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Masalah dalam penelitian ini, yakni pengembangan desain skenario pembelajaran 

teks prosedur berbasis pendekatan saintifik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 

untuk memdesain skenario pembelajaran, menguji kelayakan dan menguji 

efektivitas skenario pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan 

pembelajaran mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur.    

 

Penelitian ini menggunakan metode research and development (R & D) mengacu 

pada model Borg and Gall (1983) diawali dengan tahap studi pendahuluan, 

perencanaan, desain produk, uji validator, ujicoba lapangan  dan produk akhir. 

Revisi produk pengembangan dilakukan berdasarkan masukan dari setiap 

penilaian untuk menghasilkan skenario pembelajaran yang layak dan siap 

diimplementasikan.   

 

Hasil penelitian ini berupa (1) desain skenario pembelajaran berbasis pendekatan 

saintifik dengan tema ”mewariskan budaya lokal melalui teks prosedur”, (2) 

skenario pembelajaran berbasis pendekatan saintifik layak digunakan dan siap 
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diimplementasikan sebagai langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan hasil uji 

validasi dari  ahli pembelajaran dan guru bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil 

validasi dari ahli desain pembelajaran diperoleh skor rata-rata 8,30 dan rerata 

presentase  90,21% dengan kategori sangat layak dan hasil validasi guru bahasa 

Indonesia terhadap aspek desain pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran 

diperoleh rata-rata 8,60 dan rerata presentase 79,62%  dengan kategori sangat 

layak, dan (3) skenario pembelajaran yang dibuat terbukti efektif serta 

meningkatkan pemahaman belajar siswa terlihat pada total nilai N-Gain  22,46 

dengan kategori efektif. 

 

Kata Kunci: pendekatan saintifik, desain skenario pembelajaran teks prosedur, 

kelayakan produk, efektivitas produk 
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Kesuksesan tidak pernah final, kegagalan tidak pernah fatal, keberanian yang utama. 

(Anonim) 

 

 

Pemenang tidak akan pernah kalah dari tekanan.  

( Penulis)  

 



 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Puji Tuhan untuk rasa bahagia dan nikmat yang diberikan Tuhan Yesus, 

kupersembahkan karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku 

 Ibunda Ester Lumba dan Ayahanda Piter Sapu  

Terima kasih untuk doa, dorongan, pengorbanan, serta kasih sayang selama ini, 

semoga ananda bisa menjadi pengobat luka untuk hati yang sempat tergores. 

Karya ini juga kupersembahkan kepada dua orang perempuan hebat setelah 

ibunda tercinta yakni Ibu Elisabet dan Ibu Magdalena. 

 

Seorang laki-laki yang jika tiba waktunya menjadi pendamping hidupku.  

 

Almameter tercinta Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul 

“Pengembangan Desain  Skenario Pembelajaran Teks Prosedur Berbasis 

Pendekatan Saintifik  Pada Sisiwa SMP Kelas VII” merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Peneliti telah banyak 

menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi 

ini.  

 

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Siti Samhati, M.Pd. sebagai 

pembimbing I, Drs. Ali  Mustofa, M.Pd. sebagai pembimbing II, Dr. Farida 

Ariyani, M.Pd. selaku penguji utama  dan Megaria, M.Hum. selaku pembimbing 

II terdahulu, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini dengan penuh kesabaran, memberikan solusi, memotivasi, mengarahkan, 

menjelaskan, memberikan saran, serta nasihat yang amat sangat berharga bagi 

penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini juga penulis 

ini mengucapkan terima kasih kepada:  



vii 
 

1. Bambang Riadi, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia yang telah membimbig penulis selama menempuh 

perkuliahan.  

2. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd.selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni.  

3. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan  FKIP  Universitas Lampung. 

4. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung 

5. Bapak dan Ibu dosen serta staf Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, 

terima kasih untuk ilmu yang berguna untuk penulis. 

6. Bapak dan Ibu Staf administrasi FKIP Unila;  

7. Ayahanda dan ibunda tercinta, ibu Elisabet, ibu Magdalena, abang Lukas , 

abang Yosua, abang Yeremia, abang Ishak, abang Alfred, abang Yosep, kak 

Min, kak Rut, sepupu-sepupu  dan seluruh keluarga besarku yang senantiasa 

sabar menanti keberhasilanku terima kasih atas dukungan, motivasi, serta 

doannya; 

8. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan  selama di Lampung 

Mbak Ana, Mbak Ika, Mbak Omi dan satu-satunya lelaki yang selalu menjadi 

bodyguard selama kurang lebih 5 tahun ini Stefanus Andrio Saputra. 

9. Sahabat pejuang S.Pd, Anania Eviyana Luxerima Sitohang, Getri Novianti 

Pasaribu, Lenny Rahmawati, Nurul Hasanah, dan Widia Fitriani, terima kasih 

kuucapkan untuk kebersamaannya yang tak pernah hilang dari ingatanku,serta 

dukungan dan doa yang tak pernah berakhir sampai detik ini; 



viii 
 

10. Sahabat BTJ, Cici Novia Putri, Getri Novianti Pasaribu, Maria Roselina 

Sinaga, dan Tinus Aptrines Putri, yang selalu ada dibelakang layar kehidupan 

kampus, serta dukungan, motivasi dan doa yang tak pernah berakhir. 

11. Sahabat putih abu-abu  Aryani, Selvia, Fitriyani, Desi, Iwan, Yudha, Ipul 

yang selalu dukung aku dari kejauhan, terima kasih untuk pertemanan yang 

baik walaupun dipisahkan jarak yang sangat jauh.  

12. Teman-teman program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

angkatan 2015, terima kasih atas persahabatan, doa serta kebersamaan yang 

telah kita ukir bersama; 

13. Kakak tingkat 2013, 2014 serta adik tingkat 2016,2017,2018 terima kasih atas 

dukungan, persahabatan serta kebersamaan yang telah kalian berikan; 

14. POMK FKIP Unila, terima kasih untuk kesempatan berpelayanan bersama  

serta kebersamaan yang telah kita lewati bersama.  

15. Rumah Ibadah Pos pelayanan  GPIB Marturia Lampung, terima kasih sudah 

memberikan rasa kekeluargaan yang begitu besar antara jemaat satu dan 

jemaat yang lainnya.  

16. Keluarga 45 hari, Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Bapak dan Ibu 

Suwito, Mas Ari, Mbak Fita, Mas Tino, Arka, Pak le, Bule, Bayu, Eki, Ney, 

Pipit, Ade, Nyoman, Ute, Diah, dan Eka terima kasih untuk dukungan serta 

kebersamaan yang telah kita lewati bersama. 

17. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.  

Bandar Lampung, 6 April 2022 

 

 

 

Penulis 

Mery Elisabeth 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 Halaman 

 

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................  i 

ABSTRAK ......................................................................................................  ii 

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................  v 

SURAT PERNYATAAN ...............................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................  viii 

MOTO .............................................................................................................  ix 

PERSEMBAHAN ...........................................................................................  x 

SANWACANA ...............................................................................................  xi 

DAFTAR ISI 

1.1 Latar belakang   ...................................................................................  1 

1.2 Rumusan masalah ...............................................................................  5 

1.3 Tujuan penelitian ................................................................................  6 

1.4 Manfaat penelitian ..............................................................................  6 

1.5 Ruang lingkup penelitian ....................................................................  7 

2.1 Keterampilan menulis .........................................................................  8 

2.2 Pembelajaran berbasis pendekatan saintifik .......................................  11 

2.2.1 Pengertiaan Pendekatan Saintifik ............................................  12 

2.2.2 Karakteristik Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik ......  13 

2.2.3 Tujuan Pembelajaran dengan pendekatan saintifik .................  13 

2.2.4 Prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik .................  14 

2.2.5 Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan  

saintifik ....................................................................................  15 

 

2.3 Strategi pembelajaran ..........................................................................  17 

2.3.1 Pengertian strategi pembelajaran ............................................  17 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat strategi pembelajaran .............................  18 

2.3.3 Konsep dasar strategi pembelajaran ........................................  20 

...................................................................................................  xiv 

DAFTAR SKEMA .........................................................................................  xvii 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xix 

 

I. PENDAHULUAN  

 

II. LANDASAN TEORI 



xii 

 

2.3.4 Kriteria pemilihan strategi pembelajaran ................................  21 

2.3.5 Ruang lingkup strategi pembelajaran ......................................  21 

2.3.6 Desain pembelajaran ...............................................................  22 

2.3.7 Model pembelajaran ................................................................  23 

2.3.8 Metode pembelajaran ..............................................................  24 

2.3.9 Media pembelajaran ................................................................  24 

2.3.10 Materi pembelajaran ...............................................................  26 

 

2.4 Komponen pembelajaran ....................................................................  27 

2.4.1 Perencanaan pembelajaran .......................................................  27 

2.4.2 Pelaksanaan pembelajaran ........................................................  30 

2.4.3 Penilaian pembelajaran .............................................................  34 

 

2.5 Teks prosedur ......................................................................................  44 

2.5.1 Pengertian teks prosedur...........................................................  44 

2.5.2 Tujuan teks prosedur ................................................................  45 

2.5.3 Struktur teks prosedur...............................................................  45 

2.5.4 Ciri-ciri dan kebahasaan teks prosedur .....................................  47 

2.5.5 Isi teks prosedur ........................................................................  51 

 

3.1 Desain Penelitian... .............................................................................  52 

3.1.1 Studi Pendahuluan ....................................................................  54 

3.1.2 Perencanaan ..............................................................................  55 

3.1.3 Pengembangan Draf Produk .....................................................  58 

3.1.4 Uji Validasi ...............................................................................  61 

3.1.5 Uji coba Lapangan ....................................................................  61 

3.1.6 Penyempurnaan Produk Akhir .................................................  61 

3.2 Tempat dan subjek penelitian .............................................................  62 

3.3 Data dan sumber data ..........................................................................  62 

3.4 Instrumen penelitian ............................................................................  63 

3.5 Teknik pengumpulan data ...................................................................  68 

3.6 Teknik analisis data .............................................................................  70 

 

4.1 Hasil ....................................................................................................  72 

4.1.1 Hasil Pengembangan Skenario Pembelajaran Teks Prosedur 

Berbasis Pendekatan Saintifik ..................................................  72 

4.1.2 Hasil Uji Kelayakan Pengembangan Skenario Pembelajaran ..  73 

4.1.3 Hasil Uji Efektivitas Produk Pengembangan Skenario 

Pembelajaran ............................................................................  80 

 

4.2 Pembahasan.................. .......................................................................  80 

4.2.1  Pengembangan Skenario Pembelajaran Teks Prosedur  

Berbasis Pendekatan Saintifik…………… ..............................  80 

 

III. METODE PENELITIAN 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  



xiii 

 

4.2.2  Pembahasan Uji Kelayakan Pengembangan Skenario  

Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik ...........................  92 

4.2.3  Pembahasan Uji Efektivitas  Skenario Pembelajaran Berbasis  

Pendekatan Saintifik .................................................................  93 

 

V. PENUTUP 

5.1 Simpulan .............................................................................................  96 

5.2 Saran ...................................................................................................  97 

 

DAFTAR PUSTAKA

  

LAMPIRAN   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR SKEMA  

 

 

Skema 1 R&D Borg and Gall (1983) ...............................................................  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL  

 

 

Tabel 2.1 Instrumen pengamatan dengan skala pembelajaran .........................   36 

Tabel 2.2 Instrumen penilaian diri  ..................................................................   37 

Tabel 2.3 Instrumen penilaian antar siswa  ......................................................   38 

Tabel 2.4 Rubrik Penilaian menyajikan teks prosedur ....................................   40 

Tabel 2.5 Rubrik penilaian kemampuan menulis teks prosedur  .....................   42 

Tabel 2.6 Rubrik penilaian portofolio  .............................................................   43 

Tabel 2.7 Jurnal konsultasi  ..............................................................................   44 

Tabel 2.8 contoh bentuk penggunaan kata-kata kerja perintah  .......................   50 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen Validasi Ahli Desain Pembelajaran .................  63 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen Validasi Guru Bahasa Indonesia  .....................  66 

 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Desain Pembelajaran  .......................................   73 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Guru Bahasa Indonesia ............................................   77 

Tabel 4.3 Hasil validasi kelayakan Skenario pembelajaran oleh ahli desain 

pembelajaran dan guru bahasa Indonesia  ........................................................  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 

Lampiran 1 Surat izin penelitian dari FKIP .....................................................  103 

Lampiran 2 Surat Izin penelitian dari Sekolah .................................................  104 

Lampiran 3 Surat Permohonan Validasi Instrumen dari prodi ........................  105 

Lampiran 4 Lembar Kuisioner untuk studi pendahuluan .................................  106  

Lampiran 5 Silabus ..........................................................................................  111 

Lampiran 6 RPP ...............................................................................................  122 

Lampiran 7 Produk dan hasil uji kelayakan dari ahli desain pembelajran  ......  154 

Lampiran 8 Produk dan hasil uji kelayakan dari guru bahasa Indonessia .......  174 

Lampiran 9 Daftar nilai siswa ..........................................................................  179 



 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Kurikulum 2013 atau biasa disingkat dengan k13 merupakan kurikulum terbaru 

yang telah diterapkan diberbagai jenjang pendidikan di Indonesia.  Penerapan 

kurikulum 2013 saat  ini, diharapkan dapat menghasilkan siswa-siswi yang  

produktif , kreatif, inovatif, afektif  melalui penguatan  sikap, keterampilan dan  

pengetahuan terintegrasi. Konsep yang sudah di bangun dalam  kurikulum 2013 

ini  lebih baik dan lebih terarah,  karena didalamnya peserta didik tidak hanya 

menerima materi saja, melainkan juga diajarkan nilai positif untuk membangun 

karakter peserta didik satu sama lain. 

 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam proses 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach) atau 

biasa di kenal dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan yang berfokus kepada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Pendekatan saintifik memiliki beberapa langkah, seperti yang tercantum dalam 

Permendikbud  No. 22 Tahun 2016 yang menyatakan, pendekatan saintifik 

merupakan suatu proses pembelajaran yang di rancang sedemikian rupa agar 

peserta didik secara aktif  mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan 
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mengomunikasikan. Melalui pendekatan saintifik diharapkan siswa memiliki 

kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan jauh lebih baik.  

Penerapan  K13 mengharuskan guru untuk mempunyai  kemampuan  menguasai 

teknologi dalam membantu  tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan akhir dari 

pembelajaran bahasa yaitu untuk penumbuhan dan peningkatan penilaian 

berbahasa  pada siswa.  Pembelajaran  Bahasa Indonesia dalam  k13 menerapkan 

pembelajaran yang berbasis teks, agar siswa dapat memproduksi dan 

menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Pembelajaran 

bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa 

(1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata 

atau kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan 

bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa bersifat 

fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari 

konteks karena bentuk bahasa yang  digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, 

dan ideologi penggunanya, dan (4) bahasa merupakan sarana pembentukan 

kemampuan berpikir manusia (Kemendikbud,2013:v). 

 

Buku siswa Bahasa Indonesia kelas VII SMP revisi 2017, ada delapan teks materi 

pokok yang akan dipelajari. Salah satu dari  kedelapan  teks tersebut yang akan 

diteliti oleh penulis, yaitu teks prosedur. Dalam silabus mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang sesuai dengan kurikulum  saat ini, teks prosedur  pembelajaran 

Bahasa Indonesia kelas VII SMP terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 3.5 

mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan  membuat 

(cara memainkan alat musik/tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dll) 
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dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dan KD 4.5 menyimpulkan  isi 

teks prosedur (cara memainkan alat musik/tarian daerah, cara membuat kuliner 

khas daerah,dll) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar.  

 

Berdasarkan   kompetensi dasar tersebut,  siswa akan mudah tertarik pada 

pembelajaran bahasa Indonesia yang berhubungan erat dengan latar belakang 

kehidupan mereka, apabila proses pembelajaran tersebut diambil dari lingkungan 

dan mempunyai kesamaan dengan mereka. Dengan demikian, secara umum guru 

hendaknya memdesain  skenario pembelajaran dengan menerapkan prinsip 

mengutamakan lingkungan sekitar salah satunya dengan penerapan muatan lokal 

yang diketahui oleh peserta didik.  

 

Menurut Peter Scwarts dalam (Sutikno : 2009), skenario adalah sebuah gambaran 

yang konsisten tentang berbagai kemungkinan (keadaan) yang terjadi di masa 

yang akan datang, dan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

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

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik,1995:57). 

Jadi, peneliti menarik kesimpulan bahwa skenario pembelajaran merupakan 

urutan kegiatan yang telah disusun oleh seorang guru sebelum memasuki proses 

belajar mengajar sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar 

dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya skenario pembelajaran maka 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  
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Potensi dan masalah yang ditemui berdasarkan studi pendahuluan yang telah 

dilakukan oleh peneliti di SMPN 01 Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, 

pada tanggal 18 Maret 2019. Memperlihatkan proses hasil belajar mengajar masih 

menggunakan skenario pembelajaran yang didapatkan dari Kegiatan Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan masih menggunakan metode ceramah. 

Pelajaran bahasa Indonesia khususnya pada pembelajaran teks prosedur guru 

memakai buku teks yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan  kemasan 

indomie sebagai media dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran kurang menarik minat siswa. Oleh sebab itu peneliti ingin 

mengembangkan dan mendesain skenario pembelajaran dengan menerapkan 

materi muatan lokal untuk menarik minat dan meningkatkan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada  teks prosedur  siswa SMP kelas VII. 

 

Pemilihan pengembangan desain skenario pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan saintifik karena pada proses pembelajaran  materi teks prosedur 

terdapat tahap-tahapan yang perlu dipahami oleh siswa sehingga peneliti memilih 

untuk menerapkan pendekatan saintifik Permendikbud  No. 22 Tahun 2016   yang 

mengandung 5M, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar, dan mengomunikasikan. Dengan menerapkan 5M tersebut siswa akan 

lebih mudah untuk memahami teks prosedur dengan cara mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar dan mengomunikasikan objek yang diteliti 

pada pembelajaran  teks prosedur. Pembelajaran teks prosedur tercantum pada 

kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks 

prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan alat musik/tarian 
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daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan 

didengar. Berdasarkan KD tersebut, maka peneliti menerapkan muatan lokal 

daerah Lampung pada pembelajaran  materi teks prosedur “cara membuat seruit”. 

Pada materi teks prosedur akan disampaikan tahapan kegiatan pembuatan seruit 

karena akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik dari daerah mana 

kegiatan seruit tersebut dan menambahkan keingintahuan mengenai kearifan lokal 

daerah khususnya daerah Lampung. 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini berjudul“Pengembangan 

Desain Skenario Pembelajaran Pada Teks Prosedur Berbasis Pendekatan 

Saintifik  siswa SMP Kelas VII” .  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. bagaimanakah pengembangan desain skenario pembelajaran  teks prosedur 

berbasis pendekatan saintifik pada siswa kelas VII SMPN 1 Abung Selatan 

Lampung Utara? 

2. bagaimanakah kelayakan desain skenario pembelajaran teks prosedur berbasis 

pendekatan saintifik pada siswa kelas VII SMPN 1 Abung Selatan Lampung 

Utara? 

3. bagaimanakah efektivitas desain  skenario pembelajaran teks prosedur 

berbasis pendekatan saintifik pada siswa kelas VII SMPN 1 Abung Selatan?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini  sebagai berikut:  

1. Mengembangkan desain skenario pembelajaran teks prosedur berbasis 

pendekatan saintifik;  

2. mengetahui kelayakan desain skenario pembelajaran teks prosedur berbasis 

pendekatan saintifik; dan 

3. menguji efektifitas desain pengembangan skenario pembelajaran teks prosedur 

berbasis pendekatan saintifik.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis. 

a. Manfaat teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

dalam memperkaya pengetahuan tentang mengembangkan skenario 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik.  

b. Manfaat praktis 

1. khususnya guru Bahasa Indonesia hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

panduan baru dalam proses kegiatan belajar mengajar  mengenai 

pembelajaran teks prosedur berbasis pendekatan saintifik. 

2. manfaat untuk tenaga pendidik lainnya dan siswa dapat menjadi wawasan 

baru atau referensi baru dalam penerapan pembelajaran teks prosedur 

berbasis pendekatan saintifik.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagai penegasan terhadap judul dan rumusan masalah, ruang lingkup penelitian 

ini mencakup : 

1. subjek  penelitian, yaitu skenario pembelajaran teks prosedur berbasis 

pendekatan saintifik.   

2. Objek penelitian, yaitu siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 1 Abung Selatan, 

Lampung Utara. 

3. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Abung Selatan Lampung Utara 

Tahun Ajaran 2019/2020. 
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II. LANDASAN TEORI  

 

 

 

2.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, 

pengetahuan, ilmu, dan pengalaman dapat dituang ke dalam keterampilan 

berbahasa yang  produktif. Suatu keterampilan berbahasa yang sering  

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung  yakni ketrampilan 

menulis. Keterampilan menulis dipengaruhi oleh keterampilan produktif  lainnya, 

seperti aspek  berbicara maupun keterampilan reseptif  yaitu aspek membaca dan 

menyimak serta pemahaman kosa kata, diksi, keefektifan kalimat, penggunaan 

ejaan, dan tanda baca. 

 

2.1.1 Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (1983: 117) menulis berarti mengekspresikan secara tertulis 

gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan  hal  itu 

adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau 

pembaca bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan 

mudah dimengerti.  Menurut Rusyana (1984: 191), memberikan batasan bahwa 

kemampuan menulis atau mengarang adalah kemampuan menggunakan pola-pola 

bahasa dalam tampilan tertulis untuk mengungkapkan gagasan atau  pesan 

kemampuan menulis mencakup berbagai kemampuan, seperti kemampuan 



9 

menguasai gagasan yang dikemukakan, kemampuan menggunaka unsur-unsur 

bahasa, kemampuan menggunakan gaya, dan kemampuan menggunakan ejaan 

serta tanda baca. Berdasarkan pendapat kedua ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hakikat keterampilan menulis adalah kemampuan dan  kecakapan 

seseorang dalam  menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan melalui bahasa tulis 

sesuai dengan ketentuan kebahasaan dan dapat dipahami oleh orang lain. 

 

 

2.1.2 Tujuan Menulis 

Menulis harus memiliki sebuah tujuan untuk menghasilkan sebuah informasi yang 

akan ditemukan oleh pembaca. Tujuan menulis dapat ditentukan sebelum 

memulai kegiatan menulis. Tujuan menulis dapat memberikan gambaran dengan 

jelas. Ada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai setiap jenis tulisan, menurut 

Dalman (2015: 13) tujuan menulis ditinjau dari sudut kepentingan tulisan tersebut, 

berikut uraiannya. 

1. Tujuan penugasan  

Pada umumnya, para pelajar menulis dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang 

diberikan guru atau sebuah lembaga. Bentuknya biasa berupa makalah, laporan, 

ataupun karangan bebas. 

2. Tujuan estetis.  

Bagi sastrawan, menulis puisi, cerpen maupun novel bertujuan untuk menciptakan 

sebuah keindahan (estetis) dalam sebuah cerpen maupun novel. 

3. Tujuan penerangan.  

Surat kabar maupun majalah merupakan media yang berisi tulisan dengan tujuan 

penerangan. Tujuan utama penulis membuat tulisan adalah untuk memberi 
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informasi kepada pembaca. Informasi yang dibutuhkan bias berupa politik, 

ekonomi, pendidikan, agama, social, maupun budaya. 

4. Tujuan pernyataan diri 

Pernyataan diri dapat dibuat berupa surat pernyataan ataupun surat perjanjian. Hal 

tersebut menegaskan tentang apa yang telah diperbuat. 

5. Tujuan kreatif.  

Menulis sebenarnya berhubungan dengan proses kreatif, terutama dalam menulis 

karya sastra, baik benrbentuk puisi maupun prosa. 

6. Tujuan komsumtif.  

Ada kalanya tulisan diselesaikan untuk dijual dan dikonsumsi oleh para pembaca. 

Dalam hal ini, penulis lebih mementingkan kepuasan pada diri pembaca. 

 

 

2.1.3 Manfaat Menulis 

Adapun manfaat menulis, menurut Dalman (2015: 6) menulis memiliki banyak 

manfaat yang dapat dipetik dalam kehidupan ini, diantaranya; 

(1) peningkatan kecerdasan,  

(2) pengembangan daya inisiatif dan kreativitas,  

(3) menumbuhkan keberanian, dan  

(4) pendorongan kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

 

 

2.1.4 Jenis-jenis Teks 

Berdasarkan pembelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 sangat ini 

menekankan pada  pembelajaran Bahasa Indonesia yang berbasis teks. 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII SMP Revisi 2017, ada delapan teks 

yang menjadi materi pokok, yakni: 

1. teks deskripsi 

2. cerita fantasi 

3. teks prosedur 

4. laporan hasil observasi 

5. puisi rakyat 

6. cerita rakyat 

7. surat 

8. literasi 

 

 

2.2 Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik  

 

Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara siswa dan guru 

untuk mencari dan mendapatkan informasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah 

proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah ataupun dirumah. Guru 

merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 

pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, memiliki tanggungjawab yang besar, 

kadangkala pendidik harus bisa memfasilitator dan harus bisa mengelola 

pembelajaran dengan baik. Pembelajaran dapat memberikan perubahan yang pasti 

ketika guru dapat membina pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai hal 

tersebut,  maka diperlukannya esensi pendekatan yang sesuai dengan kurikulum.  

Penerapan kurikulum 2013  saat ini, banyak sekali esensi pendekatan dalam 

pembelajaran salah satunya pendekatan saintifik atau yang kerap dikenal dengan 

pendekatan ilmiah.  
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2.2.1 Pengertian Pendekatan Saintifik  

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 mengemukakan bahwa pendekatan saintifik 

atau umumnya dikenal dengan pendekatan ilmiah merupakan pendekatan dalam 

Kurikulum 2013. Nurdyansyah menyatakan bahwa pendekatan  ilmiah merupakan 

konsep yang menginspirasi atau melatarbelakangi perumusan metode dalam 

mengajar dengan menerapkan ciri ilmiah. Pendekatan dalam pembelajaran ilmiah 

merupakan bagian dari pendekatan pedagogik pada proses pembelajaran sebagai 

landasan penerapan metode ilmiah. Penerapan dalam pendekatan saintifik tidak 

hanya berfokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam 

melakukan pengamatan, tetapi bagaimana mengembangkan pengetahuan serta 

keterampilan berpikir sehingga mendukung aktivitas dan kreativitas dalam 

berinovasi atau berkarya.  

 

Pendekatan ilmiah merupakan penggunaan teori bidang tertentu untuk mendekati 

suatu masalah. Menurut Hosnan dalam Kholifah (2016: 114) menyatakan bahwa 

pandangan teori yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memilih model, 

metode, dan teknik pembelajaran. Suatu proses yang digunakan guru dalam 

menyajikan bahan pelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya 

yang bersifat masih umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, 

dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan ilmiah merupakan pembelajaran yang mengadopsi 

langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. 

Jadi menurut peneliti, pembelajaran berbasis pendekatan saintifik merupakan 

proses pembelajaran yang fokus kepada peserta didik dan guru hanya sekedar 
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fasilitator. Penerapan pendekatan saintifik ini, siswa dituntut untuk menemukan 

sendiri materi yang berkaitan dengan materi pembelajaran tertentu.  

 

2.2.2 Karakteristik Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik  

Menurut Chotimah dan Fathurrohman (2018: 140), karakteristik pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik sebagai berikut.  

1. Berpusat kepada peserta siswa.  

2. Melibatkan ketrampilan proses sains dalam mengkontruksi konsep, hukum, 

atau prinsip.  

3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik.  

4. Dapat mengembangkan karakter peserta didik.  

5. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu bukan sebatas 

khayalan.  

6. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun sistem 

penyajiannya tetap menarik.  

 

 

2.2.3 Tujuan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik  

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan 

pendekatan tersebut, berikut tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

(Chotimah dan Fathurrohman, 2018: 142): 
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1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggipeserta didik. 

2. Untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik. 

3. Terciptanya kondisi pembelajaran yang membuat peserta didik merasa 

bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan.  

4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

5. Untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide khususnya 

dalam menulis artikel ilmiah.  

6. Untuk mengembangkan karakter peserta didik.  

 

 

2.2.4 Prinsip Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik  

Menurut Chotimah dan Fathurrohman (2018: 142), prinsip pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik sebagai berikut.  

1. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik.  

2. Pembelajaran membentuk  students’ self concept 

3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme.  

4. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip.  

5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir 

peserta didik. 

6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan motivasi 

mengajar guru. 
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7. Memberikan kesempatan kepada pserta didik untuk melatih kemampuan 

dalam komunikasi.  

8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang kontruksi 

peserta didik dalam struktur kognitifnya.  

 

2.2.5  Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik  

Langkah langkah pendekatan saintifik menurut Majid (2014: 211-232)  

menyatakan bahwa pendekatan saintifik memiliki langkah-langkah  pembelajaran 

yaitu sebagai berikut. (a) mengamati, (b) menanya, (c) menalar, (d) mencoba, (d) 

mengolah, (e) menyajikan, (f) menyimpulkan dan  (g) mengkomunikasikan.  

Menurut pendapat Daryanto (2018: 46)  pendekatan saintifik memiliki langkah-

langkah pembelajaran yaitu  mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan dan mencipta.    

 

Menurut kemendikbud dalam Abidin (2014: 133-141) langkah-langkah  

pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai berikut:  

a. Mangamati, yaitu pada langkah ini mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. Dalam peyajian pembelajaran pendidik dan peserta didik perlu 

memahami apa yang hendak dicatat, melalui kegiatan pengamatan mengingat 

peserta didik masih dalam jenjang sekolah dasar, pengamatan akan lebih banyak 

menggunakan media gambar. Dengan metode mengamati peserta didik 

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan 

materi pembelajara yang digunakan oleh pendidik. 

b. Menanya,  yaitu pendidik membuka kesempatan secara luas kepada peserta 

didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat atau diamati. Pendidik 
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membimbing peserta didik agar dapat mengajukan pertanyaan. pertanyaan 

tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam. 

Dengan media gambar, peserta didik diajak bertanya jawab kegiatan apa saja yang 

harus dilakukan.  

c. Menalar,  yaitu pendidik dan peserta didik merupakan pelaku aktif dalam proses 

pembelajaran. Titik tekannya tentu banyak hal dan situasi peserta didik harus 

lebih aktif daripada pendidik. Dalam kegiatan ini pendidik memberikan intruksi 

singkat contoh-contoh, bisa dilakukan sendiri maupun simulasi.  

d. Mencoba,  yaitu untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kegiatan mencoba, pendidik 

merumuskan tujuan dan menjelaskan secara singkat dan jelas apa yang dilakukan 

dengan baik dan perhitungan waktu yang tepat.  

e. Mengkomunikasikan,  yaitu kemampuan meyampaikan hasil kegiatan yang 

telah dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, dalam hal ini peserta didik harus 

mampu menuliskan dan berbicara secara komunikatif dan efektif tentang hasil 

belajar yang telah disampaikan. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah 

langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran dimulai dari mengamati,  

menanya, menalar, mencoba, mengelola, menyajikan, menyimpulkan,  

mengkomunikasikan. Kegiatan pendekatan  saintifik tersebut bertujuan  

untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam  memahami  

berbagai materi. 
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2.3 Strategi Pembelajaran  

Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, setiap guru dituntut untuk 

memahami benar strategi pembelajaran yang akan diterapkannya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, seorang guru perlu memikirkan strategi pembelajaran yang 

akan digunakannya. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat berdampak pada 

tingkat penguasaan  atau prestasi belajar siswa. 

 

 

2.3.1 Pengertian Strategi Pembelajaran  

Secara bahasa, strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategia” yang 

memiliki makna “seni seorang jenderal”. Adapun secara istilah, strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dalam mengorganisasikan 

komponen-komponen pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Hidayat, 2017: 32).  Menurut Wetty (2011: 5) mengungkapkan 

strategi pembelajaran dapat diartikan  sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan  tertentu. Strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang 

dibuat dan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  
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2.3.2 Tujuan dan Manfaat Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran  memiliki beberapa tujuan yakni sebagai berikut; 

1. sebagai proses pengembangan pengajaran sistematis yang digunakan secara 

khusus sesuai dengan teori-teori pmbelajaran dan pengajaran untuk menjamin 

kualitasnya. Perencanaan ini akan menganalisis kebutuhan dari proses belajar 

dengan alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk 

didalamnya melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas 

pengajaran, 

2. sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil 

penelitian dan teori-teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya 

dalam pembelajaran, 

3. sebagai sains, yakni mengkreasikan secara detail spesifikasi dari 

pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan terhadap 

situasiataupun fasilitas pembelajaran dalam lingkup unit-unit yang luas dan 

sempit dari materi pelajaran dengan segala tindakan kompleksitasnya, 

4. sebagai realitas, yakni ide pengajaran yang dikembangkan dengan memberikan 

hubungan pengajaran setiap waktu. Dalam suatu proses yang berjalan, 

perencana mengecek bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains 

serta dilaksanakan secara sistematik, 

5. sebagai suatu sistem, yaki susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur 

yang mengerakkan pembelajaran. pengembangan sisten pembelajaran melalui 

proses yang sistematik selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada 

sistem perencanaan, dan 
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6. sebagai teknologi, yakni suatu perencanaan yang mendorong penggunaan 

teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif serta teori-

teori konstruktif terhadap solusi dari problem pengajaran.  

 

Adapun kegunaan atau manfaat strategi pembelajaran menurut Hidayat(2017:34)  

antara lain diterangkan sebagai berikut.  

1. Bagi peserta didik 

a. Peserta didik terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan 

kemampuan diri sendiri.  

b. Peserta didik memiliki pengalaman berbeda dibanding temannya, meskipun 

terdapat juga pengalaman belajar yang sama. 

c. Peserta didik dapat memacu prestasi berdasarkan kecepatan belajarnya 

masing-masing secara optimal.  

d. Terjadi persaingan yang sehat untuk mencapai hasil belajar yang efektif  dan 

efisien. 

e. Peserta didik mendapatkan kepuasaan manakala hasil belajar sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan.  

f. Peserta didik dapat mengulang ujian jika terjadi kegagalan dalam uji 

kompetensi.  

g. Peserta didik dapat berkalobarsi dalam proses pembelajaran sehingga 

menumbuhkan tanggungjawab bersama disamping tanggung jawab sendiri 
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2. Bagi pendidik  

a. Pendidik dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang 

efektif dan efisien. 

b. Pendidik dapat mengontrol kemampuan peserta didik secara teratur. 

c. Pendidik dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari peserta didik pada 

saat proses belajar mengajar dimulai.  

d. Pendidik dapat memberikan bimbingan ketika peserta didik mengalami 

kesulitan, misalnya dengan mengajarkan teknik pengorganisasian materi 

atau teknik belajar yang lain.  

e. Pendidik dapat membuat peta kemampuan peserta didik sehingga dapat 

dipakai sebagai bahan analisis.  

f. Pendidik dapat melaksanakan program belajar akselerasi bagi peserta didik 

yang berkemampuan lebih.  

 

 

2.3.3 Konsep Dasar Strategi Pembelajaran 

Menurut Newman dan Logam dalam (Hidayat, 2017: 36), strategi pembelajaran 

memiliki empat konsep, yakni ; 

1. Pengidentifikasi dan penetapan tujuan.  

2. Pertimbangan dan pemilihan cara pendekatan. 

3. Pertimbangan dan pemilihan langkah-langkah yang akan ditempuh. 

4. Pertimbangan dan pemilihan tolak ukur taraf keberhasilan sesuai dengan 

tujuan.  
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Sementara itu, Gagne dan Brigss juga mengemukakan pendapatnya bahwa konsep 

dasar strategi menjadi pengaturan guru dan siswa, struktur dan event dan 

pengajaran, peranan guru-peserta didik dalam mengolah pesan, serta tujuan 

belajar.  

 

2.3.4 Kriteria Pemilihan Strategi Pembelajaran  

Penentuan strategi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tidak boleh 

sembarangan mengingat karakteristik masing-masing strategi pasti berbeda. 

Untuk dapat menentukan strategi yang tepat, seorang pendidik hendaknya terlebih 

dahulu memahami kriteria-kriteria dalam memilih strategi pembelajaran. Seperti 

yang disampaikan oleh Mager mengenai kriteria yang mengcakup sebagai berikut: 

1. berorientasi pada tujuan pembelajaran terkait tipe perilaku yang diharapkan 

dapat dicapai oleh peserta didik, 

2. memilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan ketrampilan yang diharapkan 

dimiliki peserta didik didunia kerja kelak, dan 

3. menggunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan 

rangsangan pada indera peserta didik. 

 

 

2.3.5 Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran  

Ruang lingkup strategi pembelajaran adalah batasan atau cakupan kegiatan yang 

harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Ruang Lingkup strategi pembelajaran yaitu, 

guru/pendidik, peserta didik, materi, media, metode, evaluasi, dan alokasi waktu. 
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2.3.6 Desain Pembelajaran  

Desain adalah sebuah  istilah yang diambil dari kata design (Bahasa Inggris) yang  

berarti perencanaan atau rancangan. Ada pula yang mengartikan dengan 

“persiapan”. Dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi 

pendidikan, perencanaan disebut dengan istilah planning yaitu “Persiapan  

menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah 

atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu”. 

Desain pembelajaran menurut istilah dapat didefinisikan: 

1. proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik 

dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri 

pembelajar ke arah yang dikehendaki (Reigeluth), 

2. rencana tindakan yang terintegrasi meliputi komponen tujuan, metode dan 

penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan (Briggs), 

3. proses untuk merinci kondisi untuk belajar, dengan tujuan makro untuk 

menciptakan strategi dan produk, dan tujuan mikro untuk menghasilkan 

program pelajaran atau modul atau suatu prosedur yang terdiri dari langkah-

langkah, dimana langkah-langkah tersebut di dalamnya terdiri dari analisis, 

merancang, mengembangkan, menerapkan dan menilai hasil belajar (Seels & 

Richey AECT 1994), dan 

4. suatu proses desain dan sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang 

lebih efektif dan efisien, serta membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah, 

yang didasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai teori-teori 

pembelajaran, teknologi informasi, sistematika analisis, penelitian dalam 
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bidang pendidikan, dan metode-metode manajemen (Morisson, Ross&Kemp 

2007). 

 

2.3.7 Model Pembelajaran  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Joyce, 1992: 4). 

Selanjutnya, Joyce  menyatakan bahwa setiap model pembelajaran  mengarahkan 

kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik  sedemikian 

rupa, sehingga tujuan pembelajaran tercapai.   

 

Istilah model mempunyai banyak pengertian. Model dapat diartikan sebagai 

penyederhanaan (simplifikasi) sesuatu yang kompleks agar mudah dipahami. 

Model dapat juga diartikan sebagai  deskripsi verbal (model deskriptif 

konseptual), dapat pula berupa deskripsi visual dalam bentuk diagram, gambar, 

bagan arus (flowchart)  yang menggambarkan suatu proses secara berurutan 

dalam nyelesaikan suatu tugas (model prosedural).  Model desain pembelajaran 

pertama-tama dapat didefinisikan sebagai deskripsi verbal tentang langkah-

langkah secara urut yang dilakukan dalam  menyusun desain pembelajaran.  

 

Berikutnya, model desain pembelajaran dapat pula didefinisikan representasi 

visual dalam bentuk diagram, bagan, gambar yang menggambarkan langkah-

langkah, proses atau prosedur penyusunan desain pembelajaran. Perlu diingat 

bahwa apa pun modelnya, tujuan dari setiap model desain pembelajaran adalah 
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mengupayakan agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal (to bring people 

learn).  

 

2.3.8 Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar  dikelas baik secara individual maupun kelompok agar pelajaran 

mudah di pahami oleh siswa. Dapat juga diartikan bahwa metode merupakan 

suatu cara yang digunakan guru untuk melakukan suatu strategi. Secara literal 

metode berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari dua kosa kata yaitu, metha 

dan hodos. Metha berarti melalui dan hodos brarti jalan. Jadi  metode berarti jalan 

yang dilalui dalam proses belajar  mengajar. Dari di atas, dapat disimpulkan 

bahwa  metode adalah suatu cara atau jalan yang di lakukan untuk mencapai suatu 

strategi, di dalam pembelajaran yang dilakukan guru secara terarah, untuk 

menjelaskan materi yang akan disampaikannya. 

 

2.3.9 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu pendidikan yang dapat 

digunakan sebagai perantara dalam proses pemnbelajaran untuk mempertinggi 

efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran (Sanaky, 2015). 

Sejalan dengan pemahaman tersebut  Arief Sadiman dalam bukunya yang 

berjudul Media Pendidikan menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dari 

beberapa definisi media pembelajaran peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara 
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umum media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa alat, baik itu berupa 

buku, televisi, koran, majalah, internet dan lain sebagainya yang membantu 

pengajar dan peserta didik dalam  mencapai tujuan pembelajaran melalui 

penggunaan alat bantu pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik 

penggunanya. 

 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis dan 

klasifikasi. Peneliti memilih klasifikasi yang peneliti butuhkan, klasifikasi ini 

mengklasifikasikan media pembelajaran ke dalam tiga sub klasifikasi, yakni 

media visual, media audio serta media audio visual.berikut ini peneliti paparkan 

klasifikasi tersebut. 

a. Media Visual  

Media visual adalah jenis media yang digunakan hanya  mengandalkan indera 

penglihatan dari siswa. Dengan media ini, pengalaman yang dialami siswa sangat 

tergantung pada kemampuan penglihatannya. Beberapa media visual antara lain: 

a) Media cetak seperti buku, jurnal, modul, majalah, cerita bergambar, komik, 

poster dan peta, b) Model dan prototipeseperti globe bumi, pop up, dan diorama, 

c) Media realitas alam sekitarnya (Asyhar, 2011: 45). Media visual juga 

dibedakan menjadi dua yaitu (1) media visual diam dan (2) media visual gerak. 

 

b. Media Audio  

Media berkaitan dengan indra pendengaran dan pesan yang akan disampaikan 

dituangkan dalam lambang-lambang auditif verbal, nonverbal maupun 

kombinasinya. Perangkat termasuk media audio antara lain radio, piringan audio, 
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pita audio, tape recorder, photograph, telepon, laboratorium bahasa, public 

address system, dan rekaman tulisan jauh. 

 

c. Media Audio Visual  

Media audio visual menggabungkan antara media audio dan visual sehingga bisa 

mengatasi kekurangan kedua media tersebut. Media audio visual dibedakan 

menjadi dua, yaitu (1) media audio visual diam seperti TV diam, film rangkai 

suara, halaman bersuara, buku bersuara dan lain sebagainya. (2) Media audio 

visual gerak seperti film bersuara, pita, video, film TV dan lain sebagainya.  

 

 

2.3.10 Materi Pembelajaran  

Pada hakikatnya materi pembelajaran merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan 

dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan 

dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Poerwati dan 

Amri(2013:225) mengatakan materi pembelajaran adalah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka 

memenuhi standar kompetensi yang diterapkan.  

 

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dalam sebuah  proses 

pembelajaran bahkan keselurahan kurikulum, yang harus dipersiapkan dengan 

optimal agar pelaksanaan proses belajar mengajar mencapai sasaran. Dalam 

kurikulum 2013, materi pembelajaran diajarkan dengan pembagian berdasarkan 

genrenya.  
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2.4 Komponen Pembelajaran  

Dalam pembelajaran seorang guru harus memperhatikan komponen pembelajaran 

mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian 

pembelajaran. Ketiga aspek tersebut yang menjadi alasan mengapa komponen 

pembelajaran itu sangat penting. Pada komponen pembelajaran yang difokuskan 

pada kegiatan pembelajaran, guru dan siswa terlihat dalam sebuah interaksi 

dengan materi pembelajaran sebagai mediumnya.  

 

Dalam  interaksi itu, siswa yang lebih aktif bukan guru. Penerapan kurikulum 

2013 saat ini, siswa dituntut agar lebih aktif. Keaktifan siswa tentu mencakup 

kegiatan fisik dan mental, individual dan kelompok. Tetapi, yang perlu kita 

ketahui, keaktifan siswa dapat berjalan dengan baik jika guru mampu membangun 

suasana belajar yang kondusif sehingga siswa mampu belajar mandiri.  

 

2.4.1 Perencanaan Pembelajaran  

Menurut Undang-undang Sistem pendidikan  Nasional  Nomor 20 tahun 2003 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai interaksi antara 

pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar, direncanakan sebelumnya 

dalam rangka untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman belajar kepada peserta didik. Makna pembelajaran secara lebih luas 

sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan  prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 
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Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru 

dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh 

guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran memusatkan perhatian pada bagaimana membelajarkan siswa, dan 

bukan pada apa yang dipelajari siswa. Pembelajaran lebih menekankan pada 

bagaimana cara agar tercapai tujuan tersebut. Dalam kaitan ini hal-hal yang tidak 

bisa dilupakan untuk mencapai tujuan adalah bagaimana cara menata interaksi 

antara sumber-sumber belajar yang ada agar dapat berfungsi secara optimal. 

Pembelajaran sebagai suatu sistem memerlukan langkah perencanaan program 

pembelajaran, agar rencana pembelajaran yang disusun oleh guru dapat menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang 

berkualitas tentu saja memiliki pedoman yang komprehensif tentang skenario 

pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Hal ini bertujuan agar pembelajaran 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa. 

(Kasful Anwar dan Hendra Harmi, 2011: 24). 

 

Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu 

proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pengajaran, 

penggunaan atau pendekatan metode, dan penilaian, menentukan alokasi waktu 

untuk mencapai tujuan tertentu.Perencanaan pembelajaran adalah proses 

pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan 

pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang 

harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan 
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memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada (Wina Sanjaya, 

2010:28). 

 

Berdasarkan uraian di atas, konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat 

dari berbagai sudut pandang  yakni sebagai berikut.  

a. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses adalah pengembangan 

pembelajaran secara sistematik yang menggunakan secara khusus teori-teori 

pembelajaran untuk menjamin berlangsungnya kualitas pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran ini akan menganalisis tentang kebutuhan dari proses 

belajar secara sistemik yang dimulai dari proses perancangan,pelaksanaan dan 

evaluasi hasil belajar. 

b. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari 

pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-

teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya dalam kegiatan 

mengajar. 

c. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah sains adalah mengkreasi secara 

detail spesifikasi dari pengembangan implementasi, evaluasi pemeliharaan 

akan situasi maupun fasilitas pembelajaran. 

d. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas adalah ide pengajaran yang 

dikembangkan dengan melakukan pengecekan dan perbaikan dari waktu ke 

waktu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 

e. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari gabungan 

berbagai sub sistem yakni terkait dengan tujuan, materi, metode/strategi, 

media, evaluasi, fasilitas, potensi akademik siswa dan sumber/referensi. 
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f. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah teknologi adalah suatu perencanaan 

yang mendorong penggunaan teknik yang dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dari problem pengajaran. 

(Syaiful Sagala, 2003: 136) 

 

Menurut Oemar Hamalik (1995:40), ada beberapa perangkat yang harus 

dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran, di antaranya adalah sebagai 

berikut. 

a. Memahami kurikulum 

b. Menguasai bahan ajar 

c. Menyusun program pengajaran 

d. Melaksanakan program pengajaran 

e. Menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, perencanaan pembelajaran yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah proses merancang suatu pembelajaran yang  didalamnya 

meliputi merumuskan tujuan pembelajaran,  menentukan alokasi waktu, 

penyusunan materi pembelajaran, merancang metode dan media yang akan 

digunakan, serta menyusun langkah-langkah pembelajaran.  

 

2.4.2 Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran dalam  implementasi Kurikulum 2013 di sekolah-

sekolah harus mengikuti langkah-langkah umum  yang  telah dipedomankan untuk 

guru. Pelaksanaan pembelajaran merupakan penerapan dari Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP) yang telah dikembangkan. RPP  merupakan rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu  pertemuan atau lebih. RPP pada Kurikulum 

2013 harus dikembangkan dengan beracuan  pada silabus. RPP dikembangkan 

oleh guru atau kelompok guru dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran yang diberikan kepada setiap peserta didik sehingga mereka akan 

dapat mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

 

Pada dasarnya, kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 harus 

memuat 3 kegiatan berikut ini. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan yang pertama kali harus dilakukan guru 

saat memulai pembelajaran di kelasnya. Pada kegiatan pendahuluan, guru harus: 

a. Mempersiapkan peserta didik baik psikis maupun fisik sehingga dapat nantinya 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik 

b. Memberikan motivasi belajar kepada siswa yang bersifat kontekstual tentang 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan bahkan 

internasional, 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan cara mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada saat itu, 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 

melalui aktivitas pembelajaran yang akan mereka ikuti,  
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e. Menyampaikan luasan cakupan materi pembelajaran beserta penjelasan uraian 

kegiatanyang akan dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan seperti 

dalam silabus dan RPP.  

2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti yang merupakan bagian dengan alokasi waktu terbesar dari 

yang disediakan, digunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran. Adapun pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik 

terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning) harus sesuai dengan karakteristik kompetensi yang ingin dicapai 

oleh siswa dan jenjang pendidikan. Melalui peneletian ini pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan adalah pendekatan saintifik.  

Ada 3 jenis aspek kompetensi yang harus dicapai melalui pelaksanaan 

pembelajaran pada kegiatan inti ini, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

a. Sikap 

Pada kegiatan inti, untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai kompetensi terakait 

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 

siswa untuk melakuan aktivitas tersebut. 
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b. Pengetahuan 

Pengetahuan dapat dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik melalui penerapan  

pendekatan saintifik,  yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan. Adapun karakteritik aktivititas belajar dalam domain 

pengetahuan ini untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan 

tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning).  

c. Keterampilan 

Kompetensi keterampilan akan dapat diperoleh peserta didik dengan melalui 

beragam kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan 

dari keterampilan harus mendorong siswa 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).  

 

3. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup yang merupakan bagian akhir dari pelaksanaan 

pembelajaran menurut Kurikulum 2013, guru bersama siswa baik secara 

individual maupun kelompok harus melakukan refleksi agar dapat melakukan 

evaluasi terhadap: 
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a. Semua rangkaian kegiatan belajar atau aktivitas pembelajaran beserta hasil-

hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung, 

b. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, 

c. Guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 

tugas individual maupun kelompok , 

d. Guru kemudian harus pula memberikan informasi tentang rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

2.4.3 Penilaian Pembelajaran  

Dari delapan standar pendidikan, ada dua standar yang merupakan tugas pokok 

bagi guru, yakni standar proses pembelajaran dan standar penilaian. Salah satu 

pembeda kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah proses penilaian. 

Kurikulum 2013 mengisyaratkan ada tiga ranah yang harus dinilai oleh guru pada 

peserta didiknya, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

a. Penilaian pengetahuan  

Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang 

mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Jenjang 

kognitif peserta didik yang dinilai adalah: mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & 

Krathwohl, 2001). Seorang pendidik perlu melakukan penilaian untuk mengetahui 

pencapaian kompetensi pengetahuan peserta didik. Penilaian terhadap 
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pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan.  

 

Kegiatan penilaian terhadap pengetahuan tersebut dapat juga digunakan sebagai 

pemetaan kesulitan belajar peserta didik dan perbaikan proses pembelajaran. 

Pedoman penilaian kompetensi pengetahuan ini dikembangkan sebagai rujukan 

teknis bagi pendidik untuk melakukan penilaian sebagaimana dikehendaki dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013. Penilaian 

pengetahuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia perlu diintegritasikan dengan 

ketrampilan berbahasa sehingga tidak teoretis.  

 

b. Penilaian sikap 

Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu 

program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau 

sistem pengambilan keputusan terhadap sikap.  Sikap bermula dari perasaan yang 

terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap 

juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh 

seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang 

diinginkan. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran 

adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara 

individual. 

 

Pendidik dapat melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi,penilaian 

diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang 

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah 
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daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa 

catatan  pendidik.  

1. Teknik observasi  

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan 

dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator  

perilaku yang diamati, yakni sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1 Instrumen Pengamatan dengan skala penilaian  

No. Sikap yang diamati 4 3 2 1 

1 Menggunakan bahasa Indonesia sesuai 

dengan kaidah penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

    

2 Lebih memilih kata, istilah, atau ungkapan 

bahasa Indonesia dalam mengekspresikan 

gagasan berbahasa Indonesia baik lisan 

maupun tulis 

    

3 Menunjukan perilaku tidak menjiplak pada 

kegiatan menulis teks prosedur 

    

4 Tepat waktu dalam menyelesaikan tugas.     

5 Merespons pokok-pokok persoalan yang 

dipaparkan dalam pembelajaran  

teks prosedur untuk menumbuhkan 

kepedulian sosial 

    

6 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis 

terhadap masalah-masalah yang 

dikemukakan dalam teks prosedur. 

    

7 Menggunakan kata-kata yang tidak 

menyinggung perasaan orang lain. 

    

Sumber:  (Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013) 

 

Nilai :  
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Rubrik Penilaian 

SKOR INDIKATOR 

4 Selalu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 

3 Sering berperilaku sesuai yang diharapkan. 

2 Kadang-kadang berperilaku sesuai yang diharapkan. 

1 Tidak pernah berperilaku sesuai dengan yang diharapkan.  

Sumber:  (Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013) 

 

2. Penilaian Diri 

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. 

 

Tabel 2.2  Instrumen Penilaian Diri 

NO. SIKAP YANG DIAMATI TANDA CEK 

YA TIDAK 

1 Menghargai keberadaan bahasa Indonesia   

 a. Saya menggunakan bahasa Indonesia 

sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik benar didalam 

maupun diluar kelas 

  

 b. Saya lebih memilih kata,istilah, atau 

ungkapan dalam bahasa Indonesia 

daripada bahasa asing ketika 

mengekspresikan gagasan dalam bahasa 

Indonesia. 

  

2 Jujur    

 a. Teks prosedur yang saya tulis ini adalah 

tulisan saya sendiri. 
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 b. Jika saya menggunakan ide orang lain 

dalam mengembangkan teks prosedur ini, 

saya selalu menuliskan rujukan. 

  

3 Santun    

 a. Sebelum menanggapi laporan teman, 

terlebih dahulu saya akan mengacungkan 

tangan untuk meminta kesempatan 

menanggapi. 

  

 b. Saya menanggapi laporan teman dengan 

kata-kata yang tidak menyinggung teman. 

  

 Jumlah tanda cek   

Sumber:  (Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013) 

 

Nilai :  

3. Penilaian antarpeserta didik  

Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik untuk 

penilaian sikap sebagai berikut.  

Tabel 2.3 Instrumen Penilaian diri antar peserta didik 

NO. SIKAP YANG DIAMATI TANDA CEK 

YA TIDAK 

1 Menghargai keberadaan bahasa Indonesia   

 a. menggunakan bahasa Indonesia sesuai 

dengan kaidah penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik benar  didalam  

maupun diluar kelas 

  

 b. Lebih memilih kata,istilah, atau ungkapan 

dalam bahasa Indonesia daripada bahasa 

asing ketika mengekspresikan gagasan 

dalam bahasa Indonesia. 
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2 Jujur    

 a. Teks prosedur yang  di tulis ini tidak 

menjiplak teman/orang lain. 

  

 b. Menuliskan rujukan jika menggunakan ide 

orang.. 

  

3 Santun  

 

  

 a. Sebelum menanggapi laporan teman, 

terlebih dahulu saya akan mengacungkan 

tangan untuk meminta kesempatan 

menanggapi. 

  

 b. Menanggapi laporan teman dengan kata-

kata yang tidak menyinggung teman. 

  

 Jumlah tanda cek   

Sumber:  (Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013) 

 

Nilai :  

4. Penilaian dengan Jurnal  

Jurnal merupakan catatan pendidik didalam dan diluar kelas yang berisi informasi 

hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan 

dengan sikap dan perilaku.  

 

c. Penilaian ketrampilan 

Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang 

dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, 

dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi 

keterampilan meliputi keterampilan dalam ranah konkret mencakup aktivitas 

menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan 

dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang. Ranah keterampilan diperoleh melalui 
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aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.Dalam 

penilaian ketrampilan terdapat tiga teknik penilaian, yaitu penilaian praktik, 

penilaian berbasis proyek, dan penilaian portofolio.  

1. Tes praktik  

Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa ketrampilan 

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tes praktik dapat berupa praktik 

menceritakan kembali teks yang sudah dibaca, dan mempresentasikan hasil dari 

setiap tahapan teks prosedur yang telah dilalui.  

a. Bacalah teks prosedur berikut! 

b. Sajikan teks prosedur yang kalian telah baca secara lisan! 

 

Tabel 2.4. Rubrik penilaian Kemampuan menyajikan teks prosedur 

No. Kriteria 3 2 1 

1 Pengelolaan bahan 

orientasi dan 

komplikasi diatur 

sehingga menambah 

rasa ingin tahu 

pendengar 

Memuat  

3unsur/kriter

ia 

Memuat  

3unsur/kriter

ia 

Memuat  

3unsur/kriteria 

 

 

 

2 Bahan dan alat yang 

digunakan ditata 

dengan rapi, 

sehingga pendengar 

dapat mendengarkan 

tahap demi tahap 

    

3 Pendengar dapat 

mengungkapkan 

kembali materi yang 

telah disampaikan 

   

 Variasi intonasi dan 

jelas intonasi 

Memuat 2 

unsur/kriteria 

Memuat 2 

unsur/kriteria 

Memuat 2 

unsur/kriteria 

Sumber:  (adaptasi dari Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam Kurikulum 2013) 
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2. Penilaian proyek 

Proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, 

pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan, dalam waktu tertentu. 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus 

diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu 

investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan, dan penyajian data.  

 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penilaian proyek dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan menyusun teks. Dalam penilaian proyek tiga hal berikut 

perlu dipertimbangkan.  

a. Kemampuan pengelolaan 

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan mencari informasi serta 

dalam mengelola waktu pengumpulan data dan penulisan laporan.  

b. Relevansi 

Kesesuiaan dengan mata pelajaran, dalam hal ini mempertimbangkan tahap 

pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman dalam  pembelajaran. 

c. Keaslian  

Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan 

mempertimbangkan kontribusi guru pada proyek peserta didik dalam hal ini 

petunjuk atau dukungan.  
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Tabel 2.5 Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Prosedur  

No. Aspek Deskripsi Ya Tidak 

1 Ketepatan judul Apakah judul sesuai 

dengan isi? 

  

2 Kelengkapan isi Apakah teks memuat 

seluruh struktur teks 

prosedur? 

  

3 Keaktualan topik Apakah topik yang 

diangkat aktual? 

  

4 Keterpaduan setiap 

tahapan 

Apakah antara tahapan 

dan tahapan berikutnya 

berikutnya berkaitan, 

dapat ditandai 

keterkaitan isi? 

  

5 Kesalahan struktur 

kalimat 

Apakah tidak ada 

kesalahan dalam 

struktur kalimat? 

  

6 Ketepatan 

penulisan ejaan dan 

tanda baca. 

Apakah tidak ada 

kesalahan dalam 

penulisan ejaan dan 

tanda baca? 

  

Sumber:  (adaptasi dari Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam Kurikulum 2013) 

 

Nilai=  

 

3. Portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 

kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat 

reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau 

kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat 

berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungannya.  
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Instrumen penilaiana harus memenuhi tiga persyaratan, yakni: 

a. Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai, 

b. Kontruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen 

yang digunakan, dan 

c. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan 

tingakat perkembangan peserta didik. 

 

Contoh  

Buatlah minimanl 5 buat teks prosedur! 

1. Karya tersebut haruslah karya orisinal! 

2. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan tugas tersebuat adalah 3 

bulan! 

3. Setiap peserta didik wajib mengkonsultasikan hasil kerjanya minimal 3 

kali.  

Tabel 2.6  Rubrik Penilaian Portofolio 

No. Aspek Deskripsi 

1 Proses Kesungguhan menyelesaikan tugas ketekunan 

dalam menyelesaikan tugas serta ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas. 

2 Hasil  Keaslian karya, inovasi dari aspek ide,pilihan kata, 

dan gaya bahasa serta kemenarikan penyajian, 

organisasi dna bahasa.  

Sumber:  (Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013 
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Tabel 2.7 Jurnal Konsultasi  

No. Tanggal Aspek yang dikonsultasikan Tanda tangan 

1 1 Juni 2019 Judul dan kerangka .................. 

2    

Sumber:  (Buku Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013) 

 

 

2.5 Teks Prosedur  

2.5.1 Pengertian Teks Prosedur  

Teks prosedur/ arahan merupakan salah satu jenis teks yang termasuk genre 

faktual subgenre prosedural (Mahsun, 2014: 30). Menurut Mahsun (2014: 30) teks 

prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau 

pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Teks posedur 

berisikan suatu pengamatan ataupun percobaan, lebih lanjut  Mahsun menjelaskan 

bahwa teks prosedur memiliki struktur berpikir: judul, tujuan, daftar bahan, urutan 

tahapan pelaksanaan, pengamatan dan simpulan. Menurut Priyatni (2017 : 87) 

teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau menggunakan sesuatu 

dengan langkah-langkah yang urut. Teks prosedur termasuk dalam kategori teks 

genre faktual.  

 

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

teks prosedur merupakan teks yang didalamnya terdapat pengarahan dan langkah-

langkah untuk mencapi tujuan dari sebuah proses yang ingin dicapai. 
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2.5.2 Tujuan Teks Prosedur  

Menurut (Mahsun, 2014: 30) tujuan  teks prosedur  ini adalah mengarahkan atau 

mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Dengan demikian, 

teks jenis ini lebih menekankan aspek bagaimana melakukan sesuatu yang dapat 

berupa salah satu percobaan atau pengamatan. Itu sebabnya, teks ini memiliki 

struktur berpikir: tujuan, daftar bahan (yang diperlukan untuk mencapai tujuan), 

urutan tahapan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan.  

Menurut (Priyatni, 2017: 87) tujuan teks prosedur menjelaskan bagaimana sesuatu 

dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang urut. Menurut (Kosasih, 

2017: 67) teks prosedur bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara 

melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Keberadaan teks semacam itu sangat 

diperlukan oleh seseorang yang akan mempergunakan suatu benda atau 

melakukan kegiatan yang belum jelas cara penggunaannya. 

 

 

2.5.3 Struktur Teks Prosedur  

Priyatni (2014: 87) mengungkapkan struktur teks prosedur terbagi atas 4 bagian, 

yaitu: 

1. Judul 

a. Dapat berupa nama benda/sesuatu yang hendak dibuat/dilakukan. 

b. Dapat berupa cara melakukan/menggunakan sesuatu. 

2. Pengantar yang menyatakan tujuan penulisan 

a. Dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. 

b. Dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. 
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3. Bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur 

a. Dapat berupa daftar/rincian. 

b. Dapat berupa paragraf. 

c. Pada teks prosedur tertentu misalnya cara melakukan sesuatu, tidak   

diperlukan bahan/alat. 

4. Prosedur/tahapan daftar urutan yang benar 

a. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. 

b. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan: 

pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. 

c. Berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan 

waktu: sekarang, kemudian, setelah dan seterusnya. 

d. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah: 

tambahkan aduk tiriskan, panaskan, dan lain-lain. 

Kosasih (2017:68) mengungkapkan teks prosedur terbagi ke dalam perumusan 

tujuan (pendahulan), langkah-langkah pembahasan, dan penutup. 

1. Tujuan berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan 

pada bagian pembahasan.  

2. Langkah-langkah pembahasaan diisi dengan petunjuk pengerjaan sesuatu yang 

disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunannya mengikuti urutan 

waktu dan bersifat kronologis. 

Terdapat tiga kategori pembahasaan pada isi suatu teks prosedur. 

a. Teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain 

yang sejenis. Misalnya cara menggunakan komputer atau cara mengendarai 

mobil secara manual. 
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b. Teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya., cara-cara 

melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara-cara 

berolahraga untuk penderita sakit jantung. 

c. Teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalnya, 

cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan. 

d. Penutup diisi dengan kalimat-kaliamt yang seperlunya, tidak berupa 

kesimpulan. 

 

2.5.4 Ciri-ciri dan Kebahasaan Teks Prosedur  

Priyatni (2017:89) berpendapat bahwa ciri kebahasaan teks prosedur sebagai 

berikut. 

1. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan tahapan. Contohnya 

sebagai berikut. 

a. Seduh mi. tiriskan dalam minyak yang sudah dipanaskan. Tiriskan. 

b. Kuah. Panaskan minyak. Tumis bawang putih, bawang Bombay, dan jahe 

sampai harum. 

c. Masukkan udang. Aduk sampai berubah warna. Tambahkan bakso ikan, 

kecap asin, garam, merica bubuk, dan gula pasir. Aduk rata. 

2. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Contoh: 

a. seduh mi; 

b. panaskan minyak; 

c. masukkan udang; 

d. tuang air; dan 

e. kentalkan dengan larutan tepung sagu. 
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3. Menggunakan kata-kata yang menjelaskan kondisi. Contoh: 

a. dicincang kasar; 

b. sampai harum; 

c. sampai berubah warna; dan 

d. sampai meletup-letup. 

Kosasih (2017:71) berpendapat bahwa ada beberapa kaidah yang dilakukan  

sebagai berikut. 

1. Teks prosedur banyak menggunakan kalimat perintah (command). Contohnya 

sebagai berikut. 

a. Buatlah daftar target lengkap, mulai belajar sesuai urutan daftar. 

b. Ciptakan suasana ruang belajarmu semanyaman mungkin suapaya kamu 

betah berada di sana. 

c. Aturlah penerangan agar sesuai dengan keperluanmu, tidak terlalu redap dan 

tidak terlalu menyilaukan. 

2. Konsekuensi dari penggunakan kalimat perintah, banyak pula pemakaian kata 

kerja imperatif, yakni kata-kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau 

larangan. Contoh: buatlah, ciptakan, aturlah, harus, jangan, perlu, tidak perlu. 

3. Di dalam teks prosedur juga banyak digunakan konjungsi temporal atau kata 

penghubung yang menyatakan perintah, seperti dan, lalu, kemudian, setelah 

itu, selanjutnya. Kata-kata tersebut hadir sebagai konsekuensi dari langkah-

langkah penggunaan sesuatu bersifat kronologis. Akibatnya, teks semacam itu 

menuntut kehadiran konjungsi yang bermakna kronologis pula. 
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4. Dalam teks sejenis, banyak pula digunakan petunjuk waktu, seperti beberapa 

menit kemudian, setengah jam. Kata-kata itu, terutama banyak digunakan 

dalam resep makanan. 

5. Kadang-kadang menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan langkah 

kegiatan, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 

6. Banyak menggunakan keterangan cara, misalnya dengan cepat, dengan lembut, 

dengan perlahan-lahan. 

7. Banyak menggunakan kata-kata teknis, sesuai dengan temanya. Misalnya, 

petunjuk berlalu lintas, lebih banyak menggunakan kata-kata seperti SIM, 

STNK, polantas, denda, tindak pidana, bukti pelanggaran, siding, keputusan 

hakim. 

8. Dalam petunjuk yang berupa resep, dikemukakan pula gambaran rinci tentang 

nama benda yang dipakai, termasuk jumlah urutan, ataupun bentuknya. 

 

Menurut Mahsun (2014:31) berpendapat untuk mengikat semua struktur teks agar 

menjadi satu kalimat, pemanfaatan konjungsi penghubung antarparagraf pengisi 

struktur teks dimanfaatkan, misalnya: “…setelah bahan-bahan…” , “…dari 

percobaan  tersebut…”, dan “…dengan demikian…” merupakan konjungsi 

penghubung antarparagraf dalam struktur yang berbeda. Konjungsi: “…setelah 

bahan-bahan…” digunakan untuk mengikat struktur “daftar bahan” dengan 

struktur “Urutan tahapan pelaksanaan” sedangkan konjungsi “…dari percobaan 

tersebut…” digunakan untuk mengikat “pengamatan”, dan konjungsi “…dengan 

demikian…” digunakan untuk mengikat struktur “pengamatan dengan struktur 
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“simpulan”, dengan cara demikian seluruh struktur teks menjadi satu kesatuan 

kohesif. 

 

Selain penggunaan konjungsi pengikat antarparagraf pengisi struktur yang 

berbeda, pada teks di atas juga digunakan konjungsi pengikat antarkalimat dalam 

paragraph pengisi struktur teks yang sama, yaitu: “…pertama…”, 

“…selanjutnya…”, “…kemudian…”, “…setelah itu…”, dan “…akhirnya…”. 

Apabila dilihat dari wujud konjungsinya, relatif sama dengan konjungsi yang 

digunakan pada teks genre cerita di atas. Hanya bedanya, jika pada teks genre 

cerita, konjungsi itu digunakan untuk mengurutkan peristiwaa yang dialami tokoh 

utama, maka pada teks prosedural, konjungsi itu digunakan untuk mengurutkan 

kegiatan/ tahapan kegiatan percobaan sesuai tujuan teks. 

 

Dalam pembelajaran bahasa berbasis teks, analisis satuan kebahasaan yang 

digunakan sebagai penanda teks itu haruslah dibahas secara mendetail pada 

tahapan permodelan, sehingga peserta didik memiliki kompetensi pengetahuan 

yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, analisis unsur 

kebahasaan harus juga menyentuh persoalan tata tulis, misalnya penggunaan tanda 

baca koma pada akhir konjungsi tersebut. Namun, patut ditekankan di sini bahwa 

pembahasaan tentang tat tulis hendaknya menyangkut yang pokok-pokok saja. 

Menurut Kemendikbud (2018: 20)  mengungkapkan bahwa teks prosedur 

memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. 

1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah (imperatif). Kata kerja 

imperatif dibentuk oleh akhiran –kan, –i, dan partikel –lah. 
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Tabel 2.8 Contoh Bentuk  Penggunaan Kata-Kata Kerja Perintah 

Bentuk Dasar Imbuhan/ Partikel Bentuk Kata 

Pasti –kan Pastikan 

Tunjuk –kan Tunjukkan 

Cerita –kan Ceritakan 

Hinder –i Hindari 

Jadi –lah Jadilah 

2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang 

dibahasnya. 

3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. 

4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. 

 

2.5.5 Isi Teks Prosedur  

Isi teks prosedur secara keseluruhan tertuang dalam  tujuan dan langkah-langkah. 

Isi teks prosedur, dapat dilihat dari tujuan teks tersebut. Tujuan juga  dilihat 

berdasarkan judul atau topik yang dituliskan. Judul berasal dari sebuah tema dan 

topik. Menurut Priyatni (2014:87) Judul dalam teks prosedur dapat berupa nama 

benda/ sesuatu yang hendak dibuat/dilakukan atau dapat berupa cara melakukan/ 

menggunakan sesuatu. Wacana yang baik mempunyai topik yakni, proposisi yang  

berwujud frasa atau kalimat yang menjadi inti pembicaraan atau pembahasan. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tema lebih luas lingkupnya dibandingkan 

topik. Setiap topik dapat dijabarkan ke dalam berbagai judul yang sifatnya lebih 

sempit dan menjurus.  
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III. METODE PENELITIAN  

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini , yakni penelitian 

pengembangan atau Research and Development ( R&D).  Menurut  Sugiyono 

(2008:297) penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan  menguji keefektifan produk tersebut. 

Metode penelitian dan pengembangan ini telah banyak dilakukan pada bidang 

ilmu alam, bidang teknik, bidang  industri, bidang sosial dan bidang pendidikan. 

Dalam bidang pendidikan,  produk yang dimaksud adalah komponen-komponen 

yang terdapat dalam  sistem pendidikan.  

 

Dalam Sugiono (2019:34)  menurut Bord dan Gall  menjelaskan lebih lanjut 

bahwa yang dimaksud dengan  produk pendidikan meliputi dua jenis, yakni 

berupa objek-objek material (seperti buku teks) dan metode pengorganisasian 

pengajaran (wujudnya seperti tujuan belajar,metode, kurikulum dan evaluasi). 

Dapat dikatakan, hasil akhir dari penelitian dan  pengembangan pendidikan 

dengan tujuan supaya lahirnya produk baru  atau mengembangan produk yang 

sudah ada. Hal ini dikerjakan agar pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.  
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Dalam Emzir (2015:263) Brog dan Gall mengemukakan bahwa penelitian 

pengembangan didasarkan pada industri yang menggunakan temuan-temuan 

penelitian dalam merancang produk dan prosedur baru. Lewat penelitian ini, 

produk tersebut di ujicobakan di lapangan secara sistematis, kemudian dievaluasi, 

diperbaiki hingga memperoleh kriteria khusus tentang keefektifan, kualitas, atau 

standar yang sama. 

 

Prosedur penelitian pengembangan Research and Development (Borg and 

Gall,1983),  sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.1  Research and Development (R&D) Borg and Gall(1983) 
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Berdasar model penelitian dan pengembangan Borg and Gall, peneliti 

mengadaptasi kesepuluh langkah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peneliti. Prosedur pengembangan skenario pembelajaran dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.  

3.1.1 Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting) 

Studi pendahuluan terdiri dari studi lapangan berupa analisis kebutuhan dan studi 

pustaka berupa konseptualisasi teori. Studi lapangan dilakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi berkaitan dengan pengembangan skenario pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik yang didalamnya menerapkan muatan lokal yang 

akan dibuat, kemudian peneliti melakukan pengumpulan informasi  dengan cara 

menanyakan tentang langkah pembelajaran bahasa Indonesia yang telah 

diterapkan.  Studi pustaka berupa mengumpulkan beberapa teori, konsep, dan 

kajian mengenai skenario pembelajaran, penggunaan dan pemilihan metode 

pembelajaran bahasa di SMP yang sesuai dengan Kurikulum 2013, Kompetensi 

Dasar yang menjadi dasar pengembangan skenario pembelajaran. 

 

Berdasar hasil observasi, dan penyebaran angket yang telah dilakukan analisis 

untuk mendeskripsikan secara tepat mengenai pengembangan skenario 

pembelajaran bahasa berbasis muatan lokal. Hasil analisis kebutuhan 

pengembangan skenario pembelajaran bahasa menunjukkan bahwa 

pengembangan skenario pembelajaran bahasa berbasis pendekatan saintifik sangat 

diperlukan yang telah disesuaikan dengan kesulitan belajar, kebutuhan program 

dan potensi yang mendukung pengembangan skenario pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik bagi siswa SMP  kelas VII. Hasil studi pendahuluan secara 
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keseluruhan dalam penelitian ini dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan 

desain produk skenario pembelajaran bahasa pada teks prosedur berbasis 

pendekatan saintifik untuk siswa SMP Kelas VII .  

 

Berdasar angket yang diberikan kepada guru studi pendahuluan, secara 

menyeluruh dirangkum sebagai berikut. Penggunaan skenario pembelajaran di 

SMPN 1 Abung Selatan sudah mengacu pada kurikulum 2013. Namun, 

pelaksanaan pembelajaran  belum terlaksana dengan baik dan metode 

penyampaian  materi 75% masih menggunakan teknik ceramah. Kendala yang 

sering ditemukan saat ini, dari siswa rasa keingintahuan sangat kurang dan dari 

guru pembiasaan diri terhadap penggunaan teknologi sangat kurang sehingga 

penggunaan media dalam langkah pembelajaran masih menggunakan kemasan 

indomie. Dan pemahaman mengenai muatan lokal di SMPN 1 Abung Selatan 

sekedar mengetahui muatan lokal itu merupakan bahasa daerah saja dan belum 

pernah dikaitkan pada pembelajaran teks prosedur.  

 

3.1.2 Perencanaan (Planning) 

Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembang dapat menlanjutkan langkah  

kedua yaitu merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R&D meliputi: 

a. merumuskan tujuan penelitian, 

b. memperkirakan dana, waktu dan tenaga, merumuskan kualifikasi peneliti dan 

bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian.  
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Pada tahap ini juga, terdapat lima langkah utama, yaitu menentukan materi yang 

akan diterapkan; merumuskan butir-butir materi; merumuskan judul; menyusun 

soal latihan dan evaluasi; dan rancangan didesain berdasarkan nilai pendekatan 

saintifik.  

3.1.2.1 Menentukan Materi  Yang Akan Diterapkan 

Menentukan materi yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. Peneliti memilih teks prosedur dengan memasukan unsur 

muatan lokal  dengan mempertimbangkan  pengetahuan mengenai muatan lokal 

untuk saat ini sangat kurang diminati. Berdasarkan analisis tersebut, maka peneliti 

memilih teks prosedur sebagai materi ajar dalam pengembangan skenario 

pembelajaran bahasa  berbasis pendekatan saintifik.  

3.1.2.2 Merumuskan Butir-Butir Materi  

Adapun penjabaran butir-butri sesuai dengan Silabus dan RPP Kurikulum 2013 

yaitu sebagai berikut.  

1. Ruang lingkup materi pembelajaran teks prosedur  

2. Kompetensi Inti 

KI 3 Memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

mata.  

KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
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dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori.  

3. Kompetensi Dasar 

3.5 Mengidentifikasi  teks  prosedur  tentang cara  melakukan  sesuatu  dan 

cara  membuat (cara  memainkan alat musik/ tarian daerah, cara membuat 

kuliner khas daerah, dll.)  dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar 

4.5 Menyimpulkan  isi teks  prosedur tentang cara melakukan sesuatu  dan 

cara membuat (cara  memainkan alat musik/ tarian daerah, cara membuat 

kuliner khas daerah dll.)  dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar 

yang dibaca dan didengar.  

4. Indikator  

1. Menentukan ciri umum teks prosedur yang pernah dibaca atau didengar. 

2. Mendaftar kata /kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang 

dibaca/didengar. 

3. Menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca/didengar. 

4. Meringkas urutan isi teks prosedur. 

5. Menjawab pertanyaan isi teks prosedur. 

6. Mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks 

yang didengar. 

5. Materi yang terdapat pada pengembangan skenario pembelajaran pada teks 

prosedur berbasis pendekatan saintifik, yaitu:  

1. Pengertian teks prosedur 

2. Jenis teks prosedur 

3. Tujuan  komunikasi teks prosedur 
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4. Pola pengembangan isi pada teks prosedur 

5. Memetakan urutan isi teks prosedur 

6. Praktik memahami isi teks prosedur 

 

3.1.2.3 Merumuskan  Judul 

Pengembangan skenario pembelajaran ini disesuaikan dengan indikator yang 

digunakan. Indikator tersebut memuat mengenai pembelajaran mengidentifikasi 

dan  menyimpulkan teks prosedur berbasis pendekatan saintifik yang didalamnya 

mengandung muatan lokal sehingga ditentukan judul “mewariskan budaya 

melalui pembelajaran teks prosedur” karena  mengacu materi pada pengembangan 

skenario pembelajaran tersebut dengan mengulas mengenai teks prosedur yang 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari.  

 

3.1.3 Pengembangan Draf Produk (Develop Preliminary Form of Product) 

Langkah ketiga yang dilakukan dalam  R&D adalah pengembangan draf produk, 

yang harus dilakukan dilangkah ini yakni sebagai berikut:  

a. menentukan desain produk yang akan dikembangkan (desain hipotetik), 

b. menentukan sarana penelitian yang akan dibutuhkan selama proses penelitian 

dan pengembangan,  

c. menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan  

d. menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. 
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3.1.3.1 Rancangan Pengembangan  Skenario  Pembelajaran Teks Prosedur  

Berbasis Pendekatan Saintifik 

Pengembangan skenario pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yakni kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  Pada  kegiatan pendahuluan  

terdapat  tiga kegiatan pokok, yakni (1) orientasi, apresiasi dan motivasi dan (2) 

penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Pada kegiatan  inti terdapat  tujuh 

komponen langkah pembelajaran yakni penguasaan materi pembelajaran, 

penerapan strategi pembelajaran yang  mendidik, penerapan pendekatan 

pembelajaran saintifik, penerapan pembelajaran  tematikterpadu, pemanfaatan 

sumber belajar/ media dalam pembelajaran,  pelibatan peserta didik dalam 

pembelajaran, dan penggunaan Bahasa Indonesia yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran.  Dan pada kegiatan terakhir  atau kegiatan penutup merupakan 

langkah pembelajaran  refleksi dan pemberian penguatan kepada peserta didik 

serta merencanakan pembelajaran  pertemuan selanjutnya.  

3.1.3.2 Sistematika penyajian  berbentuk skenario pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik meliputi beberapa bagian, sebagai berikut.  

1. Judul “mewariskan budaya melalui pembelajaran teks prosedur” 

2. Kompetensi Inti 

KI 3 Memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

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

mata.  

KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
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(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori.  

3. Kompetensi Dasar 

3.5 Mengidentifikasi  teks  prosedur  tentang cara  melakukan  sesuatu  dan 

cara  membuat (cara  memainkan alat musik/ tarian daerah, cara membuat 

kuliner khas daerah, dll.)  dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 

4.5 Menyimpulkan  isi teks  prosedur tentang cara melakukan sesuatu  dan 

cara membuat (cara  memainkan alat musik/ tarian daerah, cara membuat 

kuliner khas daerah dll.)  dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar 

yang dibaca dan didengar.  

4. Indikator  

1. Menentukan ciri umum teks prosedur yang pernah dibaca atau didengar. 

2. Mendaftar kata /kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang 

dibaca/didengar. 

3. Menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca/didengar. 

4. Meringkas urutan isi teks prosedur. 

5. Menjawab pertanyaan isi teks prosedur. 

6. Mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks 

yang didengar. 

5. Hasil akhir produk skenario pembelajaran  

Hasil akhir dari penyusunan desain  skenario pembelajaran ini, memuat 

skenario pembelajaran berbasis pendekatan saintifik yang didalamnya 
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bernuansa muatan lokal, dengan mengamati  cara pembuatan seruit khas 

Lampung.  

 

3.1.4 Uji Validitas 

Validasi produk dilakukan sebelum produk diujicobakan. Skenario dengan judul  

“mewariskan budaya melalui pembelajaran teks prosedur”  divalidasi oleh ahli 

desain pembelajaran dan guru Bahasa Indonesia. Kegiatan validasi pembelajaran 

akan dilakukan oleh   Rian Andri Prasetya, M.Pd.dan Mawati Lumbantobing, 

S.Pd. berupa nilai yang diperoleh dari angket skala 1 sampai 4 dan beserta saran 

perbaikan. Indikator penilaian produk keduanya meliputi aspek kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup yang terlampir pada instrumen penelitian.  

 

3.1.5 Uji Coba Lapangan  

Pada uji coba lapangan, pengujian produk skenario pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik dan pengujian dilakukan kepada siswa kelas VII SMPN 1 

Abung Selatan. Hasil pengujian di peroleh dari penilaian produk operasional 

skenario pembelajaran berbasis pendekatan saintifik yang siap digunakan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Produk yang diujikan diharapkan dapat membantu 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditunjukan melalui hasil belajar 

siswa. Dilakukannya uji coba lapangan ini untuk melihat keefektivitasan produk.  

 

3.1.6 Penyempurnaan  Produk  Akhir (Final Product Revision) 

Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. 

Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu lebih akuratnya produk yang 

dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan satu produk yang tingkat 
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efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir 

memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan.  

 

3.2 Tempat dan Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah pertama (SMP) di Lampung Utara, 

provinsi Lampung. Studi Pendahuluan dilakukan di dua SMP Negeri, yang 

pertama di SMP Negeri 20 Bandar Lampung dan yang kedua di SMP Negeri 1 

Abung Selatan, Lampung Utara. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan peneliti 

memilih SMP Negeri Abung Selatan sebagai wadah penelitian untuk melakukan 

uji coba terbatas dan pelaksanaan validasi model.Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Abung Selatan, guru matapelajaran Bahasa 

Indonesia, dan ahli desain pembelajaran.  

3.3 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer.  Data primer merupakan data 

yang diperoleh peneliti secara langsung  melalui hasil kegiatan validasi produk 

ahli pembelajaran dan guru mengenai pengembagan skenario pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik. Dalam penelitian ini terdapat sumber data, yakni 

produk skenario pembelajaran teks prosedur berbasis pendekatan saintifik yang 

telah di validasi oleh ahli pembelajaran dan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 
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3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni  pengembangan 

skenario pembelajaran teks prosedur berbasis pendekatan saintifik sebagai 

berikut: 

3.4.1 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Desain Pembelajaran 

Instrumen ini akan digunakan pada validasi ahli pembelajaran. Indikator yang 

menjadi aspek yang pengamatan, yakni :  

a. aspek Skenario Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan, 

b. aspek Skenario Pembelajaran Kegiatan Inti, dan 

c. aspek Skenario Pembelajaran Kegiatan Penutup. 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Desain Pembelajaran  

NO. 

ASPEK 

YANG 

DIEVALUASI 

KOMPONEN 

ASPEK 
INDIKATOR 

NOMOR 

BUTIR 

JUMLAH 

BUTIR 

1 Aspek Skenario 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Orientasi 

 

1. Mengondisikan 

kelas agar kondusif 

dan siap memulai 

pembelajaran. 

1 4 

2. Memulai 

pembelajaran 

dengan salam 

pembuka dan 

berdoa. 

2 

3. Memeriksa 

kehadiran peserta 

didik sebagai sikap 

disiplin. 

3 

4. Menyiapkan fisik 

dan psikis peserta 

didik  dalam 

mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

4 

Apersepsi dan 

motivasi 

5. Mengaitkan 

pembelajaran yang 

akan dilakukan denga 

5 5 
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NO. 

ASPEK 

YANG 

DIEVALUASI 

KOMPONEN 

ASPEK 
INDIKATOR 

NOMOR 

BUTIR 

JUMLAH 

BUTIR 

pengalaman peserta 

didik dengan 

materi/tema/ kegiatan 

sebelumnya. 

6. Mengajukan 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan 

pelajaran yang akan 

dilakukan. 

6 

7. Mengaitkan 

pembelajaran yang 

akan dilakukan denga 

pengalaman peserta 

didik dengan 

materi/tema/ kegiatan 

sebelumnya. 

8. Menyampaikan manfaat 

materi  pembelajaran. 

9. Mendemontrasikan 

sesuatu yang sesuai 

dengan tema. 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

9 

Penyampaian 

Kompetensi 

dan Rencana 

Kegiatan 

10. Menyampaikan KI, KD, 

dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

10 2 

11. Menyampaikan rencana 

kegiatan misalnya, 

individu, kerja 

kelompok, metode 

pembelajaran dan teknik 

penilaian. 

11 

2 Aspek Skenario 

Pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Pengelolaan  

Pembelajaran 

12. Guru membantu siswa 

membentuk kelompok  

12 3 

13. Guru membimbing 

siswa dalam kerja 

kelompok. 

13 

14. Guru akan 

melaksanakan 

pembelajaran yang 

menumbuhkan 

partisipasi aktif 

peserta didik. 

14 

Penerapan 

pendekatan 

15. Guru memfasilitasi 

siswa untuk 

mengamati. 

15 5 
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NO. 

ASPEK 

YANG 

DIEVALUASI 

KOMPONEN 

ASPEK 
INDIKATOR 

NOMOR 

BUTIR 

JUMLAH 

BUTIR 

Saintifik   16. Guru memancing 

siswa untuk 

merumuskan 

pertanyaan. 

16 

17. Guru memfasilitasi 

siswa dalam mencoba. 

17 

18. Guru memfasilitasi 

peserta didik dalam 

menalar untuk 

membuat kesimpulan 

18 

19. Guru memfasilitasi 

dan menyajikan 

kegiatan bagi siswa 

untuk 

mengomunikasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

diperolehnya. 

19 

3 Aspek Skenario 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Penutup 

Refleksi dan 

penutupan 

pembelajaran 

20. Guru memfasilitasi 

dan membimbing 

siswa untuk membuat 

rangkuman atau 

simpulan kegiatan 

pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

20 4 

21. Guru melakukan 

penilaian atau refleksi 

terhadap kegiatan  

pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan 

secara konsisten. 

21 

22. Guru memberikan 

umpan balik terhadap 

proses dan hasil 

pembelajaran kepada 

siswa. 

22 

23. Guru menyampaikan 

rencana kegiatan 

tindak lanjut 

pembelajaran dan 

siswa menyimak 

informasi yang 

disampaikan. 

23 

Jumlah Keseluruhan Indikator 23 
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3.4.2 Kisi-kisi Instrumen Validasi Guru Mata Pelajaran  

Instrumen ini akan digunakan pada validasi ahli pembelajaran. Indikator yang 

menjadi aspek yang pengamatan, yakni :  

a. Aspek desain pembelajaran, dan 

b. Aspek pelaksanaan pembelajaran. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Guru Mata Pelajaran  

No. 
Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

1. Aspek Desain 

Pembelajaran 
1. Kejelasan identitas  1 10 

2. Relevansi skenario pembelajaran 

dengan Kurikulum/SK/KD 
2 

3. Sistematika yang runtut, logis, dan 

jelas terhadap skenario 

pembelajaran 

3 

4. Kejelasan uraian pelaksanaan 

pembelajaran  
4 

5. Penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar  
5 

6. Penumbuhan motivasi belajar  6 

7. Relevansi skenario pembelajaran 

dengan materi pembelajaran teks 

prosedur 

7 

8. Kesesuaian alokasi waktu pada 

tahapan pelaksanaan pembelajaran 
8 

9. Kemudahan operasional terhadap 

penerapan pendekatan saintifik 
9 

10. Potensi pengembangan skenario 

pembelajaran bahasa berbasis 

pendekatan saintifik. 

10 

2.  Aspek 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Kegiatan 

pendahuluan 

11. Mengondisikan 

kelas agar kondusif 

dan siap untuk 

memulai pelajaran. 

11 17 

12. Proses 

pembelajaran 

dimulai dengan 

salam dan berdoa. 

12 

13. Mengaitkan 

pembelajaran yang 

akan dilakukan 

denga pengalaman 

13 
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No. 
Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

peserta didik 

dengan materi/tema/ 

kegiatan 

sebelumnya. 

14. Mengajukan 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan 

pelajaran yang akan 

dilakukan. 

14 

 15. Menyampaikan 

manfaat materi 

pembelajaran. 

15 

16. Mendemonstrasikan 

sesuatu yang 

berkaitan dengan 

tema. 

16 

17. Menyampaikan KI, 

KD, dan tujuan 

pembelajaran yang 

akan dicapai. 

17 

18. Menyampaikan 

rencana kegiatan 

misalnya, individu, 

kerja kelompok, 

metode 

pembelajaran dan 

teknik penilaian. 

18 

Kegiatan inti 19. Guru memfasilitasi 

siswa untuk 

mengamati. 

19 

20. Guru memancing 

siswa untuk 

merumuskan 

pertanyaan. 

20 

21. Guru memfasilitasi 

siswa dalam 

mencoba. 

21 

22. Guru memfasilitasi 

peserta didik dalam 

menalar untuk 

membuat 

kesimpulan. 

22 

23. Guru memfasilitasi 

dan menyajikan 

kegiatan bagi siswa 

untuk 

mengomunikasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

23 
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No. 
Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

diperolehnya.  

Kegiatan 

penutup 

24. Guru memfasilitasi 

dan membimbing 

siswa untuk 

membuat 

rangkuman atau 

simpulan kegiatan 

pembelajaran yang 

telah dilakukan.  

24 

25. Guru melakukan 

penilaian atau 

refleksi terhadap 

kegiatan 

pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan 

secara konsisten. 

25 

 26. Guru memberikan 

umpan balik 

terhadap proses dan 

hasil pembelajaran 

kepada siswa. 

26 

27. Guru 

menyampaikan 

rencana kegiatan 

tindak lanjut 

pembelajaran dan 

siswa menyimak 

informasi yang 

disampaikan. 

27 

Jumlah keseluruhan indikator penilaian : 27 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, maka perlu kita tentukan teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

sebagai berikut ; 
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3.5.1 Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk menelaah dokumen yang berkaitan dengan skenario 

pembelajaran yang diterapkan guru dalam pembelajaran menulis teks prosedur. 

Dokumentasi dilakukan pada pembelajaran dan kondisi guru maupun siswa.  

3.5.2 Observasi 

Teknik observasi lapangan atau studi pendahuluan dengan pengamatan secara 

langsung proses pembelajaran menulis teks prosedur di kelas VII SMP Negeri 1 

Abung Selatan. Tujuannya  untuk memperoleh deskripsi kegiatan guru dalam 

menerapkan pendekatan dalam  proses pembelajaran, bahan ajar, media, dan 

evaluasi.  

3.5.3 Angket 

Pemberian angket ini ditujukan kepada guru . Tujuan penyebaran angket untuk 

mendapatkan deskripsi objektif tentang kondisi pembelajaran menulis teks 

prosedur beserta perangkatnya. Pengumpulan data melalui tahap ini penyebaran 

angket, yakni angket validasi. Hasil akhir dari penyebaran angket dapat  dijadikan 

sebagai dasar penilaian  kelayakan produk.  

3.5.4 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru untuk mengetahui secara langsung kebutuhan 

dan uji coba kelas terbatas sekolah untuk memberikan tingkat kepercayaan bahwa 

hasil dari penelitian pengembangan skenario pembelajaran pada menulis teks 

prosedur layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.  
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3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif 

yang diperoleh dari angket validasi, Teknik analisis data tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

 

3.6.1 Analisis Uji Kelayakan  

Hasil uji kelayakan dari ahli desain pembelajaran dan guru bahasa Indonesia 

dicari rata-rata empirisnya dengan rumus: 

 

Keterangan :  

X= Skor rata-rata 

 = jumlah skor 

n= jumlah responden  

kemudian menghitung rerata persentase dengan rumus sebagai berikut. 

 

Hasil dari perhitungan rerata presentase dikategorikan dengan rentang presentase 

0-100 %, yaitu 76-100 % dikategorikan produk sangat layak untuk  

digunakan, 51-75 % dikategorikan produk layak untuk digunakan, 26-50 %  

dikategorikan produk kurang layak untuk digunakan, dan 0-25 % dikategorikan  

produk sangat tidak layak untuk digunakan. 
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3.6.2 Analisis Efektivitas Skenario Pembelajaran  

Selain rumus untuk menguji kelayakan penggunaan skenario pembelajaran  di 

atas, penulis juga menggunakan rumus N-Gain untuk menguji efektivitas produk. 

Data untuk perhitungan N-Gain ini diperoleh dari nilai peserta didik sebelum dan  

sesudah menggunakan produk skenario pembelajaran. Rumus perhitungan manual 

kelayakan efektivitas N-Gain tersebut dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut (Hake, 1999 : 1).  

 

 

 

Kriteria Indeks Gain:  

a. Skor (g) ≥0,70 kategori tinggi/layak/efektif.  

b. Skor 0,30≤(g)≥0,70 kategori sedang/cukup layak/cukup efektif.  

c. Skor (g) ≤0,30 kategori rendah/tidak layak/tidak efektif. 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasaan mengenai pengembangan desain 

skenario pembelajaran pada teks prosedur berbasis pendekatan saintifik yang telah 

dilakukan dalam peneitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pengembangan desain skenario pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

menghasilkan produk berupa skenario pembelajaran pada teks prosedur 

berbasis pendekatan saintifik untuk siswa SMP kelas VII. Spesifikasi produk 

dalam skenario pembelajaran ini terdiri atas KI, KD 3.5 dan 4.5, IPK, 

Prosedur pengembangan, yang dapat diterapkan melalui proses belajar 

mengajar dan berdasarkan kurikulum 2013 bagi siswa SMP Kelas VII 

sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami teks prosedur yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.  

2. Kelayakan desain skenario pembelajaran pada teks prosedur berbasis 

pendekatan saintifik yang dibuat dalam  penelitian ini dinilai sangat layak 

oleh ahli desain pembelajaran dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Hasil masing-masing uji kelayakan untuk desain pembelajaran memperoleh 

nilai 8,30 dengan rerata persentasenya 90,21%, sedangkan hasil uji kelayakan 

untuk guru mata pelajaran memperoleh nilai 8,60 dengan rerata persentasenya 

79,62% keduanya termasuk dalam kategori sangat layak.  
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3. Efektivitas penggunaan desain skenario pembelajaran bahasa Indonesia 

dengan menerapkan pendekatan saintifik dalam penelitian ini dapat 

dikategorikan tinggi karena proses belajar mengajar dapat diikuti siswa 

dengan baik. Keefektifan tersebut terlihat pada hasil nilai siswa yang rata-rata 

diatas standar pencapaian. Nilai efektivitas dari SMPN 1 Abung Selatan 

sebesar 22,46 dengan rerata N-Gain 0,70 dan masuk dalam kategori efektif.  

 

5.2 Saran 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk 

menggembangkan desain skenario pembelajaran teks prosedur dengan pendekatan 

tertentu yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan untuk siswa SMPN 1 Abung 

Selatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur 

dengan kalimat yang baik dan benar.  
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