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2.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berdasarkan Kurikulum 2013 

Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh faktor eksternal agar terjadi 

proses belajar pada diri individu yang belajar. Hakikat pembelajaran secara umum 

dilukiskan Gagne dan Bringgs, adalah serangkaian kegiatan yang dirancang yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran mengandung makna 

setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu individu mempelajari sesuatu 

kecakapan tertentu. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran pemahaman karakteristik 

internal individu yang belajar menjadi penting. Proses pembelajaran merupakan 

aspek yang terintegrasi dari proses pendidikan (Karnowo, 2012:20). 

 

Pembelajaran di sekolah guru mengacu pada kurikulum, kurikulum yang berlaku 

saat ini adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 

dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu. Melalui pengembangan Kurikulum 2013 ini 

pemerintah berharap akan mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang 

memiliki kompetensi masa depan. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013 memiliki arti bahwa 

sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia haruslah sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, yang 

menuntut guru untuk dapat menghasilkan peserta didik yang aktif, inovatif, 

kreatif, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 

 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang 

dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan berbahasa tertentu (Abidin, 

2012:5). Misalnya, pembelajaran membaca pemahaman siswa diharapkan mampu 

memahami isi bacaan. Guna mencapai tujuan tersebut tentu saja siswa tidak hanya 

cukup membaca bahan bacaan dan kemudian menjawab pertanyaan tentang isi 

bacaan, siswa seharusnya melakukan serangkaian aktivitas yang dapat menunjang 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan siswa sangat beragam 

bergantung pada strategi membaca yang diterapkan guru dalam proses 

pembelajaran.  

 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah kemampuan-kemampuan yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. Tujuan 

pembelajaran merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan 

pembelajaran. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor), berikut penjabarannya. 
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1) Kawasan Kognitif 

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan 

sampai ketingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini 

terdiri atas enam tingkatan secara hierarkis berurut dari yang paling rendah 

(pengetahuan) sampai ke yang paling tinggi (evaluasi) yaitu sebagi 

berikut. 

a. Tingkatan pengetahuan. 

b. Tingkatan pemahaman. 

c. Tingkatan penerapan. 

d. Tingkatan analisis. 

e. Tingkatan sintesis. 

f. Tingkatan evaluasi. 

2) Kawasan Afektif 

Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-

nilai interes, apersepsi (penghargaan), dan penyesuaian perasaan sosial. 

Tingkatan afektif ini ada lima, dari yang paling sederhana ke yang 

kompleks adalah sebagai berikut. 

a. Kemauan menerima. 

b. Kemauan menanggapi. 

c. Berkeyakinan. 

d. Penerapan karya. 

e. Ketekunan dan ketelitian. 
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3) Kawasan Psikomotor 

Psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan (skill) 

yang bersifat manual motorik. Kawasan psikomotor juga memiliki 

tingkatan, urutan tingkatan dari yang paling sederhana sampai ke yang 

paling kompleks (tertinggi) adalah. 

a. Persepsi. 

b. Kesiapan melakukan suatu kegiatan. 

c. Mekanisme. 

d. Respons terbimbing. 

e. Kemahiran. 

f. Adaptasi. 

g. Organisasi.  

 

Tujuan-tujuan pembelajaran harus berpusat pada perubahan perilaku siswa yang 

diinginkan, dan karenanya harus dirumuskan secara operasional, dapat diukur, dan 

dapat diamati ketercapaiannya (Sutikno, 2013:34). 

 

2.1.3 Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Strategi pembelajaran ialah suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

metode untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk mencapai hasil pembelajaran 

sesuai yang diinginkan oleh guru tentunya, guru menggunakan metode sesuai 

dengan materi pembelajaran (Suliani, 2011:13). 
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2.1.4 Model Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu 

menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun tindakan 

pembelajaran tersebut (Abidin, 2012:30). Selain itu, model pembelajaran juga 

dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual atau pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan dan mewujudkan suatu proses 

pembelajaran di kelas yang mengarahkan guru dalam mendesain pembelajaran 

untuk membelajarkan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Pada saat ini Kurikulum 2013 dikembangkan tiga model pembelajaran, yaitu 

model penemuan, model berbasis masalah, dan model proyek. Berikut ini adalah 

penjelasan dari ketiga model pembelajaran tersebut. 

a. Model penemuan adalah salah satu model pembelajaran yang dikembangkan 

dan diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013. Model 

penemuan mempunyai beberapa langkah pembelajaran, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan penilaian. Untuk kegiatan inti, pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model ini menggamit pemberian rangsangan, 

pernyataan/identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, 

pembuktian, dan menarik kesimpulan. 

b. Model berbasis masalah adalah model mengajar yang menggunakan masalah 

yang nyata, proses di mana siswa belajar, baik ingatan maupun keterampilan 

berpikir kritis, kerja kelompok, umpan balik, diskusi, dan laporan akhir. 

Langkah pembelajaran pada model berbasis masalah menggamit konsep 

dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, 

dan penilaian.  
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c. Model proyek merupakan model yang menggunakan proyek atau kegiatan 

sebagai media. Model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. Kegiatan 

pembelajaran ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks 

yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan 

memahaminya. Langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran berbasis 

proyek menggamit enam kegiatan pembelajaran, yaitu penentuan pertanyaan, 

menyusun rencana proyek, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, dan 

evaluasi pengalaman.  

 

2.1.5 Metode yang dapat Dipakai dalam Proses Pembelajaran 

Ada banyak metode pembelajaran yang kita kenal, namun tidak satu pun metode 

pembelajaran dapat diklaim dan dikatakan yang terbaik. Semuanya berpulang 

pada orang yang menjalankannya, yaitu guru yang secara langsung berhadapan 

dengan siswa dalam pembelajaran. Sebaik apa pun metode yang dipiih, tanpa 

dukungan guru yang memahami dan mampu menempatkannya dalam proses 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi siswa maka 

pembelajaran hanya berjalan seadanya, tanpa memberikan keberhasilan (Sutikno, 

2013:91). Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, 

antara lain berikut ini: (1) metode ceramah, (2) metode tanya jawab, (3) metode 

diskusi, (4) metode demonstrasi, (5) metode kisah atau cerita, (6) metode simulasi, 

(7) metode karyawisata, (8) metode tutorial, (9) metode kerja kelompok, (10) 

team teaching, (11) metode penugasan, (12) metode latihan, (13) metode praktek 

lapangan, (14) metode permainan (games), dan (15) metode eksperimen. 
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Dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks guru menggunakan 

metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian pelajaran di mana 

guru bersama-sama dengan siswa mencari pemecahan atas persoalan yang 

dihadapi. Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya 

memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang masing-

masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Tujuan 

penggunaan metode diskusi ialah untuk memotivasi dan memberi stimulasi 

kepada siswa agar berpikir kritis. 

 

Inti dari diskusi adalah kesatuan pendapat. Para siswa dihadapkan pada suatu 

masalah, dan yang didiskusikan adalah pemecahannya. Dari macam-macam 

simpulan jawaban yang dikemukakan dalam diskusi perlu dipilih satu jawaban 

yang lebih logis dan tepat. Jawaban ini melalui mufakat. Jawaban yang 

merupakan pemecahan masalah itu harus mempunyai argumentasi yang kuat. 

 

2.1.6 Media Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2010:3). 
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Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada dirinya (Suliani, 2004:55). Media jika dipahami 

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

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap 

(Sutikno, 2013:106). 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media dalam dunia 

pendidikan merupakan suatu alat bantu dalam proses belajar baik itu di dalam 

ataupun di luar ruangan yang dapat membantu siswa dalam berpikir. 

 

2.1.6.1 Fungsi Media  

Dalam proses pembelajaran, hadirnya media sangat diperlukan, sebab mempunyai 

peranan besar yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan belajar tidak selamanya hanya bersentuhan dengan hal-hal yang 

konkrit, baik dalam konsep maupun faktanya. Bahkan dalam realitasnya belajar 

seringkali bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat kompleks, maya dan berada di 

balik realitas. Oleh karenanya, media memiliki andil untuk menjelaskan hal-hal 

yang abstrak dan menunjukkan hal-hal yang tersembunyi. Ketidak jelasan atau 

kerumitan materi pembelajaran dapat dibantu dengan menghadirkan media 

sebagai perantara. Bahkan dalam hal-hal tertentu media dapat mewakili 

kekurangan guru dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran (Sutikno, 

2013:106). 
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Ada empat macam fungsi media. 

1. Mengubah titik berat pendidikan formal: dari pendidikan yang 

menekankan pada pengajaran akademis, pengajaran yang menekankan 

mengajar semata-mata pelajaran, yang sebagian besar kurang berguna bagi 

kebutuhan kehidupan anak beralih kepada pendidikan yang mementingkan 

kebutuhan kehidupan anak. 

2. Membangkitkan motivasi belajar pada murid-murid, karena (a) media 

pendidikan itu pada umumnya merupakan sesuatu yang baru bagi anak 

sehingga menarik perhatian anak, (b) penggunaan media pendidikan 

memberikan kebebasan kepada anak lebih besar dibandingkan dengan cara 

belajar yang tradisional, (c) media pendidikan itu lebih konkret dan lebih 

mudah dipahami, (d) memungkinkan anak untuk berbuat sesuatu, (e) 

mendorong anak untuk tahu lebih banyak. 

3. Memberikan kejelasan (classification): dengan penggunaan berbagai 

media anak mendapat pengalaman yang lengkap, yaitu dengan melalui 

lambang kata, wakil dari benda yang sebenarnya dan dengan melalui 

benda-benda yang sebenarnya. 

4. Memberikan rangsangan (stimulation): penggunaan media pendidikan 

merangsang anak untuk ingin tahu. Rasa ingin tahu siswa dapat semakin 

tinggi dengan adanya media pembelajaran dalam penyampaian materi. 

(Suliani, 2004:61). 

 

2.1.6.2 Kriteria Pemilihan  Media 

Media adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar-

mengajar, tetapi mengingat akan beraneka ragamnya serta masing-masing media 
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mempunyai karakteristik sendiri, maka kita harus berusaha memilihnya dengan 

cermat agar dapat digunakan secara tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

memilih media antara lain: tujuan yang ingin dicapai, ketepatgunaan, keadaan 

siswa, ketersediaan, mutu teknis dan biaya  (Suliani, 2004:59). 

1. Tujuan 

Media yang kita pilih hendaknya menunjang tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. Masalah tujuan ini adalah kriteria yang paling pokok, 

sedangkan yang lainnya merupakan kelengkapan dari kriteria utama ini. 

Bila tujuan pengajaran itu agar siswa dapat melafalkan kata-kata dengan 

sempurna, maka audio yang paling tepat digunakan dalam membelajarkan 

siswa, tetapi kalau tujuannya agar siswa dapat memahami isi bacaan, maka 

media cetak yang lebih tepat. 

2. Ketepatgunaan 

Jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian yang penting dari 

suatu benda, maka gambar seperti bagan, chart atau slide dapat digunakan, 

sedangkan kalau yang dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut 

gerak, maka media film atau video lebih tepat. 

3. Keadaan siswa 

Sebuah program media mungkin cocok untuk tujuan tertentu. Namun, bila 

kerumitannya serta kosakata yang dipakai jauh di atas kemampuan peserta 

didik maka media tersebut tidak dapat dipilih. Di samping kemampuan 

dan kesiapan peserta didik kita yang akan mempergunakan media, besar 

kecilnya kelompok juga memengaruhi penggunaan media. 
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4. Ketersediaan 

Seringkali media yang kita nilai sangat tepat untuk mencapai tujuan 

pengajaran umpamanya film, ternyata di perpustakaan kita tidak tersedia, 

sedangkan untuk memproduksi sendiri adalah sesuatu hal yang jauh dari 

mungkin. Dalam hal ini kita harus memilih alternatif yang lain, misalnya 

film strip, slide atau gambar mati, yang tersedia atau yang dapat dibuat 

sendiri. 

5. Mutu Teknis 

Media yang akan ditampilkan di kelas harus diperhatikan mutu teknisnya, 

yaitu guru harus memperhatikan kejelasan gambar atau media yang akan 

digunakan. Gambar atau media yang digunakan harus berkualitas baik, 

tidak boleh buram atau rusak. 

6. Biaya 

Kriteria yang tidak kalah pentingnya adalah masalah biaya. Biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan dan untuk menggunakan media 

hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil yang dicapai. Jika tujuan 

kita agar peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dari tubuh kita, 

gambar mati atau foto sudah dapat dipergunakan. Tidak perlu kita melihat 

media video yang biayanya jauh lebih mahal. 

 

2.1.7 Pendekatan Ilmiah Kurikulum 2013 

Pendekatan pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai cara pandang 

filosofis terhadap sebuah objek tertentu yang dipercayai dan diyakini 

kebenarannya tanpa harus dibuktikan lagi kebenarannya (Abidin, 2012:19). 
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Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran harus menyentuh 

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi 

substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang ‘mengapa’. Ranah 

keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik 

tahu tentang ‘bagaimana’. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang ‘apa’. Hasil akhirnya adalah 

peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang 

baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk 

hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik, yang diharapkan hasil belajar 

akan membentuk peserta didik menjadi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi 

(Kemendikbud, 2013).  

 

Berdasarkan harapan di atas, Kurikulum 2013 juga memiliki keterkaitan erat 

dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sebagai pedagogik bisa diartikan 

sebagai sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat bertumbuh dalam 

mengahayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain (Aqib, 

2011:38). Pentingnya pendidikan karakter ini diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis, 

serta bertanggung jawab. Berkiblat dari undang-undang inilah pendidikan karakter 

mempersyaratkan adanya pendidikan moral dan pendidikan nilai. 

 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 

(scientific approach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi 

menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian 

mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan 

menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta (Kemendikbud, 

2013). 

 

Pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah apabila 

memenuhi delapan kriteria pembelajaran sebagai berikut. 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, 

legenda, atau dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif antara guru dengan 

siswa terbebas dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analisis, dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan sama lain dari materi pembelajaran. 
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5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik 

sistem penyajiannya. 

8. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai nonilmiah. 

 

2.2 Tahapan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 

Dalam pembelajaran di kelas guru harus menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebagai acuan untuk mengajar. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dirancang pun harus disesuaikan dengan kurikulum 

yang berlaku. Pada saat ini kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2013, 

berikut tahapan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013. 

 

2.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

Kegiatan belajar di sekolah bersifat formal, kegiatan tersebut secara sengaja 

dirancang oleh guru. Hasil pembelajaran yang hendak dicapai dan dikuasai oleh 

peserta didik dituangkan dalam kegiatan belajar. Sebelum kegiatan belajar 

berlangsung guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan, metode yang akan 

digunakan, dan melakukan penilaian untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. 

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa kegiatan belajar yang dilaksanakan 

secara sengaja dipersiapkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran, persiapan 

pembelajaran ini sebagai kegiatan integral dari proses pembelajaran. Biasanya 
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perencanaan pembelajaran ini dibuat oleh guru dalam bentuk Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus dan kurikulum yang 

berlaku. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup 

rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri 

atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih 

(Kunandar, 2007:262).  

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ialah rencana yang menggambarkan 

langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 

Tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah untuk: (1) memper-

mudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar;            

(2) dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara professional, 

sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, 

menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja 

yang logis dan terencana. 

 

Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar (kegiatan pembelajaran agar lebih 

terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Rencana pelaksanaan pembelajaran 
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dengan kata lain berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Unsur-unsur 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

adalah. 

1) Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai 

siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman pembelajaran 

yang telah dikembangkan dalam silabus. 

2) Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang 

memberikan kecakapan hidup (life skills) sesuai dengan permasalahan dan 

lingkungan sehari-hari. 

3) Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa 

dengan pengalaman langsung. 

4) Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan 

didasarkan pada system pengujian yang dikembangkan selaras dengan 

pengembangan silabus.  

 

2.2.2 Komponen-Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

berdasarkan pada modul pelatihan implementasi Kurikulum 2013 sebagai berikut. 

1. Identitas 

2. Kompetensi inti 

3. Kompetensi dasar 

4. Indikator pencapaian kompetensi 

5. Tujuan pembalajaran 

6. Materi pembelajaran 

7. Alokasi waktu 
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8. Metode pembelajaran 

9. Media 

10. Sumber belajar 

11. Kegiatan pembelajaran 

12. Penilaian hasil belajar 

 

Pada Kurikulum 2013, istilah standar kompetensi tidak dikenal lagi. Istilah 

standar kompetensi dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan kompetensi inti. 

Kompetensi inti adalah gambaran mengenai kompetensi utama yang 

dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, 

kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang 

sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti ini juga dijadikan suatu tolok 

ukur kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

 

2.2.3 Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Identitas 

2. Kompetensi inti 

3. Kompetensi dasar 

4.  Indikator pencapaian kompetensi 

5. Tujuan pembelajaran 

6. Materi pembelajaran 



26 
 

7. Alokasi waktu 

8. Metode pembelajaran 

9. Media 

10. Sumber belajar 

11. Kegiatan pembelajaran 

1. Pendahuluan 

1.1 Orientasi 

Memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan 

dibelajarkan dengan cara menunjukkan benda yang menarik. 

1.2 Apersepsi 

Memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang 

akan diajarkan. 

1.3 Motivasi 

Guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan 

diajarkan. 

1.4 Pemberian acuan 

1. Berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. 

2. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi 

pelajaran secara garis besar. 

3. Pembagian kelompok belajar. 

4. Penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar (sesuai 

dengan rencana langkah-langkah pembelajaran). 
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2. Inti 

1. Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi 

dasar. 

2. Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

dan memotivasi peserta didik. 

3. Menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses: 

a. eksplorasi, 

b. elaborasi, 

c. konfirmasi. 

3. Penutup 

a. Kegiatan guru mengarahkan peserta didik untuk membuat 

rangkuman/simpulan. 

b. Pemberian teks atau tugas dan memberikan arahan tindak lanjut 

pembelajaran, dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau 

tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 

12. Penilaian hasil belajar 

 

2.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 

melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Dalam pelaksanaan suatu pembelajaran sangatlah 

berkaitan dengan aktivitas guru dan siswa, karena dalam proses pembelajaran 
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guru dan siswa saling berkomunikasi agar tercapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

 

2.3.1 Aktivitas Belajar 

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

dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan keinginan yang dicapai. Hal 

inilah yang membuat manusia untuk bertingkah laku dan beraktivitas. Aktivitas 

yang dilakukan oleh manusia beragam sesuai dengan keinginan yang diharapkan. 

Misalnya saja, dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa atau anak didik. Pada prinsipnya belajar ialah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak 

ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar-mengajar (Sardiman, 2011:95). 

 

Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas, belajar tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Berikut akan dijelaskan aktivitas dalam 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa/anak didik dan tugas dan peranan guru 

dalam proses belajar mengajar. 

 

2.3.2 Aktivitas Siswa 

Beragam aktivitas yang dapat dilakukan siswa di kelas. Aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa tidak hanya kegiatan menulis dan mendengarkan yang lazim kita 

jumpai di sekolah-sekolah tradisional. Berikut macam kegiatan siswa yang telah 

digolongkan (Sardiman, 2011:101) sebagai berikut. 

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

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; 
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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. 

 

Berdasarkan Kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan scientific, ada lima 

aktivitas penting siswa yang harus ada dalam pembelajaran. Kelima aktivitas 

penting itu yaitu aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengomunikasikan. Berikut akan dijelaskan kelima aktivitas tersebut berdasarkan 

modul pelatihan guru implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA Bahasa Indonesia. 

1) Aktivitas Mengamati 

Aktivitas mengamati bermanfaat untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta 

didik. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. 

a) Menentukan objek apa yang akan diamati. 
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b) Membuat pedoman pengamatan sesuai dengan lingkup objek yang 

akan diamati. 

c) Menentukan secara jelas data-data yang akan diamati. 

d) Menentukan tempat objek yang akan diamati. 

e) Menentukan secara jelas bagaimana pengamatan akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan dengan mudah dan lancar. 

f) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil pengamatan, 

seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, atau alat 

lainnya. 

2) Aktivitas Menanya 

Bertanya dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan verbal. Pertanyaan 

yang diajukan peserta didik tidak selalu harus dalam bentuk kalimat tanya, 

peserta didik juga dapat menyampaikannya dalam bentuk pernyataan 

asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. Fungsi bertanya antara 

lain. 

a) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik 

tentang suatu tema atau topik pembelajaran. 

b) Mendorong peserta didik untuk aktif belajar. 

c) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, 

mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, 

dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

d) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, 

mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan. 
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3) Aktivitas Menalar 

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta 

empiris yang dapat diamati untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan.  

4) Aktivitas Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik 

harus mencoba atau melakukan percobaan. Mencoba dimaksudkan untuk 

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar yaitu, sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan.  

5) Aktivitas Mengomunikasikan 

Aktivitas mengomunikasikan yag dimaksud adalah guru dan peserta didik 

saling berkominikasi dengan baik saat pembelajaran. Peserta didik 

diharapkan dapat menyampaikan segala hal yang ia ketahui maupun tidak 

diketahuinya saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

2.3.3 Aktivitas Guru 

Aktivitas guru dalam kegiatan belajar-mengajar, secara singkat dapat disebutkan  

sebagai berikut. 

1. Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorim, studi lapangan, 

dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Dalam pada itu 

berlaku teori komunikasi: 

a. teori stimulus-respon; 

b. teori dissonance-reduction; dan 

c. teori pendekatan fungsional. 
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2. Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, 

workshop, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen-komponen yang 

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan 

sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam 

belajar pada diri siswa. 

3. Motivator 

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru 

harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement 

untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) 

dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam 

proses belajar mengajar. 

4. Pengaruh/ Director 

Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru 

dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 

5. Inisiator 

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

barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh 

oleh anak didiknya. 

6. Transmitter 

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 
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7. Fasilitator 

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas 

atau kemudahan dalam proses belajar-mengajar, misalnya saja dengan 

menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan 

perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar-mengajar akan 

berlangsung secara efektif. 

8. Mediator 

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa. Mediator juga diartikan penyedia media. Bagaimana cara 

memakai dan mengorganisasikan penggunaan media. 

9. Evaluator 

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator guru mempunyai 

otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun 

tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak 

didiknya berhasil atau tidak (Sardiman, 2008:144-146). 

 

2.3.4 Keterampilan Dasar yang Diutamakan untuk Guru 

Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, keterampilan 

dasar yang dimaksud sebagai berikut. 

1. Keterampilan Memberi Penguatan 

Memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam 

merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang 

memungkinkan tingkah laku tersebut muncul kembali. Pemberian 

penguatan harus bermakna bagi siswa. 
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2. Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang 

yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai 

dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Komponen-

komponen yang termasuk dalam keterampilan dasar bertanya meliputi 

sebagai berikut. 

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

b. Pemberian acuan; supaya siswa dapat menjawab dengan tepat, dalam 

mengajukan pertanyaan guru perlu memberikan informasi-informasi 

yang menjadi acuan pertanyaan. 

c. Pemusatan ke arah ajawaban yang diminta; pemusatan dapat 

dikerjakan dengan cara memberikan pertanyaan yang luas (terbuka) 

yang kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan yang sempit. 

d. Pemindahan giliran menjawab; pemindahan giliran menjawab dapat 

dikerjakan dengan cara meminta siswa yang berbeda untuk menjawab 

pertanyaan yang sama. 

e. Penyebaran pertanyaan; untuk dimaksud tertentu guru dapat melempar 

pertanyaan ke seluruh siswa, kepada siswa tertentu, atau menyebar 

respon siswa kepada siswa lain. 

f. Pemberian waktu berpikir; dalam mengajukan pertanyaan guru harus 

berdiam diri sesaat sebelum menunjuk siswa merespon pertanyaannya. 

g. Pemberian tuntunan; bagi siswa yang mengalami kesukaran dalam 

menjawab pertanyaan, strategi pemberian tuntunan perlu dikerjakan. 

Strategi pemberian tuntunan perlu dikerjakan. Strategi itu meliputi 
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pengungkapan pertanyaan dengan bentuk atau cara yang lain, 

mengajukan pertanyaan lain lebih sederhana, atau mengulangi 

penjelasan sebelumnya. 

3. Keterampilan Menggunakan Variasi 

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks 

proses belajar-mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, 

sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan 

ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. 

4. Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan berarti memberikan informasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistematis dengan tujuan menunjukan hubungan. Penekanan 

memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa dan bukan 

indroktinasi. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam keterampilan 

menjelaskannya itu. 

a. Penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir jam 

pertemuan, bergantung kepada keperluan. 

b. Penjelasan dapat diselingi tanya-jawab. 

c. Penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran. 

d. Penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau 

direncanakan oleh guru. 

e. Materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. 

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

 

 



36 
 

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan memberikan perhatian siswa agar terpusat kepada 

apa yang akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar-

mengajar. 

6. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks belajar-mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk 

kelompok kecil dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya 

bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam 

kelompok-kelompok yang lebih kecil. 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik 

dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan remedial. Keterampilan 

mengelola kelas dikelompokkan menjadi dua, yaitu. 

a. Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal. 

a) Menunjukan sikap tanggap. 

b) Membagi perhatian. 

c) Memusatkan perhatian kelompok. 



37 
 

d) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. 

e) Menegur. 

f) Memberi penguatan. 

b. Keterampilan yang berkaitan dengan pengambilan kondisi belajar yang 

optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respons guru terhadap 

gangguan siswa yang berkelanjutan dengan meksud agar guru dapat 

mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar 

yang optimal (Hasibuan, 2006:58). 

 

2.4 Penilaian Pembelajaran 

Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu 

berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana, 2009:3). Pada saat kegiatan belajar 

mengajar guru perlu melakukan sebuah penilaian atau evaluasi terhadap hasil 

belajar siswa. Hal itu bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang telah diajarkan. 

 

Berdasarkan Kurikulum 2013, penilaian didasarkan pada penilaian autentik. 

Penilaian autentik adalah penilaian yang bermakna secara signifikan atas hasil 

belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian 

ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam 

rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. 

Penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan 

siswa belajar, motivasi, dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. 

Sebab penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta 

didik berbagi pemahaman tentang criteria kinerja. Dalam beberapa kasus, peserta 
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didik bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan harapan atas tugas-tugas yang 

harus mereka lakukan. 

 

Untuk melaksanakan penilaian autentik yang baik, guru harus memahami secara 

jelas tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pada hal ini, guru harus bertanya 

pada diri sendiri, khususnya yang berkaitan dengan: (1) sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan apa yang akan dinilai; (2) fokus penilaian yang akan dilakukan, 

misalnya berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan; dan (3) tingkat 

pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses. Selain 

itu, penilaian autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. 

 

Pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan 

dengan hasil jangka panjang seperti kesuksesan di tempat kerja. Kedua, penilaian 

atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang 

kompleks. Ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon 

peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. 

Penilaian dalam Kurikulum 2013 ini ditekankan pada dua hal, yaitu proses dan 

hasil. Penilaian proses akan menggambarkan sikap siswa, sedangkan penilaian 

hasil menggambarkan pengetahuan siswa. Semua ini didasarkan pada struktur 

pencapaian penilaian dari Kurikulum 2013 pada kompetensi intinya. Rumusan 

kompetensi inti ini menggunakan empat notasi, keempat notasi itu sebagai 

berikut. 

1. Kompetensi  Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual. 

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial. 

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi pengetahuan. 
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4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi keterampilan. 

Pembagian sikap dalam Krikulum 2013 dalam Kurikulum 2013 menjadi dua 

seperti yang dijelaskan di atas terdiri atas sikap spiritual dan sikap sosial. Di 

tingkat SMA/MA, kompetensi sikap spiritual mengacu pada KI-1: Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI-2 mencerminkan kompetensi sosial 

atau sikap, yakni: menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong-royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

KI-3 dan KI-4 mengacu pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi 

keterampilan. 

 

2.4.1 Teknik Penilaian 

Teknik dan bentuk penilaian sikap dalam Kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan 

cara berikut ini. 

1. Teknik Observasi 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru 

secara langsung tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi tidak langsung 

dengan bantuan orang lain. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi 

adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian (rating 
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scale) yang disertai rubrik. Daftar cek digunakan untuk mengamati ada tidaknya 

suatu sikap atau perilaku, sedangkan skala penilaian menentukan posisi sikap 

atau perilaku siswa dalam suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara 

umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil 

pengamatan sikap atau perilaku sesuai kenyataan. Pernyataan memuat sikap 

atau perilaku yang positif atau negatif sesuai indikator penjabaran sikap dalam 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. Rentangan skala hasil pengamatan antara 

lain berupa. 

a) Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. 

b) Baik sekali, baik, cukup baik, kurang baik. 

Pedoman penskoran dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk penskoran. 

Rubrik memuat petunjuk/uraian dalam penilaian skala atau daftar cek, 

sedangkan petunjuk penskoran memuat cara memberikan skor dan mengolah 

skor menjadi nilai akhir. 

2. Penilaian Diri 

Peserta didik diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka 

sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang 

tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi. 

Penilaian diri bermanfaat memiliki beberapa manfaat positif. Pertama, 

menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Kedua, peserta didik 

menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Ketiga, mendorong, 

membiasakan, dan melatih peserta didik  berperilaku jujur. Keempat, 

menumbuhkan semangat untuk maju secara personal. 
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3. Penilaian Antar Teman 

Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan. Aspek kompetensi yang dinilai antar peserta didik ini adalah aspek 

spiritual dan aspek sosial. 

Instrumen yang digunakan dalam penilaian antar peserta didik adalah daftar cek 

dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat 

menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan kedua-duanya. 

 

Selain hal di atas, berikut ini juga akan dijelaskan tentang penilaian autentik dan 

jenis-jenis penilaian autentik. Penilaian autentik didefinisikan sebagai proses 

evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik 

pada aktifitas yang relevan dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2013:09). Jenis-

jenis penilaian tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Penilaian Kinerja 

Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja: 

a) Daftar Cek 

Digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu 

dari indikator atau sub-indikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa 

atau tindakan.  

b) Catatan Anekdot/Narasi 

Digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang laporan apa 

yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan 
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tindakan di dalam kelas. Dari laporan tersebut guru dapat menentukan 

seberapa baik peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan. 

c) Skala Penilaian 

Biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik berikut 

predikatnya. Misalnya: 4 = baik sekali, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang. 

d) Memori atau Ingatan (Memory Approach) 

Digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika 

melakukan sesuatu, dengan tanpa membuat cacatan. Guru menggunakan 

informasi dari memorinya untuk menentukan apakah peserta didik sudah 

berhasil atau belum. Cara seperti ini tetap ada manfaatnya, namun tidak 

dianjurkan karena beresiko ingatan guru tersebut tidak sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya. 

 

Penilaian kinerja memerlukan pertimbangan khusus. Pertama, langkah-

langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja 

yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Kedua, 

ketepatan dan kelengkapan aspek kinerja yang dinilai. Ketiga, kemampuan-

kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Keempat, fokus utama dari kinerja 

yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Kelima, 

urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang akan diamati. 

Pengamatan atas kinerja peserta didik perlu dilakukan dalam berbagai 

konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk 

menilai keterampilan berbahasa peserta didik, dari aspek keterampilan 
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berbicara, misalnya, guru dapat mengobservasinya pada konteks seperti 

berpidato, berdiskusi, bercerita, dan wawancara. Dari sini akan diperoleh 

keutuhan mengenai keterampilan berbicara yang dimaksud. Untuk 

mengamati kinerja peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen, 

seperti penilaian sikap, observasi perilaku, pertanyaan langsung, atau 

pertanyaan pribadi. 

Penilaian diri (self assessment) termasuk dalam rumpun penilaian kinerja. 

Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik 

diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan 

tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran 

tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

a) Penilaian ranah sikap. Misalnya, peserta didik diminta mengungkapkan 

curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu berdasarkan kriteria 

atau acuan yang telah disiapkan. 

b) Penilaian ranah keterampilan. Misalnya, peserta didik diminta untuk 

menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya oleh 

dirinya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. 

c) Penilaian ranah pengetahuan. Misalnya, peserta didik diminta untuk 

menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil 

belajar dari suatu mata pelajaran tertentu berdasarkan atas kriteria atau 

acuan yang telah disiapkan. 
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2. Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian terhadap 

tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode/waktu 

tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh 

peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data. Penilaian proyek bersentuhan 

dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. 

Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh 

kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. 

Oleh karena itu, pada setiap penilaian proyek, setidaknya ada tiga hal yang 

memerlukan perhatian khusus dari guru.  

a. Keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan 

mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas 

informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. 

b. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta 

didik. 

c. Orijinalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan 

atau dihasilkan oleh peserta didik.  

 

Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. 

Dalam kaitan ini kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi 

penyusunan rancangan dan instrumen penilaian, pengumpulan data, analisis 

data, dan penyiapkan laporan. Penilaian proyek dapat menggunakan 
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instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi. Laporan penilaian dapat 

dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis.  

Produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian 

khusus. Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai 

kualitas dan bentuk hasil akhir secara holistik dan analitik. Penilaian produk 

dimaksud meliputi penilaian atas kemampuan peserta didik menghasilkan 

produk, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni (gambar, lukisan, patung, 

dan lain-lain), barang-barang terbuat dari kayu, kertas, kulit, keramik, karet, 

plastik, dan karya logam. Penilaian secara analitik merujuk pada semua 

kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk tertentu. Penilaian 

secara holistik merujuk pada apresiasi atau kesan secara keseluruhan atas 

produk yang dihasilkan. 

3. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang 

menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta 

didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya 

peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes (bukan 

nilai), atau informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Fokus 

penilaian portofolio adalah kumpulan karya peserta didik secara individu atau 

kelompok pada satu periode pembelajaran tertentu. Penilaian terutama 

dilakukan oleh guru, meski dapat juga oleh peserta didik sendiri.  
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Melalui penilaian portofolio guru akan mengetahui perkembangan atau 

kemajuan belajar peserta didik. Misalnya, hasil karya mereka dalam 

menyusun atau membuat karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, 

foto, lukisan, resensi buku/ literatur, laporan penelitian, sinopsis, dan lain-

lain. Atas dasar penilaian itu, guru dan/atau peserta didik dapat melakukan 

perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. 

Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti 

berikut ini. 

a. Guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. 

b. Guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan 

dibuat.  

c. Peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah 

bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. 

d. Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada 

tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. 

e. Guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. 

f. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama 

dokumen portofolio yang dihasilkan. 

g. Guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian 

portofolio. 

4. Penilaian Tertulis 

Tes tertulis terdiri dari memilih atau menyuplai jawaban dan uraian. Memilih 

jawaban dan menyuplai jawaban. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, 

pilihan benar-salah, ya-tidak, menjodohkan, dan sebab-akibat. Menyuplai 
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jawaban terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan 

uraian.  

Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu 

mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. 

Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga 

mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik.  

Pada tes tertulis berbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan 

jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap 

terbuka memperoleh nilai yang sama. Misalnya, peserta didik tertentu melihat 

fenomena kemiskinan dari sisi pandang kebiasaan malas bekerja, rendahnya 

keterampilan, atau kelangkaan sumberdaya alam. Masing-masing sisi 

pandang ini akan melahirkan jawaban berbeda, namun tetap terbuka memiliki 

kebenarann yang sama, asalkan analisisnya benar. Tes tersulis berbentuk esai 

biasanya menuntut dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka (extended-

response) atau jawaban terbatas (restricted-response). Hal ini sangat 

bergantung pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes semacam ini 

memberi kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta 

didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks.  

 

2.5 Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Setelah peserta didik mendapatkan pemahaman mengenai struktur teks prosedur 

kompleks dan kaidah kebahasan dalam teks prosedur kompleks, peserta didik 
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diharapkan mampu membandingkan dua teks prosedur kompleks yang diberikan 

guru dengan menemukan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam teks 

prosedur kompleks tersebut, serta menemukan ketapatan penggunaan bahasa 

dalam teks prosedur kompleks. Membandingkan teks prosedur kompleks tersebut 

dilakukan dengan mencari persamaan atau perbedaan struktur teks dan kaidah 

kebahasaan yang terdapat dalam dua teks prosedur kompleks yang dibandingkan. 

Setelah peserta didik menemukan persamaan atau perbedaan dari dua teks yang 

dibandingkan, selanjutnya peserta didik mendeskripsikannya dengan kalimat yang 

efektif. Jika, yang ditemukan adalah persamaannya maka peserta didik 

menjelaskan persamaan seperti apa yang mereka temukan, begitu pula dengan 

perbedaan. 

 

2.5.1 Prosedur Kompleks 

Satuan bahasa yang mengandung makna, pikiran, dan gagasan lengkap adalah 

teks. Teks tidak selalu berwujud bahasa tulis, sebagaimana lazim dipahami, 

misalnya teks Pancasila yang sering dibacakan pada saat upacara. Teks dapat 

berwujud, baik teks tulis maupun teks lisan (bahkan dalam multimodal: perpaduan 

teks lisan dan tulis serta gambar/animasi/ film). Teks itu sendiri memiliki dua 

unsur utama yang harus dimiliki. Pertama adalah konteks situasi penggunaan 

bahasa yang di dalamnya ada register yang melatarbelakangi lahirnya teks, yaitu 

adanya sesuatu (pesan, pikiran, gagasan, ide) yang hendak disampaikan (field). 

Sasaran atau kepada siapa pesan, pikiran, gagasan, atau ide itu disampaikan 

(tenor), dalam format bahasa yang bagaimana pesan, pikiran, gagasan, atau ide itu 

dikemas (mode). Terkait dengan format bahasa tersebut, teks dapat berupa 
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deskripsi, prosedural, naratif, cerita petualangan, anekdot, dan lain-lain. Kedua 

adalah konteks situasi, yang di dalamnya ada konteks sosial dan konteks budaya 

masyarakat tutur bahasa yang menjadi tempat teks tersebut diproduksi 

(Kemendikbud, 2013:12). Teks prosedur kompleks merupakan teks yang 

menunjukan, memberi tahu, dan sebagainya (Suharman,2010:39). Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa teks prosedur kompleks merupakan teks 

petunjuk. Petunjuk yang diartikan sebagai ketentuan yang memberi arah atau 

bimbingan untuk menggunakan atau melakukan sesuatu. 

Struktur teks prosedur kompleks adalah sebagai berikut. 

1. Struktur Teks Karangan 

Teks prosedur kompleks, seperti karangan pada umumnya terdiri atas 

pendahuluan, pembahasan dan penutup. 

a) Pendahuluan diisi dengan pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang 

akan dikemukakan pada bagian pembahasan. 

b) Pembahasan diisi dengan petunjuk atau langkah-langkah pengerjaan 

sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunannya 

mengikuti urutan waktu atau bersifat kronologis. 

c) Penutup diisi dengan kalimat-kalimat seperlunya, tidak berupa 

kesimpulan. 

2. Struktur Teks Prosedur Kompleks 

a) Tujuan 

Memberikan atau memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui 

serangkaian tindakan atau langkah. 

 



50 
 

b) Langkah-Langkah 

Berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan (biasanya tidak 

dapat diubah urutannya). 

c) Kalimat yang Terdapat pada Prosedur Kompleks 

Menurut fungsinya, kalimat dapat diklasifikasikan menjadi kalimat 

imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interogatif. 

a. Kalimat Imperatif 

Kalimat yang berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang 

untuk melakukan sesuatu. 

Contoh: Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. 

b. Kalimat Deklaratif 

Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat 

seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang 

sesuatu. 

Contoh: Pengendara tidak menyerahkan kendaraan atau STNK begitu 

saja kepada petugas. 

c. Kalimat Interogatif 

Kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat 

interogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. 

Contoh: Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu 

saja kepada petugas? 
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d) Konjungsi 

Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih.  

disebut juga dengan istilah kata sambung, kata hubung, dan kata 

penghubung. 

a. Hubungan Syarat 

Konjungsi yang menyatakan syarat: jika, andaikan, asalkan, jikalau, 

sekiranya, seandainya. 

b. Hubungan Pilihan 

Konjungsi yang menyatakan pilihan: 

- baik … maupun … 

- tidak hanya … tetapi … juga … 

- bukan hanya … melainkan … 

- (se)demikian(rupa)… sehingga … 

- apa(kah) … atau … 

- entah … entah … 

- jangankan …, … pun … 

c. Hubungan Temporal 

e) Verbal 

a. Material 

b. Acuan 
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f) Partisipan (Pronomina) 

a. Pronominal Personalia 

Pronominal personalia atau kata ganti yang digunakan untuk 

penyebutan berikutnya, seperti –nya (kata ganti orang ketiga tunggal) 

yang mengacu pada subjek. 

b. Pronomina Possessiva 

Pronominal possessiva adalah segala kata yang menggantikan kata 

ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik: -ku, -mu, -nya, kami, 

kamu, mereka. 

c. Pronomina Demonstrativa 

Merupakan pronominal yang menunjuk sesuatu pada kata benda. Ada 

tiga macam kata ganti petunjuk: ini, itu, dan di sana. 

d. Sapaan 

Hal-hal berikut harus diperhatikan untuk dapat menulis teks prosedur kompleks 

dengan baik (Suwandi,2007:139). 

1. Jelas, maksudnya bahasa yang digunakan tidak membingungkan dan mudah 

diikuti. Syarat kejelasaan sebagai berikut. 

1) Pilihan kata atau bahasa yang digunakan harus tepat. 

2) Keruntutan uraian dan kejelasan uraian. 

3) Menggunakan istilah-istilah yang lazim. 

4) Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan banyak penafsiran. 

5) Menggunakan nomor urut untuk membedakan langkah yang satu dan 

langkah yang lain.  

6) Dapat dilengkapi dengan unsur gambar. 
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Berikut contoh penggunaan bahasa yang jelas dalam penulisan teks prosedur 

kompleks. 

Jelas Kurang Jelas 

Tuangkan satu sendok makan gula 

pasir. 

Rebuslah adonan selama lima menit. 

Tuangkan sedikit gula pasir. 

 

Rebuslah adonan sebentar. 

 

Selain jelas kata yang digunakan juga haruslah lugas. Lugas, yaitu makna yang 

tidak dipengaruhi nilai rasa, kata yang bermakna sebenranya, atau kata yang 

memiliki satu arti. Bandingkan penggunaan bahasa berikut ini. 

Bermakna Lugas Bermakna Kiasan 

Panaskan air sebanyak 3 gelas. 

Kupas buah dan potonglah. 

Hatiku panas mendengar ejekannya. 

Ibu  membawa buah tangan. 

 

2. Logis, maksudnya harus urut dan berhubungan secara praktis sehingga tidak 

menimbulkan salah langkah. Syarat kelogisan sebagai berikut. 

1) Urutan penjelasan harus logis dan tidak tumpang tindih. 

2) Urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis sehingga tidak akan 

menimbulkan salah langkah. 

3. Singkat, artinya hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja. Syarat 

singkat sebagai berikut. 

1) Hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja. 

2) Kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang, tetapi  

sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. 
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3) Penggunaan kata-kata yang fungsinya untuk memperindah tidak 

diperlukan. 

Selain teks prosedur kompleks harus jelas dan langkah-langkahnya  haruslah urut, 

dalam menulis teks prosedur kompleks juga harus menggunakan kalimat efektif. 

Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk 

menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca 

(Suyanto, 2011: 49). 

 

Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya 

secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar/ pembaca/ secara tepat pula 

(Suyanto, 2011: 48). Kalau gagasan yang disampaikan sudah tepat, pendengar/ 

pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti 

apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaraanya. 

 


