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TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Oleh 

NOVALA ROKHMATAROFI 

 

Pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks siswa kelas X MIA dan X 

IS SMAN 1 Gadingrejo merupakan permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

ini. Untuk mengetahui pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks di 

SMAN 1 Gadingrejo, penulis melakukan penelitian dengan menganalisis kegiatan 

pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajran. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pembelajaran teks 

prosedur kompleks siswa kelas X MIA 2 dan X IS 1 SMAN 1 Gadingrejo, yang 

mencakupi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis mendeskripsikan 

hasil penelitian mencakup tiga hal yakni perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks siswa kelas X MIA 2 dan 

X IS 1 SMAN 1 Gadingrejo. Objek dalam penelitian adalah aktivitas 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks yang dilakukan guru 

Bahasa Indonesia dan siswa kelas X MIA 2 dan X IS 1. Pengambilan data 

dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh 

guru telah sesuai dengan 25 indikator dari 30 indikator yang ada dalam  instrumen 

perencanaan pembelajaran Kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran juga telah 

dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, dari 38 indikator yang ada 

dalam instrumen pelaksanaan pembelajaran menunjukkan adanya kesesuaian 34 

indikator. Guru berhasil menuntun siswa kelas X MIA 2 dan X IS 1 untuk 

menerapkan pendekatan scientific sesuai yang diharapkan dalam Kurikulum 2013. 

Siswa kelas X MIA 2 dan X IS 1 telah melakukan kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengomunikasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan 

siswa yang masuk ke SMAN 1 Gadingrejo merupakan siswa terbaik yang lulus 

seleksi serangkaian tes masuk penerimaan siswa baru dan didukung dengan sarana 
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dan prasarana belajar yang lengkap. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

pada pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks telah dilaksanakan 

sesuai dengan skenario yang dirancang oleh guru dan hasil penilaian yang didapat 

cukup memuaskan. Penilaian yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks ada dua, yaitu penilaian proses dan 

penilaian hasil. Penilaian proses menghasilkan penilaian ranah sikap, pada 

penilaian ini terlihat sepanjang aktivitas pembelajaran guru selalu membawa 

papan nilai untuk memantau aktivitas yag dilakukan oleh siswa. Penilaian hasil 

menggunakan tes tertulis dan tes unjuk kerja menghasilkan penilaian pada ranah 

pengetahuan. Berdasarkan hasil tersebut, pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks pada siswa kelas X MIA dan X IS SMAN 1 Gadingrejo sudah 

dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. 


