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ABSTRAK
PEMBELAJARAN MENULIS SISWA KELAS X

SMA NEGERI 1 LEMONGTAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

RATIH FINARSIH

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran menulis pada siswa kelas X
SMA Negeri 1 Lemong pelajaran 2016/2017. Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan proses pembelajaran menulis yang difokuskan pada
perancangan, pelaksanaan yang meliputi aktivitas guru dan siswa, dan penilaian
pembelajaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber
data dalam penelitian ini terdiri dari RPP, pelaksanaan pembelajaran, penilaian
pembelajaran dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Teknik pengumpulan
data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, yakni
analisis yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan sebagai sebuah
rangkaian kegiatan yang saling berkaitan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa guru melakukan tiga tahapan pembelajaran
menulis yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Padatahap
perencanaan pembelajaran guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
berdasarkan komponen-komponen sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Pada tahap pelaksanaan pembelajaran guru melakukan tiga kegiatan
yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan guru
sudah melakukan semua indikator kecuali menyampaikan manfaat pembelajaran.
Pada kegiatan inti guru menggunakan keterampilan menjelaskan, keterampilan
bertanya, dan keterampilan menguasai kelas. Guru menggunakan media
pembelajaran berupa papan tulis dan sumber belajar buku teks Bahasa Indonesia.
Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran diantaranya metode ceramah,
metode bertanya, tanya jawab, dan metode penugasan. Pada kegiatan penutup
guru tidak melakukan dua indikator yaitu tidak melakukan refleksi atau
rangkuman yang melibatkan siswa, dan tidak memberikan tes lisan maupun
tertulis. Namun, guru sudah melakukan kegiatan mengumpulkan hasil kerja dan
melaksanakan tindak lanjut atau arahan untuk kegiatan selanjutnya. Pada tahap
penilaian pembelajaran guru melakukan penilaian autentik yang meliputi
penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa harus dipahami oleh semua

pihak dalam suatu komunikasi. Bahasa tidak hanya berbentuk lisan melainkan

juga berbentuk tulisan. Adanya bahasa manusia dapat menyampaikan pikirannya,

sehingga dapat berkomunikasi dan mengerti apa yang dimaksud oleh manusia

lainnya.

Apabila kita berbicara tentang bahasa atau keterampilan berbahasa, berarti kita

akan membicarakan hal-hal yang terdapat dalam aspek keterampilan berbahasa.

Terdapat empat aspek dalam keterampilan berbahasa yaitu keterampilan

membaca, keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, dan keterampilan

menulis.

Keterampilan menulis adalah suatu kegiatan menuangkan pikiran, gagasan dan

perasaan yang diungkapkan seseorang melalui bahasa tulis yang bertujuan

memberitahu, meyakinkan, atau menghibur, dan berfungsi sebagai alat

komunikasi tidak langsung, dan diharapkan dapat dipahami pembacanya. Menulis

dalam prosesnya akan menggunakan kedua belahan otak. Menulis adalah sebuah

proses mengait-ngaitkan antara kata, kalimat, paragraf maupun antarbab secara

logis agar dapat dipahami.
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Belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan dan tidak

dapat dipisahkan satu sama lain. Keterkaitan belajar dan pembelajaran dapat

digambarkan dalam sebuah sistem, proses belajar dan pembelajaran yang

memerlukan masukan dasar, yang merupakan bahan pengalaman belajar dalam

proses belajar mengajar dengan harapan menjadi kompetensi atau bakat tertentu.

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang

menggambarkan suatu  bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain

dapat memabaca lambing grafik tersebut jika meeka memahami bahasa dan

gambaran grafik tersebut (Tarigan, 1994: 22). Menulis ditandai oleh serangkaian

kegiatan yang bertahap, saat seseorang mengomunikasikan pesan ke dalam

tulisan. Pesan itu dapat berupa ide, kemauan, keinginan, perasaan, ataupun

informasi yang bersumber dari diri sendiri maupun lingkungan. Keterampilan

menulis merupakan salah satu keterampilan yang diajarkan di sekolah.

Pembelajaran keterampilan menulis bertujuan untuk membantu siswa

mengomunikasikan segala yang ada dalam pikiran dan perasaan siswa. Karena

pada dasarnya, menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan (komunikasi)

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai medianya.

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program

pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu

para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan

perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan

pembelajaran.
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Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem

pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya laboratorium.

Material meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, 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 (2008:

57).

Penelitian tentang pembelajaran menulis sudah pernah dilakukan oleh beberapa

mahasiswa dari Pogram Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan

Daerah, Universitas Lampung. Namun penelitian sebelumnya sudah menentukan

subjek sebelum penelitian, sedangkan penulis akan menentukan subjek setelah

melakukan penelitian dan akan difokuskan di pembahasan. Pemilihan materi

menulis, karena dengan materi menulis dapat membantu siswa dalam

menyampaikan pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis. Pemilihan

tempat penelitian pada SMA Negeri 1 Lemong dikarenakan sekolah tersebut

termasuk sekolah favorit di kecamatan Lemong dan salah satu Sekolah Standar

Nasional (SSN). SMA Negeri 1 Lemong merupakan sekolah yang masih memiliki

akreditas B. Sedangkan pemilihan siswa kelas X A karena siswa kelas X A

merupakan kelas unggulan diantara kelas yang lain. Atas dasar pertimbangan-

pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, penulis merasa penting untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pembelajaran Menulis pada Siswa Kelas X

SMA Negeri 1 Lemong Tahun Pelajaran 2016/2017”.
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Penelitian sebelumnya inilah yang menjadi acuan dan sekaligus menjadi bahan

rujukan dalam penelitian berikutnya. Adapun persamaan antara penelitian yang

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedangkan perbedaannya dengan penelitian

saat ini adalah pada objek ruang lingkup dan sistem pembahasan yang penulis

fokuskan.

Beberapa alasan mengapa masalah di atas dipilih dalam penelitian ini. Pertama,

hasil belajar bahasa Indonesia siswa harus ditingkatkan, karena mata pelajaran

bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang diujian nasionalkan.

Kedua, merupakan sasaran untuk mengetahui pengetahuan dan kemahiran siswa

dalam menuangkan gagasan dan pikiran berdasakan pengalaman yang dimiliki

siswa. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan belajar mengajar siswa.

Dari hasil pengamatan tersebut, dapat menunjukkan besarnya pengetahuan dan

kemahiran siswa. Ketiga, sasaran untuk mengetahui seberapa aktif siswa dalam

kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga dilakukan dengan cara mengamati

kegiatan belajar siswa. Keempat, penulis mengambil SMA Negeri 1 Lemong

sebagai tempat penelitian, karena SMA Negeri 1 Lemong dengan lokasi tempat

tinggal penulis terjangkau, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan

data penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian

tentang Pembelajaran Menulis pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Lemong Tahun

Pelajaran 2016/2017.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah

penelitian ini adalah Bagaimanakah Pembelajaran Menulis pada Siswa Kelas

X SMA Negeri 1 Lemong Tahun Pelajaran 2016/2017. Rumusan masalah

tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menulis siswa kelas X SMA

Negeri 1 Lemong Tahun pelajaran 2016/2017?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis siswa kelas X SMA

Negeri 1 Lemong Tahun pelajaran 2016/2017?

3. Bagaimanakah penilaian atau evaluasi pelaksanaan guru dalam

membelajarankan menulis siswa kelas X SMA Negeri 1 Lemong Tahun

pelajaran 2016/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran menulis

pada siswa Kelas X SMA Negeri 1 Lemong Tahun pelajaran 2016/2017.

Hal-hal yang akan dideskripsikan sebagai berikut.

1. Perencanaan pembelajaran menulis siswa kelas X SMA Negeri 1

Lemong Tahun pelajaran 2016/2017.

2. Pelaksanaan pembelajaran menulis siswa kelas X SMA Negeri 1

Lemong Tahun pelajaran 2016/2017.

3. Penilaian atau evaluasi pelaksanaan guru dalam membelajarankan

menulis siswa kelas X SMA Negeri 1 Lemong Tahun pelajaran

2016/2017.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru, menambah informasi ilmiah dalam pembelajaran bahasa

Indonesia khususnya pembeajaran menulis pada siswa kelas X SMA

Negeri 1 Lemong.

2. Bagi pembaca, sebagai informasi dan referensi dalam melakukan

penelitian yang berkaitan tentang pembeajaran menulis pada siswa kelas X

SMA Negeri 1 Lemong.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut.

1. Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa dalam bidang studi

bahasa Indonesia dan Siswa kelas X SMA Negeri 1 Lemong.

2. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

pembelajaran menulis di SMA Negeri 1 Lemong.

3. Tempat penelitian yaitu SMA Negeri 1 Lemong.

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



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran terjemahan dari Bahasa Inggris “Instruction” terdiri dari dua

kegiatan yaitu belajar (Learning) dan mengajar (Teaching), kemudian disatukan

dalam satu aktivitas yaitu kegiatan belajar-mengajar yang selanjutnya populer

dengan istilah pembelajaran (Instruction). Belajar merupakan aktivitas yang

sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan

belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu

melakukan sesuatu.

Hamalik (2008: 57) menyatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu kombinasi

yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan

prosedur yang saling mempengaruhi  untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Sudjana (Rusman, 2012: 16) menyatakan bahwa pembelajaran dapat diartikan

sebagai upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan kegiatan intraksi

edukatif antara dua pihak yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan

kegiatan membelajarkan.

Komalasari (2013: 3) menyatakan bahwa pembelajaran dapat didefinisikan

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar
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subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan

efisien.

Rusman (2008: 17) menyatakan bahwa mengajar adalah konteks standar

pendidikan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga

dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Pengaturan

lingkungan adalah proses menciptakan iklim yang baik seperti penataan

lingkungan, penyediaan alat dan sumber pembelajaran yang memungkinkan siswa

merasa senang belajar sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai

dengan bakat, minat dan potensi yang dimilikinya.

Ruhimat (2013: 128) menyatakan bahwa pada garis besarnya ada empat pola

pembelajaran. Pertama, pola pembelajaran guru dan siswa tanpa menggunakan

alat bantu/bahan pembelajaran dalam bentuk peraga. Pola ini sangat beergantung

pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan

bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Kedua, pola (guru + alat bantu) dengan

siswa, pola ini guru sudah dibantu berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat

peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat

abstrak. Ketiga, pola (guru + media) dengan siswa, pola ini sudah

mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak mungkin menjadi satu-satunya

sumber belajar. Guru dapat memanfaakan berbagai media pembelajaran sebagai

sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Jadi pola ini

bergantian antara guru dan media dalam berintraksi siswa. Keempat, pola media

dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan

pembelajaran yang disiapkan.
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2.2 Komponen Pembelajaran

Ciri utama adanya kegiatan pembelajaran adalah adanya intraksi. Intraksi yang

terjadi antara siswa dengan guru, siswa dengan teman-temannya, siswa dengan

alata, media atau sumber-sumber belajar yang lain. Komponen-komponen

pembelajaran sebagai berikut.

2.2.1 Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan hal penting dalam kegiatan pembelajaran,

sebagai sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai

tujuan dan membentuk kompetensi peserta didik. Beberapa kriteria yang harus

diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan

kepada peserta didik, menurut Hasan dalam Mulyasa (2012: 139) menyatakan

cakupan materi harus validitas, keberartian, relevansi kemenarikan dan kepuasan.

1. Validitas atau tingkat ketepatan materi

Sebelum memberikan materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi

yang diberikan telah teruji kebenarannya.

2. Keberartian atau tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan

kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Materi standar yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan

peserta didik, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Kebermanfaatan

tersebut diukur dari keterpakaian dalam pengembangan kemampuan akademis

pada kehidupa sehari-hari.

3. Relevansi

Mengukur tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak

terlalu mudah dan disesuaikan dengan variasi lingkungan setempat dan
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kebutuhan di lapangan pekerjaan serta masyarakat penggunaan saat ini dan

yang akan datang.

4. Kemenarikan

Materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik sehingga

peserta didik mempunyai minat untuk mengenali dan mengembangkan

keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam dari apa yang diberikan melalui

proses belajar mengajar.

5. Kepuasan merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-

benar bermanfaat bagi kehidupan.

Suliani (2004: 29) menyatakan materi pembelajaran sebagai berikut.

1. Materi pembelajaran perlu dirinci atau diuraikan kemudian diurutkan untuk

mempermudah pembelajaran;

2. Materi pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain; teks,

laporan, jurnal, makalah, dan buku kurikulum;

3. Menjabarkan kemampuan dasar menjadi materi pelajaran.

Materi atau bahan pelajaran merupakan salah satu bahan komponen penting

selain komponen pengajar dan peserta didik dalam proses pembelajaran yang

melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media, dan penataan

lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran efektif untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam satuan pelajaran.

2.2.2 Mengurutkan Materi Pembelajaran

Pengurutan materi pembelajaran harus dilakukan sedemikian rupa serta dijelaskan

mengenai batasan dan ruang lingkup, supaya pembelajaran dapat dilakukan secara
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efektif dan menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut.

1. Menyusun kompetensi dan  kompetensi dasar yang dikembangkan dalam

standar isi, dan standar kompetensi setiap kelompok mata pelajaran yang akan

dikembangkan.

2. Menjabarkan SK/KD ke dalam indikator sebagai langkah awal untuk

mengembangkan materi standar membentuk kompetensi tersebut.

Mengembangkan ruang lingkup dan urutan setiap kompetensi untuk mencapai

tujuan pembelajaran dan membentuk kompetensi dasar yang diperlukan materi

pembelajaran.

2.2.3 Strategi Pembelajaran

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

adalah set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-

sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Suliani (2011: 5) Strategi

merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencaai

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 yaitu

tujuan pembelajaran.

Metode ialah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang

sudah disusun dalam kegiatannya agar tujuan yang telah disusun tercapai secara

optimal. Keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran sangat

bergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu

strategi pembelajaran dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode
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pembelajaran. Jenis-jenis metode dalam buku Suliani (2011: 13) memiliki empat

belas jenis metode yang meliputi; a) metode ceramah, b) metode demonstrasi, c)

metode diskusi, d) metode simulasi, e) metode tugas dan resitasi, f) metode kerja

kelompok, g) metode problem solving, h) metode sistem regu, i) metode latihan,

j) metode karya wisata, k) ekspositori l) metode inkuiri, m) metode kontekstual.

Dari empat belas jenis metode tersebut merupakan metode yang berguna untuk

menunjang ketercapaian suatu pembelajaran bergantung dengan kesesuaian materi

yang akan diterapkan.

Pada pembelajaran menulis yang diteliti pada skripsi ini, metode yang digunakan

pada saat pelaksanaan dan yang dicantumkan pada RPP meliputi; metode

ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode

penugasan atau dapat disebut pula metode tugas dan resitas. Berikut penjelasan

lebih rinci mengenai enam metode yang digunakan pada pembelajaran menulis

kelas X.

a) Metode Ceramah

Metode ceramah ialah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini

senantiasa bagus bila penggunaanya betul-betul disiapkan dengan baik,

didukung dengan alat dan media serta memperhatikan batas-batas

kemungkinan penggunaannya. Metode ceramah merupakan metode yang

sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Walaupun

metode ceramah merupakan metode yang tepat dan baik digunakan dalam

pembelajaran di sekolah, namun pasti ada saja kekurangan serta kelebihan

yang dimiliki oleh metode ceramah tersebut sebagai sebuah karakteristik dari

metode ceramah itu sendiri. Kelebihan yang ada pada metode ceramah ialah
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merupakan metode yang murah dan mudah dilakukan, ceramah menyakjikan

materi pelajaran yang luas, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi

yang perlu ditonjolkan, dan organisasi kelas dengan menggunakan ceramah

dapat diatur menjadi lebih sederhana.

Sedangkan, yang merupakan kekurangan dari penggunaan metode ceramah

ialah materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah terbatas pada

apa yang dikuasai guru, ceramah apabila tidak menggunakan peragaan akan

terjadinya verbalisme, dan ceramah sangat sulit mengetahui apakah seluruh

siswa sudah mengerti yang dijelaskan atau belum.

b) Metode Demonstrasi

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, sebab membantu siswa

untuk mencari jawaban denga usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang

benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan

memperagakan dan mempertunjukan kepada siswa tentang suatu proses, situasi

atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode

penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru.

Adapun kelebihan metode demonstrasi; a) melalui metode demonstrasi

terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab siswa disuruh langsung

memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. b) proses pembelajaran akan

lebih menarik, sebab siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat

peristiwa yang terjadi. c) dengan cara mengamati secara langsung siswa akan

memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan.

Sedangkan kelemahan metode demonstrasi ialah; a) metode demonstrasi

memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang
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memadai demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini

tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan pertunjukan suatu

proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, sehingga

dapat memakan waktu yang banyak. b) demonstrasi memerlukan peralatan,

bahan-bahan, dan tempat yang memadai yang berati penggunaan metode ini

memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. c)

demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus,

sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Disamping itu,

demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk

keberhasilan proses pembelajaran siswa.

c) Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada

suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu

permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan

siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Kelebiham metode dikusi ialah

dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan

gagasan dan ide-ide. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran

dalam mengatasi setiap permasalahan. Dapat melatih siswa untuk dapat

mengemukakan pendapat secara verbal. Adupun kelemahan metode diskusi

yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi-diskusi oleh dua atau tiga orang

siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Kadang-kadang pembahasan

dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan menjadi kabur. Pembahasan dalam

diskusi memerlukan waktu yang cukup panjang, yang kadang-kadang tidak
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sesuai dengan yang direncanakan dan dalam diskusi sering terjadi perbedaan

pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol.

d) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab ialah yang memungkinkan terjadinya komunikasi

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

dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab, dalam

komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara

guru dan siswa.

e) Metode Tugas dan Resitasi

Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah tetapi lebih luas

dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara

individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa dilakukan di rumah, di sekolah

atau di tempat lainnya.

2.2.4 Media Pembelajaran

Brown dalam Suliani (2004: 54) mengatakan bahwa media yang digunakan

dengan baik dalam kegiatan belajar-mengajar dapat memengaruhi efektivitas

program instruksional. Keberhasilan pembelajaran berdasarkan penggunaan media

sesuai dengan materi yang akan diajarkan oleh masing-masing guru bidang studi.

Secara harfiah kata media berati perantara.

2.2.4.1 Fungsi Media

Suliani (200: 61) mengklasifikasikan ada empat macam fungsi media yaitu:

1. Mengubah tititk berat pendidikan formal dari pendidikan yang menekankan

pada pengajaran akademis, pengajaran yang menekankan mengajar semata-
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mata pelajaran, yang sebagian besar kurang berguna bagi kebutuhan kehidupan

anak beralih kepada pendidikan yang mementingkan kebutuhan kehidupan

anak.

2. Membangkitkan motivasi belajar pada murid-murid

Media pendidikan itu pada umumnya merupakan sesuatu yang baru bagi anak,

sehingga menarik perhatian anak.

a) Penggunaan media pendidikan memberikan kebebasan pada anak lebih

besar dibandingkan dengan cara belajar yang tradisional.

b) Media pendidika itu lebih konkret dan lebih mudah dipahami.

c) Memungkinkan anak untuk berbuat sesuatu.

d) Mendrong anak untuk ingin tahulebih banyak, dan sebagainya.

3. Memberikan kejelasan

Penggunaan berbagai media, anak mendapatkan pengalaman yang lengkap

yaitu dengan melalui lambang kata, wakil dari benda yang sebenarnya dan

dengan melalui benda-benda yang sebenarnya.

4. Penggunaan media pendidikan merangsang anak untuk ingin tahu, keingin

tahuan merupakan pangkal dari pada ilmu pengetahuan. Karenanya rasa

keingin tahuan ini hendaknya kita eksploitir dalam proses belajar-mengajar

dengan pemakaian media pendidikan.

2.2.4.2 Penggunaan Media

Suliani (2004: 57) mengemukakan pada hakikatnya proses pembelajaran ialah

proses komunikasi dan kegiatan pembelajaran di kelas merupakan suatu dunia

komunikasi tersendiri. Adapun pengunaan media, yaitu:
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1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta

pengalaman masing-masing peserta didik berbeda-beda.

2. Media dapat mengatasi ruangan kelas.

3. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan

lingkungan.

4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan.

5. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru.

6. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk

belajar.

7. Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari yang konkret sampai

yang abstrak.

Media yang digunakan pada pembelajaran menulis yang diteliti penulis pada

penelitian ini menggunakan media papan tulis dan media cetak.

2.3 Tujuan Umum Pembelajaran

Tujuan umum proses pembelajaran yaitu tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh

karena itu, setiap perancang harus mempertimbangkan secara mendalam tujuan

umum pengajaran yang akan ditentukannya, mempertimbangkannya secara

mendalam, artinya untuk merumuskan tujuan umum pembelajaran harus

mempertimbangkan karakteristik bidang studi karakteristik siswa dan kondisi

lapangan.

Dick dan Carrey dalam Uno (2011: 25) menjelaskan bahwa tujuan pengajaran

ialah untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh anak didik setelah

mengikuti kegiatan pembelajaran. Rumusan tujuan umum pembelajaran harus

jelas dan dapat diukur berbentuk tingkah laku. Pendapat lain menurut Dengeng
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dalam Uno (2011: 25) mengemukakan ada tiga komponen utama dari suatu

rumusan tujuan pembelajaran yaitu perilaku, kondisi, dan derajat kriteria

keberhasilan. Instruksional Development Instute (IDI) menambahkan satu

komponen yang perlu lagi dispesifikasi dalam rumusan tujuan yaitu sasaran

(Audience). Komponen-komponen ini dikembangkan kembali oleh Dengen

menjadi komponen yang biasanya disebut komponen ABCD (Audience, Behavior,

Conditions, dan Degree).

2.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi

dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus (Kunandar,

2006: 262). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan

dalam silabus. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar

peserta didik dalam upaya mencapai KD.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan

penilaian hasil belajar (Isdisusilo 2012:24). Tujuan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) adalah untuk (1) mempermudah, memperlancar dan

meningkatkan hasil proses belajar-mengajar; (2) dengan menyusun rencana

pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya gunaa, maka guru akan

mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program

pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.
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Sementara itu, fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebagai

acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kegiatan

pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berperan sebagai skenario proses pembelajaran.

Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes

(fleksibel) dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan

respon siswa dalam proses pembelajaran sebenarnya.

2.4.1 Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar (KD) yang terdiri atas satu atau

beberapa indikator. Pelaksanaan dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan atau

lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan

dengan penjadwalan di satuan pendidikan (Isdisusilo, 2012: 24). Komponen-

komponen RPP adalah:

A. Identitas Mata Pelajaran

1.Nama Sekolah

2.Mata pelajaran

3.Kelas

4.Semester

5. Jumlah pertemuan

6.Alokasi waktu

7.KI dan KD
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B. Standar Kompetensi (SK)

SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik dengan

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang

diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata

pelajaran.

C. Kompetensi Dasar (KD)

KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata

pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam

suatu pelajaran.

D. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan

penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan

menggunakan kata kerja operasional yang diamati dan diukur, yang mencakup

pengetahuan, sikap dan keterampilan.

E. Tujuan Pembelajaran

Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai

peserta didik sesuai kompetensi dasar.

F. Materi Ajar

Memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

G. Alokasi Waktu

Ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.
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H. Metode Pembelajaran

Digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat

indikator yang telah ditetapkan.  Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan

dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator

dan kompetensi dasar yang hendak dicapai  pada setiap pelajaran.

I. Kegiatan Pembelajaran

1). Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan

pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisifasi aktif dalam

proses pembelajaran.

2). Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD.

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara intraktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi

aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan

sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

3). Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau

simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.
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J. Penilaian Hasil Belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penelitian.

K. Sumber Belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada Standar Kompetensi (SK) dan

Kompetensi Dasar (KD) serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator

pencapaian kompetensi.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Penyusunan RPP

Prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dipaparkan oleh

Isdisusilo (2012:172) sebagai berikut.

a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan

awal, tingkat  intelektual, minat motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang

budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik.

b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan

semangat belajar.

c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca,

pemahaman ragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai tulisan.
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d. Memberikan umpan balik ataupun timbal balik

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguat,

pengayaan, dan remedi.

e. Keterkaitan dan keterpaduan

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK,

KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian

kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman

belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik,

keterpaduan lintas, mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan

kondisi.

2.4.3 Langkah-Langakah Pembuatan RPP

Langakah-langkah penyususnan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP),

dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi

pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah

pengembangan masing-masing, namun semua merupakan satu kesatuan

(Isdisusilo, 2012: 29). Berikut Langkah-langkah penyusunan RPP:

A. Mengisi Kolom Identitas

Terdiri dari: Nama sekolah, Mata pelajaran, Kelas, Semester, Standar

Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator, dan Alokasi waktu.

Hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. RPP boleh disusun untuk satu Kompetensi Dasar.
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b. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator dikutip dari silabus.

c. Indikator merupakan:

1. Ciri perilaku (bukti terukur) yang dapat memberikan gambaran bahwa

peserta didik telah mencapai Kompetensi Dasar.

2. Penanda pencapaian Kompetensi Dasar yang ditandai oleh perubahan

perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan

keterampilan.

3. Dikembangkan dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan dan

potensi daerah.

4. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu Kompetensi Dasar,

dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan (contoh: 2x45 menit).

Oleh karena itu, waktu untuk mencapai suatu Kompetensi Dasar dapat

diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada

Kompetensi Dasarnya.

B. Merumuskan Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan SK, KD, dan Indikator yang telah

ditentukan (lebih rinci dari KD dan indikator, pada saat-saat tertentu rumusan

indikator sama dengan tujuan pembelajaran karena indikator sudah sangat rinci

sehingga tidak dapat dijabarkan lagi).

C. Menentukan Materi Pembelajaran

Identifikasi materi pelajaran didasarkan pada materi pokok/pembelajaran yang

terdapat dalam silabus. Materi pelajaran merupakan uraian dari materi
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pokok/pembelajaran. Untuk memudahkan materi pembelajaran, dapat diacu dari

indikator.

D. Menentukan Metode Pembelajaran yang akan Digunakan

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan

sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik

pendekatan atau strategi yang dipilih. Oleh karena itu, pada bagian ini

dicantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam

satu kegiatan pembelajaran peserta didik;

a. Pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya; pendekatan proses,

kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya.

b. Metode-metode yang digunakan misalnya; ceramah, inkuiri, observasi, tanya

jawab, e-learning dan lainnya.

c. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran.

Berdasarkan Permendiknas no. 41/2007 tentang standar proses untuk satuan

pendidikan dasar yang menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Pada tahap kegiatan pendahuluan, guru diharapkan melakukan:

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses

pembelajaran. Dapat dilakukan dengan cara memberikan ilustrasi membaca

buku teks, menampilkan slide animasi dan sebagainya.

2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya

dengan materi yang akan dipelajari.

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang akan dicapai.
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4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan

silabus.

b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang.

Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreatif dan mandiri sesuai

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikisis peserta didik dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

1) Eksplorasi

Pada tahap eksplorasi, guru diharapkan melakukan:

a. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, jadi

guru memfasilitasi siswa belajar dari aneka sumber.

b. Menggunakan beragam pendekatan, media belajar dan sumber belajar lainnya.

c. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.

d. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio atau

lapangan.

2) Elaborasi

Pada tahap elaborasi, guru diharapkan melakukan:

a. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui

tugas-tugas tertentu yang bermakna.

b. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tulisan.
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c. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah,

dan bertindak tanpa rasa takut.

d. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.

e. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan

prestasi belajar.

f. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik

lisan maupun tulisan secara individual maupun kelompok.

g. Memfasilitasi peserta didik menyajikan hasil kerja individual maupun

kelompok.

h. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta

produk yang dihasilkan.

i. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan rasa

percaya diri dan kebanggaan peserta didik.

3) Konfirmasi

Kegiatan konfirmasi, guru melakukan:

a. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.

b. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik

melalui berbagai sumber.

c. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman

belajar yang telah dilakukan.

d. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna

dalam mencapai Kompetensi Dasar.
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c. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup, guru diharapkan:

1) Bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat simpulan dari

pembelajaran.

2) Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

3) Memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran.

4) 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.

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

E. Menentukan sumber belajar

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang

dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media,

narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional

dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya sumber

belajara dalam silabus dituliskan buku refrensi sedangkan dalam RPP harus

dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya.

Jika penggunaan buku, maka harus dituliskan judul buku tersebut, nama

pengarang dan halaman buku yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar berbasis

ICT, maka harus dituliskan nama file dan folder penyimpanan yang digunakan

sebagai acuan pembelajaran.

F. Menyususn kriteria penilaian

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian dan bentuk instrumen yang dipakai.
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2.5 Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang

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

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka

pencapaian KD (Kompetensi Dasar) (Isdisusilo, 2012: 154). Pelaksanaan suatu

pembelajaran sangatlah berkaitan dengan aktivitas belajar pendidik dan peserta

didik, karena pada proses pembelajaran tersebutlah pendidik dan peserta didik

saling berintraksi agar dapat mencapai KD (Kompetensi Dasar).

2.5.1 Aktivitas Belajar

Setiap manusia memiliki tingkah laku dan aktivitas yang berbeda. Maka setiap

manusia berpotensi untuk melakukan apa saja. Berbuat dan bekerja sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan dan

dicapai. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas yang dilakukan

oleh siswa atau anak didik. Kemudian Sadirman (2008: 95) menyatakan pada

prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Tidak ada

belajara yang tidak melakukan aktivitas. Oleh karena itu, aktivitas merupakan

prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar-mengajar. Dengan

kata lain bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, karena tanpa

aktivitas belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Berikut akan

dijelaskan aktivitas siswa dalam pembelajaran  dan peranan guru dalam proses

belajar mengajar.
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2.5.1.1 Aktivitas Siswa

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa

tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang sering dilakukan

sekolah-sekolah tradisional. Berikut macam-macam kegiatan siswa yang dapat

digolongkan sebagai berikut.

a. Visual activities yang di dalamnya termasuk membaca, memperhatikan gambar

demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain.

b. Oral activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran,

memberikan pendapat, mengadakan wawancara, dan diskusi.

c. Listening activities contohnya mendengarkan; uraian, percakapan, diskusi,

musik dan pidato.

d. Writing activities misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan

menyalin.

e. Drawing activities misalnya menggambar, membuat grafik, peta dan diagram.

f. Motor activities yaitu melakukan percobaan, melakukan konstruksi, model

mereparasi, bermain, berkebun dan berternak.

g. Mental activities contohnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal,

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup.

Dari delapan golongan aktivitas belajar di atas, aktivitas yang dapat menunjang

siswa dalam menggunakan pilihan kata dan kalimat bervariasi serta persuasi untuk

pembelajaran menulis dibantu dengan media power point dan media cetak yang
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selanjutnya akan dipakai sebagai observasi proses aktivitas siswa, peneliti

mengacu pada aktivitas sebagai berikut.

1. Visual activities (Aktivitas melihat) yang di dalamnya termasuk membaca,

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain.

2. Oral activities (Aktivitas lisan) seperti menyatakan, merumuskan, bertanya,

memberi saran, memberikan pendapat, mengadakan wawancara, dan diskusi.

3. Listening activities (Aktivitas mendengarkan) contohnya mendengarkan;

uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato.

4. Writing activities (Aktivitas menulis) misalnya menulis cerita, karangan,

laporan, angket, dan menyalin.

5. Mental activities (Aktivitas mental) contohnya menanggapi, mengingat,

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

6. Emotional activities (Aktivitas emosi) misalnya menaruh minat, merasa bosan,

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup.

2.5.1.2 Tugas dan Peranan Guru dalam Pembelajaran

Menurut Sardiman (2008: 144 - 146) secara singkat menjelaskan peranan guru

dalam kegiatan belajar-mengajar yaitu informator, organisator, motivator,

pengaruh/direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator.

Berikut adalah penjelasan mengenai peranan guru dalam kegiatan belajar

mengajar.

1) Informator

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

sumber informasi kegiatan akademik maupun umum dalam pada itu berlaku teori

komunikasi
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a.teori stimulus-respon

b.teori dissonance-reuction; dan

c.teori pendekatan fungsional

2) Organisator

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

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

kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga

dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa.

3) Motivator

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan

kegairahan dan pengembagan kegiatan belajar siwa.guru dapat meransang dan

memberikan doronga serta reinforcemen untuk mendinamisasikan potensi

siswa,menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga

akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.

4) Pengaruh/direktor

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

ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai

dengan tujuan yang dicita-citakan guru.

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) Teransmitter

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan

pendidikan dan pengetahuan.
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7) Fasilitator

Berperan sebagai fasilitator,guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau

kemudahan dalam proses belajar-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan

suasana  kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan

siswa, sehingga interaksi belajar-mengajar akan berlansung secara efektif.

8) Mediator

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar

sisswa. Mediator juga diartikan penyedia mediator. Bagaimana cara memakai dan

mengorganiasikan penggunaan media.

9) Evaluator

Ada kacendrungan bahwa peran sebagai evaluator guru mempunyai otoritas untuk

menilai prestasi anak didik dalam bidang akedemis maupun tingkah laku

sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak

didiknya berhasil atau tidak.

2.6 Penilaian Pembelajaran

Melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran, selain melakukan perencanaan dan

pelaksanaan, penilaian juga harus terlihat dalam pembelajaran. Penilaian atau

evaluasi yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung

terwujudnya pembelajaran yang efektif. Hasil evaluasi yang dapat dilihat dari

pelaksanaan pembelajaran guru terhadap siswanya ini kita dapat mengetahui

sejauh mana keterlaksanaan yang telah dilakukan guru dalam mengajar. Dalam

kegiatan belajar mengajar seorang guru perlu melakukan evaluasi (penilaian)

pembelajaran. Dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa, pekembangan

siswa, kelemahan siswa, kreativitas siswa, perkembangan siswa, mengecek
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tingkat kualitas tes, mengukur level siswa, untuk mendapatkan lulusan berkualitas

tinggi, untuk mempromosikan lembaga, mengetahui kualitas siswa, untuk

mengecek implementasi kurikulum, dan untuk mengetahui standar nasional dan

pengakuan lembaga (Munthe, 2009: 98).

2.6.1 Pengertian Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan

secara sistematis dan kesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna

dalam pengambilan keputusan. Penilaian KTSP ialah penilaian berbasis

kompetensi,yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk

mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan,

keterampilan dan sikap (Isdisusilo, 2012: 171).

Fokus penilaian pendidikan ialah keberhasilan belajar peserta didik dalam

mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Penilaian KTSP menggunakan

acuan kriteria. Maksudnya, hasil yang dicapai peserta didik dibandingkan dengan

kriteria atau standar yang ditetapkan. Apabila peserta didik telah mencapai standar

kompetensi yang ditetapkan, maka ia dinyatakan lulus pada mata pelajaran

tertentu. Apabila peserta didik belum mencapai standar, ia harus mengikuti

program remedial/perbaikan sehingga mencapai kompetensi minimal yang

ditetapkan.

2.6.2 Prinsip Penilaian

Menurut Mansur muslich (2007:78) terdapat beberapa prinsip dasar penyusunan

tes hasil belajar meliputi:
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1. Bentuk tes hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah

ditetapkan sesua dengan tujuan instruksional. Tujuan merupakan landasan dan

sekaligus sebagai penentu kriteria penilaiannya. Jika tujuan tidak jelas, maka

penilaian terhadap hasil belajar pun tidak akan terarah sehingga akhirnya hasil

penilaian tidak mencerminkan isi pengetahuan atau keterampilan siswa

sebenarnya.

2. Mengukur sampel yang representative dari hasil belajar dan bahan pelajaran

yang telah diajarkan. Maksudnya, dalam rangka mengevaluasi hasil belajar

siswa guru dapat mengambil beberapa sampel hasil belajar yang dianggap

penting dan dapat mewakili seluruh performance yang telah diperoleh selama

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tes yang disusun sebaiknya mencakup

soal-soal yang dianggap dapat mewkili seluruh performance hasil belajar siswa

sesuai dengan tujuan instruksional yang telah dirumuskan.

3. Mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk

mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan.

4. Dibuat seandal mungkin sehingga mudah diintreprestasikan dengan baik. Suatu

alat evaluasi dikatakan andal (reliable) jika alat tersebut dapat menghasilkan

suatu gambaran (hasil pengukuran) yang benar-benar dapat dipercaya.

5. Hasil belajar digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara

mengajar guru. Penyusunan dan penyelenggaraan tes hasil belajar yang

dilakukan guru, di samping untuk mengukur sampai keberhasilan siswa dalam

belajar, sebaiknya dipergunakan pula untuk mencari informasi yang berguna

untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri.
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Menurut Mansur Muslich (2007: 80) Evaluasi berbasis kelas mengacu pada

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Evaluasi berbasis kelas

berorientasi pada kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar

mmengajar di kelas. Ketercapaian pembelajaran mengacu pada patokan tertentu

dan ketuntasan belajar. Terdapat berbagai bentuk dan teknik yang biasa dilakukan

dalam evaluasi kelas, yaitu evaluasi kinerja (performance), evaluasi penugasan

(proyek/project), evaluasi hasil kerja (produk/product),  evaluasi tes tertulis

(paper/pen), evaluasi portofolio (portofolio), dan evaluasi sikap.

1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah evaluasi berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap

aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Evaluasi ini biasanya digunakan

untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi,

pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi, menari, memainkan alat

musik, aktivitas olahraga, menggunakan peralatan laboratorium, dan

mengoperasikan suatu alat.

2. Evaluasi Penugasan

Evaluasi penugasan adalah evaluasi untuk mendapatkan gambaran kemampuan

menyeluruh secara kontekstual mengenai kemampuan siswa dalam

menerapkan konsep dan pemahaman mata pelajaran tertentu. Evaluasi terhadap

suatu tugas yang mengandung investigasi harus selesai dalam waktu tertentu.

Investigasi dalam penugasan memuat tahapan: perencanaan, pengumpulan

data, pengolahan data, dan penyajian data.
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3. Evaluasi Hasil Kerja

Evaluasi hasil kerja adalah evaluasi yang dilakukan terhadap siswa dalam

mengontrol proses dan memanfaatkan/ menggunakan bahan untuk

menghasilkan sesuatu, kerja praktik atau kualitas estetik dari sesuatu yang

mereka produksi.

4. Evaluasi Tes Tertulis

Evaluasi secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan

tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa dalam bentuk

tulisan. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu merespon dalam bentuk

menulis jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti member

tanda, mewarnai, menggambar, dan sebagainya. Dari berbagai alat evaluasi

tertulis, tes memilih jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan

merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu

kemampuan mengingat (pengetahuan). Tes pilihan ganda dapat digunakan

untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan ganda

mempunyai kelemahan, yaitu siswa tidak mengembangkan sendiri jawabannya

tetapi cenderung hanya memilih jawaban yang benar dan jika siswa tidak

mengetahui jawaban yang benar, maka siswa akan menerka. Alat penilaian ini

kurang dianjurkan pemakaiannya dalam penilaian kelas karena tidak

menggambarkan kemampuan siswa.

Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut siswa untuk

mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya dalam bentuk

uraian tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Alat ini mempunyai

kelemahan yaitu materi yang ditanyakan terbatas.
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5. Evaluasi Portofolio

Portofolio adalah kumpulan karya (hasil kerja) seorang siswa dalam priode

tertentu. Portofolio dapat digunakan untuk menilai perkembangan kemampuan

siswa. Karya-karya yang dapat dikumpulkan dalam evaluasi portofolio

pembelajaran bahasa Indonesia antara lain.

a. Puisi

b. Karangan

c. Naskah pidato

d. Naskah drama

e. Esai dan lain sebagainya.

6. Evaluasi Sikap

Evaluasi terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap suatu objek,

fenomena, atau masalah. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut.

1. Observasi perilaku, misalnya tentang kerja sama, inisiatif, dan perhatian.

2. Pertanyaan langsung, misalnya tanggapan terhadap tata tertib sekolah.

3. Laporan pribadi, misalnya menulis karangan tentang “lingkungan sekitar”.

Menurut Kunandar (2006: 270), jenis evaluasi yang dapat digunakan dalam

evaluasi berbasis KTSP, antara lain.

a. Kuis, bentuknya berupa isian singkat menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip.

Kuis biasanya dilakukan sebelum mata pelajaran dimulai, kurang lebih 15

menit, untuk mengungkapkan kembali penguasaan pelajaran oleh siswa.

b. Pertanyaan lisan di kelas, yaitu pertanyaan-pertanaan yang diajukan oleh guru

dengan tujuan memperkuat pemahaman terhadap konsep, prinsip, atau teori.
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Teknik bertanya yang baik adalah mengajukan pertanyaan dengan singkat dan

tegas, memberi waktu selang, kemudian memilih siswa secara acak untuk

menjawab.

c. Ulangan harian, adalah ujian yang dilakukan setiap saat, misalnya 1 atau 2

materi pokok selesai diajarkan. Bentuk soal yang digunakan sebaiknya berupa

uraian objektif atau nonobjektif.

d. Tugas individu, yaitu tugas yang diberikan kapan saja, biasanya untuk

memperkaya materi pembelajaran atau persiapan program-program

pembelajaran tertentu.

e. Tugas kelompok, yaitu tugas yang dikerjakan secara kelompok (5-7 siswa).

2.7 Pengertian Menulis

Menulis merupakan sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan

seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Menulis merupakan kegiatan

untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan yang diharapkan

dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagai alat komunikasi secara tidak

langsung (Rosidi, 2009: 2). Menulis merupakan sebuah proses kreatif

menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulisan dalam tujuan, misalnya

memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasanya

disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Istilah menulis sering melekatkan

pada proses kreatif yang sejenis ilmiah (Dalman, 2015: 3).

Menurut Suparno dan Yunus (Dalman, 2015: 4) menulis merupakan suatu

kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis

sebagai alat atau medianya. Marwoto (Dalman, 2015:4) menjelaskan bahwa

menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk karangan
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secara leluasa. Menulis membutuhkan skemata yang luas sehingga penulis mampu

menuangkan ide, gagasan, dan pendapatnya dengan mudah dan lancar. Skemata

itu sensiri adalah pengetahuan dan pengalaman sendiri.

Menurut McCrimmon (Saddhono dan Slamet, 2014: 151) menulis merupakan

kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal

yang akan ditulis dan menentukan cara penulisannya, sehingga pembaca dapat

memahaminya dengan mudah dan jelas. Sri Hastuti (Saddhono dan Slamet, 2014:

153) kegiatan menulis merupaakan kegiatan yang sangat kompleks karena

melibatkan cara berpikir yang teratur dan berbagai persyaratan yang berkaitan

dengan teknik penulisan, antara lain (1) adanya kesatuan gagasan, (2) penggunaan

kalimat yang jelas dan efektif (3) paragraf disusun dengan baik, (4) penerapan

kaidah ejaan yang benar (5) penguasaan kosakata yang memadai. Tarigan (2008:

3) mengemukakan bahwa menulis merupakan bentuk komunikasi berupa tulisan

yang berfungsi sebagai pesan ataukomunikasi secara tidak langsung.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

menulis yaitu suatu kegiatan menuangkan pikiran, gagasan dan perasaan yang

diungkapkan seseorang melalui bahasa tulis yang berfungsi sebagai alat

komunikasi tidak langsung, dan diharapkan dapat dipahami pembacanya.

2.8 Tujuan dan Manfaat Menulis

a. Tujuan Menulis

Menurut Rosidi (2009: 4) tujuan menulis secara umum dapat dikategorikan

sebagai berikut.

1. Memberitahukan atau menjelaskan
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Memberitahukan atau menjelaskan sesuatu biasa disebut dengan karangan

eksposisi.

2. Meyakinkan atau Mendesak

Meyakinkan pembaca bahwa apa yang disampaikan penulis benar sehingga

penulis berharap pembaca mau mengikuti pendapat penulis.

3. Menceritakan sesuatu

Menceritakan suatu kejadian kepada pembaca disebut karangan narasi.

4. Mempengaruhi Pembaca

Mempengaruhi pembaca agar mengikuti kehendak penulis dengan

menampilkan bukti-bukti yang sifatnya emosi (tidak nyata).

5. Menggambarkan Sesuatu

Tujuan menggambarkan sesuatu ini supaya pembaca seolah-olah ikut merasa,

melihat, meraba, menikmati objek yang dilukiskan penulis.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hugo Harting (dalam Tarigan, 1994: 24-25)

mengklasifikasikan bahwa tujuan penulisan, antara lain: 1) Tujuan penugasan

(assingnment purpose); 2) Tujuan altruistik (altruistic purpose, tujuan persuasi

(persuasive purpose); 3) Tujuan Persuasif (Persuassive Purpose); 4) Tujuan

penerangan (informational purpose), tujuan penyataan (self-expressive purpose);

5) Tujuan Pernyataan diri (Self expressive purpose); 6) Tujuan kreatif (creative

purpose); 7) Tujuan pemecahan masalah (problem-solving purpose).

b. Manfaat Menulis

Manfaat menulis menurut Dalman (2015: 6) diantaranya adalah:

]1). Peningkatan kecerdasan,

2). Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas,
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3). Penumbuhan keberanian, dan

4). Pendoongan kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi.

Sedangakan manfaat menulis menurut Horiston dalam Darmadi (1996: 3-4), yaitu:

1) Kegiatan menulis adalah sarana untuk menemukan sesuatu, dalam artian dapat

mengangkat ide dan informasi yang ada di alam bawah sadar pemikiran kita.

2) Kegiatan menulis dapat memunculkan ide baru.

3) Kegiatan menulis dapat melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan

berbagai konsep atau ide yang kita milki.

4) Kegiatan menulis dapat melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang.

5) Kegiatan menulis dapat membantu diri kita untuk berlatih memecahkan

beberapa masalah sekaligus.

6) Kegiatan menulis dalam sebuah bidang ilmu akan memungkinkan kita untuk

menjadi aktif dan tidak hanya menjadi penerima informasi.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,

kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam

bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010: 3). Menurut Sukardi (2007: 14) para

peneliti berusaa menggambarkan secara jelas dan sistematis karena penelitian ini

melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan

dan memprediksi terhadap suatu gelaja yang berlaku atas dasar data yang

diperoleh di lapangan.

Metode ini digunakan dalam penelitian dengan tujuan mengkaji penelitian secara

alamiah pembelajaran menulis pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Lemong tahun

pelajaran 2016/2017. Dalam penelitian ini, peneliti juga ikut terlibat dalam

konteks yang diteliti, sehingga peneliti harus memperhatikan peristiwa yang

terjadi dalam konteks yang diteliti untuk menghasilkan data yang valid.



44

3.2 Sumber Data

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

kelas X SMA Negeri 1 Lemong Tahun Pelajaran 2016/2017 tentang pembelajaran

menulis. Kegiatan ini difokuskan pada;

1. Perencanaan kegiatan pembelajaran berupa Rencana Pelaksaan Pembelajaran

(RPP) tentang pembelajaran menulis.

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

terlibat dalam kegiatan pembelajaran menulis.

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 teknik komunikasi.

a. Observasi

Teknik observasi adalah peneliti melakukan pengamatan terhadap guru dan siswa.

Pada kegiatan guru, peneliti mengamati guru menggunakan RPP formal tidak

menggunakan RPP nonformal. Guru melakukan kegiatan pembelajaran mengacu

pada RPP, sehingga guru mencapai tujuan kompetensi. Materi pembelajaran

berkaitan dengan metode yang digunakan. Observasi dilakukan untuk

mengumpulkan data berupa perencanaan pelaksanaan pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengamatan

sesuai dengan instrumen yang peneliti buat.
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b. Wawancara

Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara terhadap guru untuk mengetahui

tolok ukur kemampuan siswa dalam menerima suatu pembelajaran. Tidak hanya

itu, dalam wawancara peneliti menemukan kelemahan dan kelebihan proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada teknik ini peneliti melakukan

wawancara terhadap guru mata pelajaran Bahasa Indonesia terkait dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Wawancara ini dilakukan

peneliti untuk mendapatkan informasi yang bekaitan dengan hambatan dan solusi

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peneliti menggunakan dokumen untuk memperkuat hasil

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti dua dokumen. Dokumentasi

tersebut terdiri atas rekaman video dan dokumen secara tertulis. Rekaman video

adalah rekaman perilaku guru dan siswa dari kegiatan awal, inti, dan penutup

melakukan proses pembelajaran. Kemudian rekaman tertulis adalah suatu

rekaman yang dilakukan peneliti menggunakan penilaian terhadap tulisan siswa.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan

dokumentasi sangat penting untuk diteliti karena pembelajaran menulis berkaitan

dengan tujuan penelitian. Dokumen yang diperlukan peneliti berupa perencanaan

pelaksanaan pembelajaran untuk melihat kesesuain proses pembelajaran yang

dilakukan guru.
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3.4 Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran dalam suatu penelitian diperlukan adanya

instrumen penelitian yang berkaitan tentang penelitan agar masalah yang diteliti

menjadi jelas. Instrument penelitian ini dapat dirinci seperti di bawah ini.

1. Instrument Perencanaan Pembelajaran dapat Dilihat pada Tabel 3.1.

Pengumpulan data mengenai perencanaan pembelajaran diperoleh dari hasil

observasi yang digunakan pada lembar pengamatan perencanaan pembelajaran.

Instrumen observasi ini menjadi acuan penulis dalam melakukan pengamatan

perencanaan pembelajaran.

Tabel 3.1 Instrumen Pengamatan Perencanaan Pembelajaran

No
Komponen Rencana
pelaksanaan
Pembelajaran

Deskriptor

1 Identitas Mata
Pelajaran

Terdapat: nama sekolah, mata pelajaran, kelas,
semester, jumlah pertemuan, alokasi waktu, dan
SK dan KD.

2 Perumusan Indikator 1. Kesesuaian dengan SK dan KD
2. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional

dengan kompetensi yang diukur
3. Kesesuaian dengan aspek pengetahuan, sikap,

dan keterampilan.
3 Perumusan Tujuan

Pembelajaran
1. Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar
2. Kesesuaian dengan kompetensi dasar.

4 Pemilihan Materi
Ajar

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

2. Kesesuaian dengan karakteristik siswa
3. Kesesuaian dengan alokasi waktu

5 Pemilihan Sumber
Belajar

1. Kesesuaian dengan SK dan KD
2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran
3. Kesesuaian dengan karakteristik siswa

6 Pemilihan Media
Belajar

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran

Kesesuaian dengan karakteristik siswa
7 Model Pembelajaran Terdapat kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
8 Skenario 1. Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan
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Pembelajaran penutup dengan jelas
2. Kesesuaian penyajian dengan sistematika

materi
3. Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan

materi
9 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

2. Instrument Pelaksaan Pembelajaran dapat Dilihat pada Tabel 3.2.

Data aktivitas pendidik diperoleh dari lembar observasi pengamatan

pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Data ini diperoleh ketika kegiatan

pembelajaran berlangsung.

Tabel 3.2 Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran oleh Guru
No Aspek yang Diamati
I Kegiatan Pendahuluan
A Apersepsi dan Motivasi
B Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
II Kegiatan Inti
A. Penyampaian Materi Pelajaran

B. Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik

C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran
D. Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran
F. Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran

III Kegiatan Penutup

Data aktivitas siswa diperoleh dari instrumen aktivitas siswa selama kegiatan

pembelajaran menulis puisi dan mendiskusikan masalah. Instrumen pengamatan

penilaian aktivitas siswa dapat dilihat pada table 3.4 berikut.
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Tabel 3.3 Instrumen Pengamatan aktivitas Siswa
No. Indikator Deskriptor
1.

Aktivitas Lisan

Aktivitas lisan siswa dalam pembelajaran menulis
puisi sama dengan mendiskusikan masalah yaitu
dengan cara bertanya dan mengeluarkan pendapat
dan diskusi pada saat guru menjelaskan materi
mengenai materi tersebut.

2.
Aktivitas
Mendengarkan

Aktivitas siswa dalam mendengarkan yaitu siswa
mendengarkan penjelasan materi yang dijelaskan
oleh guru.

3.
Aktivitas Menulis

Aktivitas menulis siswa dalam pembelajaran
menulis puisi sama dengan mendiskusikan
masalah yaitu berdasarkan tugas yang diberikan
oleh guru.

4.
Aktivitas Mental

Aktivitas mental siswa dalam pembelajaran
menulis puisi yaitu membacakan puisi karya
sendiri di depan kelas dengan satu per satu. Tetapi
berbeda dengan mendiskusikan masalah, yang
dilakukan siswa yaitu menanggapi penjelasan
materi yang dijelaskan oleh guru.

5. Aktivitas Emosi Aktivitas emosi yang dilakukan oleh siswa yaitu
menaruh rasa antusias dan keterkaitan terhadap
pembelajaran.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Mengamati dan mencatat seluruh aktivitas belajar mengajar antara guru dengan

siswa di kelas.

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

pada Instrumen Perencanaan Pembelajaran pada tabel 3.1

3. Menganalisis dan mencermati seluruh aktivitas guru selama pelaksanaan

pembelajaran menulis puisi dan mendiskusikan masalah dengan berpedoman

pada Instrumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran pada tabel 3.2.
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4. Menganalisis dan mencermati seluruh aktivitas siswa selama pelaksanaan

pembelajaran menulis puisi  dan mendiskusikan masalah dengan berpedoman

pada instrumen pengamatan aktivitas siswa pada tabel 3.4.

5. Mendeskripsikan semua hasil pengamatan yang telah dianalisis.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pembelajaranmenulispuisidanmendiskusikanmasalahpadasiswakelas X SMA Negeri

1 Lemongtahunpelajaran 2016/2017 terdiriatastigatahapanpembelajaran,

yaituperencanaanpembelajaran, pelaksanaanpembelajaran, danpenilaianpembelajaran.

Berdasarkanpenelitian yang

telahdilakukanpadapembelajaranmenulispuisidanmendiskusikanmasalahsiswakelas X

SMA Negeri 1 Lemong, diperolehsimpulansebagaiberikut.

1. Pada RPP menulispuisidanmendiskusikanmasalah, guru

merumuskansetiapkomponen-komponensesuaiKurikulum Tingkat

SatuanPendidikan (KTSP).

Komponen yang terdapatdalam RPP yang disusunoleh guru

adalahidentitasmatapelajaran, perumusan SK dan KD, perumusanindikator,

perumusantujuanpembelajaran, pemilihanmateri ajar, pemilihansumberbelajar,

metodepembelajaran, strategipembelajaran, skenariopembelajaran,

alokasiwaktudanpenilaian.Kekuranganperencanaanpembelajaran yang dibuatoleh

guru adalah guru tidakmencantumkanpemilihan media pembelajaran.
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2. Padapelaksanaanpembelajaranyang dilakukanoleh guru

terbagiataskegiatanpendahuluan, kegiataninti, dankegiatanpenutuppembelajaran.

a) Padakegiatanpendahuluan, guru melakukanketerampilanmembukapelajaran.

Guru mempersiapkansiswauntukbelajar, mengucapsalam,

danmelakukankegiatanapersepsi. Kegiatanapersepsi yang dilakukan guru

denganmenyampaikankompetensidasar yang

akandisampaikandanmelakukantanyajawabmengenaimateri yang

akandisampaikan.

b) Padakegiatanintipembelajaran, guru menggunakanketerampilanmenjelaskan,

keterampilanbertanya, danketerampilanmenguasaikelas. Guru menggunakan

media pembelajaranpapantulisdansumberbelajarbukuteksbahasa Indonesia.

Guru menggunakanberbagaimetodepembelajaran,

diantaranyametodeceramah, metodetanyajawab, danmetodepenugasan. Pada

kegiatan inti ada tiga tahap dalam pembelajaran yaitu;

 Ekplorasi, padapelaksanaanpembelajaran,

terlihatbahwasiswamelakukankegiatantanyajawabdengan guru

mengenaimaterimenulispuisi yang akanmerekatulis,

sepertibagaimanajudulnya.

Tetapipadapembelajaranmendiskusikanmasalahguru

maupunsiswatidakmelakukanhal yang

samadenganpembelajaranmenulispuisi. Padaaktivitasini, guru

jugamenggunakanberbagaipendekatan, menggunakan media

dansumberbelajarlainnya.
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 Elaborasi, padapelaksanaanpembelajaran,

setelahsiswamelakukantanyajawabdengan guru mengenaimateri yang

dibelajarakan, siswadiberifasilitasmencobayaitumenulispuisidengantema

yang telahditentukan. Mendaftar kata-kata

sulitdalambacaandanmembahasmaknanyadalamberdiskusi.

Kemudiansiswatampakmulaimenulisdanmencobaberdasarkanpengalaman

danpengetahuansendirisertacontoh di bukusiswa yang digunakan.

 Konfirmasi,

setelahaktivitaseksplorasidanelaborasiadalahaktivitaskonfirmasi.

Padaaktivitasini guru

terlihatmemintasiswauntukmengumpulkanhasilkaryanya. Guru

jugamemfasilitasisiswauntukmengomunikasikanhasilkaryanya di

depankelasdanmemintasiswa lain untukmendengarkan, siswa lain pun

menyimakdengansangatantusias. Kemudian guru

terlihatmemberikanpenguatanberupatepuktangankepadasiswa yang maju.

c) Padakegiatanpenutup, guru melakukanketerampilanmenutuppelajaran. Guru

menutuppelajarandenganmemberikantugaskepadasiswadanmengucapkansala

m. Guru tidakmelakukankegiatanrefleksiseperti yang tercantumpada RPP.

3. Penilaianpembelajaranpadapembelajaranmenulispuisidanmendiskusikan yang

dilakukanoleh guru menggunakantekniktestertulisdalambentukuraian.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pembelajaran menulis puisi dan

mendiskusikan masalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Lemong tahun pelajaran

2016/2017, saran yang disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Kepada guru bidang studi Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lemong, diharapkan

dapat menyesuaikan perangkat pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan

materi dan tujuan pembelajaran menulis puisi dan mendiskusikan masalah.

2. Kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

diharapkanpada penelitian selanjutnya dapat memilih materi-materi yang lebih

bervariasi sesuai dengan tuntutan kurikulum.
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