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ABSTRAK

PEMBELAJARAN MENULIS TEKS BIOGRAFI
SISWA KELAS VIII SMP GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

SEPTI VINA MULYA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran menulis teks
biografi pada siswa kelas VIII SMP Global Madani Bandar Lampung tahun
pelajaran 2016/2017. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan,
dan penilaian pembelajaran.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumbernya meliputi
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, proses pembelajaran dikelas, dan penilaian
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara,
dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat guru
sudah sesuai,  namun pemilihan materi ajar pada pertemuan kedua kurang tepat.
Pelaksanaan pembelajaran sudah dilaksanakan oleh guru, namun pada kegiatan
inti pertemuan pertama, guru tidak memberikan waktu untuk siswa
mempresentasikan hasil menulis teks biografi. Penilaian yang dilakukan oleh guru
meliputi penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan
penilaian kompetensi keterampilan.

Mengenai pelaksanaan pembelajaran memahami teks biografi, guru melakukan
tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan apersepsi dan penyampaian rencana
kegiatan. Namun, sebelum melakukan apersepsi guru terlebih dahulu membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam, mengondisikan kelas, dan
menginformasikan manfaat pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru melakukan
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific yang terdiri
atas aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan.



Aktivitas mengamati dilakukan siswa dengan memerhatikan materi teks biografi
yang disampaikan oleh guru. Aktivitas menanya dilakukan siswa pada saat guru
mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum jelas. Aktivitas menalar
terjadi pada saat siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Aktivitas
mencoba dilakukan siswa pada saat membuat teks biografi. Aktivitas
mengomunikasikan dilakukan siswa dengan cara mempresentasikan hasil diskusi
kelompok mengenai teks biografi yang telah mereka buat. Kegiatan terakhir yang
dilakukan guru adalah kegiatan penutup, pada kegiatan ini guru melakukan
refleksi, memberikan tes lisan, mengumpulkan hasil kerja, dan melaksanakan
tindak lanjut dengan memberikan tugas pengayaan.

Kata kunci: menulis, pembelajaran, dan teks biografi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Melalui

pendidikan akan diperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk pembentukan

kepribadian, baik melalui bimbingan dan pengarahan  dari orang tua atau guru.

Salah satu jenis pendidikan yang bisa ditempuh adalah pendidikan formal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdapat proses

pembelajaran antara guru dan siswa. Pembelajaran merupakan segala upaya yang

dilakukan oleh guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara implisit, di

dalam pembelajaran adalah kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan

metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran lebih

menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan

bagaimana cara mengorganisasikan materi pelajaran, menyampaikan materi

pelajaran, dan mengelola pembelajaran.

Pembelajaran saat ini berpedoman pada Kurikulum 2013. Kurikulum 2013

merupakan langkah lanjutan pemerintah dalam mengembangkan aspek yang
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disempurnakan dalam Kurikulum 2013 adalah standar kompetensi lulusan (SKL),

kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD). Selanjutnya akan dijelaskan

mengenai keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. SKL yaitu standar kompetensi

lulusan merupakan profil lulusan yang diimplikasikan untuk dimiliki setiap siswa

ketika ia lulus dari suatu jenjang pendidikan baik (SD, SMP, SMA). Dalam SKL

terdapat tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah SKL

dikembangkan disusunlan kompetensi inti yang merupakan jabaran lebih lanjut.

SKL untuk sikap dipilih menjadi dua KI, yaitu terkait dengan sikap spiritual (KI

1) dan sikap sosialnya (KI 2). SKL pengetahuan dijabarkan menjadi KI

pengetahuan (KI 3) dan SKL keterampilan dijabarkan menjadi KI keterampilan

(KI 4) (Priyatni, 2014:20).

Dalam pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 terdapat tiga tahapan penting yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan yang dilakukan oleh guru

adalah dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana

pelaksanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan

pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran

sesuai dengan kebutuhan. RPP merupakan bagian yang penting untuk oleh guru

dibuat agar tujuan pembelajaran dapat lebih teraarah dan berurutan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Pelaksanaan pembelajaran terdiri atas tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan,

inti, dan penutup. Pelaksanaan pembelajaran yang baik sangat penting dilakukan
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oleh  guru agar pembelajaran yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dan

diterima oleh siswa.

Tahap terakhir dalam pembelajaran adalah penilaian.Penilaian adalah rangkaian

kegiatan untuk memeroleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses

dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan

sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan

(Daryanto, 2014:111). Pentingnya penilaian adalah untuk mengevaluasi sejauh

mana materi ini dapat sampai dan diterima oleh siswa.

Pada kurikulum 2013, pendidikan karakter terhadap siswa merupakan unsur yang

sangat penting. Dalam pembelajaran kurikulum 2013, komponen-komponen

pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, dan evaluasi diintegrasikan melalui

pendekatan saintifik (scientific approach) yang terdiri atas aktivitas mengamati,

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan/ mengolah informasi dan

mengomunikasikan. Untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik tersebut,

guru perlu memilih sumber belajar, media pembelajaran dan strategi pembelajaran

yang baik dan tepat. Oleh karena itu, kecermatan guru dalam mengorganisasikan

komponen dan proses belajar di kelas memiliki peranan penting dalam proses

pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013.

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 merupakan pembelajaran yang  menekankan

pada peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa mampu

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri

pengetahuan yang dipelajarinya. Salah satu pembelajaran yang wajib dilaksanakan

pada pendidikan di Indonesia adalah pembelajaran Bahasa Indonesia.
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Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VIII yang disajikan dalam

Kurikulum 2013adalah pembelajaran berbasis teks, baik teks lisan maupun tulis.

Pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki empat aspek keterampilan berbahasa

yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis (Tarigan, 2008:1).

Keempat aspek keterampilan tersebut harus dimiliki dan dikuasai oleh siswa

dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.

Salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah

keterampilan menulis. Aktivitas menulis merupakan suatu kegiatan yang

produktif dan ekspresif, maka dengan menulis seseorang akan dapat

mengekspresikan diri dan perasaannya melalui suatu karya yang disebut tulisan.

Menulis sangatlah penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar

untuk berfikir, dan menulis juga dapat membantu setiap orang untuk menjelaskan

apa yang ada di dalam pikiran (Tarigan, 2008:22).

Pembelajaran menulis teks biografi merupakan salah satu materi yang terdapat

dalam silabus Kurikulum 2013 kelas VIII semester genap. Teks biografi adalah

teks yang menceritakan perjalanan hidup tokoh dan memiliki pesan atau nilai

keteladanan bagi pembacanya. Menulis teks biografi memiliki tujuan untuk

mengapresiasi perjalanan hidup tokoh dan memotivasi siswa untuk menjadi

pribadi yang lebih baik sesuai dengan pendidikan karakter dalam Kurikulunm

2013. Teks biografi merupakan salah satu materi ajar yang dapat meningkatkan

keterampilan menulis pada siswa. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia,

pembelajaran menulis teks biografi menjadi sangat penting  karena dapat
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merangsang siswa untuk gemar menulis dan tentunya akan meningkatkan

kemampuan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Teks biografi terdapat di dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa dan Sastra

Indonesia. Hal ini juga dipertegas dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Bahasa Indonesia SMP kelas VII.

Kompetensi Inti: 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak mata.

4.   Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain

yangsama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar: 3.1  Memahami teks cerita moral/ fabel, ulasan, diskusi,

cerita prosedur, dan biografi baik melalui lisan

maupun tulisan.

4.2 Menyusun teks cerita moral/ fabel, ulasan, diskusi,

cerita prosedur, dan biografi sesuai dengan

karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan

mupun tulisan.
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Tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah

memahami teks cerita biografi, siswa diharapkan mampu menyusun atau menulis

teks cerita biografi. Selain itu, siswa juga mampu menggunakan bahasa Indonesia

sebagai sarana lisan dan tulis serta memiliki sikap percaya diri, responsif, santun

dan tanggung jawab dalam pembelajaran.

Penelitian mengenai pembelajaran menulis teks biografi belum pernah dilakukan

peneliti lain dari progra m studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP

Universitas Lampung. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti penelitian ini

dengan judul Pembelajaran Menulis Biografi Kelas VIII SMP Global Madani

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

Untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran menulis teks

biografi pada siswa kelas VIII, penulis memilih SMP Global Madani sebagai

tempat penelitian. Penulis memilih penelitian di SMP Global Madani Bandar

Lampung karena salah satu sekolah yang melaksanakan pembelajaran

menggunakan Kurikulum 2013. SMP Global Madani merupakan salah satu SMP

unggulan swasta yang berbasis islami di Bandar Lampung dan memiliki sarana

prasarana yang lengkap untuk menunjang pembelajaran serta guru-guru yang

berkompeten di bidangnya. Sekolah ini juga banyak mendapatkan prestasi baik di

bidang akademik maupun non akademik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk

meneliti sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di SMP Global Madani

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan

masalah yang diteliti sebagai berikut.
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1) Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menulis teks biografi siswa kelas

VIII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis teks biografi siswa kelas

VIII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

3) Bagaimanakah penilaian pembelajaran menulis teks biografi siswa kelas VIII

SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan

masalah yang diteliti sebagai berikut.

1) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran menulis teks cerita biografi

siswa kelas VIII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

2) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis teks cerita biografi

siswa kelas VIII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

3) Mendeskripsikan penilaian pembelajaran menulis teks cerita biografi siswa

kelas VIII SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembelajaran

yang dilakukan guru maupun dunia penelitian. Manfaat tersebut dapat

dideskripsikan sebagai berikut.

1) Bagi Peneliti
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Manfaat bagi peneliti adalah dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman

baru tentang bagaimana melakukan penelitian di bidang studi Bahasa dan

Sastra Indonesia Khususnya mengenai materi pembelajaran menulis teks

biografi.

2) Bagi Guru Bidang Studi

Manfaat yang dapat diperoleh bagi guru khususnya guru bidang studi Bahasa

Indonesia SMP Global Madani Bandar Lampung adalah dapat memberikan

informasi dan meningkatkan pembelajaran menulis teks biografi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut.

1) Subjek penelitian adalah pembelajaran menulis teks biografi pada SMP Global

Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

2) Objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Global Madani

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

3) Tempat penelitian adalah SMP Global Madani Bandar Lampung.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara

terintegrasi dengan memerhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik

siswa, karakteristik bidang studi serta berbagai strategi pembelajaran, baik

penyampaian, pengelolaan, maupun perngorganisasian pembelajaran (Hamzah

dalam Fadlilah 2014:172). Pembelajaran adalah serangkaian proses yang

dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran

merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk

mencapai tujuan belajar (Abidin, 2012:3).

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara komponen-komponen

sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman pembelajaran dapat dipahami

dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, peserta didik, bahan ajar,

media, alat, prosedur, dan proses belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi

antar anak dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik.

Kegiatan pembelajaran bermakna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman

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

langsung yang dipelajarinya (Daryanto, 2014:1).

Berdasarkan beberapa pendapat pakar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

pembelajaran merupakan suatu proses untuk membelajarkan siswa secara terarah
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dengan melihat lingkungan belajar siswa. Lingkungan disini yaitu keadaan sekitar

proses pembelajaran dan cara-cara yang diterapkan seorang guru dalam

membelajarkan siswanya.

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang

dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan berbahasa tertentu. Pembelajaran

bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 adalah sebuah kegiatan yang

ditujukan untuk membelajarkan Bahasa Indonesia kepada siswa sesuai dengan

kurikulum 2013 dengan berbasis teks.

Kurikulum 2013, bahasa Indonesia tidak hanya difungsikan sebagai alat

komunikasi, tetapi juga sebagai sarana berpikir. Bahasa adalah sarana untuk

mengekspresikan gagasan dan sebuah gagasan yang utuh biasanya direalisasikan

dalam bentuk teks. Teks dimaknai sebagai ujaran atau tulisan yang bermakna,

yang memuat gagasan yang utuh. Dengan asumsi tersebut, fungsi pembelajaran

bahasa adalah mengembangkan kemampuan memahami dan menciptakan teks

karena komunikasi terjadi dalam teks atau pada tataran teks.

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 dipandang sebagai

pembawa ilmu pengetahuan, maksudnya adalah dengan mempelajari Bahasa

Indonesia siswa akan dapat memiliki keterampilan berbahasa yang akan

menunjang dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Bahasa

Indonesia sebagai sebuah mata pelajaran memiliki tujuan untuk memberikan

pemahaman dan keterampilan kepada siswa yang meliputi keterampilan menulis,

berbicara, membaca, dan menyimak.
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2.1.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia saat ini mengikuti kurikulum 2013 yaitu

peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, melakukan metode

inkuiri, berbagi informasi, mengekspresikan ide, dan menyelesaikan berbagai

persoalan kehidupan secara lebih bermakna dalam pembelajaran berbasis teks

(Priyatni , 2014:41). Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin

dicapai, oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan

antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya,

yakni tujuan spendidikan dan pembangunan nasional. Dimulai dari tujuan

pembelajaran (umum dan khusus), tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan

bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun

manusia (peserta didik) yang sesuai dengan yang dicita-citakan.

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan-kemampuan yang diharapkan dimiliki

siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. Tujuan menjadi pedoman arah dan

sekaligus sebagai suasana yang akan di capai dalam kegiatan pembelajaran.

Kepastian proses pembelajaran berpangkal tolak dari jelas atau tidaknya

perumusan tujuan pembelajaran. Semakin jelas dan operasional tujuan yang akan

dicapai, maka semakin mudah menentukan alat dan cara mencapainya.

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah arah yang ditempuh dalam upaya

membelajarkan peserta didik untuk belajar bahasa Indonesia. Adapun harapan

dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan peserta

didik dalam berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyampaikan
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gagasan secara jelas, lebih umunya peserta didik diharapkan mampur menguasai

keempat keterampilan berbahasa, yakni berbicara, membaca,

menyimak, menulis.

2.1.3 Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran sebagai komponen materi pembelajaran dengan tahapan

atau prosedur pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah materi

dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk

menimbulkan hasil belajar pada siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

strategi pembelajaran adalah seperangkat alat yang harus dipersiapkan oleh guru

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam

mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya

atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu,

yakni tujuan pembelajaran (Suliani, 2011:5).

2.1.4 Model Pembelajaran Bahasa Indonesia

Model dapat diartikan sebagai gambaran mental yang membantu mencerminkan

dan menjelaskan pola pikir dan pola tindakan atas sesuatu hal. Pembelajaran

adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka menciptakan suasana yang

kondusif bagi peserta didik. Dengan demikian, model pembelajaran dapat

diartikan sebagai suatu konsep yang membantu menjelaskan proses pembelajaran,
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baik menjelaskan pola pikir maupun pola tindakan pembelajaran tersebut (Abidin,

2012:30).

Kurikulum 2013 mengembangkan tiga model pembelajaran, yaitu model

penemuan (discovery learning), model berbasis masalah (problem based

learning), dan model berbasis proyek (project based learning). Berikut adalah

penjelasan tiga model pembelajaran tersebut.

2.1.4.1 Model Penemuan (Discovery Learning)

Model penemuan (discovery learning) merupakan model pembelajaran yang

menemukan konsep melalui serangkaian data yang diperoleh melalui pengamatan

atau percobaan. Pembelajaran discovery merupakan metode pembelajaran kognitif

yang menuntut guru lebih kreatif menciptakan suasana yang dapat membuat

peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuannya sendiri.

Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses

pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam

bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Langkah model

pembelajaran penemuan atau discovery learning yakni, pemberian rangsangan,

identifikasi masalah dan merumuskan hipotesis, pengumpulan data, pengolahan

data, pembuktian, dan menarik kesimpulan/generalisasi.

2.1.4.2 Model Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar.

Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik
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bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). Menurut

Priyatni (2014:113), prinsip utama pembelajaran berbasis masalah adalah

penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk

mengembangkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan

masalah, serta mengembangkan pengetahuan. Masalah nyata merupakan masalah

yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila

diselesaikan. Penggunaan masalah nyata dapat mendorong minat dan

keingintahuan peserta didik karena mereka mengetahui manfaat yang mereka

pelajari.

2.1.4.3 Model Berbasis Proyek (Project Based Learning)

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning=PjBL) adalah metode

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik

melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran Berbasis Proyek

merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan

pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.

Menurut Priyatni (2014:12), prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis proyek

sebagai berikut: 1) pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan

tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran; 2) tugas

proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik

yang telah ditentukan dalam pembelajaran, dan; 3) penyelidikan atau eksperimen

dilakukan secara autentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis
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dan dikembangkan berdasarkan tema/topik yang disusun dalam bentuk produk

(laporan atau  hasil karya). Produk tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk

mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan produk.

2.1.5 Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara

optimal (Suliani, 2011: 5). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65

Tahun 2013 tentang Standar Proses menyatakan bahwa proses pembelajaran

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta

didik dan mata pelajaran. Di antara metode yang dianjurkan dalam Standar Proses

adalah memperkuat penggunaan metode ilmiah/saintifik, pembelajaran berbasis

penelitian, yaitu discovery/inquiry learning, dan untuk mendorong peserta didik

menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok, sangat

disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya

berbasis pemecahan masalah).

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang dirancang

untuk meningkatkan peran serta siswa secara aktif dalam mengonstruk konsep,

hukum atau prinsip melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah,

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data,

menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep. kegiatan mengamati,

menanya, mengumpulkan informasi , mengasosiasikan/ mengolah informasi, dan

mengomunikasikan.
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a. Mengamati

Mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull

learning). Mengamati memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan

media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah

pelaksanaannya. Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin

tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan

yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa

ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang

digunakan oleh guru.

b. Menanya

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada

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

didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta

didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi

penyimak dan pembelajar yang baik. Berbeda dengan penugasan yang

menginginkan tindakan nyara, pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh

tanggapan verbal. Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat

tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya

menginginkan tanggapan verbal.

c. Mengumpulkan Informasi

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari bertanya.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari
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berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat

membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang

lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut

terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun

2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen,

membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/, aktivitas

wawancara dengan nara sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang

diharapkan adalah 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.

d. Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” dalam kegiatan

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a

Tahun 2013, adalah memproses 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. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu

informasi dengan informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan

informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,
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kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta

deduktif dalam menyimpulkan. Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan

menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris

yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

e. Mengomunikasikan

Kegiatan yang terakhir dalam penerapan pendekatan saintifik adalah

menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. Pada pendekatan

saintifik guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat

dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil

tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta

didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan “mengkomunikasikan”

dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud

Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan,

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media

lainnya.

2.1.6 Media Pembelajaran

Media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca,

atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut.

Media yang digunakan dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar dapat

memengaruhi efektivitas program instruksional (Brown dalam Suliani, 2011:54).
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Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa

pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat

dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana pelantara dalam proses

pembelajaran (Daryanto, 2011: 4).

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

perantara atau pengantar (Arsyad, 2000:3) . Media apabila dipahami secara garis

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap

(Gerlach dan Ely dalam Arsyad, 2000:3).

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, peneliti menyimpulkan bahwa media

pembelajaran adalah segala alat yang digunakan selama proses pembelajaran yang

bertujuan untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan

efisien.

Suliani (2011:61) mengatakan ada beberapa fungsi media, sebagai berikut.

a. Mengubah titik berat pendidikan formal, dari pendidikan yang menekankan

pada pengajaran akademis, menekankan semata-mata pelajaran yang sebagian

besar kurang berguna bagi kebutuhan anak yang beralih kepada pendidikan

yang mementingkan kebutuhan dan kehidupan anak.

b. Membangkitkan motivasi belajar pada murid. Maksudnya adalah dengan

menampilkan media  pada pembelajaran, maka siswa akan termotivasi untuk

belajar secara lebih aktif.

c. Memberikan kejelasan (classification) untuk mendapatkan pengalaman yang

lengkap, yaitu dengan melalui lambang kata, wakil dari benda yang

sebenarnya dan dengan melalui benda sebenarnya.
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d. Memberikan rangsangan (stimulation) untuk keingintahuan yang merupakan

pangkal daripada ilmu pengetahuan yang hendak dieksploitasi dalam proses

belajar mengajar dengan pemakaian media pendidikan.

2.1.6.1 Macam-Macam Media

Macam-macam media berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu media

pembelajaran dua dimensi dan tiga dimensi. Klasifikasi media pembelajaran

tersebut, akan memprmudah para guru atau praktisi lainnya dalam melakukan

pemilihan media yan tepat pada waktu merencanakan pembelajaran untuk

mencapai tujuan tertentu (Daryanto, 2011: 17). Penjabaran klasifikasi media

pembelajaran sebagai berikut.

1. Media Pembelajaran Dua Dimensi

Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki

ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media

pembelajaran dua dimensi meliputi grafis, media untuk papan, dan media cetak

yang penampilan isinya tergolong dua dimensi.

a. Media Grafis

Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-

titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan atau simbol visual yang lain

dengan maksud untuk mengihtisarkan, menggambarkan dan merangkum

suatu ide, data atau kejadian. Fungsi umum media grafis adalah untuk

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Sedangkan fungsi

khususnya adalah untuk menarik perhatian, memperjelas ide,
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mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan

atau diabaikan bila tidak digrafiskan.

b. Media Bentuk Papan

Media bentuk papan disini terdiri dari papan tulis, papan tempel, papan

magnet dan papan flanel. Papan tulis untuk menuliskan pokok-pokok

keterangan guru dan menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi,

bagan atau gambar. Keuntungan menggunakan papan tulis adalah: dapat

digunakan di segala jenis tingkatan lembaga, mudah mengawasi keaktifan

kelas, ekonomis.

Papan tempel adalah sebilah papan yang fungsinya sebagai tempat untuk

menempelkan suatu pesan, keuntungannya ialah dapat menarik perhatian,

memperluas pengertian anak, mendorong kreativitas, menghemat waktu.

Papan flanel atau visual board merupakan suatu papan yang dilapisi kain

flanel atau kain yang berbulu dimana dapat diletakkan potongan gambar atau

simbol. Papan magnet atau white board atau magnetik board adalah sebilah

papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam, sehingga

pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan

interaksi magnet.

c. Media Cetak

Media cetak terdapat berbagai jenis, diantaranya buku pelajaran, surat kabar

dan majalah, ensiklopedia, buku suplemen, dan pengajaran berprogram.
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Buku pelajaran adalah penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan

sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu.

Surat kabar dan majalah adalah media komunikasi masa dalam bentuk cetak

yang mengandung bahan bacaan aktual, memuat data terakhir tentang hal yang

menarik perhatian, sebagai sarana menulis artikel, meningkatkan kemampuan

membaca kritis dan ketrampilan berdiskusi.

Ensiklopedi atau kamus besar memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan

terbaru sebagai sumber bacaan penunjang.

Buku suplemen berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi anak, baik

berhubungan dengan pelajaran ataupun ilmu umum, termasuk buku suplemen

diantaranya ialah karya baik fiksi ataupun non fiksi.

Pengajaran berprogram adalah salah satu sistem penyampaian pengajaran

dengan media cetak yang memungkinkan siswa belajar secara individual

sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya serta memperoleh hasil

sesuai kemampuannya.

2. Media Pembelajaran Tiga Dimensi

Media tiga dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya

secara visual tiga dimensi. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli

baik hidup maupun mati, dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili

aslinya.

a. Belajar Benda Sebenarnya melalui Widya Wisata.
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Widya wisata adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan

ke suatu tempat di luar kelas sebagai bagian internal dari seluruh kegiatan

akademis dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

b. Belajar Benda Sebenarnya melalui Specimen.

Specimen adalah benda asli atau sebagian benda asli yang digunakan sebagai

contoh. Contoh-contoh specimen benda yang masih hidup adalah aquarium,

kebun binatang, kebun percobaan, insektarium. Contoh specimen benda yang

sudah mati adalah herbarium, teksidermi, awetan dalam botol, awetan dalam

cairan plastik.

c. Belajar melalui Media Tiruan atau Model.

Belajar melalui model dilakukan untuk pokok bahasan tertentu yang tidak

mungkin dapat dilakukan melalui pengalaman langsung atau melalui benda

sebenarnya. Keuntungan menggunakan model pembelajaran adalah belajar

dapat difokuskan pada bagian yang penting saja, dapat mempertunjukkan

struktur dalam suatu objek, dan siswa dapat memperoleh pengalaman yang

konkrit.

1. Peta Timbul

Peta timbul dapat menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Peta

timbul memiliki ukuran panjang, lebar, dan dalam. Dengan melihat peta

timbul siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang perbedaan letak,

tepi pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung berapi,

lembah, sungai.
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2. Globe

Globe (model perbandingan), adalah benda tiruan dari bentuk bumi yang

diperkecil. Globe dapat memberikan keterangan tentang permukaan bumi

pada umumnya dan khususnya tentang lingkungan bumui, aliran sungai,

dan langit. Tujuan penggunaan globe adalah menunjukkan bentuk bumi

yang sebenarnya dalam skala kecil, menunjukkan jarak pada suatu titik

tertentu, menunjukkan skala-skala tentang jarak pada lingkungan yang

luas. Ukuran globe yang paling umumnya adalah 8,12,16,20, atau 24 inci.

Globe untuk perseorangan cukup berukuran 8 inci, sedangkan untuk kelas

adalah 12 atau 16 inci.

3. Boneka

Boneka yang merupakan salah satu perbandingan adalah benda tiruan dari

bentuk manusia atau binatang, keuntungan menggunakan boneka adalah

efisien terhadap waktu, tempat, biaya, dan persiapan, tidak

memerlukan ketrampilan yang rumit, dapat mengembangkan imajinasi dan

aktivitas anak dalam suara gembira.

2.1.6.2 Kriteria Pemilihan Media

Media juga berperan sangat penting untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran.

Diberikannya media adalah untuk memudahkan siswa untuk memahami,

mengembangkan kreatifitas, dan lain sebagainya yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Sehingga dengan pemanfaatan media dapat membantu tugas guru

sebagai tenaga pendidik. Namun, banyak sekali jenis media sehingga guru harus

memilih media secara tepat.
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Menurut Suliani (2011: 8), beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih

media untuk memuluskan pembelajaran antara lain: a) harus disesuaikan dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai; b) memenuhi asas ketepatgunaan; c)

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik; d) ketersedian di tempat sang guru

mengajar; e) memiliki mutu teknis yang rasional dan; f) pembiayaan yang

memadai.

2.1.7 Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013

Prinsip Pembelajaran pada Kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dengan kurikulum

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

pengembangan dari dua kurikulum tersebut. Perbedaannya terletak pada titik

tekan pembelajaran dan cakupan materi yang diberikan kepada peserta didik.

Sebagaimana diketahui bahwa Kurikulum 2013 berupaya untuk memadukan

antara kemampuan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dalam mewujudkan

ketercapaian pembelajaran tersebut, ada prinsip-prinsip yang dapat dijadikan

bahan acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, diantaranya sebagai

berikut.

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu.

2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka

sumber belajar.

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses penguatan pendekatan

ilmiah/saintifik.

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis

kompetensi.
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5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu.

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal meuju pembelajaran

dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi.

7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif.

8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hard skill) dan

ketrampilan mental (soft skill).

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat.

10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing

ngarso sung telodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut

wuri handayani).

11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.

12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja

adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Prinsip-prinsip pembelajaran di atas diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran

secara satu kesatuan dan terintegerasi dan berlaku untuk setiap mata pelajaran.

2.1.8 Pendekatan Ilmiah Kurikulum 2013 (Scientific Approach)

Pendekatan saintifik (scientific) disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Proses

pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Kurikulum 2013

mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan
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ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap,

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.

Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif hasilnya dibandingkan

dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada

pembelajaran tradisional, retensi dari guru sebesar 10% setelah 15 menit dan

perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25%. Pada pembelajaran berbasis

pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90% setelah dua

hari dan pemahaman kontekstual sebesar 50-70% (Daryanto, 2014: 55).

2.2 Tahapan Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013

Menurut standar proses, pembelajaran terdiri atas tiga tahap yang harus dilalui

yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian

pembelajaran.

2.2.1 Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP). Guru hendaknya mempersiapkan silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis pendekatan kontekstual. Silabus dan

RPP tersebut sebagai bahan acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

2.2.1.1 Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata

pelajaran/tema tertentu yang mencakup identitas mata pelajaran, standar

kompetensi, dan kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan

pembelajarn, indikator pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber

belajar.
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Terdapat beberapa fungsi silabus yang terpenting, diantaranya adalah sebagai

berikut.

a. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum ke

dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator

pencapaian kompetensi untuk penilaian, sehingga memudahkan guru dalam

menerjemahkan kurikulum ke dalam tataran perencanaan dan implementasi

pembelajaran di sekolah.

b. Acuan untuk memuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu rencana

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk

mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan

dijabarkan dalam silabus.

2.2.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itulah, perencanaan

pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran

sesuai dengan kebutuhan. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup

satu kompetensi dasar yang tediri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk

satu kali pertemuan atau lebih.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebuah rancangan untuk

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar tatap muka. RPP dikembangkan untuk

satu kegiatan tatap muka atau lebih. Tujuan dikembangkannya RPP agar belajar-

mengajar yang dilaksanakan mencapai pada kompetensi dasar yang telah

direncanakan (Priyatni, 2014:161).
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Merujuk pada pengertian di atas maka RPP berfungsi sebagai rambu-rambu bagi

guru dalam mengajar. Rambu-rambu tersebut berupa tujuan akhir yang akan

dicapai setelah pembelajaran, materi ajar apa yang akan disampaikan, metode

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

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

terakhir bentuk penilaian yang digunakan. Sehingga, dalam RPP akan tergambar

sebuah desain awal bagaimana proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh

guru yang meliputi interaksi guru dengan peserta didik dengan peserta didik

lainnya. Komponen kurikulum 2013 berdasarkan pada modul pelatihan

implemantasi kurikulum 2013 sebagai berikut.

Kemendikbud (2013) mengemukakan prinsip-prinsip penyusunan RPP, sebagai

berikut.

1. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan

silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk

rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.

5. Mengakomodasi pada keterkaitan dan keterpaduan KD, Keterkaitan dan

keterpaduan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu

keutuhan pengalaman belajar.

6. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
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7. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk

format berikut ini.

Satuan Pendidikan :

Matapelajaran :

Kelas/Semester :

Materi Pokok :

Tahun Akademik     :

Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
C. Indikator
D. Tujuan Pembelajaran
E. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Sumber Belajar
2. Media

G. Skenario Pembelajaran
1. Pertemuan Kesatu:

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal
b. Kegiatan Inti
c. Penutup

2. Pertemuan Kedua:
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal
b. Kegiatan Inti
c. Penutup

H. Penilaian

Sumber : Kosasih, (2014: 146)

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

1. Identitas Mata Pelajaran

Identitas mata pelajaran meliputi nama sekolah, kelas, semester, mata
pelajaran, materi pokok, dan jumlah pertemuan.

2. Kompetensi Inti



31

KI menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan

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

kompetensi dasar mata pelajaran. KI mencakup tiga ranah yaitu spritual-

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

Keempat kompetensi itu dapat dikutip seutuhnya dari kurikulum. Namun,

untuk keefektifan pengutipan KI cukup untuk RPP bagian depan, pada

RPP selanjutnya bisa dikosongkan.

3. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang arus dikuasai siswa

dalam mata pelajaran tertentu. KD berfungsi rujukan perumusan tujuan

dan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

4. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur untuk

menunjukkan ketercapaian suatu KD. Indikator juga berfungsi sebagai

penanda ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. Indikator seharusnya

diturunkan dari KD atau dari tujuan pembelajaran, yang mencakup ranah

afektif, kognitif, dan psikomotor. Indikator pencapaian kompetensi

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yakni kata kerja

yang dapat diamati dan diukur melalui proses penilaian.

5. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan arah atau sasaran dari suatu kegiatan

pembelajaran. Oleh karena itu, rumusannya harus jelas dan lengkap yakni

meliputi unsur siswa (audiens), perilaku yang diharapkan (behavior),

kondisi atau cara belajar siswa (condition), dan tingkat pencapaiannya baik

secara kualitatif atau kuantitatif (degree). Oleh karena itu,  rumusan
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tujuan dinyatakan dengan ABCD (audiens, behavior, conditions, degree).

Berikut adalah contoh tujuan pembelajaran yang memuat ABCD, yaitu

Melalui membaca teks biografi (condition), peserta didik (audiens)

dapat menentukan struktur teks biografi (behaviour) dengan tepat

(degree). Tujuan dirumuskan dari KD dalam kurikulum.

6. Materi Ajar

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

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

pencapaian kompetensi.

7. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

a. Media adalah sarana yang berfungsi sebagai pengantar materi
pembelajaran, misalnya LCD, benda tiruan, papan tulis, kertas karton,
torso, televisi.

b. Alat adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti
spidol, penggaris, penghapus, busur, mikroskop.

c. Sumber yang dimaksud bisa berupa orang (narasumber), buku
referensi, alam, peristiwa sosial budaya.

8. Kegiatan Pembelajaran

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

penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan

pembelajaran. Di dalamnya terdapat langkah pengondisian kesiapan

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

dapat mengenalkan materi pelajaran dan pengaitannya dengan materi

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

Kegiatan inti berisi langkah-langkah pembelajaran utama. Isinya

menggambarkan kegiatan siswa dan guru selama proses pembelajaran

di dalam ataupun diluar kelas sesuai dengan urutan metode

pembelajaran yang telah direncanakan. Pada bagian ini pula

pendekatan saintifik harus tergambar dengan jelas dan sistematis.

c. Kegiatan Penutup

Langkah penutup diisi dengan kegiatan penyimpulan hasil kegiatan

pembelajaran oleh guru dan siswa, pelaksanaan penilaian akhir

(postest) yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis sesuai dengan

butir soal yang telah dipersiapkan sebelumnya, khususnya ranah

pengetahuan, refleksi berupa peninjauan ulang terhadap manfaat

pembelajaran yang diperoleh siswa serta kelebihan dan kekurangan

siswa di dalam menjalani proses pembelajaran, dan tindak lanjut

berupa penyampaian tugas atau saran guru.

9. Penilaian

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian autentik. Aspek yang

dinilai mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap guru pada satuan pendidikan wajib menyusun RPP secara lengkap dan

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik.

2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran

Proses atau pelaksanaan pembelajaran hanya menerapkan kemampuan dan

menggunakan sarana serta mengikuti mekanisme yang telah diatur dengan baik
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dalam RPP. Proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik akan

mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan (Tim Pengembang MKDP

Kurikulum dan Pembelajaran, 2011:132). Pelaksanaan pembelajaran merupakan

proses yang sangat penting, dan di dalamnya terdapat pendukung-pendukung yang

dapat memengaruhi proses tersebut. Aktivitas siswa dan guru merupakan hal yang

sangat memengaruhi dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran.

2.2.2.1 Aktivitas Siswa

Berikut macam kegiatan siswa yang telah digolongkan (Sardiman, 2008:101)

sebagai berikut.

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

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain;

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

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi;

3. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan uraian, percakapan,

diskusi, musik, pidato;

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

menyalin;

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

6. Motor activities, misalnya melakukan percobaan, melakukan kontruksi, model

mereparasi, bermain, berkebun, beternak;

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

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan;

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

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.



35

Namun, ada lima aktivitas penting yang harus ada dalam pembelajaran

berdasarkan kurikulum 2013, aktivitas itu antara lain adalah mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan.

2.2.2.2 Aktivitas Guru

Guru merupakan kunci dalam proses belajar mengajar, hal ini ditujukan agar guru

mampu menjadi penopang kuat dalam proses menghasilkan generasi bangsa yang

bermutu intelektual tinggi serta berkarakter. Seorang guru tidak hanya memiliki

peran dan tugas sebagai pengajar, tetapi guru memiliki peran untuk membimbing,

memimpin, perencana dan sebagai motivator.

Menjadi guru profesional tidak hanya dibutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi

guru juga harus kreatif, menyenangkan, mampu memposisikan dirinya sebagai

orang tua yang memberi kasih sayang pada peserta didik, menjadi teman sebagai

tempat mengadu serta mencurahkan isi hati peserta didiknya, mampu menjadi

fasilitator  untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu

siswa menanamkan rasa percaya diri bertanggung jawab serta mengembangkan

proses sosialisasi antar peserta didik secara wajar.

2.2.3 Penilaian Pembelajaran

Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 melakukan penilaian secara terpadu

dalam proses pembelajaran. Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk

memeroleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga

dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Daryanto,

2014:111).
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Adapun, manfaat penilaian pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Menggambarkan seberapa dalam peserta didik menguasai suatu kompetensi.

2. Menilai hasil belajar peserta didik untuk membantu peserta didik memahami

kemampuan dirinya.

3. Menemukan kesulitan yang dihadapi peserta didik.

4. Menemukan kelemahan proses pembelajaran untuk memperbaiki proses

pembelajaran ke depannya.

5. Untuk melihat kemajuan peserta didik.

2.2.3.1 Pengertian Penilaian Autentik

Penilaian Autentik adalah penilaian kinerja peserta didik yang memberikan

kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan,

keterampilan, dan sikapnya secara nyata (Daryanto, 2014:112). Penilaian terhadap

sikap dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan

penilaian jurnal. Penilaian terhadap pengetahuan siswa dapat dilakukan dengan tes

tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sementara itu, penilaian terhadap keterampilan

siswa dilakukan melalui tes praktik, proyek, dan portofolio. Penilaian autentik

adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari

masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran (Priyatni, 2014:

178).

2.2.3.2 Teknik Penilaian Autentik

Cakupan penilaian autentik ada tiga ranah penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan

keterampilan (Priyatni, 2014: 178).
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1) Sikap

Penilaian terhadap sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian

antarteman atau penilaian sebaya, dan penilaian jurnal (Priyatni, 2014: 178).

Aspek penilaian sikap dijabarkan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung

maupun tidak langsung dengan menggunakan format observasi yang berisi

sejumlah perilaku yang diamati. Hal ini dilakukan saat pembelajaran maupun

di luar pembelajaran.

b. Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik

untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian

diri.

c. Penilaian Antar Teman

Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku

keseharian peserta didik. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian

antarpeserta didik.

d. Jurnal

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

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik
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yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai

catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi.

2) Pengetahuan

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dilakukan melalui tes tertulis, tes

lisan, dan penugasan (Priyatni, 2014: 178). Aspek pengetahuan dijabarkan sebagai

berikut:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis adalah tes soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian,

benar-salah, menjodohkan, dan uraian.

b. Tes Lisan

Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap (oral)

sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga,

sehingga menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat

maupun paragraf yang diucapkan.

c. Penugasan

Instrumen penugasan dapat berupa pekerjaan rumah dan atau projek yang

harus dikerjakan oleh peserta didik, baik secara individu atau kelompok.

3) Keterampilan

Penilaian terhadap keterampilan peserta didik dilakukan melalui tes praktik,

proyek, dan portofolio (Priyatni, 2014: 178). Aspek keterampilan dijabarkan

sebagai berikut:
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a. Tes Praktik

Tes praktik dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam

melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian

kompetensi yang menurut peserta didik melakukan tugas tertentu.

b. Proyek

Proyek adalah penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan

harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proyek juga akan memberikan

informasi tentang pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran

tertentu, kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, dan

kemampuan siswa untuk mengomunikasikan informasi. Penilaian proyek

sangat dianjurkan karena membantu mengembangkan keterampilan berpikir

kritis peserta didik.

c. Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik

yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun

waktu tertentu. Portofolio digunakan oleh guru dan peserta didik untuk

memantau secara terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan

peserta didik dalam bidang tertentu. Dengan demikian, penilaian portofolio

memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses dan pencapaian hasil

belajar peserta didik.

Agar penilaian portofolio berjalan efektif, guru beserta peserta didik perlu

menentukan hal-hal yang harus dilakukan dalam menggunakan portofolio

sebagai berikut: a) masing-masing peserta didik memiliki portofolio sendiri
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yang di dalamnya memuat mata pelajaran; b) menentukan hasil kerja apa yang

perlu dikumpulkan/disimpan; c) sewaktu-waktu peserta didik diharuskan

membaca catatan guru yang berisi komentar, masukan, dan tindakan lebih

lanjut yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka memperbaiki hasil

kerja dan sikap; d) peserta didik dengan keadaan sendiri menindak lanjuti

catatan guru; dan e) catatan guru dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan

peserta didik perlu.

2.3 Pembelajaran Menulis Teks biografi

Pembelajaran merupakan aktivitas yang melibatkan siswa dan guru untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas belajar menjadi penting karena melalui

kegiatan belajar guru dapat memeberikan informasi kepada siswa. Bahasa

Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang dipelajari di sekolah.

Pembelajaran menulis teks biografi merupakan salah satu materi yang terdapat

dalam silabus Kurikulum 2013 khususnya kelas VIII semester genap.

Pembelajaran teks biografi terdapat pada silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia

dengan Kompetensi Inti 3 (KI3), yaitu memahami pengetahuan (faktual,

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

dan Kompetensi Inti 4 (KI 4), yaitu Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam

ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yangsama

dalam sudut pandang/teori. Dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.1 Memahami teks
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cerita moral/ fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan biografi baik melalui

lisan maupun tulisan dan Kompetensi Dasar (KD) 4.2 Menyusun teks cerita

moral/ fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan biografi sesuai dengan

karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan mupun tulisan.

Dalam pembelajaran menulis teks biografi, terdapat tiga keterampilan yang

menjadi konsentrasi pencapaian pada Kurikulum 2013 yaitu sikap, pengetahuan,

dan keterampilan akan dapat dicapai. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Kompetensi sikap

Dengan menulis teks biografi siswa diharapkan akan memiliki sikap

tanggung jawab, percaya diri, responsif, dan santun . Siswa diharapkan

mampu untuk memiliki sikap tanggung jawab atas kreatifitasnya dalam

menulis teks biografi. Siswa diharapkan memiliiki sikap percaya diri dalam

menulis teks biografi baik sesuai dengan pengalaman pribadi (autobiografi)

ataupun pengalaman orang lain. Siswa diharapkan memiliki sikap responsif

dan santun dalam proses pembelajaran menulis teks biografi.

b. Kompetensi pengetahuan

Secara tidak langsung kegiatan menulis teks biografi akan meningkatkan

kompetensi pengetahuan pada siswa, karena dalam proses pengerjaannya

siswa akan banyak mengolah data berupa wawasan dan pengetahuan umum

serta pengetahuan kebahasaan digunakan untuk menulis teks biografi yang

disusunya.

c. Kompetensi Keterampilan

Menulis teks biografi akan meningkatkan keterampilan siswa terutama

keterampilan menulis. Selain itu keterampilan membaca dan berbicara juga
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akan turut meningkat karena dalam menulis teks biografi siswa dituntut untuk

rajin membaca biografi tokoh dan berbicara saat berwawancara dengan tokoh

atau narasumber.

2.3.1 Menulis Sebagai Sebuah Keterampilan

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 (Rosidi, 2009: 2).

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan

(informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis

sebagai alat atau medianya. Menulis merupakan sebuah proses kreatif untuk

menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Dalam tujuan misalnya

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

disebut dengan istilah karangan atau tulisan (Dalman, 2012:3). Tidak semua hal

bisa dikomunikasikan secara lisan sehingga kegiatan menulis menjadi  penting

untuk dapat menguatkan kegiatan berkomunikasi pada setiap pengguna bahasa.

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Keempat

keterampilan berbahasa tersebut harus dikuasai oleh siswa, yaitu keterampilan

mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan

menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara langsung tatap muka dengan

orang. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif (Tarigan,

2008:3).
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Kegiatan menulis sangat penting dalam pendidikan karena dapat membantu siswa

berlatih berpikir, mengungkapkan gagasan, dan memecahkan masalah. Dengan

menulis siswa dapat mengembangkan berbagai ilmu atau pengetahuan yang

dimiliki dalam sebuah tulisan, baik dalam bentuk esai, artikel, laporan ilmiah,

cerpen, puisi, dan sebagainya (Rosidi, 2009:3).

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, peneliti menyimpulkan bahwa menulis

adalah keterampilan berbahasa yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi

untuk menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan media tulis.

2.3.2 Tujuan Menulis

Komunikasi dapat terjadi melalui tulisan, karena tulisan bisa dikatakan sebagai

media penghubung maksud dan tujuan antara si penulis dengan si pembaca. Ada

beberapa tujuan menulis sebagai berikut  (Hugo Hartig dalam Tarigan, 2008:25).

1. Tujuan Penugasan (Assignment Purpose)

Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak memunyai tujuan sama sekali. Penulis

menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. Misalnya,

siswa menulis rangkuman buku, sekertaris membuat laporan.

2. Tujuan Altruistik (Altruistik purpose)

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan

kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami,

menghargai perasaan dan penalarannya dan ingin membuat hidup para

pembaca lebih menyenangkan dengan karyanya.

3. Tujuan Persuasif (Persuasive Purpose)
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Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan

yang diutarakan.

4. Tujuan Informasional (Informasional Purpose)

Tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atau keterangan  atau

penerangan kepada para pembaca.

5. Tujuan Pernyataan Diri (Self-Ekspressive Purpose)

Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sang pengarang kepada

pembaca.

6. Tujuan Kreatif (Creative Purpose)

Tujuan penulisan ini berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Namun,

keinginan penulis disini lebih cenderung kepada keinginan untuk mencapai

norma dan nilai estetika/ seni/ keindahan yang ideal.

7. Tujuan Pemecahan Masalah (Problem-Solving Purpose)

Dalam tulisan ini, penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis

menjelaskan secara detil tentang pikiran-pikiran, ide-ide dan gagasannya

sendiri agar dimengerti oleh pembaca.

2.3.3 Teks biografi

Biografi berasal bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang berarti hidup, dan

graphien yang berarti tulis. Teks biografi merupakan teks riwayat hidup seseorang

atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Akan tetapi, jika riwayat hidup seseorang

ditulis sendiri oleh orang tersebut, hasilnya disebut autobiografi , (Kemendikbud,

2014: 37).

Biografi memuat identitas dan peristiwa yang dialami seseorang, termasuk karya

dan penghargaan yang diterima dan permasalahan yang dihadapinya. Uraian
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tentang identitas berisi antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang

keluarga, riwayat pendidikan, dan riwayat organisasi yang diikuti.

Uraian tentang peristiwa berisi kejadian yang dialami tokoh dalam mengharumkan

bangsa, mengembangkan karier, atau memperjuangkan hidup. Sementara itu,

uraian tentang masalah memuat hambatan, tantangan, atau kendala yang dihadapi

tokoh dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Dengan mempelajari  materi menulis teks biografi, maka guru secara terintegrasi

akan menuntut siswa agar berfikir kreatif untuk menulis, menghargai lingkungan

sekitarnya, sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik

dan benar.

2.3.3.1 Struktur Teks biografi

Teks biografi memiliki struktur isi yang umum, seperti halnya jenis-jenis teks

yang lain, yaitu memiliki judul, orientasi, peristiwa dan masalah, dan reorientasi.

Struktur isi teks eksplanasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Struktur Isi Teks Biografi

No. Struktur Isi
Teks Biografi Keterangan

1. Judul Judul teks biografi menuliskan nama tokoh
yang akan dikisahkan riwayat hidupnya..

2. Orientasi Bagian orientasi berisi gambaran awal tentang
tokoh atau pelaku di dalam teks biografi.

3. Peristiwa dan Masalah Bagian peristiwa dan masalah berisi peristiwa-
peristiwa yang terjadi atau pernah dialami oleh
tokoh, termasuk masalah yang dihadapinya
dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

4. Reorientasi Bagian reorintasi berisi pandangan penulis
terhadap tokoh yang diceritakan.
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2.3.3.2 Unsur Kebahasaan Teks biografi

Teks biografi memiliki unsur kebahasaan atau ciri bahasa, seperti halnya jenis-

jenis teks yang lain. Unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks biografi

adalah kata hubung, kata rujukan, kata kerja, dan kata yang menyatakan urutan

waktu (Kemendikbud, 2014: 37).

a. Kata Hubung

Kata hubung atau kata sambung yaitu kata yang berfungsi sebagai penghubung

antara satu kata dan kata lain dalam satu kalimat. Selain itu, kata hubung juga

berfungsi untuk mengubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain.

1. Jika kata hubung tersebut berfungsi sebagai penghubung kata dalam satu

kalimat, kata hubung itu disebut konjungsi intrakalimat, seperti dan, tetapi,

lalu, kemudian.

2. Jika kata hubung tersebut berfungsi menghubungkan kalimat yang satu dengan

kalimat yang lain, kata hubung itu disebut konjungsi antarkalimat, misalnya

akan tetapi, meskipun demikian, oleh karena itu.

Jika dilihat berdasarkan perilakunya di dalam kalimat, kata hubung intrakalimat

yang menjadi ciri teks biografi dapat dikelompokkan menjadi (1) kata hubung

koordinatif, (2) kata hubung korelatif, (3) kata hubung subordinatif.

1. Kata hubung koordinatif digunakan untuk menghubungkan dua unsur atau

lebih yang sama pentingnya, misalnya dan, serta, tetapi.

2. Kata hubung korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa

yang memiliki status yang sama, biasanya dipisahkan oleh salah satu kata atau

frasa, misalnya baik… maupun…, tidak hanya …, tetapi juga….



47

3. Kata hubung subordinatif digunakan untuk menghubungan dua kata atau frasa

yang tidak memiliki status yang sama, misalnya setelah, agar, sehingga,

karena.

b. Kata Rujukan

Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan

sebelumnya. Kata rujukan dibedakan menjadi beberapa, seperti berikut ini.

1. Kata rujukan benda, yaitu : ini, itu, tersebut.

2. Kata rujukan tempat, yaitu: di sini, di situ, dan di sana.

3. Kata rujukan orang atau yang diperlakukan seperti orang, yaitu: dia, ia,

mereka, beliau.

c. Kata Kerja

Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman.

Kata kerja dibedakan menajadi dua, seperti berikut.

1. Kata kerja transitif

Kata kerja transitif adalah kata yang membutuhkan objek dalam struktur

kalimatnya.

Contoh  : Septi menendang bola di lapangan.

Kata bola pada kalimat tersebut memiliki kedudukan sebagai objek, tanpa

adanya objek kalimat tersebut tidak akan sempurna.

2. Kata kerja intransitif

Kata kerja intransitif adalah  kata yang tidak membutuhkan objek dalam

struktur kalimatnya.

Contoh  : Septi berdiri di depan pintu.
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d. Kata yang Menunjukkan Urutan Waktu

Kata yang menunjukkan urutan waktu adalah kata yang memaparkan kejadian

atau peristiwa dengan waktu yang runtut. Pola urutan waktu ditentukan juga oleh

urutan peristiwa.

Contoh : Pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara bersama dengan

rekan-rekan seperjuangannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu

Nationaal Onderwijs Institut Taman Siswa (Perguruan Nasional Taman Siswa).

2.3.4 Aspek Penilaian dalam Teks Biografi

Salah satu aspek menulis dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah menulis

Teks Biografi. Dalam penulisan teks biografi mencakup lima aspek indikator

penilaian yaitu aspek isi, struktur teks (organisasi isi), kosa kata, kalimat dan

mekanik (Depdikbud, 2014: 134).

Tabel 2.2 Rekapitulasi Aspek Penilaian Teks Biografi

No
.

Jenis Teks
Aspek Penilaian

Isi
Struktur Teks
(Organisasi Isi)

Kosa
kata

Kalimat Mekanik

1. Teks Biografi 30

Orientasi,
Peristiwa dan
Masalah, dan
Reorientasi

20 20 20 10

Setiap aspek penilaian dalam menulis teks biografi memiliki bobot nilai maksimal

tersendiri. Aspek isi memiliki nilai maksimal 30, aspek struktur teks (orgaisasi isi)

memiliki nilai maksimal 20, aspek kosakata  memiliki nilai maksimal 20, aspek

penggunaan bahasa  memiliki nilai maksimal 20, dan aspek mekanik  memiliki

nilai maksimal 10. Sehingga apabila kesluruhan aspek nilai ditotalkan, maka
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jumlahnya 100. Aspek-aspek penilaian dalam teks biografi dijabarkan sebagai

berikut (Depdikbud, 2014: 134).

2.3.4.1 Aspek Isi

Isi merupakan uraian isi pesan yang kita sampaikan kepada pembaca dengan

menggunakan bahasa tulis. Bagian isi itu sendiri berfungsi menjelaskan tema

tulisan. Bagian isi tidak hanya terdapat pada teks saja, semua jenis, macam, dan

bentuk tulisan memiliki isi guna menyempurnakan tulisan tersebut.

Isi pada sebuah teks merupakan inti dari teks atau wacana . Begitupun dengan teks

biografi. Isi tulisan dalam teks biografi adalah uraian yang menjelaskan tentang

informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Nilai dari sebuah tulisan

pada umumnya didasarkan pada isi. Jika isinya baik, maka baik pula nilai

pembaca dari suatu tulisan tersebut. Adapun perincian penskoran sebagai berikut

(Depdikbud, 2014: 135).

a) Isi yang dikemukakan sangat baik (skor 27-30).

Isi yang dikemukakan dalam teks biografi sangat baik apabila siswa menguasai

topik tulisan, substantif, pengembangan teks observasi lengkap, relevan dengan

topik yang dibahas.

b) Isi yang dikemukakan baik (skor 22-26).

Isi yang dikemukakan dalam teks biografi baik apabila siswa cukup menguasai

permasalahan, cukup memadai, pengembangan observasi terbatas, relevan dengan

topik namun kurang rinci.
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c) Isi yang dikemukakan cukup (skor 17-21).

Isi yang dikemukakan dalam teks biografi cukup baik apabila penguasaan

permasalahan terbatas, substansi kurang, dan pengembangan topik tidak memadai.

d) Isi yang dikemukakan kurang (skor 13-16).

Isi yang dikemukakan dalam teks biografi kurang apabila siswa tidak menguasai

permasalahan, tidak ada substansi, tidak relevan, atau tidak layak dinilai.

Tabel 2.3 Aspek Isi Teks Biografi

No. Aspek Isi Skor Keterangan

1. Isi yang dikemukakan
sangat baik

27-30 Menguasai topik tulisan,
substantive, pengembangan teks
observasi lengkap, dan relevan
dengan topik yang dibahas.

2. Isi yang dikemukakan baik 22-26 Cukup menguasai permasalahan,
cukup memadai, pengembangan
observasi terbatas, dan relevan
dengan topik tapi kurang rinci.

3. Isi yang dikemukakan
cukup

17-21 Penguasaan permasalahan
terbatas, substansi kurang, dan
pengembangan topik tidak
memadai.

4. Isi yang dikemukakan
kurang

13-16 Tidak mengusai permasalahan,
tidak ada substansi, tidak
relevan, atau tidak layak dinilai.

2.3.4.2 Aspek Struktur Teks (Organisasi Isi)

Sebuah teks tidak lengkap apabila tidak dibangun oleh struktur. Terdapat

perbedaan antara satu jenis teks tertentu dan jenis teks lain. Perbedaan dapat

terjadi, misalnya pada teks itu sendiri. Struktur teks membentuk struktur berpikir

sehingga di setiap penguasaan jenis teks tertentu, siswa akan memiliki

kemampuan berpikir sesuai dengan struktur teks yang dikuasainya. Struktur teks
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dalam teks biografi adalah orientasi, peristiwa dan masalah, dan reorientasi.

Adapun perincian penskoran sebagai berikut (Depdikbud, 2014: 135).

a) Organisasi Isi sangat baik (skor 18-20).

Organisasi isi yang dikemukakan dalam teks biografi sangat baik apabila teks

biografi yang dibuat memiliki ekspresi yang lancar, gagasan yang diungkapkan

dalam teks  jelas dan padat, teks biografi tertata dengan baik, dan urutan struktur

teks logis dan kohesif.

b) Organisasi Isi Baik (skor 14-17).

Organisasi isi yang dikemukakan dalam teks biografi baik apabila teks biografi

yang dibuat memiliki ekspresi yang kurang lancar, struktur teks kurang

terorganisasi tetapi ide utama ternyatakan, gagasan pendukung teks terbatas,

urutan struktur logis tetapi tidak lengkap.

c) Organisasi Isi Cukup (skor 10-13).

Organisasi isi yang dikemukakan dalam teks biografi cukup apabila teks biografi

yang dibuat memiliki ekspresi yang tidak lancar, struktur teks kurang

terorganisasi, gagasan pendukung teks kacau atau tidak terkait, urutan struktur dan

pengembangan kurang logis.

d) Organisasi Isi Kurang (skor 7-9).

Organisasi isi yang dikemukakan dalam teks biografi kurang apabila teks biografi

yang dibuat tidak komunikatif, tidak terorganisasi, atau tidak layak dinilai.
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Tabel 2.4 Aspek Struktur Teks ( Organisasi Isi)

No Aspek Struktur Teks
(Organisasi Isi)

Skor Keterangan

1. Organisasi isi sangat baik 18-20 Teks yang dibuat memiliki ekspresi
lancer, gagasan yang diungkapkan
dalam teks jelas dan padat, teks
biografi tertata dengan baik, urutan
struktur teks logis dan kohesif.

2. Organisasi isi baik 14-17 Teks yang dibuat memiliki ekspresi
kurang lancer, struktur kurang
terorganisasi tetapi ide utama
ternyatakan, gagasan pendukung
teks terbatas, dan urutan struktur
logis tetapi tidak lengkap.

3. Organisasi isi cukup 10-13 Teks yang dibuat memiliki ekspresi
tidak lancer, struktur teks kurang
teroganisasi, gagasan pendukung
teks kacau, struktur dan
pengembangan kurang logis.

4. Organisasi isi kurang 7-9 Teks yang dibuat tidak komunikatif
dan tidak terorganisasi atau tidak
layak nilai.

2.3.4.3 Aspek Kosakata

Sebuah teks biografi disusun atau dibuat dengan kosakata yang canggih dengan

pemilihan kata dan ungkapan yang efektif. Sehingga teks biografi yang

dihasilkanbersifat komunikatif dan memiliki gagasan yang jelas. Adapun

perincian penskoran sebagai berikut (Depdikbud, 2014: 135).

a) Kosakata sangat baik (skor 18-20).

Kosakata yang dikemukakan dalam teks biografi sangat baik apabila teks biografi

yang dibuat memiliki penguasaan kata canggih, pilihan kata dan ungkapan dalam



53

teks bersifat efektif, menguasai pembentukan kata, dan penggunaan register dalam

teks biografi tepat.

b) Kosakata baik (skor 14-17).

Kosakata yang dikemukakan dalam teks biografi baik apabila teks biografi yang

dibuat memiliki penguasaan kata yang memadai, pilihan dan bentuk kata

terkadang masih salah, dan ungkapan dalam teks masih salah namun tidak

mengganggu.

c) Kosakata cukup (skor 10-13).

Kosakata yang dikemukakan dalam teks biografi cukup apabila teks biografi yang

dibuat memiliki penguasaan kata yang terbatas, pilihan dan bentuk kata banyak

yang salah, dan ungkapan dalam teks membingungkan atau tidak jelas.

d) Kosakata Kurang (skor 7-9).

Kosakata yang dikemukakan dalam teks biografi cukup apabila teks biografi yang

dibuat memiliki penguasaan kata yang rendah, pilihan dan bentuk kata rendah,

dan ungkapan dalam sangat rendah, atau tidak layak nilai.

Tabel 2.5 Aspek Kosakata Teks Biografi

No. Aspek kosakata Skor Keterangan

1. Kosakata sangat baik 18-20 Teks yang dibuat memiliki penguasaan
kata canggih, pilihan kata dan ungkapan
bersifat efektif, menguasai pembentukan
kata, dan penggunaan register dalam teks
biografi tepat.

2. Kosakata baik 14-17 Teks yang dibuat memiliki penguasaan
kata memadai, pilihan dan bentuk kata
masih ada yang salah, dan ungkapan
masih salah namun tidak terlalu
mengganggu.

3. Kosakata cukup 10-13 Teks yang dibuat memiliki penguasaan
kata yang terbatas, pilihan dan kata
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banyak yang salah, dan ungkapan
membingungkan atau tidak jelas.

4. Kosakata kurang 7-9 Teks yang dibuat memiliki penguasaan
kata yang rendah, pilihan dan bentuk
kata rendah, dan ungkapan dalam teks
sangat rendah.

2.3.4.4 Aspek Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa merupakan sekelompok aturan yang menentukan cara

mengombinasikan kata atau frase dalam bahasa secara eksplisit. Adapun perincian

penskoran sebagai berikut (Depdikbud, 2014: 135).

a) Penggunaan Bahasa Sangat Baik (skor 18-20).

Penggunaan bahasa dalam teks biografi sangat baik apabila teks biografi yang

dibuat memiliki konstruksi bahasa yang kompleks dan efektif, hanya terdapat

sedikit kesalahan penggunaan bahasa (urutan/fungsi kata, artikel, pronomina, dan

preposisi).

b) Penggunaan Bahasa Baik (skor 14-17).

Penggunaan bahasa dalam teks biografi baik apabila teks biografi yang dibuat

memiliki konstruksi bahasa yang sederhana namun, terdapat kesalahan kecil pada

konstruksi kompleks, terjadi sejumlah kesalahan penggunaan bahasa

(urutan/fungsi kata, artikel, pronomina, dan preposisi) namun makna cukup jelas.

c) Penggunaan Cukup (skor 10-13).

Penggunaan bahasa dalam teks biografi baik apabila teks biografi yang dibuat

terjadi kesalahan yang serius dalam konstruksi kalimat tunggal/kompleks,
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urutan/fungsi kata, artikel, pronomina, kalimat fragmen, pelepasan, dan maknanya

membingungkan.

d) Penggunaan Kurang (skor 7-9).

Penggunaan bahasa dalam teks biografi baik apabila teks biografi yang dibuat

tidak menguasai tata kalimat, terdapat banyak kesalahan, tidak komunikatif, dan

tidak layak nilai.

Tabel 2.6 Aspek Penggunaan Bahasa Teks Biografi

No. Aspek penggunaan bahasa Skor Keterangan

1. Penggunaan bahasa sangat baik 18-20 Teks yang dibuat memiliki
konstruksi bahasa kompleks
dan efektif, hanya terdapat
sedikit kesalahan penggunaan
bahasa.

2. Penggunaan bahasa baik 14-17 Teks yang dibuat memiliki
konstruksi bahasa yang
sederhana namun terdapat
kesalahan kecil pada
konstruksi kompleks, dan
terjadi sejumlah kesalahan
penggunaan bahasa.

3. Penggunaan bahasa cukup 10-13 Teks yang dibuat memiliki
kesalahan serius dalam
konstruksi kalimat
tunggal/kompleks,
urutan/fungsi kata, artikel,
pronomina, kalimat fragmen,
pelepasan, makana
membingungkan.

4. Penggunaan bahasa kurang 7-9 Teks yang dibuat tidak
menguasai tata kalimat,
terdapat banyak kesalahan,
tidak komunikatif, dan tidak
layak nilai.
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2.3.4.5 Aspek Mekanik

Aspek mekanik adalah aspek yang menilai ejaan atau seperangkat aturan tentang

cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf dan tanda baca sebagai

sarananya. Dalam penelitian ini penggunaan ejaan dalam karangan hendaknya

berpedoman pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang

disempurnakan (EYD). Adapaun perincian penskorannya sebagai berikut

(Depdikbud, 2014: 135).

a) Aspek Mekanik Sangat Baik (skor 10).

Penggunaan EYD dalam teks biografi sangat baik apabila teks biografi yang

dibuat menguasai aturan penulisan, terdapat sedikit kesalahan ejaan, terdapat

sedikit kesalahan tanda baca, dan terdapat sedikit kesalahan penggunaan huruf

kapital, terdapat sedikit kesalahan penataan huruf.

b) Aspek Mekanik Baik (skor 6).

Penggunaan EYD dalam teks biografi baik apabila teks biografi yang dibuat

terkadang terjadi kesalahan pada ejaan, terjadi kesalahan pada tanda baca, terjadi

kesalahan pada penggunaan huruf kapital, dan terjadi kesalahan pada penataan

paragraph namun tidak mengaburkan makna.

c) Aspek Mekanik Cukup (skor 4).

Penggunaan EYD dalam teks biografi cukup apabila teks biografi yang dibuat

sering terjadi kesalahan pada ejaan, terjadi kesalahan pada tanda baca, terjadi

kesalahan pada penggunaan huruf kapital, terjadi kesalahan pada penataan

paragraf, tulisan tangan tidak jelas, dan makna membingungkan.

d) Aspek Mekanik Kurang (skor 2).
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Penggunaan EYD dalam teks biografi cukup apabila teks biografi yang dibuat

tidak menguasai aturan penulisan, terdapat banyak kesalahan pada ejaan,

kesalahan pada tanda baca, kesalahan pada penggunaan huruf kapital, terjadi

kesalahan pada penataan paragraf, tulisan tangan tidak terbaca, tidak layak nilai.

Tabel 2.7 Aspek Mekanik Teks Biografi

No. Aspek mekanik teks biografi Skor Keterangan

1. Aspek mekanik sangat baik 10 Teks menguasai aturan
penulisan, sedikit kesalahan
ejaan, sedikit kesalahan tanda
baca, sedikit kesalahan
penggunaan huruf kapital,dan
sedikit kesalahan penataan huruf.

2. Aspek mekanik baik 6 Teks  yang dibuat terkadang
terjadi kesalahan pada ejaan,
terjadi kesalahan pada tanda
baca, terjadi kesalahan pada
penggunaan huruf kapital, dan
terjadi kesalahan pada penataan
paragraph namun tidak
mengaburkan makna.

3. Aspek mekanik cukup 4 Teks yang dibuat sering terjadi
kesalahan pada ejaan, terjadi
kesalahan pada tanda baca,
terjadi kesalahan pada
penggunaan huruf kapital, terjadi
kesalahan pada penataan
paragraf, tulisan tangan tidak
jelas, dan makna
membingungkan.

4. Aspek mekanik kurang 2 Teks yang dibuat tidak
menguasai aturan penulisan,
terdapat banyak kesalahan pada
ejaan,  kesalahan pada tanda
baca, kesalahan pada penggunaan
huruf kapital, terjadi kesalahan
pada penataan paragraf, tulisan
tangan tidak terbaca,  dan tidak
layak nilai.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dalam bidang pendidikan dan

kurikulum pembelajaran merupakan hal yang cukup penting (Sukmadinata,

2011:76).

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif

merupakan cara penelitian dengan mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata.

Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto,

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya

(Moleong, 2005:11).

Dalam hal ini metode deskriptif kualitatif menghasilkan data berupa deskripsi

serangkaian kegiatan pembelajaran sejak perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

pembelajaran menulis teks biografi siswa kelas VIII SMP Global Madani Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
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3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran menulis teks

biografi yang dilakukan oleh guru dan siswa kelas VIII SMP Global Madani

Bandar Lampung. Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini difokuskan pada:

a. perencanaan pembelajaran yang berupa silabus dan (RPP), dalam hal ini

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang meliputi identitas mata

pelajaran, perumusan indikator, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan

materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, model

pembelajaran, skenario pembelajaran,  dan penilaian.

b. pelaksanaan pembelajaran (aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas siswa

dalam belajar) yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup.

c. penilaian pembelajaran, yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data pembelajaran menulis cerita

pendek sebagai berikut.

a. Dokumentasi

Dokumentasi  yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yaitu berkaitan

dengan RPP yang dibuat oleh guru serta hasil pembelajaran menulis teks

biografi pada siswa kelas VIII SMP Global Madani Bandar Lampung.

b. Observasi
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Observasi atau pengamatan yang dilakukan yaitu observasi terhadap aktivitas

siswa belajar dan guru mengajar dalam pembelajaran menulis teks biografi

pada siswa kelas VIII SMP Global Madani Bandar Lampung 2016/2017.

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan

peneliti untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan terhadap guru mata pelajaran

bahasa Indonesia kelas VIII yaitu Bapak Mediyansyah, S.Pd. untuk

memeroleh data terkait informasi yang ingin diketahui peneliti berkaitan

dengan proses pembelajaran menulis teks biografi.

Dalam penelitian, peneliti mengamati tiga aspek. Aspek tersebut ialah

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Berikut lembar

perencanaan pembelajaran oleh guru dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Aspek-aspek Perencanaan Pembelajaran

NO.
Komponen Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran
Kriteria

1. Identitas Mata Pelajaran

1. Satuan pendidikan, kelas,
semester, program/program
keahlian, mata pelajaran, jumlah
pertemuan

2.
Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD)

Menuliskan KI dan KD dengan
lengkap dan benar.

2. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Merumuskan indikator yang
mencakup kompetensi
pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai dengan KD.

2. Menggunakan kata kerja opera-
sional relevan dengan KD yang
dikembangkan.
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3. Merumuskan indikator yang
cukup sebagai penanda
ketercapaian KD.

3. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan pembelajaran sesuai
dengan proses dan hasil belajar
yang diharapkan tercapai

2. Tujuan pembelajaran sesuai
dengan kompetensi dasar

4. Materi Ajar

1. Memilih materi pembelajaran
reguler, remedial dan pengayaan
sesuai dengan kompetensi yang
dikembangkan

2. Cakupan  materi pembelajaran
reguler, remedial, dan pengayaan
sesuai dengan tuntutan KD,
ketersediaan waktu, dan
perkembangan peserta didik

3. Kedalaman materi pembelajaran
reguler, remedial dan pengayaan
sesuai kemampuan peserta didik

5. Sumber Belajar

1. Memanfaatkan lingkungan alam
dan/atau sosial

2. Menggunakan buku teks
pelajaran dari pemerintah (Buku
Peserta didik dan Buku Guru)

3. Merujuk materi-materi yang
diperoleh melalui perpustakaan

4. Menggunakan TIK/merujuk
alamat web tertentu sebagai
sumber belajar.

6. Media Belajar

1. Memanfaatkan media/alat sesuai
dengan indikator, karakteristik
peserta didik dan kondisi sekolah

2. Memanfaatkan media/alat untuk
mewujudkan pembelajaran
dengan pendekatan saintifik atau
model memadai

3. Memilih media/alat untuk
menyampaikan pesan yang
menarik, variatif, dan sesuai
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dengan indikator pencapaian
kompetensi.

7. Model Pembelajaran

Mencantumkan
metode/teknik/model
pembelajaran yang tepat untuk
mencapai tujuan pembelajaran

8. Kegiatan Pembelajaran

1.   Kegiatan Pendahuluan
merupakan kegiatan awal dalam
suatu pertemuan pembelajaran.
Di dalamnya terdapat langkah
pengondisian kesiapan siswa
serta penumbuhan motivasi
belajar.

2. Kegiatan inti berisi langkah-
langkah pembelajaran utama.
Isinya menggambarkan kegiatan
siswa dan guru selama proses
pembelajaran di dalam ataupun
diluar kelas sesuai dengan urutan
metode pembelajaran yang telah
direncanakan. Pada bagian ini
pendekatan saintifik harus
tergambar dengan jelas dan
sistematis.

3.   Kegiatan akhir diisi dengan
kegiatan penyimpulan hasil
pembelajaran oleh guru dan
siswa, pelaksanaan penilaian
akhir (postest) yang dilakukan
secara lisan ataupun tertulis
sesuai dengan butir soal yang
telah dipersiapkan sebelumnya,
khususnya ranah pengetahuan,
refleksi berupa peninjauan ulang
terhadap manfaat pembelajaran
yang diperoleh siswa serta
kelebihan dan kekurangan siswa
di dalam menjalani proses
pembelajaran, dan tindak lanjut
berupa penyampaian tugas atau
saran guru.

9. Penilaian 1. Mencantumkan teknik, bentuk,
dan instrumen penilaian pada
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ranah sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sesuai dengan
indikator

2. Menyusun sampel butir
instrumen penilaian sesuai kaidah
pengembangan instrumen

3. Mengembangkan pedoman
penskoran (termasuk rubrik)
sesuai dengan instrumen.

Data aktivitas guru diperoleh dari lembar observasi kelas yang datanya dicatat

langsung dan direkam dengan alat perekam video selama pembelajaran Bahasa

Indonesia. Lembar observasi proses mengajar guru dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Lembar 1 (Kegiatan Awal)

KEGIATAN AWAL

NO. DESKRIPSI KEGIATAN KETERANGAN KOMPONEN



65

Lembar 2 (Kegiatan Inti)

KEGIATAN INTI

NO. DESKRIPSI KEGIATAN KETERANGAN KOMPONEN

Lembar 3 (Kegiatan Akhir)

KEGIATAN AKHIR

NO. DESKRIPSI KEGIATAN KETERANGAN KOMPONEN

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada teknik

analisis selama di lapangan. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan.
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Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat

secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera melakukan analisis data  melalui

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

data selanjutnya.

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengelompokkan data-

data yang dikumpulkan (membuat kategori) berdasarkan instrumen analisis

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian dalam

pembelajaran menulis cerita pendek. Hal ini diperlukan untuk melakukan tahapan

selanjutnya, yaitu penyajian data sehingga tidak ada bagian pembelajaran yang

disajikan berulang.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Penyajian data untuk perencanaan dan penilaian pembelajaran dilakukan dengan

menyajikan uraian singkat tiap komponen yang terdapat dalam instrumen analisis

rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyajian data pelaksanaan pembelajaran
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dilakukan dengan penyajian berupa teks naratif yang mendeskripsikan

pembelajaran yang berlangsung mengenai pembelajaran menulis teks biografi.

3. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data dan penyajian data adalah menarik

simpulan dan verifikasi. Simpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi mengenai

pembelajaran menulis teks biografi pada siswa kelas VIII SMP Global Madani

Bandar Lampung Tahun ajaran 2016/2017 meliputi perancanaan, pelaksanaan,

dan penilaian pembelajaran.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMP Global Madani Bandar

Lampung tahun pelajaran 2016/2017 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

menulis teks biografi di kelas VIII 1 SMP Global Madani Bandar Lampung terdiri

atas tiga proses sebagai berikut.

1. Perencanaan pembelajaran menulis teks biografi yang dirancang oleh guru

telah memenuhi komponen penyususunan RPP (Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran) yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yang terdiri atas identitas

mata pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi

ajar, sumber belajar, media belajar, model pembelajaran, skenario

pembelajaran  dan penilaian yang telah sesuai dengan instrumen penelitian

perencanaan pembelajaran.

2. Pelaksanaan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru dan siswa

dalam proses pembelajaran adalah dengan memberikan apersepsi, motivasi,

dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan guru telah

menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompentensi yang akan dicapai.

Sedangkan kegiatan inti merupakan kegiatan pembelajaran yaitu guru
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menjelaskan tentang struktur, unsur kebahasaan, dan langkah menyusun teks

biografi, lalu siswa secara individu menulis sebuah teks biografi. Guru

melaksanakan semua kegiatan pada kegiatan inti. Kegiatan penutup

merupakan kegiatan menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru

untuk mengetahui kemampuan siswa tentang materi yang telah dibelajarkan,

guru juga melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran merupakan

hal yang penting untuk dilakukan karena dengan refleksi, guru dapat

mengetahui kemampuan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dari

ketiga kegiatan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh guru

sesuai dengan instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran terutama pada

kegiatan penutup pembelajaran.

3. Penilaian yang dilakukan oleh guru yaitu dengan penilaian sikap yang

mencakup kepedulian, tanggung jawab, kejujuran, kesantunan, dan responsif.

Penilaian pengetahuan yang dinilai guru yaitu dengan tanya jawab yang

dilakukan dengan siswa dan penilaian keterampilan yang dinilai guru dari

hasil menulis teks biografi. Pada penilaian keterampilan yaitu berupa peilaian

terhadap teks biografi yang dibuat siswa, guru tidak memberikan penilaian

sesuai dengan pedoman penskoran. Guru hanya memberikan skor akhir yang

diperoleh siswa tanpa memberikan keterangan bagian-bagian yang salah pada

lembar kerja siswa.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang disimpulkan oleh peneliti

adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti dan pembaca dapat dijadikan referensi yang lebih inovatif dan

lebih bervariasi serta berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

dan keterampilan dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran kurikulum

2013.

2. Bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia sebaiknya sebelum mengajarkan

materi kepada siswa memeriksa komponen perencanaan yang akan diajarkan

kepada siswa dan memperhitungkan waktu yang akan dipergunakan pada

kegiatan pembelajaran agar siswa dapat mengikuti kegiatan dengan efektif dan

efisien sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana. Guru harus

melaksanakan semua bagian pada pelaksanaan pembelajaran. Setiap kegiatan

merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, pada kegiatan awal guru

harus menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai agar siswa

dapat mengetahui kompetensi apa yang akan dimiliki setelah mengikuti

kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan inti, semua kegiatan harus dilakukan

karena kegiatan inti merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran yang harus

dilaksanakan tanpa terkecuali. Kegiatan penutup juga penting dilakukan oleh

guru, karena menurut penelitian pada bagian ini sering terlupakan karena

kurang efisiennya waktu yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan

refleksi yang penting bagi siswa. Guru juga harus memerhatikan kriteria-

kriteria dalam melakukan penilaian pada siswa, pada saat melakukan penilaian
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guru harus melakukan penilaian sesuai dengan pedoman penskoran agar tidak

menimbulkan unsur yang tidak valid dalam melakukan penilaian. Guru juga

harus memberikan keterangan secara jelas tentang bagian-bagian yang salah

pada lembar kerja siswa serta memberikan pembenarannya.
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