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ABSTRAK  

 

 

PENGEMBANGAN SKENARIO PEMBELAJARAN BERBASIS COOPERATIVE 

LEARNING DAN DISCOVERY LEARNING PADA PEMBELAJARAN 

MENGANALISIS ISI DAN KEBAHASAAN NOVEL DI SMA KELAS XII 

 

Oleh 

  

Ocha Holida 

 

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pengembangan skenario 

pembelajaran berbasis cooperative learning dan discovery learning teks novel kelas XII 

SMA. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan pengembangan skenario 

pembelajaran berbasis cooperative learning dan discovery learning teks novel kelas XII 

SMA. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan pengembangan skenario 

pembelajaran novel di SMA Kelas XII dan mendeskripsikan kelayakan skenario 

pembelajaran novel di SMA kelas XII. 

 

Penelitian ini menggunakan metode R&D atau research and development, dengan 

prosedur penelitian yaitu, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, dan revisi desain. Validasi dilakukan oleh ahli materi yaitu 

pembelajaran dan materi isi dengan cara memberikan angket penilaian untuk menguji 

kelayakan produk. 

Hasil dari penelitian ini ialah terciptanya produk skenario pembelajaran berbasis 

cooperative learning dan discovery learning pada pembelajaran menganalisis isi dan 
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kebahasaan novel di SMA kelas XII yang sudah divalidasi. Hasil validasi dari ahli 

materi pada aspek pembelajaran diperoleh rata-rata persentase 93,18% dan pada aspek 

isi diperoleh rata-rata presentase 89,9% dengan kriteria sangat layak digunakan. 

 

Kata kunci  : Skenario Pembelajaran, Cooperative Learning, dan Discovery 

Learning. 
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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

(Q.S. Al-Baqarah: 153) 

“Mulailah dari mana Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki. Lakukan apa 

yang Anda bisa” 

(Arthur Ashe) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

Pada bab ini disajikan hal-hal yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitan, dan ruang lingkup pada pegembangan skenario 

pembelajaran berbasis coopertative learning dan discovery learning dalam 

menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA kelas XII. 

 

A. Latar Belakang 

 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, secara sistematis merencanakan 

bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan 

kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Berbagai 

kesempatan dalam belajar, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik diarahkan 

dan didorong ke pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun 

dan ditata dalam suatu kurikulum, yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk 

proses pembelajaran (Hamalik, 2009: 3). 

 

Berbicara mengenai pendidikan tentu kita perlu memahami bahwa  kurikulum 

merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan. Artinya, kurikulum 

berisikan berbagai rencana yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Namanya 
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saja rencana bukan ketetapan, ini berarti bahwa segala sesuatu yang direncanakan 

dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi (fleksibel) (Dakir, 2004:3).  

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara 

kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). 

Sejumlah hal yang menjadi alasan pengembangan Kurikulum 2013 adalah  

 Perubahan proses pembelajaran (dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik 

mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan 

output). 

 

Skenario pembelajaran adalah rancangan aktivitas belajar yang dibuat oleh guru yang 

berpotensi untuk mencapai KD tertentu sesuai dengan silabus yang telah dibuat oleh 

guru. Pengalaman belajar yang tertulis di dalam silabus masih bersifat umum dan 

belum terperinci secara operasional. Selanjutnya, guru dipersyaratkan menyusun 

skenario pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran baik di dalam maupun di 

luar kelas. Skenario pembelajaran dapat dibuat untuk program pembelajaran dalam 

satu pertemuan, dua pertemuan, atau sesuai dengan jumlah jam pertemuan setiap 

minggunya. Skenario pembelajaran ini berupa langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang lazim terdapat di dalam RPP.  

 

Dalam pembelajaran ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang 

tenaga pengajar, yaitu: 

1. menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan (what to teach); 

2. menguasai metode atau cara untuk membelajarkannya (how to teach). 
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Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek cara untuk membelajarkan 

peserta didik. Keterampilan dasar mengajar adalah  kecakapan  atau kemampuan  

pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Dengan 

demikian, seorang pengajar harus mempunyai persiapan mengajar, antara lain harus 

menguasai bahan pembelajaran, mampu memilih strategi, metode, dan media, 

penguasaan kelas yang baik, serta menentukan sistem penilaian yang tepat. (Suwarna, 

2013:208). 

 

Bagi seorang pengajar profesional, Keterampilan Dasar Mengajar (KDM) sangat 

penting  untuk  dikuasai  karena  sebagai  penunjang keberhasilannya dalam proses 

pembelajaran. Ada 10 KDM yang harus dikuasai pengajar profesional, salah satunya 

adalah Keterampilan Menyusun Skenario, namun pada penelitian ini skenario 

pembelajaran yang dimaksudkan berupa pengembangan kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

 

Kurikulum 2013 edisi revisi tingkat SMA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas XII terdapat pembelajaran bahasa dan sastra. Pembelajaran sastra kelas XII, 

yaitu novel dan drama. Pada penelitian ini peneliti memilih pembelajaran novel yang 

merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap 

pelaku (KBBI). Novel memiliki cerita yang panjang dan dibukukan, sehingga guru 

perlu menggunakan strategi ataupun metode pembelajaran yang tepat agar tujuan 

pembelajaran tersampaikan dengan baik dan hasil yang diinginkanpun tercapai. 
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Peneliti mengembangkan skenario pembelajaran pada Kompetens Dasar (KD) 3.9 

Menganalisis Isi dan Kebahasaan Novel dan 4.9 Merancang Novel atau Novelet 

dengan Memerhatikan Isi dan Kebahasaan. Permasalahan yang dapat dijadikan 

potensi untuk mengembangkan suatu produk ditemukan oleh peneliti saat melakukan 

wawancara terhadap salah satu guru Bahasa Indonesia di MAN 1 Bandarlampung, 

yaitu guru tidak membuat atau menggunakan skenario pembelajaran sebagai salah 

satu perencanaan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga masih terdapat beberapa 

kendala yang terjadi dan tujuan pembelajaran tercapai dengan kurang maksimal.  

Berdasarkan wawancara langsung yang telah dilakukan peneliti dengan guru Bahasa 

Indonesia di MAN 1 Bandarlampung yaitu Sri Rezeky, M.Pd., peneliti memperoleh 

informasi perihal pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan novel. Pada materi 

menganalisis isi dan kebahasaan novel, guru pada saat melaksanakan proses belajar 

mengajar belum membuat dan menggunakan skenario tertulis dan metode khusus 

dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam 

membangkitkan minat belajar dan adanya kendala pada alokasi waktu. Hal ini 

mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang menyenangkan, monoton, dan siswa 

kurang memahami materi pelajaran, pada akhirnya hasil belajar tidak sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa skenario pembelajaran yang 

berkualitas baik diperlukan agar mampu mengatasi kendala yang masih terjadi dan 

memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, permasalahan 

tersebut berpotensi untuk dikembangkannya skenario pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran teks novel. 
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Melihat hal tersebut maka perlu adanya alternatif pembelajaran yang berorientasi 

pada proses pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, seperti 

menemukan sendiri informasi perihal isi dan kebahasaan novel, menghubungkan 

topik yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, 

serta dapat berinteraksi multi arah selama proses pembelaran berlangsung baik 

bersama guru maupun sesama siswa dalam suasana yang menyenangkan dan 

bersahabat. Pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan suatu alternatif dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu model yang cocok diterapkan ialah 

model pembelajaran kooperatif.  

 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

mengakomodasi kepentingan untuk mengolaborasi pengembangan diri di dalam 

proses pembelajaran. Selain menggunakan model pembelajaran kooperatif, pada 

penelitian ini juga menggunakan model Discovery learning. 

 Model Discovery learning merupakan model pembelajaran penemuan untuk 

menemukan konsep, prinsip yang belum diketahui oleh peserta didik (Kemendikbud, 

2013).  

 

Pembelajaran discovery learning merupakan pembelajaran kognitif yang menuntut 

guru kreatif menciptakan suasana yang dapat membuat peserta didik belajar aktif 

menemukan pengetahuannya sendiri. Pada tahap ini, guru harus menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan aktifitas yang akan dilakukan agar peserta didik mengetahui tujuan 
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utama pembelajaran, apa permasalahan yang akan dibahas dalam materi menganalisis 

isi dan kebahasaan novel. Hal tersebut sesuai dengan Kompetensi Dasar 3.9 

Menganalisis isi dan kebahasaan novel dan 4.9 Merancang Novel atau Novelet 

dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kompetensi ini merupakan komponen 

yang penting dalam penelitian ini karena merupakan dasar bagi peneliti untuk 

mengembangkan skenario pembelajaran.  

 

Adapun penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Vivi May Kumala dengan judul “ Keterampilan Menyusun Skenario 

Pembelajaran”. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Vivi May 

Kumala dengan penelitian ini, yaitu terletak pada aspek mengukur efektifitas skenario 

pembelajaran pada pembelajaran tertentu dan efisiensi skenario pembelajaran dengan 

waktu riil pada suatu pembelajaran, sedangkan pada penelitian ini mengkaji perihal 

pengembangan pada aspek kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 

menggunakan dua model pembelajaran (pembelajaran kooperatif dan Discovery 

learning). Selain itu, penelitian selanjutnya oleh Izhar dengan judul Skenario 

Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan dalam Mengembangkan 

Kemampuan Siswa Menulis Kalimat Melalui Pemanfaatan Media Kartu Bergambar. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media kartu gambar membuat siswa aktif, kreatif, diperolehnya 

kesenangan pembelajaran. Namun, terdapat kelemahan dalam pemanfaatan media 

kartu gambar tersebut yakni kelas menjadi gaduh. Fokus penelitian yang akan 

dilakukan peneliti ialah penyusunan skenario dari pembelajaran novel. Berdasarkan 
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uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengembangan Skenario Pembelajaran Berbasis 

Coopertative Learning dan Discovery Learning dalam Menganalisis Isi dan 

Kebahasaan Novel di SMA Kelas XII. 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan skenario pembelajaran berbasis discovery 

learning dan cooperative learning pada pembelajaran menganalisis isi dan 

kebahasaan novel di SMA kelas XII? 

2. Bagaimanakah kelayakan skenario pembelajaran berbasis coopertative learning 

dan discovery learning dalam menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA 

kelas XII? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan hasil produk berupa pengembangan skenario pembelajaran 

berbasis coopertative learning dan discovery learning dalam menganalisis isi dan 

kebahasaan novel di SMA kelas XII. 

2. Mendeskripsikan kelayakan pengembangan skenario pembelajaran berbasis 

coopertative learning dan discovery learning dalam menganalisis isi dan kebahasaan 

novel di SMA kelas XII. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikann sebelumnya, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah kajian pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia dan kajian tentang pengembangan skenario 

pembelajaran. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi pendidik agar bertambahnya wawasan dan keterampilan dalam 

merancang atau mengembangkan skenario pembelajaran. 

b. Manfaat bagi lembaga pendidikan agar dapat menjadi referensi bagi peningkatan 

kualitas pendidikan 

c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya.        

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut. 

1. Pengembangan skenario pembelajaran ini berdasarkan kompetensi dasar 3.9 

Menganalisis Isi dan Kebahasaan Novel dan 4.9 Merancang Novel atau Novelet 

dengan Memerhatikan Isi dan Kebahasaan.  

2. kelayakan instrumen skenario pembelajaran novel menggunakan model 

coopertative learning dan discovery learning.   

 

 



 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

Pada bab ini disajikan teori-teori yang meliputi hakikat pembelajaran, kurikulum 

pembelajaran, skenario pembelajaran, pengertian langkah-langkah pembelajaran, 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pembelajaran novel, model pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia (pendekatan ilmiah, penemuan/discovery dan  

cooperative). 

 

A. Hakikat Pembelajaran 

 

Hakikat pembelajaran secara umum menurut Gagne dan Briggs dalam Karwono 

(2017: 20) 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.  

 

Hamalik (2009: 57) menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling memengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, 

Ruhimat, dkk (2012: 182) menyatakan bahwa pembelajaran adalah hubungan 
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aktivitas secara interaktif antara siswa dengan guru dan lingkungan pembelajaran 

lainnya untuk menuju ke arah perubahan perilaku yang diharapkan . Degeng dalam 

Uno (2009: 2) menyatakan bahwa secara implisit dalam pengajaran  terdapat 

kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan  metode untuk mencapai hasil 

pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini 

didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran merupakan 

suatu proses interaksi atau kegiatan antara siswa dan guru dalam memanfaatkan 

segala kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

B. Kurikulum Pembelajaran 

 

1. Kurikulum 2013 

Pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia. Kegiatan pembelajaran di sekolah tidak terlepas dari 

pedoman tersebut yang termuat di kurikulum. Kurikulum adalah suatu program 

pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa dengan program para 

peserta didik melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan 

perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan dari pembelajaran dan 

pendidikan (Hamalik, 2018: 17). Kemudian Romine dalam Hamalik (2011: 4) 

mengatakan bahwa kurikulum bukan hanya terdiri atas mata pelajaran (courses), 

tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab 

sekolah. 
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Kurikulum adalah sebuah pedoman untuk pengalaman belajar siswa. Kegiatan-

kegiatan yang ada dalam kurikulum tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi di 

luar kelas juga. Dalam kurikulum terdapat rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar. Isi dalam kurikulum meliputi susunan dan bahan kajian 

dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang 

bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional 

(Hamalik, 2008: 18). Berdarsarkan pemaparan para ahli di atas mengenai 

kurikulum dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan.  

 
Dalam perkembangnnya kurikulum telah mengalami perubahan sebanyak 13 kali. 

Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum tahun 1945, kurikulum 1947, kurikulum 

1950, kurikulum 1952, kurikulum 1957, kurikulum 1968, kurikulum 1975, 

kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1999 (suplemen), kurikulum 2001 

(KBK), kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013. Pegembangan kurikulum perlu 

dilakukan karena adanya tantangan yang dihadapi oleh siswa baik tantangan 

internal maupun eksternal (kemendikbud). 

 

Dalam kurikulum 2013 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dibiasakan 

untuk membaca dan memahami makna teks, materi yag diajarkan ditekankan pada 

kompetensi bahasa sebagai alat menyampaikan gagasan dan pengetahuan, dan 

lain-lain. Pada kurikulum 2013 siswa dituntut untuk aktif dan kreatif  pada setiap 

proses pembelajaram. 
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Pembelajaran merupakan proses interaktif yang berlangsung antara guru dengan 

siswa atau juga antara sekolompok siswa, dengan tujuan untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap, serta memantapkan apa yang dipelajari itu 

(Nasution, 2012: 102). Kegiatan pembelajaran di kelas harus mengikuti ketentuan 

yang berlaku, seperti  kurikulum. Pengajar diharuskan untuk menguraikan isi 

pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk 

mempersiapkannya sebagai pelajaran di kelas agar tujuan instruksional tercapai 

(Nasution, 2012: 11). 

 
Tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem 

pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kompetensi 

yang akan dikembangkan dapat ditentukan ketika merumuskan tujuan pendidikan, 

baik secara nasioal maupun pada taraf pengelolaan institusi pendidikan. 

Perumusan tujuan pendidikan dijabarkan pada pengetahua dan pemahaman, 

keterampilan, dan sikap. Tujuan tersebut kemudian dijadikan sebagai petunjuk 

guna pengelolaan pendidikan secara nasional maupun pada taraf institusi 

pendidikan. Terdapat perbedaan tiap taraf pengelolaan pendidikan menurut 

Winkle W.S. (2004), yakni sebagai berikut. 

a. Organisasi makro 

Organisasi makro merupakan sistem pendidikan sekolah pada taraf nasional, 

dengan penjabarannya dalam jenjang-jenjang dan jenis-jenis pendidikan 

sekolah yang semuanya harus menuju ke pencapaian tujuan pendidikan 

nasional sesuai dengan program pendidikan masing-masing. 
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b. Organisasi meso 

Organisasi meso merupakan pengaturan program pendidikan di sekolah 

tertentu sesuai dengan ciri-ciri khas jenjang tertentu dan jenis pendidikan yang 

dikelola sekolah itu. 

c. Organisasi mikro 

Organisasi mikro merupakan perencanaan dan pelaksanaan suatu proses belajar 

mengajar tertentu di dalam kelas yang diperuntukkan kelompok siswa tertentu. 

 

Tujuan instruksional pada dasarnya memiliki dua dimensi yaitu, (1) dimensi 

kognitif, pengetahuan keterampilan. Hal ini berkenaan dengan bahan yang akan 

diajarkan, tujuan yang akan dicapai; (2) dimensi afektif, kematangan, tanggung 

jawab, dan inisiatif siswa. Hal ini menyangkut keadaan, ciri-ciri, dan taraf 

perkembangan siswa ( Nasution, 2011: 101). Kedua dimensi tersebut harus dicapai 

bersamaan sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

 

2.2  Perumusan Kompetensi Dasar 

Kegiatan pertama yang dilakukan ialah mendesain. Kegiatan pertama dalam 

mendesain ialah menentukan kompetensi dasar yang akan diterapkan. Kompetensi 

dasar 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel dipilih menjadi kompetensi dasar 

yang akan dikembangkan pada bagain media pembelajarannya. Kompetensi dasar 

yang akan dikembangkan pada bagian skenario pembelajarannya. Kompetensi 

dasar 3.9 memiliki dua analisis, yakni menganalisis isi dan menganalisis 

kebahasaan. Peneliti memilih menganalisis isi berupa unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik yang terdapat di dalam novel. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan 

terfokus secara maksimal pada satu aspek. 
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 Kegiatan kedua ialah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator 

pencapaian kompetensi dirumuskan dengan tujuan agar kompetensi yang 

ditetapkan dapat tercapai. Terdapat beberapa indikator pencapaian kompetensi 

yang dirumuskan guna mencapai kompetensi dasar yang diinginkan, yakni 

Kompetensi Dasar 3.9 menganalisis isi novel. 

 

Kompetensi 3.9 merupakan kompetensi pada ranah kognitif. Kompetensi tersebut 

berada pada ranah kognitif, C4, yakni analisis. Tujuan pembelajaran dalam 

kompetensi ini ialah agar siswa memiliki pengetahuan dalam menganalisis isi dan 

kebahasaan novel. Perumusan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kata 

kerja operasional (KKO). Kompetensi yang ingin dicapai berada pada ranah C4, 

maka indikator pencapaian kompetensinya harus antara C1 hingga C4. 

Berdasakan hal tersebut maka dirumuskanlah indikator pencapaian kompetensi 

guna mencapai kompetensi dasar 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel 

sebagai berikut. 

3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

3.9.1 Menyebutkan isi unsur instrinsik novel   (C1) 

3.9.2 Menjelaskan isi unsur intrinsik novel   (C2) 

3.9.3 Menemukan isi unsur intrinsik sebuah novel  (C3) 

3.9.4 Menganalisis isi unsur intrinsik pada sebuah novel (C4) 

 

Langkah ketiga ialah merumuskan tujuan pembelajaran. Berdasarkan kompetensi 

dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan  maka 

dirumuskanlah tujuan pembelajaran, yakni pada akhir kegiatan pembelajaran 

siswa mampu menganalisis isi novel (unsur intrinsik dan ekstrinsik) dan mampu 
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menemukan dan menganalisis isi (unsur instrinsik dan ekstrinsik) pada sebuah 

novel. 

 

Langkah keempat ialah menentukan skenario pembelajaran yang hendak 

diterapkan. Penggunaan skenario pembelajaran berupa langkah-langkah 

pembelajaran yang telah dikembangkan, yaitu skenario pembelajaran dengan 

model pembelajaran coopertive dan  discovery learning pada pembelajaran novel 

di SMA kelas XII kompetensi dasar 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

Penggunaan skenario pembelajaran ini diharapkan dapat memudahkan siswa 

untuk menerima materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

 

C. Skenario Pembelajaran 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

bahwa karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada 

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Pada kurikulum 2013, standar 

kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk 

mencapai dan bagaimana skenario pembelajarannya yang digunakan diserahkan 

sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga professional. 

 

Wina (2012: 156-160) menyatakan bahwa merancang pengalaman belajar yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting baik dalam 

perencanaan maupun desain pembelajaran. Merancang pengalaman belajar pada 

hakikatnya adalah menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman untuk guru 

dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 
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mandiri, skenario pembelajaran dituangkan dalam prosedur pembelajaran yang 

harus ditempuh oleh setiap siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Hal ini 

berarti tugas guru lebih banyak sebagai perancang/desainer sekaligus sebagai 

penyusun program pembelajaran; sedangkan manakala proses pembelajaran dalam 

bentuk klasikal, yang menuntut peran guru sebagai pelaksana atau manajer proses 

pembelajaran, maka skenario pembelajaran dapat dijadikan pedoman bagi guru 

dalam mengatur jalannya proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam 

pengembangan pengalaman belajar perlu tergambarkan kegiatan guru dan 

kegiatan siswa dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

Pengalaman belajar (learning experiences) adalah sejumlah aktivitas siswa yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan seperti apa 

yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir 

pengalaman belajar yang bagaimana yang harus didesain agar tujuan dan 

kompetensinya itu dapat diperoleh setiap siswa. Ini sangat penting untuk dipahami, 

sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara mencapainya. 

 

1. Tahap Pengembangan Pengalaman Belajar 

Proses memberikan pengalaman belajar pada siswa, secara umum terdiri atas tiga 

tahap, yakni tahap permulaan (prainstruksional), tahap pengajaran (instruksional), 

dan tahap penilaian/tindak lanjut. Ketiga tahapan ini harus ditempuh pada setiap 

saat melaksanakan pengajaran. Jika satu tahapan tersebut ditinggalkan, maka 

pengalaman belajar siswa tidak akan sempurna. 
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a. Tahap Prainstruksional 

Tahap painstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai 

proses belajar dan mengajar. Berapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru atau 

oleh siswa pada tahapan berikut. 

1) Guru menanyakan kehadiran siswa, dan mencatat siapa yang tidak hadir. 

Kehadiran siswa dalam pengajaran, dapat dijadikan salah satu tolak ukur 

kemampuan guru mengajar. Tidak selalu ketidakhadiran siswa, disebabkan 

oleh kondisi siswa yang bersangkutan (sakit, malas, bolos, dan lain-lain), tetapi 

bisa juga terjadi karena pengajaran dan guru tidak menyenangkan, sikapnya 

tidak disukai oleh siswa, atau karena tindakan guru pada waktu mengajar 

sebelumnya dianggap merugikan siswa (penilaian tidak adil, memberi 

hukuman yang menyebabkan frustasi, rendah diri, dan lain-lain). 

2) Bertanya kepada siswa, sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya. 

Dengan demikian, guru mengetahui ada tidaknya kebiasaan belajar siswa di 

rumahnya sendiri. Setidak-tidaknya kesiapan siswa menghadapi pelajaran hari 

itu. 

3) Mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas, atau siswa tertentu bahan 

pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sampai di mana pemahaman materi yang telah diberikan. 

4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran 

yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksankan sebelumnya. 

5) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu (bahan pelajaran sebelumnya) 

secara singkat tapi mencakup semua bahan aspek yang telah dibahas 

sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai dasar bagi pelajaran yang akan dibahas 
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hari berikutnya nanti, dan sebagai usaha dalam menciptakan kondisi belajar 

siswa. 

Tujuan tahapan ini, pada hakikatnya adalah mengungkapkan kembali tanggapan 

siswa terhadap bahan yang telah diterimanya, dan menumbuhkan kondisi belajar 

dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu. Tahapan prainstruksional dalam 

strategi mengajar mirip dengan kegiatan pemanasan dalam olahraga. Kegiatan ini 

akan memengaruhi keberhasilan siswa. 

b. Tahap Instruksional 

Tahap kedua ialah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan 

pengalaman belajar pada siswa. Tahap instruksional akan sangat tergantung pada 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan, misalnya strategi ekspositori, inkuiri, 

cooperative learning, dan lain sebagainya. Manakala tujuan dan bahan pelajaran 

yang harus dicapai bukan merupakan tujuan yang kompleks ditambah dengan 

jumlah siswa yang besar sehingga dalam tahapan instruksional guru memandang 

pengalaman belajar dirancang agar siswa menyimak materi pelajaran secara utuh, 

maka secara umum dapat diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut. 

1) Menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa. 

2) Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu. 

3) Membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi, yakni: pertama, 

pembahasan dimulai dari gambaran umum materi pengajaran menuju kepada 

topik secara lebih khusus. Cara kedua dimulai dari topik khusus menuju topik 

umum. 
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4) Setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. 

Demikian pula siswa harus diberikan pertanyaan tau tugas, untuk mengetahui 

tingkat pemahaman dari setiap pokok materi yang telah dibahas. 

5) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap 

pokok materi sangat diperlukan. 

6) Menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Kesimpulan ini dibuat 

oleh guru dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis dipapan tulis untuk dicatat 

siswa. Kesimpulan dapat pula dibuat guru bersama-sama siswa, bahkan kalau 

mungkin diserahkan sepenuhnya kepada siswa. 

 

c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Tahap yang ketiga atau yang terakhir dari strategi menggunakan model mengajar 

adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegitan pembelajaran. 

Tujuan tahap ini, ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua 

(instruksional). 

 

Ketiga tahap yang telah dibahas di atas merupakan satu rangkaian kegiatan 

terpadu, tidak terpisahkan satu sama lain. Guru dituntut untuk mampu dan dapat 

mengatur waktu dan kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut 

diterima oleh siswa secara utuh. Di sinilah letak keterampilan profesional dari 

seorang guru dalam memberikan pengalaman belajar. Kemampuan mengajar 

seperti dilukiskan dalam uraian di atas secara teoritis mudah dikuasai, namun 

dalam praktiknya tidak semudah seperti digambarkan. Hanya dengan latihan dan 

kebiasaan yang terencana, kemampuan itu dapat diperoleh. 
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2. Pengertian Langkah-langkah Pembelajaran 

Secara eksplisit dijelaskan dalam Permendikbud RI No. 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan, disebutkan bahwa komponen “Langkah-langkah 

Pembelajaran” merupakan salah satu komponen RPP yang letaknya setelah 

komponen “Media, Alat, dan Sumber Belajar” dan sebelum komponen “Penilaian”. 

Langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajaran dijelaskan oleh 

Abidin, bagian ini memiliki banyak nama dengan makna yang relatif sama. Nama 

yang sering digunakan adalah tahapan pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, prosedur pembelajaran, ataupun pengalaman belajar. Penggunaan 

nama ini dipertukarkan pun tidak perlu dipermasalahkan, karena mengacu pada 

makna yang sama. Dalam penulisan bagian ini hendaknya dibagi atas tiga bagian 

besar, yakni bagian pendahuluan, inti, dan akhir pembelajaran. Sementara itu, 

menurut Abdul Majid langkah-langkah kegiatan pembelajaran adalah suatu 

komponen yang wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

setiap pertemuan yang pada dasarmya memuat langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan/kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

diakhiri kegiatan penutup, dan masing-masing disertai alokasi waktu yang 

dibutuhkan. Di mana seluruh rangkaian kegiatan tersebut disusun berdasarkan 

karakteristik model pembelajaran yang dipilih dan menggunakan sintaks yang 

sesuai dengan modelnya. Dari dua penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan, 

bahwa langkah-langkah pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah salah satu 

komponen yang wajib dicantumkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang memuat tahapan kegiatan pembelajaran secara terinci disertai 



 

22 
 

pembagian alokasi waktu yang diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan diakhiri kegiatan penutup dengan rangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan 

model pembelajaran yang dipilih. Dalam konteks pembelajaran terpadu, jika RPP 

ini digunakan untuk lebih dari satu kali pertemuan, maka hendaknya perlu 

diperjelas dengan keterangan pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2, dan seterusnya. 

Dengan tetap memperhatikan kaidah dasar, bahwa pada setiap pertemuan harus 

meliputi tiga tahapan, yaitu pendahuluan, inti dan penutup.  

 

Majid (2015: 334) menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran adalah suatu 

komponen yang dicantumkan dalam rencana pelaksana pembelajaraan pada setiap 

pertemuan yang pada dasarnya memuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

yang diawali dengan pendahulan/kegiatan awal, kegiatan inti, dan diakhir kegiatan 

penutup, dan masing-masing disertai alokasi waktu yang dibutuhkan. Di mana 

sebuah rangkaian kegiatan tersebut disusun berdasarkan karakteristik model 

pembelajaran yang dipilih dan menggunakan sintaks yang sesuai dengan 

modelnya.  

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pembelajaran berupa alur kegiatan pembelajaran 

secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan 

pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar, mencangkup 

kegiataan tatap muka dan pengalaman belajar (Rusman, 2016: 267)  
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1. Kegiatan Pendahuluan  

 

Kegiatan awal atau pendahuluan (introduction) pada dasarnya merupakan kegiatan 

pembuka yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan 

pembelajaran. Fungsi utama yaitu memberikan motivasi dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Efisiensi waktu dalam kegiatan awal perlu diperhatikan 

, karena waktu yang relatif singkat berkisar antara 10-30 menit. Dengan waktu 

yang relatif singkat tersebut diharapkan guru dapat menciptakan kondisi awal 

pelajaran dengan baik, sehingga dalam kegiatan inti pembelajaran siswa sudah siap 

untuk mengikuti kegiatan saksama.  

 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran ini di antaranya: (1) 

melakukan apersepsi , yaitu mengaitkan materi yang telah diberikan dengan materi 

yang akan dipelajari, sehingga pemahaman siswa menjadi utuh, (2) 

menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran, hal ini dilakukan agar siswa mengetahui arah dan capaian yang akan 

diperoleh dalam kegiatan yang akan dilakukannya, (3) melakukan pretest atau kuis, 

yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi yang dipelajari, 

penciptaan kondisi awal pembelajaran dilakukan dengan cara: mengecek atau 

memastikan kehadiran siswa, menumbuhkan kesiapan belajar siswa (readiness), 

menciptakan suasana belajar yang demokratis dan membangkitan motivasi belajar 

siswa. 
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2. Kegiatan Inti  

 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar 

dan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara 

interatif, inspiratif, menyenangkan, memanas, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan pembelajaran yang menekan pada proses pembentukan pengalaman 

belajar siswa (learning experiences).  

Pengalaman belajar tersebut bisa dalam bentuk kegiatan tatap muka dan non-tatap 

muka. Pengalaman belajar tatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan mengembangkan bentuk-bentuk intruksi langsung  guru 

dengan siswa, sedangkan pengalaman non-tatap muka dimaksudkan sebagai 

kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar 

lain yang bukan intraksi guru-siswa.  

 

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan inti 

pembelajaran. Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan guru adalah 

memberitahu tentang tema yang akan dibahas dan kompetensi dasar yang harus 

dicapai oleh siswa berserta garis-garis besar materi/bahan pembelajaran yang akan 

dipelajari.  
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3. Kegitan Penutup  

 

Kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk 

menutup pelajaran,  tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan 

kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada 

proses belajar siswa.  Waktu yang tersedia untuk kegiatan relatif singkat , oleh 

karena itu, guru perlu mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin.  

 

Langkah-langkah pembelajaran menurut Priyatni (2014: 176-177) sebagai berikut. 

 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pendahuluan antara lain: 

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 

b. memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan 

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 

dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang peserta didik; 

c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari; 

d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 

e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan esuai silabus. 
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2. Kegiatan Inti 

 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan 

pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar 

kelas. Disarankan pembelajaran mencakup 5M (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menganalisis, mengomunikasikan). 

a. Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati ini, guru memberikan kesempatan secara aktif kepada 

peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat,menyimak, 

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan 

pengamatan sesuai dengan materi yang diajarkan. 

b. Menanya 

Dalam kegiatan menanya ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang sudah dilihat dan diamati. 

Dalam kegiatan ini, guru perlu membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan 

tentang hasil pengamatan objek materi yang konkret dan pertanyaan yang bersifat 

fakta. Saat guru bertanya, guru secara tidak langsung membimbing peserta didik 

belajar mengajukan pertanyaan dengan baik dan benar. Tiba giliran guru 

menjawab pertanyaan dari muridnya, saat itulah guru mendorong siswanya untuk 

menjadi pendengar jawaban yang baik dan benar. 
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c. Mengeksplorasi 

Dalam kegiatan mengeksplorasi ini, peserta didik secara aktif diarahkan untuk 

menjelajah sekitar kehidupannya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Siswa melakukan observasi untuk memeroleh pengetahuan dan siswa dapat 

berpikir dengan nalar yang baik sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

d. Mengasosiasikan 

Dalam kegiatan mengasosiasikan ini, peserta didik diarahkan untuk membaca 

buku dan menemukan fakta yang berkaitan langsung dengan materi dan 

memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti serta menyimpulkan 

informasi tersebut. 

e. Mengomunikasikan 

Dalam kegiatan mengomunikasikan ini,guru mampu mengarahkan peserta didik 

agar mampu menyampaikan hasil pengamatan, fenomena, dan informasi 

berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. 

 

3. Kegiatan Penutup 

 

Pada tahap penutup peserta didik antara lain menerima tugas penguatan, 

pengayaan, atau remedial. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan 

peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, 

melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 
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memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya (Priyatni, 2014: 177). 

 

4. Penilaian Pembelajaran 

 

Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, 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 dalam skripsi 

Meriyati, 2018). Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, 

proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen 

tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik 

yang mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek 

pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap. 

 

Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan 

(remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. 

Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: 

lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir 

satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan 

tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi 
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hasil pembelajaran. Penilaian autentik yang digunakan pada kurikulum 2013, ada 

teknik dan instrumen yang digunakan guru untuk menilai pembelajaran siswa. 

Penilaian yang digunakan berupa penilaian kompetensi sikap, penilaian 

pengetahuan, dan penilaian keterampilan (Priyatni, 2014:178). 

b. Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah 

proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga 

mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 

Penilaian tersebut diantaranya sebagai berikut. 

1. Observasi merupakan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa 

mengemukakan dalam konteks pencapaian kompetensi. 

3. Penilaian antar siswa merupakan teknik penilaian dengan meminta siswa untuk 

saling menilai. 

4. Portofolio merupakan catatan siswa mengenai informasi pengamatan dan 

observasi yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. 

 

c. Pengetahuan  

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar 

dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan 

aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan 

saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan 
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belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk 

mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 

individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning).    

d. Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata 

pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk 

melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan 

keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus 

belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning). 

 

E. Pembelajaran Novel 

 

Pada masa lalu, pembelajaran sastra terintegrasi dalam empat keterampilan 

berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis). Integrasi materi 

sastra dalam empat keterampilan berbahasa tersebut tujuannya tiada lain adalah 

agar para siswa memperoleh dan memiliki pengalaman berapresiasi sastra secara 

langsung. Dengan pengalaman berapresiasi dan menggauli cipta sastra tersebut, 

secara langsung diharapkan tumbuh pengalaman penghayatan, penikmatan, dan 

penghargaan siswa terhadap karya sastra. Dengan berapresiasi sastra, pengetahuan 

dan wawasan siswa akan bertambah; kesadaran dan kepelakaan perasaan, sosial, 

dan religinya akan terasa; dan penghargaan dan rasa bangsa terhadap sastra 
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sebagai khazanah budaya dan intelektual akan muncul (Emzir dan Saifur, 2016: 

255– 257). 

 

Pada dasarnya, strategi dalam pengajaran novel bisa ditentukan oleh guru sendiri 

berdasarkan kebutuhan dan situasi yang ada. Secara garis besar, tahap-tahap yang 

bisa diacu dalam pengajaran novel di antaranya adalah pendahuluan, penyajian, 

diskusi dan pengukuhan.  

 
Pendahuluan merupakan tahap persiapan (perencanaan) sebelum guru 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru memilih bahan yang 

akan diapresiasikan. Pemilihan bahan, dalam hal ini karya novel, tentunya 

mengacu pada kebutuhan dan situasi yang ada. Guru memutuskan novel apa yang 

tepat yang nantinya akan disajikan. Pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, 

pertama-tama tentunya guru melakukan pengenalan, yang dimulai dengan 

apersepsi hingga memberi pengantar tentang pembelajaran yang dilakukan pada 

pertemuan tersebut. Setelah pengenalan ini jelas bagi siswa, guru membagikan 

teks novel tersebut kepada siswa.  

 

Langkah berikutnya ialah tahapan penyajian. Ada beberapa hal dalam tahap ini. 

Pertama, guru mengajak siswa untuk membaca novel tersebut dalam hati. Kedua, 

apabila siswa selesai membaca, guru bertanya apakah siswa dapat menangkap/ 

memahami novel tersebut. Guru dapat menanyakan barangkali ada bagian-bagian 

yang sulit dipahami siswa baik dari segi bahasanya, budaya maupun dari segi 

lainnya. Ketiga, guru mengajak siswa untuk membaca novel. Guru mengajak 

kelas untuk menentukan para pembaca novel tersebut sesuai dengan jumlah tokoh 

yang ada dalam novel dan menentukan siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh 
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tersebut; tidak lupa pula ditentukan naratornya. Keempat, guru menjelaskan secara 

singkat kepada siswa, teknik pembacaan novel baik dari segi vokal, gestur 

maupun mimik. Setelah pembacaan selesai, guru mengajak siswa berdiskusi 

tentang novel tersebut.  

 

Dalam tahap diskusi, guru berperan untuk menanyakan keterlibatan jiwa siswa 

dengan novel tersebut. Misalnya, dengan menanyakan kesan dan perasaan siswa 

tentang cerita, perasaan terhadap tokoh-tokohnya dan lain-lain. Kemudian, guru 

meminta komentar siswa terkait kemampuan teknik pengarang dalam mengolah 

unsur-unsur novel, relevansi novel tersebut dengan kehidupan siswa pribadi 

maupun kehidupan masyarakat secara luas.  

Terakhir, tahap pengukuhan merupakan penguatan terhadap tahap pembelajaran 

di atas. Guru dapat memberi tugas, misalnya menyuruh siswa menuliskan kembali 

keterlibatan emosi mereka dengan novel tersebut.Teknik di atas juga dapat 

divariasikan lagi oleh guru, misalnya teknik yang tidak kalah penting adalah 

refleksi dari siswa terhadap kandungan yang disampaikan dalam novel. Selaln itu, 

peningkatan apresiasi dan kreativitas siswa terhadap sastra juga tidak harus 

berdasarkan pembelajaran di kelas, tetapi bisa juga dengan kegiatan di luar kelas.  

 

1. Pengertian Novel 

Menurut (Tarigan, 1986: 164), novel berasal dari kata novellus  yang diturunkan 

pula dari kata “baru”. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis 

sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain maka jenis novel ini muncul 

kemudian. Menurut Kosasih (2017: 299), novel merupakan teks naratif yang 

fiksional. Isinya mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang 
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atau beberapa orang tokoh. Kisah kehidupan yang diceritakan itu bersifat utuh, 

bentuk novel terdiri atas puluhan bahkan ratusan halaman. Karakteristik novel 

lainnya adalah sebagai berikut. 

a. Alur rumit dan lebih panjang. Ditandai oleh perubahan nasib pada diri sang 

tokoh. Misalnya, dari melajang menjadi menikah, dari miskin menjadi kaya 

raya. 

b. Tokohnya banyak dalam berbagai karakter. Ada tokoh protagonis, antagonis, 

statis, dan macam-macam tokoh lainnya dalam beragam peran. 

c. Latar meliputi wilayah geografi yang luas dan dalam waktu yang relatif lama, 

bisa mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. 

d. Tema relatif kompleks, ditandai oleh adanya tema-tema bawahan. 

 

2. Struktur Novel 

Struktur novel lazim disebut dengan plot ataupun alur, yakni berupa jalinan cerita 

yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Secara umum, jalan cerita terbagi 

dalam bagian-bagian berikut. 

a. Pengenalan situasi cerita (exposition, orientasi) 

Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan 

hubungan antartokoh. 
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Contoh: 

 

Pesawat Garuda jurusan Jakarta-Tokyo itu mendarat di Bandara Narita, pukul 

11.00 waktu Tokyo. Akira menghirup nafas dalam. Dirasakannya kesejukan 

udara tanah kelahirannya merasuk hingga ke tulang sumsum. Ia tersenyum tipis 

sebelum akhirnya melangkah perlahan menuruni tangga pesawat. 

(Novel Akira, Muslim Watashi Wa, Helvy Tiana Rosa) 

 

b. Pengungkapan peristiwa 

Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, 

pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 

Contoh: 

Malam ini malam yang kesekian bagi Udin datang membeli getuk di tempat itu. 

Sejak mengetahui adanya penjual getuk yang baru dan ayu ini, mendadak Udin 

jadi sangat suka akan getuk. Dan, selalu Udin mengatakan kepada teman-teman 

di asrama bahwa getuk yang paling enak hanyalah yang dijual oleh si getuk ayu 

itu. 

(Novel Gaun Merah Muda, Syamsul Arifin) 

 

c. Menuju konflik (rising action) 

Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan 

berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 
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Contoh: 

Kalau perempuan itu bersedia menerimanya sebagai suami, segenap orang 

tuanya dan orangtua perempuan itu menyetujui pula, rasa-rasanya dia mau 

meresmikan perkawinan itu. Tapi, pikiran demikian segara cerai-berai karena 

sampai sekarang dia belum mempunyai pekerjaan tetap. Setiap orang bisa 

kawin. Tapi, hari-hari sudah itu akan merupakan pukulan yang berat bagi 

seorang lelaki kalau dia belum mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup. 

(Novel Gaun Merah Muda, Syamsul Arifin) 

 

d. Puncak konflik (turing point, komplikasi) 

Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar 

dan mendebarkan. Pada bagian ini pula, ditentukannya perubahan nasib beberapa 

tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya 

atau gagal. 

e. Penyelesaian (evaluasi, resolusi) 

Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi  penjelasan ataupun penilaian tentang 

sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa 

puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi 

ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. 

f. Koda 

Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya 

sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh 

pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. 

 



 

36 
 

 

Contoh: 

Demikianlah, akhirnya kedua pasangan anak manusia itu mencapai 

kebahagiaannya. Mereka hidup berdua dengan penuh suka, menikmati sisa hidup 

mereka disebuah desa. Kebenaran telah membuktikannya bahwa kesabaran cepat 

atau lambat akan membuahkan hasil yang diharapkan. 

 

3. Unsur Instrinsik Novel 

 

Unsur intrinsik ialah unsur/bagian yang membentuk sebuah cerita (cerpen/novel). 

Unsur-unsur intrinsik tersebut, yaitu tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, 

gaya bahasa, dan amanat.  

a. Tema cerita 

Tama-tema adalah pokok Permasalahan yang menjadi dasar penceritaan. Untuk 

menentukan tema, harus dipahami dahulu setiap Pokok Persoalan dalam setiap 

peristiwa. Dengan kata lain tema adalah pokok persoalan dalam cerita.  

b. Alur cerita  

Alur atau plot adalah jalinan peristiwa yang bergerak mulai awal sampai dengan 

akhir cerita. Sebagai sebuah rangkaian cerita, alur selalu menampilkan konflik-

konflik. Konflik bisa berupa konflik internal, yaitu konflik yang terjadi pada diri 

tokoh dan konflik eksternal, yaitu konflik tokoh dengan sesuatu di luar tokoh. 

Konflik eksternal bisa terjadi antara manusia dengan manusia, manusia dengan 

alam, ataupun manusia dengan Tuhan. Tahapan alur secara lengkap, yaitu 
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pemaparan, penanjakan, konflik, klimaks, penurunan, peleraian, dan 

penyelesaian. Alur atau plot adalah rangkaian atau jalan cerita dari awal, tengah, 

sampai akhir.  

b.Penokohan (tokoh dan watak)  

Tokoh adalah individu rekaan yang membangun dan menjalani peristiwa dalam 

cerita. Tokoh tidak harus selalu manusia. Bila dilihat dari keterlibatannya dalam 

menggerakkan alur, tokoh dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tokoh 

sentral/utama, tokoh bawahan/pembantu, dan tokoh latar/sampingan. Penokohan 

yang sering disebut juga karakteristik ialah penyajian watak atau karakter tokoh 

dan pencitraan tokoh dalam cerita. Jika dilihat dari sifat tokoh, ada tokoh 

protagonis yang selalu memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, dan tokoh 

antagonis yang selalu berperilaku sebaliknya. Cara penokohan dapat dilakukan 

dengan dua cara. Pertama, secara langsung, deskriptif/analitik. Pengarang 

langsung melukiskan watak tokoh bagaimana ciri fisiknya, bagaimana 

perilakunya, pekerjaannya, dan sebagainya. Kedua, secara tidak langsung 

melukiskan watak tokoh. Sifat dan karakter tokoh dilukiskan melalui reaksi 

tokoh lain, melalui gambaran lingkungan sekitar tokoh, melalui aktivitas tokoh, 

dan melalui jalan pikiran tokoh.  

e. Latar atau setting adalah lukisan tempat, hubungan waktu, dan suasana 

terjadinya peristiwa. Latar adalah segala sesuatu yang melingkupi terjadinya 

peristiwa. Latar merupakan piranti wacana yang menjelaskan perihal tempat, 

waktu, keadaan sosial, keadaan budaya, sejarah, dan sebagainya. Latar adalah 

keterangan tempat, waktu, dan suasana cerita.  
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f. Sudut pandang Sudut pandang berhubungan dengan siapakah yang 

menceritakan kisah dalam novel.  

g. Gaya bahasa  

Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam mengungkapkan pikiran atau 

perasaan melalui bahasa dalam bentuk lisan atau tulisan. Gaya bahasa 

menyangkut cara khas pengarang dalam mengungkapkan ekspresi berceritanya. 

h. Amanat/nilai-nilai  

Amanat adalah pesan atau nasihat dari cerita yang dibaca. Dalam hal ini, 

pengarang menitipkan nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari cerita yang 

dibaca. Amanat berhubungan dengan bagaimana pembaca memahami dan 

meresapi cerita. Amanat adalah pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Biasanya amanat itu berupa pesan moral.  

4. Unsur-Unsur Ekstrinsik Novel  

Unsur ekstrinsik adalah segala faktor luar yang melatarbelakangi penciptaan karya 

sastra. Unsur ekstrinsik merupakan milik subjektif pengarang yang bisa berupa 

kondisi sosial, motivasi,  tendensi yang mendorong dan memengaruhi 

kepengarangan seseorang. Faktor-faktor ekstrinsik itu dapat meliputi: 

1. tradisi dan nilai-nilai; 

2. struktur kehidupan sosial; 

3. keyakinan dan pandangan hidup; 

4. suasana politik; 

5. lingkungan hidup; 
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6. agama, dan sebagainya.  

Lebih lengkapnya, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra terjemahan 

antara lain sebagai berikut. 

1. Nilai ideologis berarti kita mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan 

pandangan hidup, falsafah hidup.  

2. Nilai politis, berkaitan dengan pengaturan kehidupan untuk tujuan tertentu.  

3. Nilai ekonomi, berkaitan dengan kebutuhan hidup material manusia.  

4. Nilai sosial, berkaitan dengan hubungan manusia yang satu dengan yang 

lain.  

5. Nilai budaya, yakni nilai yang ada kaitannya dengan nilai perbuatan baik, 

tingkah laku, dan kepribadian. .  

6. Nilai religius, berkaitan dengan kepercayaan.  

7. Nilai humanistik, berkaitan dengan kemanusiaan.  

8. Nilai estetika, adalah nilai yang ada kaitannya dengan keindahan atau 

ketepatan pelukisan dan kesesuaian  

9. antara bentuk dan isi. Nilai edukatif, berkaitan dengan pendidikan.  

10. Nilai psikologis, berkaitan dengan kejiwaan atau watak  

11. Moral, berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. 

 

5.  Ciri-ciri Kebahasaan dalam Novel 

a. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. 

Contoh: 

1) Pertemuan itu dia lewati dengan penuh kenangan beberapa tahun yang lalu. 
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2) Dengan kemauannya, suka atau tidaknya,  kehidupannya telah mempunyai 

tujuan baru, makna baru. 

3) Sebenarnya Bulik Rum sudah menikah dengan Wiradad tetapi tuan Ichiro 

Nishizumi tidak peduli dengan semua itu dan memboyongnya ke Surabaya. 

 

b. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu (konjungsi 

kronologis, temporal).  

Contoh: sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 

 

c. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan (kata 

kerja material). 

Contoh: 

Enteng saja Pujo menyuruh istrinya untuk membersihkan salah satu kamar dari 

rumahnya yang berdinding papan, berlantai tanah, dan kalau mandi harus keluar 

ke belakang di dekat sumur. 

 

d. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukan kalimat tak langsung 

sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. 

Contoh: mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, 

menyatakan, menuturkan 

e. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau 

dirasakan oleh tokoh (kata kerja mental). 

Contoh: merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengatakan, 

menganggap. 



 

41 
 

f. Mengemukakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda 

(“....”) dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 

Contoh: 

1) Alam berkata, “Jangan diam saja, segera temui orang itu!”. 

2) “Tidak. Sekali saya bilang tidak!” teriak Lani. 

g. Menggunakan kata-kata sifat (descriptive language) untuk menggambarkan 

tokoh, tempat, atau suasana. 

 

Contoh: 

Segala sesuatu tampak dalam kendali sekarang: bahkan kamarnya sekarang 

sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, 

teratur rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah 

dilihatnya, ahli dalam membuat ragam makanan Timur dan Barat „yang sangat 

sedap‟. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. 

 

6.  Menyusun Novel sesuai Rancangannya 

 

1) Paragraf Pertama yang Mengesankan 

Selain judul, paragraf pertama adalah etalase sebuah cerita. Paragraf pertama itu 

sebagai kunci pembuka. Oleh karena itu, mulailah paragraf itu dengan kata-kata 

yang mengesankan yang membuat pembacanya penasaran; tidak, klise apalagi 

bila kemudian terkesan menggurui. Hal tersebut tentunya hanya menghadirkan 

kebosanan dan rasa apatis bagi pembacanya.  
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2) Pertimbangkan Pembaca dengan Baik 

Pembaca adalah konsumen, sedangkan pengarang adalah produsen. Produsen 

harus senantiasa mempertimbangkan mutu produknya agar bisa dipasarkan. 

Apalagi mengingat persaingan pasar yang semakin tajam. Pembaca sebagai 

konsumen, jelas memerlukan bacaan yang baru, segar, unik, menarik, dan 

menyentuh rasa kemanusiawian. 

3) Menggali Suasana 

Melukiskan suasana suatu latar kadang-kadang memerlukan detail yang apik dan 

kreatif. Sebab, penggambaran suasana yng biasa-biasa sudah dikenal umum, tidak 

akan begitu menarik bagi pembaca. Jika pengarang melukiskan keadaan Kota 

Jakarta secara umum, misalnya kesemerawutan lalu lintas, gedung-gedung tinggi, 

dan keramaian kotanya, berarti penggambaran itu tidak ada yang baru. Akan 

tetapi, ketika seorang pengarang sekilas melukiskan keadaan Kota Jakarta dengan 

mengaitkan suasana hati tokoh ceritanya, maka penggambaran itu menjadi begitu 

menyentuh. 

Contoh: 

Lampu-lampu yang berkilau terasa menusuk-nusuk matanya, sedangkan 

kebisingan menyayat-nyayat hatinya. Samar-samar dia sadari bahwa dia telah 

kehilangan adiknya: Paijo tercinta! 

 

4) Menggunakan Kalimat Efektif 

Kalimat-kalimat dlam sebuah cerita adalah kalimat yang berkategorikan kalimat 

efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berdaya guna, yang langsung 

memberikan kesan kepada pembaca. Kalimat demi kalimat, baik dalam dialog 
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maupun narasi, disusun seefektif mungkin, sehingga pembaca merasa mudah 

untuk menangkap maksud dari setiap bagian cerita itu hingga tamat. Di samping 

terampil menggunakan kalimat efektif, kita dituntut pula memiliki kekayaan kosa 

kata dan gaya bahasa agar cerita itu mengalir dengan lancar dan tidak kering serta 

membosankan. 

5) Menggerakkan Tokoh (Karakter) 

Dalam cerita mestilah ada tokoh. Tokoh-tokoh yang hadir senantiasa bergerak 

secara fisik dan psikis hingga terlukis kehidupan sebagaimana wajarnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Contoh: 

Lelaki berkacamata itu membuka kancing baju kemejanya bagian atas. Ia 

kelihatan gelisah, berkeringat, meski ia sedang berada di dalam ruangan yang 

berpendingin. 

Gerak-gerik tokoh, identitasnya (berkacamata) serta situasi kejiwaannya jelas 

tergambar dalam cuplikan di atas. Karakter tokoh benar-benar hidup sesuai 

dengan kondisi dan keadaan cerita yang dialaminya. 

6) Sentakan Akhir 

Cerita harus diakhiri ketika persoalaan sudah dianggap selesai. Kecenderungan 

cerita-cerita mutakhir adalah sentakkan akhir yang mengherankan, yang membuat 

pembaca ternganga dan penasaran. Mestinya cerita tersebut masih ada 

lanjutannya, namun lanjutannya itu hanya berada di pikiran pembaca itu sendiri. 

Dengan kata lain, akhir cerita merupakan sentakan yang membuat pembaca 

terkesan. Kesan yang ditimbulkannya mungkin bermacam-macam, misalnya 

senyum-senyum, menarik nafas panjang, merenung dalam karena terharu, dan 
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lain-lain. Kunci dari semua itu ada pada sentakan akhir dalam paragraf penutup 

cerita itu. 

 

F. Model Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA merupakan mata pelajaran 

wajib di SMA. Selain itu, Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang diujikan 

dalam Ujian Nasional termasuk isinya terdapat materi tentang sastra. Oleh karena 

itu, guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran.Tujuan pembelajaran tentu harus disesuaikan 

dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa 

Indonesia secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

agar mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

menyimak, berbicara, membaca, menulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap 

karya kesusastraan. 

 

Sejalan dengan karakteristik pendidikan saat ini, yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi, pembelajaran sastra dalam Kurikulum 2013 juga 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber 

belajar. Pemanfaatan TIK mendorong peserta didik dalam mengembangkan 

kreativitas dan berinovasi serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

sastra. Pembelajaran sastra di SMA tidak terlepas dari sumber belajar yang 

digunakan. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran adalah novel.  
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Pembelajaran Bahasa Indonesia materi sastra Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 

dengan Kompetensi Dasar(KD) 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

Sintak model pembelajaran pada kurikulum 2013 revisi adalah model Discovery 

Learning, Inquiry Terbimbing, Problem Based Learning, Problem Solving 

Learning jenis Trouble Shooting, Project Based Learning, dan Sintak Production 

Based Trainning. Agar pelaksanaan pembelajaran lebih terkonsep, proses 

pembelajaran materi novel perlu dibuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran(RPP) dan penulis memfokuskan pada pendekatan saintific dan 

model Discovery Learning. 

 

1. Pendekatan Ilmiah (Saintific approach) 

 

Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan 

menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang 

dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan 

saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam 

menganal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa  

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi 

searah dari guru (Agustina, dkk, 2016: 52). Oleh karena itu, kondisi pembelajaran 

yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari 

tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberitahu. 

 

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran harus menyentuh 

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran 
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terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yang dikaitkan dengan pendekatan 

saintifik sebagai berikut. 

a. Mengamati 

Metode mengamati mengutamakan proses pembelajaran. Metode ini memiliki 

keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik 

senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya (Kurniasih dalam 

Agustina,dkk, 2016: 54). Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuh rasa ingin 

tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi. Dengan mengamati peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan 

antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran. 

 

b. Menanya 

Aktivitas mengamati yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan cermat, akan 

muncul persepsi tentang objek yang diamati. Ada persepsi yang jelas, samar-

samar bahkan kemungkinan gelap sehingga memunculkan banyak pertanyaan 

(Priyatni dalam Agustina, dkk, 2016: 55).Melalui kegiatan menanya 

dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik.Pertanyaan dapat menggiring siswa 

untuk melakukan sebuah pengamatan yang lebih teliti. 

c. Mencoba 

Kegiatan mencoba adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta 

suasana kondusif  yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan aktivitas 

fisik yang memaksimalkan penggunaan indera dengan berbagai cara, media, dan 

pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide, gagasan, konsep, dan prinsip 

sesuai dengan kompetensi media pelajaran. Untuk memperoleh hasil belajar yang 
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nyata atau autentik, siswa harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama 

untuk materi atau substansi yang sesuai. 

d. Menalar 

Kegiatan 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. 

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta kata empiris 

yang dapat diobservasi untuk memeroleh simpulan berupa pengetahuan. 

 

e. Menyaji/Mengomunikasikan 

Kegiatan menyaji/mengomunikasikan dalam pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud nomor 81a tahun 2013 adalah menyampaikan 

hasil pengamatan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan presentasi laporan hasil 

percobaan, mempresentasikan peta konsep, dan lain-lain. 

 

2. Model Penemuan (Discovery Learning) 

 

Model penemuan (discovery learning) merupakan model pembelajaran penemuan 

untuk menemukan konsep, prinsip yang belum diketahui oleh peserta didik 

(Kemendikbud, 2013). Pembelajarn discovery learning merupakan pembelajaran 

kognitif yang menuntut guru kreatif menciptakan suasana yang dapat membuat 

peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuannya sendiri. Model discovery 

learning adalah teori belajar  yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran 
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yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, 

tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Menurut Priyatni (2014: 107- 

108), langkah-langkah model pembelajaran penemuan atau discovery learning 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Pemberian Rangsangan 

Pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar 

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri.Selain itu, pendidik dapat memulai 

kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, 

dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar 

yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. 

 

b. Identifikasi Masalah dan Merumuskan Hipotesis 

Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah  

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). 

c. Pengumpulan Data 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk 

menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis, dengan 

demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) 
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berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara 

dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan  sebagainya. 

 

d. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu 

ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, 

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung 

dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 

 

e. Pembuktian 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil data. Selain itu, bertujuan agar proses belajar akan 

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-

contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. 

f. Menarik Kesimpulan/ Generalisasi 

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian 

atau masalah yang sama. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-

prinsip yang mendasari generalisasi. 
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3. Model Pembelajaran Kooperatif 

   

Menurut Wina Sanjaya (2008: 194), Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 

empat sampai enam orang yang mempunyai latarbelakang kemampuan akademis, 

jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian 

dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan 

(reward), jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. 

Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan memiliki ketergantungan positif. 

Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung 

jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap 

anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan memiliki 

motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memeliki 

kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan 

kelompok.  

Peosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap, yaitu 

sebagai berikut. 

1 ) Penjelasan materi  

 

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi 

pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini 

adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini, guru 

memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai yang 

selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok ( 

team). Pada tahap ini guru dapat menggunakan metode ceramah, curah pendapat 
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dan tanya jawab, bahkan kalau perlu guru dapat menggunakan demonstrasi. Di 

samping itu, guru juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran agar 

proses penyampaian dapat lebih menarik siswa.  

2) Belajar dalam kelompok  

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, 

selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang 

telah dibentuk sebelumnya. Pengelompokan dalam SPK bersifat heterogen, 

artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, 

baik perbedaan gender, latar belakang agama sosial-ekonomi dan etnik serta 

perbedaan kemampuan akademis. Dalam hal kemampuan akademis, kelompok 

pembelajaran biasanya terdiri dari satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua 

orang dengan kemampuan sedang, dan satu lainnya dari kelompok kemampuan 

akademis kurang (Anita Lie, 2005). Selanjutnya Lie, menjelaskan beberapa alasan 

lebih disukainya pengelompokan heterogen. Pertama, kelompok heterogen 

memberikan kesempatan untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling 

mendukung. Kedua, kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antarras, 

agama, etnik, dan gender. Terakhir, kelompok heterogen memudahkan 

pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan 

akademis tinggi, guru mendapatkan satu asisten untuk setiap tiga orang. Melalui 

pembelajaran dalam tim siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar 

(sharing) informasi dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama, 

membandingkan jawaban mereka dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat.  
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3) Penilaian  

Penilaian dalam SPK bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan 

baik secara individual maupun secara kelompok. Tes individual nantinya akan 

memberikan informasi kemampuan setiap siswa; dan tes kelompok akan 

memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa 

adalah penggabungan keduanya san dibagi dua. Nilai setiap kelompok memiliki 

nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai 

bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota 

kelompok.  

4) Pengakuan tim  

Pengakuan tim (team recognition) adalah penetapan tim yang dianggap paling 

menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau 

hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut, diharapkan dapat 

memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim lain 

untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka.  

9. Teknik Pembelajaran 

Teknik penyajian pelajaran adalah cara-cara penyajian yang dikuasai guru untuk 

mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar 

pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh siswa dengan 

baik (Roestiyah, 2012: 1). 

a. Diskusi  

Teknik diskusi merupakan teknik yang di dalam pelaksanaannya terjadi proses 

interaksi antar dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar 
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pengalaman, informasi, memecahkan masalah, sehingga membuat para siswa aktif 

(Roestiyah, 2012: 5). 

b. Kerja Kelompok 

Teknik kerja kelompok merupakan suatu cara mengajar yang siswa ddi dalam 

kelasnya dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Biasanya kelompok tersebut terdiri atas lima sampai tujuh orang. 

Setiap kelompok tersebut bekerja sama dalam memcahkan masalah, atau 

melaksanakan tugas tertentu, dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah 

ditentukan pula oleh guru (Roestiyah, 2012: 15). 

c. Simulasi  

Simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang 

dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat mempelajari lebih mendalam 

tentang bagaimana orang itu dapat mempelajari lebih mendalam tentang 

bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Jadi, siswa itu berlatih 

memegang peranan sebagai orang lain. Simulasi mempunyai beracam-macam 

bentuk pelaksanaan peer-teaching, sosiodrama, psikodrama, permainan simulasi, 

dan bermain peran (Roestiyah, 2012: 22). 

b. Demonstrasi  

Teknik demonstrasi merupakan cara mengajar seorang guru yang menunjukkan 

atau memperlihatkan sesuatu proses terjadinya sesuatu, sehingga seluruh siswa 

dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengar, meraba, dan merasakan proses 

yang dipertunjukkan guru tersebut (Roestiyah, 2012: 83). 
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c. Karya Wisata 

Tekni karya wisata merupakan cara mengajar yang dilaksanakan dengan 

mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk 

mempelajari atau menyelidiki sesuatu, seperti pabrik, peternakan, perkebunan, 

museum, dan lainnya. Karya wisata bertujuan agar siwa memperoleh pengalaman 

langsung tentang suatu objek (Roestiyah, 2012: 85). 

d. Penyajian Kerja Lapangan 

Teknik penyajian kerja lapangan ialah cara mengajar dengan jalan mengajak 

siswa ke suatu tempat di luar sekolah, yang bertujuan tidak hanya sekedar 

mengadakakan observasi atau peninjauan saja, tetapi langsung terjun 

berpartisipasi ke lapangan kerja. Hal tersebut berguna agar siswa dapat 

menghayati sendiri serta mengadakan penyelidikan dan merasakan pekerjaan 

masyarakat (Roestiyah, 2012: 88). 

e. Tanya Jawab atau Dialog 

Teknik tanya jawab adalah teknik untuk memberi motivasi pada siswa agar 

bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mata pelajaran berlangsung atau 

guru yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada siswa untuk dijawab 

(Roestiyah, 2012: 129).  

h. Pemberian Tugas dan Resitasi 

Teknik pemberian tugas dan resitasi merupakan cara yang dilakukan oleh guru 

untuk memberikan pengalaman-pengalaman siswa dalam mengerjakan latihan 

dalam tugas. Teknik ini bertujuan agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih 

mantap, karena dalam mengerjakan tugas siswa akan memperluas pengetahuan 

(Roestiyah, 2012: 132-133). 
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i. Ceramah  

Teknik ceramah  merupakan cara mengajar tradisional yang telah lama dijalankan 

dalam sejaran pendidikan. Ceramah adalah cara mengajar dengan menyampaikan 

keterangan, informasi, atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah  

secara lisan (Roestiyah, 2012: 136-137).  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  dan  pengembangan  atau Research and 

Development (R&D). Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiyono (2011: 297) menyatakan 

bahwa untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang 

digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di 

masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk 

tersebut. 

 

Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan 

dan pembelajaran. Penelitian ini mengembangkan suatu produk berupa skenario 

dalam pembelajaran novel di SMA kelas XII.  
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B. Prosedur Penelitian 

Sugiyono (2018: 409) menyatakan bahwa ada 10 langkah penggunaan metode 

Research and Develoment (R & D). Akan tetapi bagi peneliti ditingkat S1 

penggunaan R&D tidak sampai pada tingkat pengujicobaan. Langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan ditunjukan pada skema 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Potensi dan Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah (Sugiyono, 2018: 409). 

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dan 

masalah adalah sesuatu atau persoalan yang harus diselesaikan. Sebagaimana yang 

telah disampaikan dalam latar belakang bahwa skenario pembelajaran perlu dibuat 

untuk mendukung pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. Oleh karena itu, permasalahan tersebut berpotensi untuk 

Skema 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and 

Develoment (R & D) 
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dikembangkannya skenario pembelajaran khususnya pada pembelajaran novel, dalam 

hal ini sesuai dengan pembelajaran novel pada KD 3.9 Menganalisis Isi dan 

Kebahasaan Novel dan 4.9 Merancang Novel atau Novelet dengan Memperhatikan Isi 

dan Kebahasaan. 

 

2. Pengumpulan Data/Mengumpulkan Informasi 

Setelah pootensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan update, maka 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

tersebut (Sugiyono, 2018: 411). 

Pengumpulan data dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap masalah dan 

potensi yang timbul. Dengan begitu, saat merencanakan produk dapat mengikuti data-

data yang sudah didapatkan. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi, 

wawancara, angket, dan lain-lain. 

 

3. Desain Produk 

Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang 

jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti 

mendesain sebuah produk pendidikan berupa skenario pembelajaran novel yang 

sesuai dengan potensi, masalah, serta data yang sudah didapat . 
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4. Validasi Desain 

Dikatakan rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasakan 

pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Validasi desain produk dapat dilakukan 

dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut (Sugiyono, 2018: 

414). Validasi desain produk peneliti akan dinilai oleh dosen atau pakar yang 

memiliki pengalaman dibidang skenario pembelajaran. Dosen atau pakar diminta 

untuk menilai desain produk peneliti, sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dilakukan dalam proses diskusi.  

 

5. Revisi/Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, 

maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba 

untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Peneliti yang mau menghasilkan 

produk tersebut juga bertugas memperbaiki desain (Sugiyono, 2018: 414). Setelah 

mendapat komentar dari dosen atau pakar melalui diskusi, peneliti melakukan 

revisi/perbaikan kelemahan dari desain sesuai saran yang diperoleh. 

 

C.  Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini ialah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru bahasa 

Indonesia di MAN 1 Bandarlampung dan hasil validasi produk berupa skenario 

pembelajaran novel. Sumber data dalam penelitian ini ialah instrumen penelitian 

berupa angket validasi produk. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Angket (Kuisioner) 

Angket atau kuisioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara 

tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden 

(Surdayono dkk, 2013-30). Angket dalam penelitian ini berupa angket validasi 

yang diberikan kepada ahli materi. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Metode wawancara dipilih agar 

peneliti dapat lebih dekat dengan narasumber sehingga informasi yang diperoleh 

lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan guru Bahasa Indonesia kelas XII 

MAN 1 Bandarlampung. Wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan 

yang berkaitan dengan skenario pembelajaran terutama pada pembelajaran novel 

di kelas XII. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan untuk memperoleh data 

untuk menjawab dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pertanyaan 

penelitian. Sugiyono (2018: 174) mengemukakan pada dasarnya terdapat dua macam 

instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan 

instrumen non-tes untuk mengukur sikap dan perilaku.  

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket yang terlampir. 

Angket atau kusioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara 

tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). Instrumen 

atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan yang harus dijawab atau di respon oleh responden (Sudaryono dkk, 2013-

30). Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket wawancara yang 

diberikan kepada guru Bahasa Indonesia kelas XII MAN 1 Bandarlampung dan 

angket validasi yang diberikan kepada dosen ahli. Adapun rincian instrumen tersebut, 

yakni sebagai berikut. 

1. Lembar wawancara yang diberikan kepada guru, untuk mengetahui kendala 

yang dialami sebagai dasar untuk membuat skenario pembelajaran. 
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Tabel 3.1 Lembar wawancara guru 

No. Pertanyaan 

1. Apakah Ibu membuat/menggunakan skenario pembelajaran? 

Jika ada, apakah skenario pembelajaran tersebut Ibu buat sendiri? 

Jika tidak, apa saja panduan yang Ibu gunakan sebagai perencanaan 

kegiatan pembelajaran? 

2. 

 

 

 

 

 

 

Apakah perencanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu pakai adalah buatan 

sendiri? 

Apakah perencanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu pakai sudah sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku? 

Apakah Ibu mengalami kendala saat menggunakan perencanaan kegiatan 

pembelajaran yang saat ini Ibu pakai, khususnya pada materi novel? 

Jika ada, apa saja kendala yang Ibu alami? 

Apakah indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran sudah 

tercapai dengan maksimal? 

3.  

 

Model pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran, 

khususnya pada materi novel? 

Media pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran, 

khususnya pada materi novel? 

4. Apakah perencanaan kegiatan pembelajaran  novel Ibu  menggunakan 1 

atau 2 model pembelajaran? 
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1. Lembar angket validasi yang diberikan kepada dosen ahli, untuk uji kelayakan 

produk skenario pembelajaran. Lembar angket terdiri atas dua aspek yaitu, aspek 

pembelajaran dan aspek isi (materi). 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif kualitatif. Data 

kuaitatif diperoleh dari masukan validator pada tahap validasi, masukan dari ahli 

materi, yaitu materi pembelajaran dan materi isi. Sugiyono (2018: 147) menjelaskan 

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa lembar penilaian  

yang berbentuk angket yang ditujukan kepada ahli media, ahli materi, dan guru 

Bahasa Indonesia. Untuk menentukan tingkat validitas media pembelajaran, dipakai 

skala pengukuran ratting scale. Dengan skala pengukuran ratting scale, data mentah 

yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif 

(Sugiyono, 2018: 97).  

 

Ratting scale juga lebih fleksibel, tidak terbatas pada pengukuran sikap saja tetapi 

untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lain seperti status sosial, 

ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain (Sugiyono, 2018: 

98). Jumlah alternatif respon yang ada biasa menggunakan skala 1-5 titik. Untuk 

mengurangi kecenderungan respon menjawab pilihan bersifat netral maka  
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pada penelitian ini pilihan yang bersifat netral sengaja tidak diberikan sebagai 

alternatif jawaban responden. Pada instrumen penelitian ini, penilaian masing-masing 

pernyataan dibagi menjadi empat skala, yaitu Kurang Layak,Cukup Layak, Layak, 

dan Sangat Layak. Kemudian keempat skala tersebut dituangkan dalam bentuk 

pilihan berupa angka 1, 2, 3, dan 4. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut.  

1. Hasil uji kelayakan dari ahli dicari rata-rata empirisnya dengan rumus: 

 

 

Keterangan:  

X = Skor Rata-rata  

∑X = Jumlah Skor  

n = Jumlah Responden 

Kemudian menghitung rerata persentase dengan rumus sebagai berikut  

 

 

 

2. Untuk mengetahui kualitas produk multimedia pembelajaran yang dikembangkan 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui angket dan setiap butir 

pertanyaan dibagi menjadi empat skala. Skor yang diperoleh kemudian diubah 

dalam bentuk persentase. Dasar penentuan skala dalam bentuk persentase 

mengadopsi cara Sukardi (2005); dan Sudaryono dkk (2013) sebagai berikut. 

 

 

n 

Rerata Presentase = skor Rata      rata x 100% 

       Skor Tertinggi 
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100% 

80% 

 

60% 

 

40% 

 

0% 

 Kurang Layak Cukup Layak Layak Sangat Layak 

Skema 3.2 Grafik Skala Likert.  

   
Keterangan: 

Angka 0% -    40%   = Kurang Layak 

Angka 26% -    60% = Cukup Layak 

Angka 51% -    80% = Layak 

Angka 76% -    100% = Sangat Layak 

 



     

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

 

Adapun simpulan yang didapat dari penilitian dan pengembangan skenario 

pembelajaran berbasis cooperative learning dan discovery learning pada 

pembelajaran  menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA kelas XII adalah 

sebagai berikut.  

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam 

pengembangan skenario pembelajaran ini dapat dilaksanakan hanya dengan 

5 tahap dari 10 tahap yang tersedia. Tahap-tahap tersebut yaitu, (1) potensi 

dan masalah, (2) Tahap pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) Validasi 

desain, dan (5) revisi desain. Dengan lima langkah tersebut sudah dapat 

menghasilkan produk yang layak. 

2. Mengenai produk skenario pembelajaran berbasis cooperative learning dan 

discovery learning pada pembelajaran menganalisis isi dan kebahasaan 

novel di SMA kelas XII ini sudah layak digunakan berdasarkan hasil dari 

pembimbingan. 
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5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat disarankan hal-hal berikut. 

1. Diharapkan program pengembangan ini bisa dijadikan cara oleh guru untuk 

menyusun dan mengembangkan skenario sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran dan memudahkan pengajar dalam melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Hasil penelitian ini ternyata masih terdapat keterbatasan yang harus dikaji 

kembali. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam metode, biaya, waktu, 

maupun pengetahuan peneliti, oleh karena itu bagi peneliti berikutnya 

diharapkan dapat melakukan penelitian dengan model pembelajaran lainnya 

dengan potensi dan masalah yang relevan. Model pembelajarannya seperti 

problem based learnng, project based learning,maupun cooperative 

learning dengan variasi berbeda yaitu, (1) Team Game Tournament (TGT), 

(2) Student Team Achievement Division (STAD), (3) Group investigation 

(GI),  (4) Jigsaw dan lainnya. 
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