Kegiatan yang dilakukan adalah menggali pengetahuan dan mencari informasi

terkait tema dari teks teks laporanhasil observasi yang akan dibahas. Misalnya,

pada pembelajaran memahami teks teks laporan hasil observasi yang bertema
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lingkungan sekitar, guru menggali pengetahuan siswa terkait dengan benda-benda

yang ada disekitar. Sebelum menyimak materi teks teks laporan hasil observasi

yang akan dibahas, siswa diperintahkan untuk menjawab pertanyaan untuk

membangun konteks.

2. Mengenal/Memahami Teks Laporan Hasil Observasi

Agar dapat memahami teks laporan hasil observasi, hal yang harus dilakukan

ialah menganalisis dan dilanjutkan dengan menceritakan kembali isi atau

simpulan dari teks laporan hasil observasi yang sudah dibaca/simak.

3. Struktur, Kaidah, dan Ciri Teks Laporan Hasil Observasi

Menyusun/menentukan struktur, kaidah danciri dari teks laporan hasil observas.

Struktur teks laporan hail observasi yaitu definisi umum yaitu pembukaan dari

teks yang berisi pengertian objek yang akan diamati, deskripsi bagian yang berisi

gambaran tentang objek secara terperinci, dan deskripsi umum yaitu bagian yang

berisi manfaat atau kegunaan objek yang diamati. Kaidah dan ciri teks laporan

hasil observasi yaitu adanya kalimat sederhana yang terdiri dari satu struktur

kalimat. Biasanya pola kalimat terdiri dari SPO atau SPOK. Adanya kalimat

kompleks yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu pola tau struktur kalimat.

dan adanya konjungsi yaitu kata yang menghubungkan kalimat satu dengan

kalimat yang lainnya.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud

untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2014: 6). Metode ini digunakan dalam

penelitian dengan tujuan mengkaji penelitian secara alamiah pembelajaran

memahami teks laporan hasil observasi pada siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1

Kalirejo Lampung Tengah yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, aktivitas guru, aktivitas siswa dan penilaian pembelajaran. Dalam

penelitian ini, peneliti juga ikut terlibat dalam konteks yang diteliti dengan

mengamati kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan data yang valid.

Setelah penulis memperoleh data, selanjutnya data tersebut direduksi dengan

memilih data yang relevan dari data kasar yang terdapat dalam catatan lapangan.

Setelah data diperoleh maka data tersebut dideskripsikan dan disajikan dalam

bentuk tabel. Berdasarkan data yang telah tersaji dalam tabel dapat ditarik

simpulan tentang kesesuain kegiatan pembelajaran dengan komponen yang ada

dalam instrumen penelitian.
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3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kegiatan belajar mengajar guru dan siswa

kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah Tahun Pelajaran

2016/2017 tentang memahami teks laporan hasil observasi. Kegiatan ini

difokuskan pada:

1. Perencanaan kegiatan pembelajaran berupa Rencana Pelaksaan pembelajaran

(RPP) tentang memahami teks laporan hasil observasi.

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

terlibat dalam kegiatan pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi.

3. Penilaian yang disiapkan oleh guru untuk mengetahui hasil pembelajaran.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang

mendukung sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti

adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moloeng, 2014:

186). Wawancara ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang

bekaitan dengan hambatan dan solusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian pembelajaran. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti sebagai

pewawancara dan guru bidang studi bahasa Indonesia sebagai terwawancara.
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2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan setiap peristiwa atau

gejala dan segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian dengan cara

sistematis. Dalam hal ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data

berupa perencanaan pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan

penilaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengamatan sesuai dengan

instrumen yang peneliti buat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari

buku, internet, atau dokumen lain untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti

mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 240). Dalam hal ini dokumen

yang diperlukan peneliti berupa perencanaan pelaksanaan pembelajaran untuk

melihat kesesuain proses pembelajaran yang dilakukan guru.

4. Rekaman Video dan Foto

Rekaman video dan foto dilakukan peneliti untuk mengamati dan mendengar

kembali kegiatan pembelajaran agar dapat memberikan dasar yang kuat.

Rekaman video dan foto mempermudah peneliti untuk memperkuat penafsiran

peneliti yang diragukan dengan mengamati ulang rekaman video tersebut.

5. Angket

Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang hampir sama

dengan wawancara, namun pada angket berupa pertanyaan yang tertulis dan

dijawab dengan tertulis juga oleh responden. Responden dalam penelitian ini
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adalah siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo. Pada penelitian ini, angket

bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden tersebut

sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada proses pembelajaran yang

sebenarnya dan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran

yang dilakukan guru.

3.4 Instrumen Penelitian

Pada suatu penelitian untuk memperoleh kebenaran, diperlukan adanya instrumen

penelitian yang berkaitan tentang penelitan agar masalah yang diteliti menjadi

jelas. Instrumen penelitian ini dapat dirinci seperti di bawah ini.

1. Instrumen pengamatan perencanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.1

2. Instrumen pengamatan pelaksaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.2

3. Instrumen pengamatan aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 3.3

4. Insrtumen penilaian pelaksanaan pembelajaran oleh guru dapat dilihat pada

tabel 3.4

5. Indikator teks laporan hasil observasi dapat dilihat pada tabel 3.5

6. Instrumen angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran teks laporan hasil

observasi dapat dilihat pada tabel 3.6

Data perencanaan pembelajaran dapat diperoleh melalui instrumen pengamatan

perencanaan pembelajaran pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Instrumen Pengamatan Perencanaan Pembelajaran

No Komponen Rencana
Perencanaan Pembelajaran

Dimuat Keterangan
Ya Tidak

A. Identitas Mata Pelajaran
1. Satuan Pendidikan, kelas,

semester, program/program
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keahlian, mata pelajaran, atau
tema pelajaran, dan 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 sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

C. Perumusan Tujuan
Pembelajaran

1. Kesesuaian dengan proses dan
hasil belajar yang diharapkan
dicapai.

2.
Kesesuaian dengan kompetensi
dasar

D. Pemilihan Materi Ajar

1.
Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran

2.
Kesesuaina dengan karakteristik
peserta didik

3.
Kesesuaian dengan alokasi
waktu

E. Pemilihan Sumber Belajar
1. Kesesuaian dengan KI dan KD

2.
Kesesuaian dengan materi
pembelajaran dan pendekatan
scientific

3.
Kesesuaian dengan karakteristik
peserta didik

F. Pemilihan Media Belajar

1.
Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran

2.
Kesesuaian dengan materi
pembelajaran danpendekatan
scientific

3.
Kesesuaian dengan karekteristik
peserta didik

G. Model Pembelajaran

1.
Kesesuaian dengan tujuan
pembelajaran

2.
Kesesuaian dengan pendekatan
scientific

H. Skenario Pembelajaran
1. Menampilkan kegiatab
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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: (Kemendikbud, 2013: 295 – 297)

Data mengenai aktivitas guru dapat diperoleh melalui instrumen pengamatan

pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Instrumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran

Aspek yang Diamati
Dilaksanakan

KeteranganYa Tidak
Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi
1. Mengaitkan materi pembelajaran

sekarang dengan pengalaman
sebelumnya

2. Mengajukan pertanyaan
menantang

3. Menyampaikan manfaat materi
pembelajaran

4. Mendemonstrasikan sesuatu
yang terkait dengan materi
pembelajaran

Penyampaian Kompetensi dan
Rencana Kegiatan
1. Menyampaikan kemampuan

yang akan dicapai peserta didik
2. Menyampaikan rencana kegiatan

misalnya, individual, kerja
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kelompok, dan melakukan
observasi

Kegiatan Inti
Penyampaian Materi Pelajaran
1. Menyesuaikan materi dengan

tujuan pembelajaran
2. Mengaitkan materi dengan

pengetahuan lain yang relevan,
perkembangan iptek, dan
kehidupan nyata

3. Menyampaikan pembahasan
materi pembelajaran dengan
tepat

4. Menyajikan materi secara
sistematis (mudah ke sulit, dari
konkret ke abstrak)

Penerapan Strategi Pembelajaran
yang Mendidik
1. Melaksanakan pembelajaran

sesuai dengan kompetensi yang
akan dicapai

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

3. Melaksanakan pembelajaran
secara runtut

4. Menguasai kelas
5. Melakasanakan 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 Saintifik
1. Memfasilitasi peserta didik

untuk mengamati
2. Memfasilitasi peserta didik

untuk menanya
3. Memfasilitasi peserta didik

untuk menalar
4. Memberikan pertanyaan peserta

didik untuk mencoba
5. Menyajikan kegiatan peserta

didik untuk mengomunikasikan
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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 didikdalam
pemanfaatan sumber belajar
pembelajaran

5. Melibatkan peserta didik dalam
pemanfaatan media
pembelajaran

Pelibatan Peserta Didik dalam
Pembelajaran
1. Menumbuhkan partisipasi aktif

peserta didik melalui interaksi
guru, peserta didik, sumber
belajar

2. Merespon positif partisipasi
peserta didik

3. Menunjukkan sikap terbuka
terhadap respon 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
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1. Menggunakan bahasa lisan
secara jelas dan lancar

2. Menggunakan bahasa tulis yang
baik dan benar

3. Kegiatan Penutup
Penutup Pembelajaran
1. Melakukan refleksi atau

membuat rangkuman dengan
melibatkan peserta didik.

2. Memberikan tes lisan atau
tulisan.

3. Mengumpulkan hasil kerja
sebagai bahan portofolio.

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

Sumber: (Kemendikbud, 2013: 320 – 322)

Data mengenai aktivitas peserta didik dalam pembelajaran memahami teks

laporan hasil observasi dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Instrumen Pengamatan Aktivitas Peserta Didik

No. Aktivitas siswa Deskriptor
1. Aktivitas mengamati
2. Aktivitas menanya
3. Aktivitas menalar
4. Aktivitas mencoba

Sumber: Pembinaan Kurikulum 2013

Data untuk mengetahui penilaian yang dilakukan guru dapat diperoleh melalui

tabel instrumen pengamatan penilaian pembelajaran pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4 Instrumen Pengamatan Penilaian Pembelajaran

Teknik Penilaian Sesuai Tidak
Sesuai

Analisis
Penilaian Hasil
1. Kesesuaian dengan bentuk

penilaian
2. Kesesuaian dengan indikator
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pencapaian kompetensi
3. Kesesuaian kunci jawaban

dengan soal
4. Kesesuaian pedoman penskoran

dengan soal
Penilaian Proses

1. Mengacu pada indikator
pencapaian

2. Mengidentifikasi perilaku yang
diobservasi

3. Kesesuaian model skala yang
dipakai, yakni skala penilaian
(rating scale) atau daftar cek
(check list)

4. Kesesuaian pedoman penskoran

Sumber: (Maulana, 2004: 25)

Dalam memahami teks laporan hasil observasi, siswa diharapkan untuk

mengetahui bagian-bagian teks laporan hasil observasi terlebih dahulu. Hal ini

dapat dilihat pada tabel 3.5 indikator teks laporan hasil observasi di bawah ini.

Tabel 3.5 Indikator Teks Laporan Hasil Observasi

No. Indikator Sub
Indikator

Deskriptor

1. Teks laporan hasil
observasi

Jenis teks yang bertujuan untuk
mengelompokkan jenis dan
menggambarkan fenomena yang ada di
alam sekitar

2. Struktur teks
laporan hasil
observasi

Definisi
umum

Pembukaan dari teks yang berisi
pengertian objek yang akan diamati

Deskripsi
bagian

Berisi gambaran tentang objek secara
terperinci

Deskripsi
manfaat

Bagian yang berisi manfaat atau
kegunaan objek yang diamati

3. Kaidah teks
laporan hasil
observasi

Kalimat
simpleks

Kalimat sederhana yang terdiri atas satu
struktur kalimat inti. Biasanya pola
kalimat terdiri dari SPO atau SPOK

Kalimat
kompleks

Kalimat yang memiliki lebih dari satu
pola tau struktur kaimat inti

Konjungsi Kata yang menghubungkan kalimat satu
dengan kalimat yang lainnya

Sumber : Mahsun (2013: 189)
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Data untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran teks laporan hasil

observasi dapat diperoleh melalui angket yang tertera pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6 Instrumen Angket Tanggapan Siswa Terhadap
Pembelajaran Teks Laporan Hasil Observasi

Sumber: repository.unri.ac.id

No. Butir Pertanyaan Ya Tidak Alasan

1. Apakah pembelajaran yang
dilaksanakan menarik?

2. Apakah pembelajaran yang
dilaksanakan menyenangkan?

3. Apakah pembelajaran yang
dilaksanakan mudah dipahami?

4. Apakah pembelajaran yang
dilaksanakan mendorong Anda
untuk bekerja sama dengan teman
(diskusi kelompok)?

5. Apakah pembelajaran yang
dilaksanakan mendorong Anda
dalam kemandirian (bekerja
sendiri)?

6. Apakah media yang digunakan
menarik?

7. Apakah media yang digunakan
memudahkan Anda dalam
memahami materi?

8. Apakah evaluasi yang dilaksanakan
transparan?

9. Apakah evaluasi yang dilaksanakan
sesuai materi yang belajarkan?

10. Apakah penugasan yang diberikan
guru mudah dipahami?
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3.5 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data untuk medukung penelitian, maka selanjutnya data

tersebut diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif

kualitatif yang berpacu pada teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman

(Sugiyono, 2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif

dilakukan dengan model interaktif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan

penarikan simpulan. Model interaktif tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah

ini.

Gambar 3.1 Analisis Data Pola Interaktif

1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian

dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2012: 247). Pada tahap ini peneliti memilah

informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian.

Reduksi ini dilakukan untuk menyederhanakan data kasar yang terdapat pada

catatan lapangan selama penelitian berlangsung. Setelah data diperoleh, peneliti

memilih data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui
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pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi siswa kelas X IPS 2 SMA

Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran 2015/2015.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data

disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif. Data

yang disajikan dalam penelitian ini berupa tindakan yang dilakukan guru dalam

proses pembelajaran memahami teks laporan hasil observasi siswa kelas X IPS 2

SMA Negeri 1 Kalirejo Tahun Pelajaran 2015/ 2016.

3. Penarikan Simpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan simpulan. Setelah semua data

tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian

ditarik simpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti

mengambil data berdasarkan fakta yang terjadi pada proses pembelajaran yang

berlangsung melaui instrumen yang dibuat. Berdasarkan instrumen tersebut

peneliti menarik simpulan mengenai kesesuaian pembelajaran dengan komponen

yang ada dalam instrumen.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pembelajaran memahami

teks laporan hasil observasi pada siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Kalirejo

Kabupaten Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa

1. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang rancang oleh guru sudah sesuai

dengan komponen yang terdapat pada Kurikulum 2013. Komponen dalam RPP

tersebut yaitu identitas mata pelajaran, KI, KD, rumusan indikator, tujuan

pembelajaran, materi pelajaran, sumber belajar, media/alat pembelajaran,

skenario pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

2. Pelaksanaan pembelajaran guru sudah melakukan tiga tahapan pembelajaran

yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan guru

melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran pada pertemuan

sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan rencana

kegiatan. Pada pelaksanaan pembelajaran guru sudah melakukan tiga tahapan

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

pendahuluan guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran pada

pertemuan sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan

menyampaikan rencana kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat
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indikator yang tidak guru lakukan seperti menyampaiakan manfaat

pembelajaran dan memberikan motivasi. Pada kegiatan inti guru melaksanakan

semua komponen pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan instrumen. Namun

guru tidak menggunakan media powerpoint dalam pembelajaran dikarenakan

fasilitas yang ada di sekolah kurang memadai dan guru tidak melaksanakan

pembelajaran sesuai alokasi waktu yang guru rencanakan. Pada kegiatan inti

guru menggunakan pendekatan saintifik dan memfasilitasi siswa dengan lima

aktivitas yang memacu siswa untuk memahami teks laporan hasil observasi.

Aktivitas tersebut meliputi aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba,

dan mengomunikasikan. Kegiatan penutup guru mengumpulkan tugas dan

memberikan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya tetapi guru tidak

melakukan refleksi dan tes tulis atau lisan.

3. Penilaian yang dilakukan guru berbentuk penilaian autentik yang berupa

penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan

selama proses pembelajaran. Aspek yang dinilai adalah sikap pribadi (jujur,

disiplin, dan tanggung jawab) dan sikap ilmiah (kritis, objektif dan toleransi),

tetapi penilaian sikap yang dilakukan guru tidak sesuai dengan penilian pada

Kurikulum 2013. Penilaian pengetahuan dan keterampilan siswa dilakukan

guru dengan memberikan tugas membuat dan menentukan struktur serta kaidah

teks laporan hasil observasi. Meskipun penilaian yang guru lakukan tidak

sesuai dengan yang terdapat dalam RPP.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa

saran yaitu sebagai berikut;

1. Bagi guru bahasa Indonesia, peneliti menyarankan untuk mempersiapkan RPP

sesuai dengan Kurikulum yang digunakan secara matang sebelum

pembelajaran dilaksanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

RPP, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan

RPP;

2. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, hendaknya memilih materi yang

bervariasi sesuai dengan perkembangan Kurikulum yang berlaku untuk

melakukan penelitian yang sejenis, sehingga kita sebagai calon pendidik akan

mengetahui perkembangan Kurikulum yang terbaru.
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