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Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) bahasa Indonesia pada teks narasi berbasis discovery 

learning untuk siswa kelas VII SMP dan kelayakannya sebagai bahan ajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendeskripsikan kelayakan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada teks narasi berbasis discovery learning 

pada peserta didik kelas VII SMP. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian dan pengembangan 

(research and development/R&D). Prosedur pengembangan dilakukan 

berdasarkan teori Borg and Gall yang peneliti tetapkan sampai dengan 6 tahapan 

yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan uji produk tidak bisa dilakukan 

kepada peserta didik karena adanya pandemi Covid-19. Enam tahapan yang 

peneliti gunakan, yaitu pengumpulan informasi, perencanaa produk, 

pengembangan produk, uji produk, revisi produk, dan akhir produk. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, instrumen ahli materi, 

instrumen ahli bahasa, dan instrumen pendidik. 

 

Hasil penelitian ini berupa LKPD mengidentifikasi unsur-unsur dan menceritakan 

kembali isi teks cerita fantasi berbasis discovery learning. LKPD tersebut memuat 

materi teks cerita fantasi, unsur-unsur, struktur, langkah-langkah, tugas individu, 

tugas kelompok, kegiatan penutup, dan ulangan harian. LKPD diujikan melalui 

pengisian instrumen kelayakan oleh dosen FKIP Universitas Lampung sebagai uji 

materi, uji kebahasaan, dan pendidik bahasa Indonesia SMP N 3 OKU sebagai uji 

praktisi. Hasil penelitian pengembangan LKPD bahasa Indonesia pada materi teks 

narasi berbasis discovery learning untuk siswa kelas VII SMP sudah sesuai dari 

hasil penilaian ahli materi dengan persentase 87,5% kategori sangat layak, ahli 

bahasa dengan persentase 91,6% kategori sangat layak, dan pendidik dengan 

persentase 79,1% kategori sangat layak. 

 

Kata kunci: pengembangan, LKPD, discovery learning, teks narasi 



PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
BAHASA INDONESIA PADA TEKS NARASI BERBASIS 

DISCOVERY LEARNING UNTUK 
SISWA KELAS VII SMP 

 
 

Oleh 
 

Elly Nur Fatimah 
 
 

Skripsi 
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 
SARJANA PENDIDIKAN 

 
Pada 

 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 
2021 







SURAT PERNYATAAN

Sebagai civitas akademika Universitas Lampung, gaya yang bertanda tangan di

bawah ini.

Nama
NPM

Judul Skripsi

Pmgram Studi

Fakultas

• Elly Nur Fatimah
1713041033

Pcngcmbangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Bahasa Indonesia pada Teks Narasi Berbasis Discovery

Learning untuk Siswa Kelas VII SMP

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ikngan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis ini bukan sanduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan, dan

pelaksanaan sendiri, tanpa bantuan pihak Iain, kecuali arahan Pembimbing;

2. Dalam karya tulis terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang Iain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai

acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan tercantumkan

dalam daftar pustaka;

3. Saya menyerahkan hak dalam karya tulis ini kepada Universitas Lampung

oleh karenanya Universitas Lampung berhak melakukan pengolahan atas

karya tulis ini sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku; dan

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari

terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya

bersedia rnenerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi Iainnya sesuai dengan norma

yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 14 Oktober 2021

M ERA

AJX5090 5

Elly Nur Fatimah

NPM 1713041033



vii 
 

 
 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis bernama lengkap Elly Nur Fatimah. Lahir di 

Batumarta, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan  

Komering Ulu pada tanggal 2 Juli 1999 sebagai anak pertama 

dari dua bersaudara pasangan Bapak Paeran dan Ibu Sumiyati. 

Jenjang akademik penulis dimulai dengan menyelesaikan 

pendidikan dasar di SDN 36 OKU dan lulus pada tahun 2011, lalu naik ke jenjang 

sekolah menengah pertama di SMPN 3 OKU dan lulus pada tahun 2014, 

kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di SMAN 2 OKU dan lulus pada tahun 

2017.  

 

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan 

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

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2020, penulis 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Mulyo, Kecamatan Pulau 

Panggung, Kabupaten Tanggamus dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 

SMPN 3 OKU. 

  

 



viii 
 

 
 

 

 

 

MOTO 

 

ْبِر َوا بِِرْينَ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اْستَِعْينُْوا ِبالصَّ َ َمَع الصه ٰلوةِ ۗ اِنَّ ّٰللاه لصَّ  
 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 

 

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

 

 

 

ۙا  اَنَُّهْم ُهُم اْلَفۤاىُِٕزْونَ اِن ِْي َجَزْيتُُهُم اْليَْوَم بَِما َصبَُرْوٰٓ  
“Sesungguhnya pada hari Aku memberikan balasan kepada mereka karena 

kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang meraih 

kemenangan” 

 

(Q.S Al-Mukmin: 111) 

 

 

 

 

ُ ََلٰٓ اِ  ٰلهَ اَِلَّ ُهَو ۗ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرشاْلعَِظْيمِ فَِاْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي ّٰللاه  
 

“Cukupkanlah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya-Nya 

aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singgasana) yang 

agung” 

 

(Q.S At-Taubah: 129) 

  



ix 
 

 
 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Bismillahirahmanirahim, 

Puji syukur kehadirat Allah Swt., atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan penuh syukur, 

penulis persembahkan tulisan ini untuk orang-orang yang berharga dalam hidup 

penulis. 

1. Kepada bapak dan ibuku tercinta, Bapak Paeran dan Ibu Sumiyati yang telah 

memberikan segala kemampuannya untuk penulis. Terima kasih atas kasih 

sayang tulus yang diberikan di setiap hari-hariku, terima kasih atas keringat 

ayah dan ibu demi membesarkanku dan adik. Terima kasih atas doa, 

pengorbanan, nasihat, keringat, dan dukungan yang selalu diberikan kepada 

penulis. 

2. Kepada adikku tersayang, Muhamad Syafii yang telah memberikan ketulusan, 

doa, dan kasih sayang dalam kesuksesaan kakakmu. 

3. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dengan 

sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi. 

4. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman yang tidak terlupakan. 

 

 

  



x 
 

 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Penulis bersyukur kehadirat Allah Swt., atas kehendaknya-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengam judul “Pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) Bahasa Indonesia pada Teks Narasi Berbasis Discovery 

Learning untuk Siswa Kelas VII SMP” adalah salah satu syarat untuk mencapai 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung. Penulis telah banyak menerima bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 

menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini. 

1. Eka Sofia Agustina, M.Pd. sebagai pembimbing I yang telah membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran, 

memberikan solusi, memotivasi, mengarahkan, memberikan saran, nasihat 

yang amat berharga bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Rahmat Prayogi, M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran, 

memberikan solusi, memotivasi, mengarahkan, menjelaskan, memberikan 

saran, serta nasihat yang amat berharga bagi penulis untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Dr. Siti Samhati, M.Pd. sebagai pembahas yang telah memberikan masukan 

dan saran yang berguna bagi penulis demi kesempurnaan dalam penulisan 

skripsi dengan penuh ketelitian. 



xi 
 

 
 

4. Eka Sofia Agustina, M.Pd. selaku pembimbing akademik penulis yang telah 

memberikan banyak masukan selama penulis menjalani masa studi di 

Universitas Lampung. 

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

Sastra Indonesia yang telah membimbing penulis selama menempuh 

perkuliahan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

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

Bahasa dan Seni. 

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

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, terima kasih atas ilmu yang berguna yang telah diberikan kepada 

penulis. 

9. Ibuku Sumiyati dan ayahku Paeran yang telah memberikan segala 

kemampuannya untuk penulis. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang 

diberikan di setiap hari-hariku, terima kasih atas keringat ayah dan ibu demi 

membesarkanku dan adik. Terima kasih atas doa, pengorbanan, nasihat, 

keringat, dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. 

10. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah selalu kuat dan sabar dalam 

menghadapi masalah yang terjadi. 

11. Keluarga besarku yang selalu mendoakan, menantikan kelulusanku dengan 

memberikan dukungan yang luar biasa. 

12. Sahabat seperjuangan Diyan Riyani, Melita Sari, Esthi Nurwindari, dan Dini 

Primarianti yang telah melewati suka dan duka bersama saling memberi 

semangat dan perhatian. 



xii 
 

 
 

13. Sahabat terbaikku Savira Anggita Sari dan Mira Suryani, terima kasih untuk 

kalian berdua yang selalu mendengarkan cerita disaat rapuh, putus asa, dan 

kecewa. Semoga persahabatan kita bisa lanjut sampai tua nanti. 

14. Teruntuk Ibram Rahmadhan, terima kasih selalu memberikan semangat, 

motivasi, dan dukungan kepada penulis selama ini. 

15. Teruntuk EXO (Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun 

Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin, dan Oh 

Sehun) dan NCT (Neo Culture Technology), terima kasih telah menciptakan 

musik yang luar biasa, sehingga ketika penulis menyusun skripsi merasa 

semangat ketika mendengar musik-musik kalian. 

16. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia angkatan 2017 yang telah melewati suka dan duka selama 

perkuliahan tatap muka maupun online. 

17. Teman-teman KKN Fia, Yati, Adelia, Vita, Algi, dan Deni yang telah 

memberikan pengalaman baru selama 40 hari di Desa Sinar Mulyo, 

Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. 

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis menyelesaikan skraipsi ini. 

Semoga ketulusan Bapak, Ibu, serta rekan semua mendapatkan pahala dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dalam proses 

pembelajaran, khususnya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

        Bandarlampung, 14 Oktober 2021 

        Penulis, 

 

        Elly Nur Fatimah 

        NPM 1713041033 



xiii 
 

 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i 

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

SAMPUL DALAM............................................................................................ iii 

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................... iv 

LEMBAR MENGESAHKAN ........................................................................... v 

SURAT PERNYATAAN .................................................................................. vi 

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... vii 

MOTO ............................................................................................................. viii 

PERSEMBAHAN ............................................................................................. ix 

SANWACANA ................................................................................................... x 

DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii 

 

I.    PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 10 

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................. 10 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................ 10 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................... 11 

 

II.   LANDASAN TEORI  

2.1 Bahan Ajar ............................................................................................ 12 

      2.1.1 Pengertian Bahan Ajar .................................................................. 12 

      2.1.2 Karakteristik Bahan Ajar .............................................................. 13 

      2.1.3 Fungsi Bahan Ajar ........................................................................ 14 

      2.1.4 Jenis-jenis Bahan Ajar .................................................................. 15 

2.2 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ..................................................... 16 

      2.2.1 Pengertian LKPD.......................................................................... 16 

      2.2.2 Kriteria Kualitas LKPD ................................................................ 17 

      2.2.3 Fungsi LKPD ............................................................................... 18 

      2.2.4 Tujuan LKPD ............................................................................... 18 

      2.2.5 Langkah-langkah Membuat LKPD ............................................... 19 

      2.2.6 Sistematika Penulisan LKPD Kurikulum 2013 .............................. 20 

2.3 Kurikulum 2013 Revisi ......................................................................... 21 

2.4 Model Pembelajaran .............................................................................. 24 

     2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran ..................................................... 24 

     2.4.2 Ciri-ciri Model Pembelajaran ......................................................... 25 



xiv 
 

 
 

2.4 Discovery Learning ............................................................................... 27 

2.4.1 Pengertian Discovery Learning .................................................... 27 

2.4.2 Tujuan Discovery Learning ......................................................... 28 

2.4.3 Karakteristik Discovery Learning ................................................ 28 

2.4.4 Peranan Pendidik dalam Discovery Learning ............................... 29 

2.4.5 Sintaks Model Discovery Learning .............................................. 30 

2.4.6 Langkah-langkah Model Discovery Learning .............................. 30 

2.4.7 Kelebihan Discovery Learning..................................................... 33 

2.4.8 Kekurangan Discovery Learning.................................................. 34 

2.5 Teks Narasi ........................................................................................... 35 

2.4.1 Pengertian Teks Narasi ................................................................ 35 

2.4.2 Struktur Teks Narasi .................................................................... 38 

2.4.3 Unsur-unsur Teks Narasi ............................................................. 38 

2.4.4 Kaidah Kebahasaan Teks Narasi .................................................. 39 

 

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian ...................................................................................... 42 

3.2 Prosedur Penelitian ................................................................................ 42 

      3.2.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi ......................................... 44 

      3.2.2 Perancangan Produk ..................................................................... 45 

      3.2.3 Pengembangan Produk ................................................................. 45 

      3.2.4 Validasi Produk ............................................................................ 45 

      3.2.5 Revisi Produk ............................................................................... 46 

3.3 Sumber Data ......................................................................................... 46 

3.4 Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 46 

3.5 LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning ................................ 47 

3.6 Instrumen .............................................................................................. 51 

3.7 Teknik Analisis Data ............................................................................. 57 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

       4.1 Hasil ...................................................................................................... 64 

       4.2 Pembahasan........................................................................................... 65 

             4.2.1 Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik ................................. 65 

             4.2.2 Kelayakan Sebagai Bahan Ajar ................................................... 103 

 

V.   SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan ............................................................................................. 117 

5.2 Saran ................................................................................................... 118 

 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 119 

 

LAMPIRAN ................................................................................................... 122 

  



xv 
 

 
 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel              Halaman 

1.1 Indikator dari KD Teks Narasi Kelas VII SMP ............................................. 37 

1.2 Indikator dari KD Teks Narasi Kelas VII SMP ............................................. 37 

1.3 Indikator dari KD Teks Narasi Kelas VII SMP ............................................. 37 

1.4 Indikator dari KD Teks Narasi Kelas VII SMP ............................................. 37 

3.1 Desain Struktur LKPD ................................................................................. 45 

3.2 Isi LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning Pembelajaran 1 ......... 47 

3.3 Isi LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning Pembelajaran 2 ......... 49 

3.4 Instrumen Penilaian Ahli Materi dan Ahli Bahasa ........................................ 54 

3.5 Instrumen Penilaian Pendidik ....................................................................... 56 

3.6 Indikator Penelitian LKPD Teks Cerita Fantasi Berbasis  

      Discovery Learning Pada Pembelajaran 1 ..................................................... 57 

3.7 Indikator Penelitian LKPD Teks Cerita Fantasi Berbasis  

      Discovery Learning Pada Pembelajaran 2 ..................................................... 60 

3.8 Aturan Pemberian Skor untuk Ahli Materi, Bahasa, dan Praktisi .................. 62 

4.1 Wawancara dengan Pendidik Bahasa Indonesia ............................................ 66 

4.2 Isi LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning Pembelajaran 1 ......... 73 

4.3 Isi LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning Pembelajaran 2 ......... 75 

4.4 Aspek-aspek yang dinilai oleh Ahli Materi dan Ahli Bahasa ........................ 84 

4.5 Aspek-aspek yang dinilai oleh Praktisi ......................................................... 86 

4.6 Instrumen Penilaian Ahli Materi ................................................................. 104 

4.7 Instrumen Penilaian Ahli Bahasa ................................................................ 109 

4.8 Instrumen Penilaian Praktisi Guru Bahasa Indonesia .................................. 110 

4.9 Vasil Validasi LKPD Pembelajaran Ahli Materi, Bahasa 

      dan Praktisi ................................................................................................ 115 

4.10 Indikator Pencapaian Kompetensi ............................................................ 115 

 

   



xvi 
 

 
 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar                                                                                                      Halaman 

 

4.1 Tampilan Peta Konsep ................................................................................. 86 

4.2 Tampilan pada Stimulation (Pemberian Rangsangan) ................................... 88 

4.3 Tampilan Tahapan Pembelajaran agar diberikan Pengantar .......................... 90 

4.4 Tampilan Teks Cerita Fantasi ....................................................................... 91 

4.5 Tampilan Setiap Akhir Tahapan diberikan Kegiatan ..................................... 92 

4.6 Tampilan pada Pembelajaran 2 ..................................................................... 93 

4.7 Perbaikan untuk Memberikan Gambar pada Teks Cerita Fantasi .................. 94 

4.8 Tampilan pada Glosarium ............................................................................ 95 

4.9 Tampilan pada Petunjuk Penggunaan LKPD ................................................ 96 

4.10 Tampilan pada Kalimat .............................................................................. 97 

4.11 Tampilan pada Gambaran Umum ............................................................... 98 

4.12 Perbaikan pada Kata ................................................................................... 99 

4.13 Tampilan pada Sumber Teks Cerita Fantasi .............................................. 100 

4.14 Tampilan pada Tugas Peserta Didik ......................................................... 101 

4.15 Tampilan pada Ulangan Harian ................................................................ 102 

  



xvii 
 

 
 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

                                                                                                                    Halaman 

 

Lampiran 1 Silabus Pembelajaran .................................................................... 123 

Lampiran 2 Pertanyaan LKPD SMPN 3 OKU melalui google formulir ............ 125 

Lampiran 3 Kisi-kisi Lembar Penilaian ............................................................ 129 

Lampiran 4 Deskripsi Butir Penilaian............................................................... 130 

Lampiran 5 Surat Izin Permohonan Validasi LKPD kepada Ahli Materi .......... 133 

Lampiran 6 Instrumen Penilaian LKPD kepada Ahli Materi ............................. 134 

Lampiran 7 Surat Izin Permohonan Validasi LKPD kepada Ahli Bahasa.......... 139 

Lampiran 8 Instrumen Penilaian LKPD Kepada Ahli Bahasa ........................... 140 

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian di SMPN 3 OKU .......................................... 145 

Lampiran 10 Surat Izin Permohonan validasi Produk LKPD kepada Praktisi.... 146 

Lampiran 11 Instrumen Penilaian LKPD kepada Praktisi ................................. 147 

Lampiran 12 Wawancara dengan Pendidik di SMPN 3 OKU ........................... 151 

LKPD Teks Cerita Fantasi ............................................................................... 152



1 
 

 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

(Muhaimin, 2009) mengungkap bahwa bahan ajar adalah keseluruhan jenis materi 

yang digunakan untuk membantu pendidik dalam menyelesaikan latihan 

pembelajaran sedangkan (Majid, 2013) mengungkap bahwa bahan ajar sebagian 

besar adalah jenis bahan, data, peralatan, dan teks yang digunakan untuk 

membantu pendidik dalam proses pembelajaran. 

 

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Bahan ajar diperlukan 

sebagai bantuan untuk latihan dalam sistem pembelajaran sekaligus substansi 

komponen yang akan dibelajarkan oleh peserta didik. Dengan bahan ajar, program 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan teratur karena pendidik sebagai 

pelaksana pemebalajaran akan mendapatkan materi yang jelas. 

 

Pengembangan bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Artinya, 

bahan ajar yang akan dibuat harus sesuai dengan kurikulum. Pendidik dapat 

membuat bahan ajarnya sendiri. Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar 

bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok. 

 

Adapun dalam perkembangannya, kurikulum 2013 mengalami perubahan menjadi 

kurkikulum 2013 revisi. Tindakan revisi kurikulum 2013 sebenarnya telah 

dilakukan sejak Januari 2015 hingga akhir Oktober 2015. Revisi kurikulum 2013 
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dan hasil pengembangannya dilakukan berdasarkan berbagai masukan dari publik, 

para ahli, serta para pemerhati pendidikan sehingga terdapat perbaikan dalam 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) baik format maupun isinya. 

Dalam implementasi kurikulum 2013 revisi dapat dicirikan sebagai siklus atau 

pemanfaatan pemikiran, ide, dan strategi rencana pendidikan (program pendidikan 

yang diharapkan) atau latihan pembelajaran sehingga peserta didik menguasai 

seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. 

 

Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai 

sumber, baik dari pengalaman, wawasan sendiri, maupun mencari data dari 

narasumber. Namun demikian, bahan yang sesuai dengan kurikulum sangat 

banyak, bukan berarti kita tidak perlu mengembangkan bahan sendiri. Bagi siswa, 

seringkali jumlah materi yang berlebihan membuat mereka bingung, sehingga 

pendidik perlu membuat bahan ajar untuk menjadi pedoman bagi peserta didik. 

 

Pendidik memiliki kewajiban untuk mendorong, membimbing, dan memberikan 

fasilitas kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Permendikbud 

No. 103 tentang Gagasan Pembelajaran dalam Rencana Pendidikan 2013 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu pengembangan potensi dan 

pembangunan karakter setiap peserta didik, sebagai hasil dari sinergi antara 

pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses 

tersebut memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi sikap spritual dan sosial, informasi, dan kemampuan yang diperlukan 

untuk diri mereka sendiri untuk hidup dan bermasayarakat, berbangsa, dan 
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berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kemampuan siswa 

ini tidak lepas dari bahan ajar. 

 

Salah satu mata pelajaran yang akan dicapai dalam kurikulum 2013 revisi adalah 

bahasa Indonesia yang diatur oleh Permendikbud No. 24 Tahun 2018 tentang 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran pada kurikulum 

2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Pelajaran bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013 sebagian besar bertujuan untuk membuat siswa siap menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Kompetensi Dasar (KD) yang diciptakan 

berdasarkan keempat kemampuan tersebut saling berhubungan dan saling 

mendukung dalam kemajuan tiga bidang utama, yaitu pembelajaran bahasa, 

menulis, dan literasi. 

 

Bahan ajar yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD). Lembar kerja peserta didik menunjukkan materi 

berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk 

tugas pembelajaran yang harus diselesaikan siswa dengan mengacu pada 

kemampuan kompetensi dasar yang harus dicapai (Prastowo, 2012). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teks narasi (cerita fantasi) dalam pembuatan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

 

Narasi adalah jenis percakapan yang mencoba menceritakan suatu peristiwa 

seolah-olah pembaca melihat atau menemukan peristiwa itu sendiri. Komponen 

utama dalam sebuah cerita adalah perbuatan atau tindakan. Narasi lebih 



4 
 

 
 

mengisahkan suatu kehidupan yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu (Keraf, 

2001). Materi teks narasi tidak hanya membekali peserta didik dalam pengetahuan 

konsep, namun juga kemampuan untuk menceritakan kembali peristiwa-peristiwa 

yang diketahui sehingga siswa lebih dinamis dalam interaksi pembelajaran.  

 

Adapun pembelajaran menulis teks narasi terdapat dalam silabus kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada KD 3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur 

teks narasi (cerita fantasi) yang dibaca dan didengar dan 4.3  Menceritakan 

kembali isi teks narasi (cerita fantasi) yang didengar dan dibaca. 

 

Sistem pembelajaran pada satuan pembelajaran dilakukan secara cerdas, 

menggerakkan, menyenangkan, menguji, dan membujuk siswa untuk mengambil 

bagian atau berperan aktif dalam pembelajaran, serta memberikan ruang imajinasi 

dan kemandirian yang ditunjukkan dengan bakat, minat, dan peningkatan 

psikologi peserta didik. Pada tingkat SMP peserta didik dituntut untuk lebih 

mandiri. Sesuai dengan hal tersebut, materi pembelajaran teks narasi dapat 

memanfaatkan pendekatan discovery learning. Discovery learning merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar peserta didik 

dengan cara menemukan sendiri, memutuskan sendiri, maka hasil yang diperoleh 

akan kokoh dan tahan lama dalam ingatan, dan tidak akan mudah dilupakan oleh 

siswa. Dengan pendekatan discovery learning, siswa juga dapat mengetahui cara 

berpikir, menyelidiki, dan berusaha menangani masalah yang mereka hadapi. 

Kebiasaan ini akan tergerak dalam aktivitas bermasyarakat (Hosnan, 2014). 
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Model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum 2013 revisi yang mengharapkan peserta didik 

beradaptasi secara deduktif dengan memperhatikan, mengelompokkan, 

mengklarifikasi, menjelaskan, dan menyimpulkan. Model Pembelajaran discovery 

learning sangat cocok dalam memahami teks karena peserta didik dituntut lebih 

aktif saat sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca teks. 

 

Sudut pandang yang ditunjukkan oleh model pembelajaran discovery learning 

adalah mendorong keaktifan siswa dalam menemukan konsep pembelajaran yang 

sebenarnya. Model pembelajaran discovery learning menuntun peserta didik 

untuk berperan aktif dalam pembalajaran dengan cara menemukan sendiri. 

Penggunaan model pembelajaran discovery learning akan membantu siswa 

memacu ingatan lebih banyak tanpa masalah. Peserta didik tidak akan merasa 

kesulitan dalam menuangkan ide-de yang telah mereka temukan sebelumnya. 

 

Peneliti menggunakan KD 3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi (cerita 

fantasi) yang dibaca dan didengar karena dalam KD tersebut pencapaian 

kompetensinya adalah bentuk pengetahuan. Pada pembelajaran ini menuntut siswa 

untuk mempelajari konsep dan materi tentang teks narasi (cerita fantasi). Dengan 

model pembelajaran discovery learning, peserta didik melakukan penguatan 

konsep dan materi-materi pada teks narasi (cerita fantasi). Selain itu, peserta didik 

dituntut untuk bisa menyelidiki dan menemukan sendiri dalam mengidentifikasi 

unsur-unsur teks narasi (cerita fantasi) sehingga hasil yang diperoleh akan 

bertahan lama dalam ingatan. 
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Peneliti menggunakan KD 4.3 Menceritakan kembali unsur-unsur teks narasi 

(cerita fantasi) yang dibaca dan didengar karena pada KD tersebut pencapaian 

kompetensinya adalah bentuk keterampilan. Bentuk pembelajaran ini meminta 

peserta didik untuk menceritakan kembali teks narasi dengan cara membuat 

tulisan pendek yang dibuat. Dengan model discovery learning, peserta didik dapat 

aktif dalam menemukan unsur-unsur teks narasi dan bisa menceritakan kembali 

dengan membuat tulisan pendek dari hasil peserta didik menemukan unsur-unsur 

teks narasi. 

 

Dalam mengumpulkan informasi, peneliti membuat google formulir kepada 

pendidik untuk mengetahui LKPD yang digunakan di SMPN 3 OKU. Dari 

jawaban pendidik dapat diketahui bahwa SMPN 3 OKU belum terdapat Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD). Akan tetapi, pendidik hanya menggunakan modul 

dan buku teks. Untuk penyampaian materi, pendidik mengirimkan modul kepada 

peserta didik di classroom sedangkan untuk soal harian pendidik melihat dari 

soal-soal yang terdapat pada buku teks.  

 

Selain membuat google formulir, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia di SMPN 3 OKU. Dari hasil wawancara 

tersebut, dapat diketahui bahwa pendidik kesulitan dalam mengajarkan materi teks 

narasi kepada peserta didik karena adanya pandemi Covid-19. Pendidik hanya 

memberikan materi dan soal ke Classroom tanpa adanya interaksi langsung antara 

pendidik dan peserta didik. Dilihat dari hasil belajar pada materi teks narasi, 

terdapat beberapa peserta didik yang kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-
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unsur yang terdapat dalam teks narasi. Hal ini dikarenakan kurangnya latihan 

soal-soal yang diberikan oleh peserta didik. Meskipun pembelajaran dilakukan 

secara daring (dalam jaringan) diharapkan peserta didik tetap bisa memahami 

materi dengan baik tanpa terdapat kesulitan. 

 

Dengan adanya pandemi Covid-19, pembelajaran harus berjalan dengan baik 

meskipun dilakukan di rumah dan tanpa adanya interaksi dengan pendidik.  

Biasanya, model pembelajaran dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas, namun karena adanya pandemi Covid-19 model 

pembelajaran tersebut peneliti ubah dalam bentuk pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD). Peneliti melakukan pengembangan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) berbasis discovery learning yang bertujuan agar peserta didik lebih 

aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri sehingga hasil yang 

diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan 

siswa. Dengan pendekatan discovery learning, peserta didik juga bisa belajar 

berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Dalam 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang akan peneliti kembangkan juga 

memuat tugas kelompok. Dengan adanya tugas kelompok, peserta didik bisa 

menuangkan ide-ide saat mengerjakan soal bersama kelompoknya. 

 

Dari Vosviewer dapat diketahui bahwa sedikit sekali model discovery learning 

dikaitkan dalam pengembangan LKPD. Pengembangan LKPD sangat dibutuhkan 

dalam melaksanakan latihan-latihan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. hal 

itulah, penulis perlu mengembangkan LKPD teks narasi yang berbasis discovery 

learning untuk siswa kelas VII SMP. 
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Dalam mengembangkan LKPD peneliti mengacu pada aspek kelayakan isi 

berdasarkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), aspek kelayakan 

penyajian berdasarkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), aspek 

kelayakan kebahasaan berdasarkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), 

dan aspek kelayakan kegrafikan bersasarkan BSNP (Badan Standar Nasioanl 

Pendidikan). Dengan adanya aspek-aspek tersebut pendidik bisa mengembangkan 

LKPD teks nararasi berbasis discovery learning dengan baik yang mengacu pada 

BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) (Muslich, 2009). 

 

Sistematika LKPD yang peneliti gunakan sesuai dengan Kurikulum 2013 revisi 

karena pada saat ini sistem pembelajaran yang digunakan sudah menggunakan 

Kurikulum 2013 revisi. Dalam Kurikulum 2013 revisi peserta didik dituntut untuk 

lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan adanya Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aktivitas peserta didik. 

LKPD yang akan dikembangkan oleh peneliti menggunakan model pembelajaran 

discovery learning karena pada model ini peserta didik dituntut untuk aktif dalam 

menemukan masalah yang dihadapi, melakukan penyelidikan sendiri, dan adanya 

kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas. 

 

Penelitian yang relevan pada penelitian ini diteliti oleh Tria Ardila (2020) dengan 

judul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Memahami Teks 

Cerpen Berbasis Discovery Learning Untuk Siswa Kelas IX SMP”. Hasil 

penelitian Tria Ardila menyimpulkan bahwa pengembangan LKPD yang 

dihasilkan dianggap layak sehingga LKPD layak digunakan sebagai bahan ajar 
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untuk siswa kelas IX SMP. Selain itu, penelitian yang relevan lainnya juga ditelit i 

oleh Dwi Esterlina (2020) dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) Berbasis Discovery Learning pada Materi Teks Drama di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP)”. Hasil penelitian Dwi Esterlina menyimpulkan bahwa 

pengembangan LKPD yang dihasilkan dianggap sangat relevan sehingga LKPD 

layak digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). 

 

Adapun penulis menggunakan judul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Bahasa Indonesia pada Teks Narasi Berbasis Discovery Learning untuk 

Siswa Kelas VII SMP”  yang bertujuan agar peserta didik mampu memahami 

materi teks narasi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. 

Model pembelajaran Discovery Learning memiliki beberapa kelebihan pada saat 

pembelajaran, yaitu pertama, membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan 

intelektual. Kedua, informasi yag diperoleh sangat kuat sehingga memperkuat 

ingatan. Ketiga, menumbuhkan rasa senang pada siswa karena berkembangnya 

rasa ingin tahu dan berhasil. Keempat, memungkinkan siswa untuk berkembang 

pesat dan seperti yang ditunjukkan oleh kecepatan mereka sendiri. Kelima, dapat 

menumbuhkan bakat dan kemampuan individu, (Hosnan, 2014).  

 

Berkaitan dengan  hal tersebut, peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Bahasa Indonesia pada Teks Narasi Berbasis Discovery Learning untuk 

Siswa Kelas VII SMP”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada teks 

narasi berbasis discovery learning untuk peserta didik kelas VII SMP? 

2. Bagaimanakah kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada teks 

narasi berbasis discovery learning untuk peserta didik kelas VII SMP? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengembangkan LKPD pada  teks narasi berbasis discovery learning untuk 

peserta didik kelas VII SMP. 

2. Mendeskripsikan kelayakan LKPD pada teks narasi berbasis discovery 

learning untuk peserta didik kelas VII SMP. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini memiliki manfaat untuk membangun keilmuan 

di bidang pembelajaran Bahasa Indonesia dan pengembangan LKPD. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa 

informasi kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD). 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa tambahan 

informasi kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama 

dan dapat dijadikan acuan pembanding. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pokok bahasan dalam penelitian ini, mengembangkan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) pada teks narasi  berbasis discovery  learning pada siswa kelas 

VII SMP. 

2. Tempat penelitian di SMPN 3 OKU, Sumatra Selatan. 

3. Uji kelayakan produk LKPD melalui validasi oleh dosen ahli/pakar 

Universitas Lampung dan praktisi guru bahasa Indonesia. 
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah sekumpulan materi yang disusun dengan runtut untuk 

membantu instruktur dalam menyelesaikan latihan-latihan pembelajaran. Berikut 

ini akan menjelaskan p  engertian, karakteristik, fungsi, dan jenis bahan ajar. 

 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Pengembangan LKPD pembelajaran teks narasi (cerita fantasi) siswa kelas VII 

SMP merupakan penelitian pengembangan pada bahan ajar. Sebelum melakukan 

pengembangan produk LKPD, terlebih dahulu harus memahami mengenai hakikat 

bahan ajar. 

 

Menurut (Lestari, 2013) bahan ajar adalah sekumpulan perangkat atau instrumen 

pembelajaran yang berisi materi, teknik, strategi pembelajaran yang direncanakan 

secara metodis dan menarik untuk mencapai tujuan normal, khususnya mencapai 

keterampilan atau subkompetensi dengan semua kerumitannya. Bahan ajar adalah 

semua jenis bahan yang digunakan untuk membantu instruktur atau pendidik 

dalam menyelesaikan latihan belajar dan belajar. Bahan tersebut adalah bahan 

tertulis bahan tidak tertulis (Majid, 2013). 
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Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

sekumpulan materi yang disusun secara efisien untuk membantu instruktur dalam 

melakukan latihan-latihan pembelajaran. 

 

 

 

2.1.2 Karakteristik Bahan Ajar 

Sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktur Perguruan 

Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahan ajar memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu self instructional, self contained, stand alone, adaptive, dan 

user friendly (Lestari, 2013). 

1. Self instructional, yaitu pembelajaran bebas yang khususnya menampilkan 

materi dapat membuat siswa siap untuk menunjukkan diri dengan materi ajar 

yang diciptakan untuk memenuhi kepribadian belajar mandiri, maka pada saat 

itu dalam menampilkan materi harus terdapat tujuan yang jelas terbentuk, 

baik tujuan akhir maupun tujuan tengah. Selain itu, dengan materi yang 

ditampilkan, siswa lebih mudah beradaptasi secara utuh dengan memberikan 

materi pembelajaran yang dikemas dalam satuan atau latihan yang lebih 

eksplisit. 

2. Self contained, yaitu semua topik dari satu unit kemampuan atau sub-

keterampilan yang direnungkan terkandung dalam satu materi pembelajaran 

yang lengkap. Oleh karena itu, sebuah materi harus memuat setiap bagiannya 

dalam satu buku untuk memudahkan dalam memahami materi pembelajaran. 

3. Stand alone, yaitu bahan ajar yang dibuat tidak bergantung pada bahan ajar 

lain atau tidak perlu digunakan bersama bahan ajar lainnya. Artinya, suatu 
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bahan ajar dapat dimanfaatkan sendiri tanpa bergantung pada bahan ajar lain. 

4. Adaptive, yaitu bahan ajar yang memiliki daya dukung tinggi untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan dan inovasi. Materi yang ditampilkan harus berisi materi, 

dapat membangun informasi pembaca mengenai perkembangan zaman atau 

terlebih lagi kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. 

5. User friendly, untuk lebih spesifik petunjuk dan data yang ditampilkan 

berguna dan ramah kepada pemakai, mengingat pemakai untuk bereaksi dan 

mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan cara ini, materi yang ditampilkan 

harus tersedia untuk memudahkan pembaca mendapatkan data yang benar-

benar dapat diharapkan (Lestari, 2013). 

 

 

 

2.1.3  Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran (Depdiknas, 

2008) fungsi dari bahan ajar akan dijelaskan berikut ini. 

1. Aturan bagi pendidik yang akan mengkoordinasikan setiap latihannya  

dalam interaksi belajar, sebagai bahan keterampilan yang harus diajarkan 

kepada siswa. 

2. Aturan bagi siswa yang akan mengkoordinasikan setiap latihannya dalam 

interaksi belajar, sebagai substansi keterampilan yang harus dipahami dan 

dikuasai. 

3. Perangkat penilaian hasil belajar. 
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2.1.4 Jenis-jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki berbagai jenis bahan ajar. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai jenis-jenis bahan ajar, yaitu sebagai berikut. 

1. Handout 

Handout adalah materi pembelajaran yang sangat singkat, bersumber dari 

beberapa karya tulis yang relevan dengan kemampuan dasar dan materi utama 

yang diajarkan kepada siswa. Konstruksi materi pertunjukan masa kini sangat 

sederhana, hanya memiliki dua komponen, yaitu judul dan data pendukung  

(Prastowo, 2012) 

2. Buku Teks 

Buku teks sebagian besar terdiri atas bahan-bahan yang menyajikan informasi 

atau pertimbangan penulis yang diatur dengan sengaja tergantung pada 

program pendidikan permanen. Buku teks terdiri atas empat bagian, yaitu 

judul khusus, keterampilan atau topik dasar, kegiatan, dan evaluasi (Prastowo, 

2012). 

3. Modul 

Modul adalah buku yang disusun dengan tujuan agar siswa dapat beradaptasi 

secara mandiri tanpa atau dengan arahan instruktur. Konstruksi modul yang 

menampilkan materi terdiri atas tujuh bagian, yaitu judul, petunjuk belajar, 

kompetensi dasar dan materi, data pendukung, kegiatan, tugas atau langkah 

kerja, dan penilaian (Prastowo, 2012). 

4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik adalah lembaran yang berisi tugas-tugas yang 

harus diselesaikan siswa. Lembar biasanya pedoman atau langkah-langkah 
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untuk menyelesaikan pekerjaan. Tugas harus jelas tentang kemampuan dasar 

yang harus dicapai. LKPD adalah materi  berupa lembaran-lembaran kertas 

yang berisi materi, sinopsis, dan arahan pelaksanaan perintah pembelajaran 

yang harus diselesaikan oleh siswa, yang mengacu pada kemampuan dasar 

yang harus dicapai (Prastowo, 2012). 

 

 

 

2.2 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan lembar kegiatan yang 

ditunjukkan kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. 

Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian, kriteria, fungsi, tujuan, langkah-

langkah, dan sistem pembuatan LKPD. 

2.2.1 Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah lembaran yang berisi tugas-tugas 

yang harus diselesaikan siswa. Lembar kegiatan biasanya berupa pedoman atau 

langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan. Tugas harus jelas tentang 

kemampuan dasar yang harus dicapai. LKPD adalah materi peragaan berupa 

lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, garis besar, dan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa, yang 

mengacu pada keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa 

(Prastowo, 2012) 
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2.2.2 Kriteria Kualitas Lembar Kerja Peseta Didik (LKPD) 

Menurut (Roehati, 2008) kriteria kualitas LKPD harus memenuhi persyaratan-

persyaratan, seperti syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik. 

a. Syarat-syarat dikdatik 

LKPD yang baik dan berkualitas harus memenuhi syarat-syarat didaktik, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Mengajak peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Memberikan penekanan pada proses untuk menemukan konsep. 

3. Dapat menumbuhkan kemampuan rasional siswa dan meningkatkan motivasi 

siswa. 

4. Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan kesadaran diri. 

 

b. Syarat-syarat teknik 

LKPD harus sesuai dengan syarat-syarat teknik. Berikut ini syarat-syarat teknik 

pada LKPD, yaitu sebagai berikut. 

1. Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi. 

2. Gunakan huruf tebal untuk tema, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. 

3. Gunakan untuk memutuskan urutan kalimat dan jawaban pengganti. 

4. Huruf dan gambar sesuai. 

5. Menggunakan kalimat pendek, bukan dari satu kata dalam satu baris. 
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c. Syarat-syarat konstruksi 

LKPD harus sesuai dengan syarat-syarat konstruksi. Berikut ini syarat-syarat 

konstruksi pada LKPD, yaitu sebagai berikut. 

1. Gunakan bahasa yang baik dengan perkembangan anak. 

2. Gunakan struktur kalimat yang jelas dan tidak ambigu. 

 

2.2.3 Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berikut fungsi dari Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), yaitu sebagai berikut. 

1. Sebagai bahan ajar yang dapat membatasi pesan pengajar, namun lebih 

menginisiasi siswa. 

2. Sebagai bahan ajar yang memudahkan siswa dalam memahami materi yang 

diberikan. 

3. Sebagai bahan ajar yang padat dan kaya tugas untuk dilatih. 

4. Bekerja dengan pelaksanaan mendidik untuk mahasiswa. 

(Prastowo, 2012) 

 

2.2.4 Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD harus memiliki tujuan. Berikut ini tujuan-tujuan pada LKPD, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Memperkenalkan materi ajar yang memudahkan siswa untuk 

mengasosiasikan dengan materi yang diberikan. 

2. Memperkenalkan usaha-usaha yang memberikan dominasi materi kepada 

siswa. 

3. Melatih kebebasan belajar siswa. 
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4. Memudahkan pendidik untuk memberikan tugas kepada siswa. 

5. Perkuat dan dukung tujuan pembelajaran dan pencapaian penanda sama 

pentingnya dengan kemampuan dan keterampilan pusat sesuai dengan 

rencana pendidikan yang bersangkutan. 

6. Membantu mahasiswa dalam mencapai target pembelajaran. 

       (Prastowo, 2012) 

 

2.2.5 Langkah Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berikut langkah-langkah dalam membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

menurut (Prastowo, 2012), yaitu sebagai berikut. 

1. Melakukan Analisis Kurikulum 

Perkembangan ini merupakan awal dari perencanaan LKPD. Tahap ini juga 

untuk mengetahui materi apa saja yang memerlukan LKPD. Pada umumnya, 

penyelidikan dilakukan dengan melihat topik, pertemuan belajar, materi yang 

akan diajarkan, dan kemampuan yang harus dimiliki siswa. 

2. Panduan Rencana Kebutuhan LKPD 

Tahapan ini merupakan tahap untuk mengetahui jumlah LKPD yang harus 

disusun dan melihat urutan LKPD. 

3. Menentukan Judul LKPD 

Dalam perkembangan ini, salah satu kompetensi dasar dapat dijadikan judul 

LKPD jika kemampuan tersebut dapat dipisahkan maksimal empat materi 

pokok, namun jika terdapat lebih dari empat materi maka KD bisa dipisah 

menjadi dua judul. 
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4. Menyusun LKPD 

Pada tahap ini ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu: (1) mendefinisikan 

kompetensi dasar, (2) memutuskan instrumen evaluasi, (3) perakitan 

bahan/materi, dan (4) fokus pada konstruksi dan struktur pada bahan ajar. 

 

2.2.6 Sistematika Penulisan LKPD Kurikulum 2013 Revisi 

Sistematika LKPD yang penulis gunakan sesuai dengan Kurikulum 2013 revisi 

karena pada saat ini sistem pembelajaran yang digunakan sudah menggunakan 

kurikulum 2013 revisi. Dalam kurikulum 2013 revisi peserta didik dituntut untuk 

lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan adanya Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aktivitas peserta didik. 

LKPD yang akan dikembangkan oleh peneliti menggunakan model pembelajaran 

discovery learning karena pada model ini peserta didik dituntut untuk aktif dalam 

menemukan masalah yang dihadapi, melakukan penyelidikan sendiri, dan adanya 

kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas. Dalam LKPD yang peneliti 

kembangkan sudah terdapat sintak model pembelajaran discovery learning yang 

membuat peserta didik lebih aktif dalam menemukan masalahnya sendiri. Berikut 

ini sistematika penulisan LKPD berdasarkan Kurikulum 2013 revisi akan 

dijelaskan berikut ini. 

1. Cover/Sampul LKPD 

Sampul adalah halaman pertama LKPD yang memuat judul LKPD, nama 

mata pelajaran, dan penyusun. 

2. Lembar Identitas 

Lembar identitas berisi identitas belajar. 
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3. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi pengantar singkat oleh penyusun. 

4. Daftar Isi 

Daftar isi merupakan petunjuk nomor halaman bagi semua LKPD untuk 

memudahkan peserta didik mencarinya. 

5. Petunjuk Penggunaan LKPD 

Petunjuk penggunaan LKPD berisi tentang cara pemanfaatan LKPD dalam 

interaksi pembelajaran. 

6. Peta Konsep 

Peta konsep berisi cara menyampaikan materi dasar LKPD agar memudahkan 

siswa dalam memahami pembelajaran. 

7. KI, KD, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran 

KI, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran dapat dilihat pada silabus SMP. 

8. Isi LKPD 

Substansi LKPD memuat materi, tugas, dan pertanyaan sesuai KD, petunjuk, 

dan sasaran pembelajaran. 

9. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka menjadi sumber referensi atau acuan dalam pembuatan LKPD  

(Devi, 2017).  

 

2.3 Kurikulum 2013 Revisi 

Kurikulum 2013 merupakan program pendidikan berbasis kemampuan yang 

dibuat. Sebagai program pendidikan berbasis keterampilan, ada empat hal yang 

harus dipusatkan, khususnya standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan 
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standar penilaian. Keempat hal ini penting karena mereka diidentifikasikan satu 

sama lain. Kompetensi adalah kapasitas optimal yang harus dipelajari dan 

dikuasai. Standar isi harus dibuat berdasarkan norma kemampuan lulusan, 

sedangkan standar proses harus mengikuti kualitas substansi yang menjadi standar 

isi. Berbeda dengan kualitas substansi materi pembelajaran menentukan jenis 

siklus belajar yang dilakukan. Demikian pula standar penilaian tidak dapat 

dipisahkan dari keterampilan yang dibebankan dalam program pendidikan. 

Sementara itu, standar proses harus memiliki pilihan untuk mencerminkan cara 

yang diambil dalam mencapai keterampilan yang secara bermakna diungkapkan 

dalam pedoman substansi. Hal ini karena perbedaan karakter isi/muatan substansi 

pada standar isi. Faktanya, dalam evaluasi, kompetensi itulah yang direncanakan 

dalam mengukur capaian (Mahsun, 2018). 

 

Melalui perkembangan pendidikan di Indonesia, kurikulum 2013 mengalami 

perubahan menjadi kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 revisi diberlakukan 

secara Nasional pada tahun ajaran atau TA 2016/2017 yang direvisi oleh 

Kemendikbud. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah 

namanya, ada beberapa poin perubahan atau revisi kurikulum 2013 termasuk 

dalam aspek penilaian, yaitu sebagai berikut. 

1. Nama kurikulum tidak berubah menjadi Kurikulum Nasional tetapi 

menggunakan nama Kurikulum 2013 Edisi Revisi yang berlaku secara 

Nasional. 

2. Penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru 
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3. Tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa 

Kurikulum 2013 yang baru semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan 

SMA dapat belajar memahami sampai mencipta. 

4. Struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. 

5. Menggunakan metode pembelajaran aktif. 

6. Meningkatkan hubungan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

7. Remidial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan 

pembelajaran ulang. Nilai remidi inilah yang dicantumkan dalam hasil 

(Kurniasih, 2016) 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 revisi merupakan 

perbaikan dari kurikulum sebelumnya, dengan sejalan perkembangan zaman yang 

menuntut perubahan kurikulum terjadi. Perubahan kurikulum 2013 tidak 

mengubah namanya, hanya terdapat tambahan kata revisi. 

 

Dalam pembelajaran kurikulum 2013 revisi, pendidik bisa memanfaatkan model 

pembelajaran yang akan digunakan oleh pendidik saat melaksanakan proses 

pembelajaran. Model pembelajaran erat kaitannya dengan gaya belajar siswa dan 

gaya mengajar pendidik. Melalui model pembelajaran, pendidik dapat membantu 

siswa mendapatkan data/informasi, kemampuan, perspektif, dan mengekspresikan 

kepribadian mereka. Model pembelajaran adalah sistem pengajaran dari awal 

sampai akhir dari tindakan pembelajaran yang tersusun secara efisien dan 

dimanfaatkan sebagai pembantu untuk menyusun latihan pembelajaran untuk 

mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan. Model pembelajaran terdiri 
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atas pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, model pembelakaran 

discovery learning, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran 

PAIKEM, dan model pembelajaran Project Based Learning (PBL). Pada skripsi 

ini hanya menjelaskan model pembelajaran discovery learning yang digunakan 

untuk memberikan pemahaman mengenai penelitian pengembangan LKPD pada 

materi teks narasi yang berbasis discovery learning yang akan dibuat. 

 

 

2.4 Model Pembelajaran 

Untuk lebih memahami mengenai model pembelajaran, berikut akan dijelaskan 

mengenai pengertian, ciri-ciri, dan fungsi model pembelajaran.  

 

2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. model pembelajaran digunakan guru sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. (Rusman, 2012) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 

di kelas atau yang lain. 

 

Menurut (Suprihatiningrum, 2013) memberikan definisi model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam 

mengorganisasikan pengelaman pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman guru dalam 



25 
 

 
 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. (Winataputra, 1993) 

mengartikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

belajar-mengajar (Suyanto, 2013). 

 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan 

efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model 

pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

 

2.4.2 Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai ciri-ciri dari model pembelajaran, yaitu 

sebagai berikut. 

(Rusman, 2012) mengemukakan bahwa model pembelajaran memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir 

induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. 

2. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

3. Memiliki dampak sebagai akibat teraan model pembelajaran. Dampak 
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tersebut meliputi: (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat 

diukur; (2) dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. 

4. Membuat persiapan mengajar (desain instrusional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilihnya. 

 

(Rofa’ah, 2016) menjelaskan ada beberapa ciri-ciri model pembelajaran secara 

khusus diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Rasional teoretis yang logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa mengajar. 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

Ciri-ciri model pembelajaran yang baik, yaitu adanya keterlibatan intelektual dan 

emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan 

pembentukan sikap, adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif. 

Selama pelaksanaan model pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator, 

koordinator, mediator, dan memotivasi kegiatan belajar peserta didik. 

 

Model pembelajaran terdiri atas pembelajaran inquiry, model pembelajaran 

kontekstual, model pembelakaran discovery learning, model pembelajaran 

kooperatif, model pembelajaran PAIKEM, dan model pembelajaran Project Based 

Learning (PBL). Pada skripsi ini hanya menjelaskan model pembelajaran 
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discovery learning yang digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai 

penelitian pengembangan LKPD pada materi teks narasi yang berbasis discovery 

learning yang akan dibuat. 

 

 

 

2.5 Discovery Learning  

Untuk lebih memahami discovery learning, berikut akan dijelaskan mengenai 

pengertian, tujuan, karakteristik, peranan pendidik dalam pembelajaran discovery 

learning, sintak discovery learning, langkah-langkah discovery learning, 

kelebihan, dan kekurangan discovery learning. 

 

2.5.1 Pengertian Discovery Learning 

(Yupita, 2013) menjelaskan bahwa discovery learning adalah model pembelajaran 

yang dibuat berdasarkan pandangan konstruktivis, di mana model ini menonjolkan 

pentingnya memahami suatu ide dengan memperkenalkan pertanyaan dan 

masalah yang harus ditangani oleh siswa sehingga ada kontribusi siswa yang 

dinamis. Selain itu, pendidik tidak perlu membatasi pengungkapan untuk latihan 

ruang belajar, yang berarti bahwa siswa dapat menemukan jawaban mereka di 

berbagai tempat seperti perpustakaan, pusat media, dan halaman sekolah. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Wahyudi dan Siswanti (2015), pembelajaran 

discovery learning adalah menemukan ide-ide melalui pengembangan informasi 

atau data yang diperoleh melalui persepsi atau percobaan, dengan tujuan agar 

mereka dapat melatih kemampuan penalaran yang konsisten, ilmiah, dan tepat 

karena siswa dapat mengatasi masalah, merakit, dan menemukan ide secara 

mandiri. 



28 
 

 
 

2.5.2 Tujuan Pembelajaran Discovery Learning 

(Hosnan, 2014) mengemukakan bahwa ada beberapa tujuan dalam pembelajaran 

discovery learning, yaitu sebagai berikut. 

1. Siswa secara efektif dikaitkan dengan siklus belajar. 

2. Dengan pembelajaran discovery learning, siswa menemukan desain dalam 

keadaan konkret dan konseptual. Selain itu, siswa menemukan data/informasi 

yang diberikan. 

3. Siswa mencari cara untuk menggunakan tanya jawab untuk memperoleh data 

yang bagus dalam mencari. 

4. Dengan adanya pembelajaran discovery learning, membantu siswa dengan 

membentuk partisipasi yang sukses, menawarkan informasi satu sama lain. 

5. Keterampilam dalam pembelajaran discovery learning dengan mudah 

dipindahkan ke latihan baru dan diterapkan dalam situasi pembelajaran baru. 

 

2.5.3 Karakteristik Discovery Learning 

Menurut (Hosnan, 2014) karakteristik dari discovery learning, yaitu (1) 

mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menggabungkan, menciptakan, 

dan menggeneralisasi pengetahuan; (2) berpusat pada peserta didik; dan (3) 

menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. 

 

Terdapat ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori 

konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. 

1. Mendorong adanya kemandirian pada peserta didik. 

2. Memandang peserta didik sebagai pencipta tujuan yang ingin dicapai. 
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3. Belajar merupakan suatu proses bukan melihat dari hasil. 

4. Mendorong peserta didik untuk melakukan penyelidikan. 

5. Menghargai pengalaman kritis dalam belajar. 

 

2.5.4 Peranan Pendidik dalam Pembelajaran Discovery Learning 

Menurut (Hosnan, 2014) mengemukakan peranan pendidik dalam pembelajaran 

discovery learning, yaitu sebagai berikut. 

a. Merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran berpusat pada 

masalah-masalah untuk diselesaikan oleh peserta didik. 

b. Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi peserta didik 

untuk memecahkan masalah sendiri. 

c. Pendidik memperhatikan cara penyajian yang sombolik dan ikonik. 

d. Jika peserta didik memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoretis, 

maka pendidik hendaknya berperan sebagai seorang tutor atau pembimbing. 

Pendidik hendaknya jangan mengungkapkan terlebih dahulu prinsip atau 

aturan yang akan dipelajari, tetapi hendaknya memberikan umpan balik pada 

waktu yang tepat. Sebagai tutor, pendidik sebaiknya memberikan umpan 

balik pada waktu yang tepat. 

e. Menilai hasil belajar merupakan sesuatu masalah dalam belajar discovery 

learning. Secara garis besar, tujuan belajar discovery learning ialah 

mempelajari generalisasi-generalisasi dengan menemukan generalisasi-

generalisasi. 
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2.5.5 Sintak Discovery Learning 

Langkah kerja (sintak) model pembelajaran penyingkapan/penemuan, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 

2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 

3) Pengumpulan data (Data Collection); 

4) Pengolahan data (Data Processing); 

5) Pembuktian(Verification); 

6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization) (Ariyana, 2018) 

 

2.5.6 Langkah-langkah Discovery Learning 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery learning (Patricia, 2018) 

sebagai berikut. 

1. Stimulation (Pemberian Rangsangan) 

Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungan, kemudian pada saat itu dianjurkan untuk tidak menyimpulkan, 

sehingga mereka perlu memeriksa diri sendiri. Instruktur juga dapat memulai 

latihan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, menyarankan buku 

pemahaman, dan latihan pembelajaran lainnya yang mengarah pada kesiapan 

berpikir kritis. Stimulation pada tahap ini berfungsi untuk memberikan 

kondisi bagi kolaborasi pembelajaran yang dapat menciptakan dan membantu 

siswa dalam menyelidiki. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk secara efektif 

memperhatikan informasi, gambar, atau rekaman yang ditampilkan. 
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2. Problem Statement (Identifikasi Masalah) 

Setelah melakukan stimulation, pendidik menawarkan siswa kesempatan 

untuk membedakan sebanyak mungkin rencana masalah seperti yang dapat 

diharapkan dalam keadaan yang berkaitan dengan topik, kemudian pilih satu 

masalah dan mendefinisikannya sebagai teori. Memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk mengenali dan mengkaji masalah yang mereka hadapi 

merupakan strategi yang berharga dalam membangun tatanan siswa agar 

terbiasa dalam menemukan masalah. Pada tahap ini, siswa diharuskan 

memiliki pilihan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

informasi, gambar, atau apa pun yang ada di tahap stimulation. 

3. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau mendemonstrasikan 

valid tidaknya teori dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

mengumpulkan data yang bersangkutan, membaca tulisan, memperhatikan 

objek, berbicara dengan narasumber, mengarahkan pendahuluan sendiri, dan 

sebagainya. Hasil dari tahap ini, siswa beradaptasi efektif untuk menemukan 

sesuatu yang terkait dengan masalah saat ini, sehingga siswa secara tidak 

sengaja menghubungkan masalah dengan informasi yang mereka miliki saat 

ini. 

4. Data Processing (Pengolahan Data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya 

lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan 

sebagainya semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila 
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perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan 

tertentu. Data Processing disebut juga dengan pengkodean atau kategorisasi 

yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Adanya 

generalisasi tersebut membuat peserta didik mendapatkan pengetahuan baru 

tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat 

pembuktian secara logis. 

5. Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini peserta didik memeriksa secara cermat untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Verification bertujuan agar 

proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu 

konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai 

dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau 

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan 

terdahulu kemudia dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau 

tidak. 

6. Generalization (Menarik Kesimpulan) 

Tahap generalization adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan 

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama 

dengan memperhatikan hasil verifikasi. 
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2.5.7 Kelebihan Discovery Learning 

Kelebihan model pembelajaran discovery learning merupakan hasil dari 

pencapaian yang lebih setelah menerapkan discovery learning.  

(Patricia, 2018) mengemukakan ada enam kelebihan pada model pembelajaran 

discovery learning, yaitu sebagai berikut. 

1. Membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan intelektual. 

2. Informasi yang diperoleh sangat kuat sehingga memperkuat ingatan. 

3. Menumbuhkan rasa senang pada siswa karena berkembangnya rasa ingin tahu 

dan berhasil. 

4. Memungkinkan siswa untuk berkembang pesat dan seperti yang ditunjukkan 

oleh kecepatan mereka sendiri. 

5. Memberdayakan siswa untuk belajar dengan menggunakan berbagai jenis 

sumber pembelajaran. 

6. Dapat menumbuhkan bakat dan kemampuan individu. 

 

(Hosnan, 2014) juga mengemukakan bahwa terdapat delapan kelebihan pada 

model discovery learning, yakni sebagai berikut. 

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dari proses-proses kognitif. 

2. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh 

karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 

3. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 

4. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. 
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5. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa. 

6. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. 

7. Melatih siswa belajar mandiri. 

8. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar, karena ia berpikir dan 

menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 

 

(Kurniasih, 2016) juga mengemukakan beberapa kelebihan model discovery 

learning, yaitu sebagai berikut. 

1. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki 

dan berhasil. 

2. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

3. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

4. Siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. 

 

2.5.8 Kekurangan Discovery Learning 

Selain memiliki kelebihan, model discovery learning juga memiliki kekurangan. 

Berikut ini kekurangan model discovery learning yang dikemukakan oleh para 

ahli. 

(Patricia, 2018) mengemukakan beberapa kekurangan model discovery learning 

yakni sebagai berikut: 

1. Strategi ini memunculkan anggapan bahwa terdapat kesiapan untuk belajar; 

2. Teknik ini tidak efektif untuk menunjukkan siswa dalam jumlah besar, karena 

menghabiskan sebagian besar waktu untuk membantu mereka menemukan 

hipotesis atau pemikiran kritis lainnya; 
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3. Asumsi yang terkandung dalam strategi ini tidak dapat berjalan dengan baik 

karena siswa dan pendidik masih terbiasa dengan cara belajar yang lama; 

4. Tidak memberikan kebebasan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh 

peserta didik. 

 

Menurut (Hosnan, 2014) mengemukakan beberapa kekurangan model discovery 

learning yakni sebagai berikut. 

1. Menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar 

yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan 

pembimbing. 

2. Kemampuan berpikir rasional siswa masih ada yang terbatas. 

3. Tidak semua siswa mengikuti pelajaran dengan cara ini. 

 

 

 

2.6 Teks Narasi 

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII 

disusun dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulisan, seperti teks laporan hasil 

observasi, narasi, deskripsi, eksposisi, dan eksplanasi. Peserta didik dituntut lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. sesuai kurikulum 2013 buku teks kelas VII pada 

bab II, peserta didik mempelajari teks narasi berupa cerita fantasi. Berikut akan 

dijelaskan mengenai teks narasi. 

2.6.1 Pengertian Teks Narasi 

Teks narasi adalah penggambaran yang menceritakan sesuatu atau peristiwa yang 

terjadi, kegiatan, kondisi secara berurutan dari awal sampai akhir sehingga 

menyerupai hubungan satu sama lain. Bahasanya bersifat naratif. Contoh jenis 
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karangan semacam ini adalah biografi, kisah, novel, roman, dan cerpen (Widjono, 

2015). 

 

Narasi adalah jenis pembicaraan yang mencoba untuk menggambarkan suatu 

peristiwa seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Oleh 

karena itu, secara umum signifikan dalam sebuah narasi adalah tindakan dan 

perbuatan. Narasi menginformasikan benar-benar tentang kehidupan yang unik 

dalam suatu rangkaian periode (Keraf, 2001). 

 

Narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu 

hal sedemikian rupa sehingga peristiwa itu seolah-olah dialami sendiri oleh 

pembaca (Hoetomo, 2005) sedangkan (Suparno, 2006) menjelaskan bahwa narasi 

adalah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa menurut urutan 

terjadinya (kronologi), dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian agar 

pembaca dapat memetik hikmah dari cerita tersebut. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli tersebut, 

peneliti menyimpulkan bahwa teks narasi adalah bentuk wacana yang 

mengisahkan kejadian seolah-olah pembaca melihat dan mengalami peristiwa 

tersebut. 

 

 

 

 



37 
 

 
 

Berikut pemaparan mengenai pengembangan pendapat pada teks narasi Menurut 

Kosasih, dkk. (Kosasih, E, 2017) antara lain. 

1. Mengidentifikasi Teks Narasi Berupa Cerita Fantasi 

Tabel 2.1 Indikator dari Kompetensi Dasar Teks Narasi VII SMP/MTs 

KD 3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi (cerita fantasi) 

yang dibaca dan didengar 

Indikator 3.3.1 Menentukan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita 

fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang 

dibaca/didengar 

 

2. Menceritakan Teks Narasi Berupa Cerita Fantasi 

Tabel 2.2 Indikator dari Kompetensi Dasar Teks Narasi VII SMP/MTs 

KD 4.3 Menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi 

Indikator 4.3.1 Menyimpulkan kembali cerita fantasi isi cerita fantasi 

lisan/tulis 

 

3. Menelaah Struktur dan Kebahasaan Teks Narasi Berupa Cerita Fantasi 

Tabel 2.3 Indikator dari Kometensi Dasar Teks Narasi VII SMP/MTs 

KD 3.4 Merinci struktur cerita fantasi 

Indikator 3.4.1 Memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi dan kalimat 

dialog, kesalahan tanda baca 

 

4. Menyajikan Teks Narasi Berupa Cerita Fantasi 

Tabel 2.4 Indikator dari Kompetensi Dasar Teks Narasi VII SMP/MTs 

KD 4.4 Merencanakan pengembangan cerita fantasi 

Indikator 4.4.1 Menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan 

kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata 

kalimat/tanda baca/ejaan 
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2.6.2 Struktur Teks Narasi 

Secara umum (Harsiati, 2016) mengatakan bahwa struktur teks narasi ada tiga, 

sebagai berikut. 

1. Orientasi 

Pada tahap ini, penulis mengenalkan awal cerita yang berupa tokoh, watak, 

latar.  

2. Komplikasi 

Pada tahap ini, penulis menghadirkan konflik dan masalah yang terjadi dalam 

cerita. 

3. Resolusi 

Pada tahap ini, penulis menghadirkan penyelesaian masalah yang terdapat 

dalam cerita. 

 

2.6.3 Unsur-unsur Teks Narasi 

Teks narasi tergolong kedalam jenis naratif. Dengan demikian, terdapat pihak 

yang berperan sebagai pengarang, kemudian dapat mengenali teks narasi 

berdasarkan unsur tema, amanat, penokohan, dan latarnya. Secara umum, 

(Kosasih, 2004) menyatakan bahwa unsur-unsur teks narasi sebagai berikut: 

1. Tema 

Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita, namun tema jarang 

dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. 

2. Amanat 

Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. 
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3. Penokohan 

Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita. 

4. Latar 

Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita. 

Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa imajiner. Latar 

berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap 

jalannya suatu cerita. 

 

 

2.6.4 Kaidah Kebahasaan Teks Narasi 

Narasi tergolong ke dalam teks bergenre cerita. Secara umum (Permendikbud, 

2016) mengatakan bahwa kaidah kebahasaan teks narasi terdapat enam, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan (aku, 

dia, mereka, dan sebagainya). 

2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar (tempat, 

waktu, dan suasana). 

3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 

4. Kata sambung penanda urutan waktu 

Kata sambung penanda urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, 

bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. 

Penggunaan urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau 

perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. 
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5. Penggunaan kata ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakan cerita 

(memulai masalah). 

6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. 

 

Hal samapun diungkapkan oleh Kosasih, bahwa terdapat beberapa kemungkinan 

posisi pengarang di dalam menyampaikan ceritanya. Dengan demikian, terdapat 

pihak yang berperan sebagai tukang cerita atau pengarang. (Kosasih, 2004) 

mengatakan bahwa kaidah kebahasaan teks narasi terdiri atas tujuh poin, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh yang terlibat dalam 

cerita yang bersangkutan. Dalam hal ini pengarang menggunakan kata orang 

pertama dalam menyampaikan ceritanya, yakni aku, saya, dan kami. 

2. Hanya orang ketiga berperan sebagai pengamat. Ia tidak terlibat di dalam 

cerita. Pengarang menggunakan kata dia untuk tokohnya. 

3. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. 

4. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu (konjungsi 

kronologis). 

5. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. 

6. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai 

cara menceritakan tuturan seseorang tokoh pengarang. 

7. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau 

dirasakan oleh tokoh. 
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Berdasarkan kedua pendapat dari ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah 

kebahasaan teks narasi tidak terlepas dari pengguna kata ganti orang, 

menggunakan makna kiasan menggambarkan suatu tindakan atau kejadian, 

banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu pikiran atau yang 

dirasakan oleh tokoh dalam cerita tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D).  Metode 

penelitian dan pengembangan adalah strategi penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji produk tertentu (Sugiyono, 2017). 

Penelitian dan pengembangan (R&D) adalah model perbaikan berbasis industri 

yang digunakan untuk merencanakan teknik dan item baru, yang kemudian 

sengaja dicoba di lapangan, dinilai, dan disempurnakan hingga memenuhi aturan, 

kualitas, dan pedoman yang telah ditetapkan (Bord, 2003). 

 

 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan 

(Research and Development/R&D) (Bord, 2003). Prosedur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah prosedur penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/R&D) menurut Borg & Gall (Sugiyono, 2017) yang terdiri atas 

sepuluh langkah. Berikut langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan 

sebagai berikut. 

1. Research and information collecting (pemeriksaan dan pengumpulan data). 
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2. Planing 

Mengembangkan lebih lanjut eksplorasi yang akan dilakukan, 

menggabungkan kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pemeriksaan, perincian tujuan yang harus dicapai dalam pemeriksaan, 

rencana atau langkah-langkah eksplorasi, dan pengujian dalam perluasan 

terbatas. 

3. Develop Prelimnary Form of Product  

Kemajuan sebagai produk yang akan diproduksi. 

4. Preliminary Field Testing (Awal Lapangan Pendahuluan) 

Memulai pendahuluan lapangan sebagai survei persepsi, pertemuan, dan 

sosialisasi. 

5. Main Product Revision (Hasil Awal yang Dipertimbangkan Kembali) 

Pada tahap ini dilakukan perbaikan atau penyempurnaan dari pendahuluan 

yang telah dibuat. 

6. Main Field Testing (Pengujian Lapangan)  

Melakukan pendahuluan yang lebih luas. 

7. Operational Product Revisian (Peningkatan Produk dari Pendahuluan 

Lapangan) 

Pada tahap ini, mengidealkan hasil produk yang telah dicoba di lapangan. 

8. Operational Field Tasting  

Pengujian pelaksanaan di lapangan dilakukan melalui rapat, penyebaran 

angket, dan pengujian di lapangan. 
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9. Final Product Revision (Pembaruan Hasil Akhir) 

Pada tahap ini,  dilakukan peningkatan produk dari pengujian lapangan yang 

telah dilakukan. 

10. Dissemination an Implementation  

Mengungkapkan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan dalam jurnal. 

 

Kesepuluh langkah dalam metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/R&D) yang dikemukakan oleh Borg and Gall tidak semuanya 

dilakukan  karena penelitian yang digunakan ini akan disesuaikan dengan 

kemampuan peneliti dan kondisi sekolah. Pada saat ini sekolah di daerah OKU 

melaksanakan pembelajaran secara daring (dalam jaringan) yang mengakibatkan 

peserta didik melaksanakan proses pembelajaran di rumah dan dilarang datang ke 

sekolah untuk memutus penyebaran virus Covid-19 sehingga produk yang 

dikembangkan tidak bisa di uji cobakan kepada pesera didik di sekolah SMPN 3 

OKU. Berikut langkah-langkah yang sudah peneliti sederhanakan menjadi lima 

tahap, yaitu: 

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Penelitian dan pengumpulan informasi ini dilakukan untuk mendapatkan data 

pengantar tentang kebutuhan, kondisi lapangan, dan kelayakan dalam 

membuat bahan ajar. Hasil dari pengumpulan data ini digunakan untuk 

merencanakan, menyusun butir-butir LKPD, dan mengembangkan LKPD 

yang akan dibuat. Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara kepada pendidik untuk mengetahui bahan ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada jenjang SMP kelas VII. 
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2. Perancangan Produk 

Pada perancangan produk ini, peneliti mulai mendesain produk, yaitu berupa 

bahan ajar “Mengidentifikasi Unsur-unsur dan Menceritakan Kembali Isi 

Teks Cerita Fantasi Berbasis Discovery Learning untuk Peserta Didik Kelas 

VII”. 

Berikut ini desain struktur  pada LKPD yang peneliti buat. 

Tabel 3.1 Desain Struktur Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

No Struktur Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Sampul/cover LKPD 

2. Lembar identitas 

3. Kata Pengantar 

4. Daftar Isi 

5. Petunjuk Penggunaan LKPD 

6. Peta Konsep 

7. KI, KD, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran 

8. Isi LKPD 

9. Glosarium  

10. Daftar Pustaka 

 

(Devi, 2017). 

 

3. Pengembangan Draf Produk 

Setelah melakukan desain produk, hal selanjutnya yang harus dilakukan 

adalah  membuat draf produk awal. Membuat draf produk awal harus sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

4. Validasi Desain 

Setelah membuat draf produk awal, hal yang harus dilakukan selanjutnya 

adalah dengan melakukan validasi pada produk yang sudah dibuat. Proses 

validasi desain pada produk LKPD yang telah dibuat tersebut dilakukan oleh 

uji pakar/ahli dosen FKIP Universitas Lampung dan uji praktisi guru bahasa 

Indonesia pada jenjang SMP . 
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5. Revisi Produk 

Pada tahap ini, melakukan perbaikan pada produk bahan ajar yang sesuai 

dengan saran dan komentar dari dosen ahli FKIP Universitas Lampung dan 

praktisi atau guru bahasa Indonesia pada jenjang SMP sehingga produk yang 

dibuat menjadi lebih baik. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah validasi produk yang sudah dibuat dan 

dinilai oleh pakar/ahli dosen Universitas Lampung dan pendidik bahasa Indonesia 

kelas VII. Informasi dari keterangan validator berupa reaksi, ide, kritik, saran dan 

penilaian LKPD yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data informasi dalam penelitian ini adalah pertemuan untuk 

melaksanakan wawancara dan instrumen. Wawancara berfungsi sebagai laporan 

utama untuk menemukan masalah dalam materi pembelajaran mengidentifikasi 

unsur-unsur teks narasi (cerita fantasi). Selain itu, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa instrumen. Instrumen yang digunakan oleh peneliti 

berupa penilaian instrumen validasi yang diberikan kepada ahli pakar dosen FKIP 

Universitas Lampung dan Pendidik Bahasa Indonesia di SMP. Instrumen 

digunakan untuk melihat produk LKPD yang peneliti buat sudah layak atau belum 

untuk digunakan. 
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3.5 LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning 

Pada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang peneliti buat berbasis 

pembelajaran discovery learning yang sudah sesuai dengan sintak discovery 

learning, berupa simulation (pemberian rangsangan), identifikasi masalah, 

pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. 

Berikut ini tabel pembuatan LKPD yang berbasis discovery learning. 

 

Tabel 3.2 Isi LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning pada 

     Pembelajaran 1 

 

No Sintak Discovery 

Learning 

Penjelasan Isi LKPD pada 

Pembelajaran 1 

1. Pemberian rangsangan 

(stimulation) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

dihadapkan pada 

sesuatu yang 

menimbulkan 

kebingungan dan 

dirangsang untuk 

melakukan kegiatan 

penyelidikan untuk 

menjawab 

kebingungan 

tersebut. 

Pemberian rangsangan 

pada LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning pada 

pembelajaran 1 adalah 

dengan cara peserta didik 

diberikan 2 kutipan teks 

narasi. Peserta didik 

dituntut untuk bisa 

membedakan teks narasi 

berupa cerita fantasi 

dengan teks narasi bukan 

cerita fantasi. 

2. Identifikasi masalah 

(problem statement) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

mengidentifikasi dan 

menganalisa 

permasalahan yang 

dihadapi. 

Identifikasi masalah pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik diminta 

untuk memahami materi 

mengenai pengertian 

narasi, pengertian cerita 

fantasi, struktur pada 

cerita fantasi, dan unsur-

unsur pada cerita fantasi 

yang bertujuan untuk 

memahami mengenai 

materi dan memecahkan 

masalah yang akan 

dikerjakan pada tahap 

selanjutnya. 
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3. Pengumpulan data 

(data collection) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan kegiatan 

eksplorasi, 

pencarian, dan 

penelusuran dalam 

rangka 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya yang 

relevan. 

Pengumpulan data pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning  ini adalah 

peserta didik melakukan 

pencarian untuk 

menemukan struktur 

pada cerita fantasi dan 

unsur-unsur pada cerita 

fantasi yang telah dibaca. 

struktur dan unsur-unsur 

pada cerita fantasi harus 

sesuai dengan materi 

yang sudah dipelajari 

peserta didik pada tahap 

sebelumnya (identifikasi 

masalah). 

 

4. Pengolahan data (data 

processing) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

mengolah data dan 

informasi yang 

diperoleh. 

Pengolahan data pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik mengolah 

informasi yang didapat. 

Contohnya: 

Setelah peserta didik 

menemukan struktur teks 

narasi yang berjudul 

“Alice dan Tiga Butir 

Jagung Emas” maka 

peserta didik bisa 

membuat tabel dengan 

menggolongkan struktur 

teks narasi tersebut 

berdasarkan orientasi, 

komplikasi, dan resolusi. 

5. Pembuktian 

(verification) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan 

pemeriksaan kembali 

terhadap hasil 

pengolahan yang di 

dapat. 

Pembuktian pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

memeriksa kembali 

jawaban yang sudah 

dikerjakan, apakah 

jawaban yang sudah 

dikerjakan tersebut sudah 

benar atau belum. Selain 

itu, peserta didik dituntut 

untuk bisa memberikan 
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alasan terhadap hasil 

yang sudah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

6. Menarik kesimpulan 

(generalization) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

menarik kesimpulan 

yang dapat dijadikan 

prinsip umum. 

Kesimpulan pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

menyimpulkan teks 

narasi. 

Contohnya: 

Pada LKPD yang penulis 

buat, terdapat tugas 

untuk menyimpulkan 

teks narasi yang berjudul 

“Keledai dan Petani”. 

Peserta didik diminta 

untuk menyimpulkan 

alur, tokoh, latar, dan 

permasalahan yang 

dihadapi pada teks cerita 

fantasi yang berjudul 

“Keledai dan Petani”. 

 

 

 

Tabel 3.3 Isi LKPD Berbasis Pembelajaran Discovery Learning  

        pada Pembelajaran 2 

 

No Sintak Discovery 

Learning 

Penjelasan Isi LKPD pada 

Pembelajaran 2 

1. Pemberian rangsangan 

(stimulation) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

dihadapkan pada 

sesuatu yang 

menimbulkan 

kebingungan dan 

dirangsang untuk 

melakukan kegiatan 

penyelidikan untuk 

menjawab 

kebingungan 

tersebut. 

Pemberian rangsangan 

pada LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning pada 

pembelajaran 2 adalah 

dengan cara peserta didik 

diberikan teks cerita 

fantasi yang berjudul 

“Legenda Sang Dewi 

Bulan” dan diminta 

untuk menunjukkan 

keajaiban pada teks cerita 

fantasi tersebut. 

2. Identifikasi masalah 

(problem statement) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

mengidentifikasi dan 

menganisa 

permasalahan yang 

Identifikasi masalah pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik diminta 
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dihadapi. untuk menentukan unsur-

unsur dan struktur pada 

teks cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibaca oleh peserta didik 

pada tahap sebelumnya 

(stimulation). 

3. Pengumpulan data 

(data collection) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan kegiatan 

eksplorasi, 

pencarian, dan 

penelusuran dalam 

rangka 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya yang 

relevan. 

Pengumpulan data pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning  ini adalah 

peserta didik melakukan 

pencarian untuk 

menemukan  perwatakan, 

latar, alur, masalah yang 

dihadapi tokoh, dan 

penyelesaian pada teks 

cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibaca oleh peserta didik 

pada tahap sebelumnya 

(stimulation). 

4. Pengolahan data (data 

processing) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

mengolah data dan 

informasi yang 

diperoleh. 

Pengolahan data pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik diminta 

untuk membuat tulisan 

pendek yang dibuat 

sendiri dengan melihat 

teks cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibaca pada tahap 

sebelumnya 

(stimulation). 

5. Pembuktian 

(verification) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan 

pemeriksaan kembali 

terhadap hasil 

pengolahan yang di 

dapat. 

Pembuktian pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

memeriksa kembali 

jawaban yang sudah 

dikerjakan, apakah 

kegiatan yang sudah 

dikerjakan pada tahap 

sebelumnya tersebut 
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sudah sesuai belum 

dengan isi teks cerita 

fantasi yang berjudul 

“Legenda Sang Dewi 

Bulan”. 

6. Menarik kesimpulan 

(generalization) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

menarik kesimpulan 

yang dapat dijadikan 

prinsip umum. 

Kesimpulan pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

menyimpulkan teks 

cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibuat menjadi tulisan 

pendek. 

 
 
 

3.6 Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti bertindak sebagai pelaku utama. 

Dalam menyelesaikan tugas, peneliti menggunakan instrumen. Instrumen ini 

digunakan untuk menilai produk LKPD yang dilaksanakan oleh dosen ahli 

Universitas Lampung dan Pendidik bahasa Indonesia kelas VII.  

 

Istrumen yang digunakan oleh peneliti merujuk pada empat aspek, yaitu aspek 

penyajian berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), aspek 

kebahasaan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), aspek isi 

berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan aspek kegrafikan 

berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Untuk istrumen 

pendidik bahasa Indonesia hanya merujuk pada aspek penyajian, aspek 

kebahasaan, aspek kegrafikan, dan manfaat. Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

aspek penyajian menurut BSNP, aspek isi berdasarkan BSNP, aspek kegrafikan 

berdasarkan BSNP, dan aspek kebahasaan berdasarkan BSNP. 
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1. Aspek Kelayakan Isi Menurut BSNP 

Aspek ini merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kelengkapan, baik 

cakupan materi, soal-soal latihan, dan evaluasi kebahasaan yang terdapat pada 

LKPD. Adapun hal-hal yang peneliti kemukakan dalam instrumen validasi aspek 

kelayakan isi, antara lain kelengkapan materi, keluasan materi, kedalaman materi, 

kearutan konsep dan definisi, keakuratan data dan fakta, keakuratan contoh dan 

kasus, keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi, keakuratan istilah-istilah, 

menggunakan kasus dalam kehidupan sehari-hari, gambar, diagram, dan ilustrasi 

diutamakan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan kemampuan bertanya, dan 

mendorong rasa ingin tahu peserta didik. 

 

2. Aspek Kelayakan Penyajian Menurut BSNP 

Aspek ini merupakan aspek untuk menilai kelayakan penyajian menurut BSNP 

(Badan Standar Nasional Pendidikan). Adapun hal-hal yang peneliti kemukakan 

dalam instrumen aspek kelayakan penyajian, antara lain, keruntunan konsep, 

contoh-contoh soal dalam setiap kegiatan pembelajaran, kunci jawaban soal 

latihan, pengantar, glosarium, daftar pustka, keterlibatan peserta didik, keruntunan 

antar kegiatan belajar/sub kegiatan belajar/alinea, dan kebutuhan makna dalam 

kegiatan belajar/sub kegiatan belajar. 

 

3. Aspek Kelayakan Kebahasaan Menurut BSNP 

Aspek ini merupakan aspek untuk menilai kelayakan kebahasaan menurut BSNP 

(Badan Standar Nasional Pendidikan). Adapun hal-hal yang peneliti kemukakan 

dalam instrumen aspek kelayakan kebahasaan menurut BSNP, antar lain ketepatan 



53 
 

 
 

struktur kalimat, keefektifan kalimat, kebakuan istilah, pemahaman terhadap 

pesan atau informasi, kemampuan memotivasi pada peserta didik, sesuai dengan 

perkembangan intelektual peserta didik, sesuai dengan tingkat perkembangan 

emosional peserta didik, ketepatan tata bahasa, dan ketepataan ejaan. 

 

4. Aspek Kelayakan Kegrafikan Menurut BSNP 

Aspek ini merupakan aspek untuk menilai kelayakan kegrafikan menurut BSNP 

(Badan Standar Nasional Pendidikan). Adapun hal-hal yang peneliti kemukakan 

dalam instrumen aspek kegrafikan menurut BSNP, antara lain kesesuain ukuran 

bahan ajar dengan standar ISO, warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas 

fungsi, huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca, tidak menggunakan 

jenis huruf yang terlalu dekoratif, unsur tata lengkap, tipografi isi bahan ajar 

sederhana, tipografi isi bahan ajar memudahkan pemahaman peserta didik, dan 

ilustrasi isi. 

 

Setelah memahami mengenai apa saja aspek yang digunakan oleh peneliti dalam 

membuat instrumen, berikut ini tabel instrumen yang peneliti gunakan dalam 

melakukan validasi produk LKPD teks narasi berbasis discovery learning. 
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Tabel 3.4 Instrumen Penilaian Ahli Materi dan Ahli Bahasa (BSNP) 

ASPEK KELAYAKAN ISI MENURUT BSNP 

Indikator Penilaian Butir Penilaian 
Penilaian 

Catatan 
1 2 3 4 

A. Kesesuaian Materi 

dengan KD 

1. Kelengkapan materi      

2. Keluasan materi      

3. Kedalaman materi      

B. Keakuratan Materi 4. Keakuratan konsep 

dan definisi 

     

5. Keakuratan data dan 

fakta 

     

6. Keakuratan contoh 

dan kasus 

     

7. Keakuratan gambar, 

diagram, dan ilustrasi 

     

8. Keakuratan istilah-

istilah 

     

C. Kemutakhiran 

Materi 

9. Gambar, diagram, dan 

ilustrasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

10. Menggunakan contoh 

dan kasus yang 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

D. Mendorong 

Keingintahuan 

11. Mendorong rasa ingin 

tahu 

     

12. Menciptakan 

kemampuan bertanya 

     

ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN MENURUT BSNP 

E. Teknik Penyajian 13. Keruntutan konsep      

F. Pendukung 

Penyajian 

14. Contoh-contoh soal 

dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

     

15. Soal latihan pada 

setiap akhir kegiatan 

pembelajaran 

     

16. Kunci jawaban soal 

latihan 

     

17. Pengantar      

18. Glosarium      

19. Daftar pustaka      

G. Penyajian 

Pembelajaran 

20. Keterlibatan peserta 

didik 

     

H. Koherensi dan 

Keruntutan Alur 

Pikir 

21. Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar/alinea 
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22. Keutuhan makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar/alinea 

     

ASPEK KELAYAKAN BAHASA MENURUT BSNP 

I. Lugas 23. Ketepatan struktur 

kalimat 

     

24. Keefektifan kalimat      

J. Komunikatif 25. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

     

K. Dialogis dan 

Interaktif 

26. Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik 

     

L. Kesesuaian dengan 

Perkembangan 

Peserta Didik 

27. Kesesuaian dengan 

perkembangan peserta 

didik 

     

28. Kesesuian dengan 

tingkat perkembangan 

emosional peserta 

didik 

     

M. Kesesuaian dengan 

Kaidah 

Kebahasaan 

29. Ketepatan tata bahasa      

30. Ketepatan ejaan      

ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN MENURUT BSNP 

N. Tipografi Kulit 

Buku 

31. Huruf yang digunakan 

menarik 

     

32. Ukuran huruf judul 

lebih dominan  

     

O. Penggunaan Huruf 33. Tidak dianjurkan 

untuk menggunakan 

banyak jenis huruf 

     

P. Ilustrasi Sampul 34. Menggambarkan 

materi LKPD 

     

Q. Ilustrasi Isi 35. Kreatif dan dinamis      

36. Menambah 

pemahaman peserta 

didik 
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Tabel 3.5 Instrumen  Penilaian Pendidik 

Komponen Indikator 
Penilaian 

Catatan 
1 2 3 4 

A. Penyajian/ 

Materi 

1. LKPD harus bisa 

memaparkan konsep 

mengenai ilustrasi yang 

berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

     

2. Tugas-tugas pada LKPD 

sesuai dengan materi teks 

cerita fantasi 

     

3. Penyajian materi pada 

LKPD meningkatkan 

peserta didik dalam 

belajar 

     

4. Tahap-tahap pada materi 

teks cerita fantasi di 

LKPD mudah dipahami  

     

B. Kebahasaan 5. Kalimat dalam LKPD 

mudah dipahami 

     

6. Istilah yang digunakan 

LKPD mudah dipahami 

     

7. Petunjuk dalam LKPD 

mudah dipahami 
     

C. Tampilan/ 

Kegrafikan 

8. Tulisan/teks dalam LKPD 

mudah dipahami 
     

9. Ukuran LKPD sesuai      

10. Ilustrasi dan gambar yang 

disajikan sesuai dengan 

materi teks cerita fantasi 

     

11. Huruf yang digunakan 

menarik  
     

12. Ukuran huruf lebih 

dominan 
     

13. Tampilan LKPD menarik      

D. Manfaat 14. LKPD dapat 

meningkatkan 

pengetahuan peserta didik 

     

15. LKPD dapat 

meningkatkan pemahaman 

mengenai materi teks 

cerita fantasi 

     

16. Materi LKPD mendorong 

keingintahuan peserta 

didik 

     

17. LKPD membantu peserta      
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didik dalam belajar 

individu maupun 

kelompok 

18. LKPD memudahkan 

peserta didik dalam 

belajar 

     

 

Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom kriteria 

1=sangat kurang, 2=kurang, 3=baik, 4=sangat baik. Selain penilaian, validator 

dosen ahli dan praktisi atau guru bahasa Indonesia juga memberikan saran dan 

komentar terhadap LKPD sehingga LKPD yang dibuat layak untuk digunakan. 

 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Sebelum melaksanakan validitas, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) harus 

memenuhi kriteria yang berbasis discovery learning. Berikut ini tabel indikator 

penelitian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis discovery learning. 

 

Tabel 3.6 Indikator Penelitian LKPD Teks Cerita Fantasi 

   Berbasis Discovery Learning pada Pembelajaran 1 

 

No Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Pemberian rangsangan 

(stimulation) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

dihadapkan pada 

sesuatu yang 

menimbulkan 

kebingungan dan 

dirangsang untuk 

melakukan kegiatan 

penyelidikan untuk 

menjawab 

kebingungan 

tersebut. 

Pemberian rangsangan 

pada LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning pada 

pembelajaran 1 adalah 

dengan cara peserta didik 

diberikan 2 kutipan teks 

narasi. Peserta didik 

dituntut untuk bisa 

membedakan teks narasi 

berupa cerita fantasi 

dengan teks narasi bukan 

cerita fantasi. 

2. Identifikasi masalah 

(problem statement) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

Identifikasi masalah pada 

LKPD teks narasi 
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mengidentifikasi dan 

menganalisa 

permasalahan yang 

dihadapi. 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik diminta 

untuk memahami materi 

mengenai pengertian 

narasi, pengertian cerita 

fantasi, struktur pada 

cerita fantasi, dan unsur-

unsur pada cerita fantasi 

yang bertujuan untuk 

memahami mengenai 

materi dan memecahkan 

masalah yang akan 

dikerjakan pada tahap 

selanjutnya. 

3. Pengumpulan data 

(data collection) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan kegiatan 

eksplorasi, 

pencarian, dan 

penelusuran dalam 

rangka 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya yang 

relevan. 

Pengumpulan data pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning  ini adalah 

peserta didik melakukan 

pencarian untuk 

menemukan struktur 

pada cerita fantasi dan 

unsur-unsur pada cerita 

fantasi yang telah dibaca. 

struktur dan unsur-unsur 

pada cerita fantasi harus 

sesuai dengan materi 

yang sudah dipelajari 

peserta didik pada tahap 

sebelumnya (identifikasi 

masalah). 

 

4. Pengolahan data (data 

processing) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

mengolah data dan 

informasi yang 

diperoleh. 

Pengolahan data pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik mengolah 

informasi yang didapat. 

Contohnya: 

Setelah peserta didik 

menemukan struktur teks 

narasi yang berjudul 

“Alice dan Tiga Butir 

Jagung Emas” maka 

peserta didik bisa 

membuat tabel dengan 

menggolongkan struktur 
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teks narasi tersebut 

berdasarkan orientasi, 

komplikasi, dan resolusi. 

5. Pembuktian 

(verification) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan 

pemeriksaan kembali 

terhadap hasil 

pengolahan yang di 

dapat. 

Pembuktian pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

memeriksa kembali 

jawaban yang sudah 

dikerjakan, apakah 

jawaban yang sudah 

dikerjakan tersebut sudah 

benar atau belum. Selain 

itu, peserta didik dituntut 

untuk bisa memberikan 

alasan terhadap hasil 

yang sudah dikerjakan 

oleh peserta didik. 

6. Menarik kesimpulan 

(generalization) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

menarik kesimpulan 

yang dapat dijadikan 

prinsip umum. 

Kesimpulan pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

menyimpulkan teks 

narasi. 

Contohnya: 

Pada LKPD yang penulis 

buat, terdapat tugas 

untuk menyimpulkan 

teks narasi yang berjudul 

“Keledai dan Petani”. 

Peserta didik diminta 

untuk menyimpulkan 

alur, tokoh, latar, dan 

permasalahan yang 

dihadapi pada teks cerita 

fantasi yang berjudul 

“Keledai dan Petani”. 
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Tabel 3.7 Indikator Penelitian LKPD Teks Narasi Berbasis  

    Discovery Learning pada Pembelajaran 2 

 

No Indikator Subindikator Deskriptor 

1. Pemberian rangsangan 

(stimulation) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

dihadapkan pada 

sesuatu yang 

menimbulkan 

kebingungan dan 

dirangsang untuk 

melakukan kegiatan 

penyelidikan untuk 

menjawab 

kebingungan 

tersebut. 

Pemberian rangsangan 

pada LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning pada 

pembelajaran 2 adalah 

dengan cara peserta didik 

diberikan teks cerita 

fantasi yang berjudul 

“Legenda Sang Dewi 

Bulan” dan diminta 

untuk menunjukkan 

keajaiban pada teks cerita 

fantasi tersebut. 

2. Identifikasi masalah 

(problem statement) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

mengidentifikasi dan 

menganisa 

permasalahan yang 

dihadapi. 

Identifikasi masalah pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik diminta 

untuk menentukan unsur-

unsur dan struktur pada 

teks cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibaca oleh peserta didik 

pada tahap sebelumnya 

(stimulation). 

3. Pengumpulan data 

(data collection) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan kegiatan 

eksplorasi, 

pencarian, dan 

penelusuran dalam 

rangka 

mengumpulkan 

informasi sebanyak-

banyaknya yang 

relevan. 

Pengumpulan data pada 

LKPD teks narasi 

berbasis discovery 

learning  ini adalah 

peserta didik melakukan 

pencarian untuk 

menemukan  perwatakan, 

latar, alur, masalah yang 

dihadapi tokoh, dan 

penyelesaian pada teks 

cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibaca oleh peserta didik 

pada tahap sebelumnya 

(stimulation). 

4. Pengolahan data (data 

processing) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

Pengolahan data pada 

LKPD teks narasi 
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mengolah data dan 

informasi yang 

diperoleh. 

berbasis discovery 

learning ini adalah 

peserta didik diminta 

untuk membuat tulisan 

pendek yang dibuat 

sendiri dengan melihat 

teks cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibaca pada tahap 

sebelumnya 

(stimulation). 

5. Pembuktian 

(verification) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

melakukan 

pemeriksaan kembali 

terhadap hasil 

pengolahan yang di 

dapat. 

Pembuktian pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

memeriksa kembali 

jawaban yang sudah 

dikerjakan, apakah 

kegiatan yang sudah 

dikerjakan pada tahap 

sebelumnya tersebut 

sudah sesuai belum 

dengan isi teks cerita 

fantasi yang berjudul 

“Legenda Sang Dewi 

Bulan”. 

6. Menarik kesimpulan 

(generalization) 

Pada tahap ini, 

peserta didik 

menarik kesimpulan 

yang dapat dijadikan 

prinsip umum. 

Kesimpulan pada LKPD 

teks narasi berbasis 

discovery learning ini 

adalah peserta didik 

menyimpulkan teks 

cerita fantasi yang 

berjudul “Legenda Sang 

Dewi Bulan” yang telah 

dibuat menjadi tulisan 

pendek. 

Setelah itu, tahap terakhir adalah pemeriksaan informasi/analisis data dengan 

menggunakan deskripsi kualitatif. Pemeriksaan informasi diakhiri dengan 

menelaah lembar instrumen. Pemeriksaan lembar instrumen dari ahli materi, ahli 

bahasa, dan pendidik bahasa Indonesia diubah dari kualitatif menjadi kuantitatif 

dengan syarat-syarat yang menyertainya. Aturan penilaian di bawah ini sesuai 

dengan (Sudaryono, 2013). 
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Tabel 3.8 Penilaian Skor pada Instrumen untuk Ahli Pembelajaran Bahasa 

Indonesia dan Praktisi (Guru Bahasa Indonesia) 

 

Kategori        Skor 

Sangat Kurang 1 

Kurang  2 

Baik 3 

Sangat Baik 4 

 

b. Setelah data terkumpul, hal selanjutnya adalah menghitung skor rata-rata yang 

dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut  (Sudjana, 2010) 

 

 

 

Ket:       

  ∑ χ = Jumlah Skor 

  n   = Jumlah Penilaian 

c. Setelah menghitung skor rata-rata, hal selanjutnya adalah mengubah nilai 

menjadi persentase. Skor persentase diperoleh dengan cara menghitung jawaban 

rata-rata instrumen evaluasi dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli (pendidik 

bahasa Indonesia). Berikut ini rumus umtuk menghitung persentase kelayakan 

produk LKPD yang dibuat oleh peneliti, yaitu: 

 

 

Skor dari hasil yang sudah dihitung akan menunjukkan tingkat kelayakan LKPD 

“Mengidentifikasi Unsur-unsur dan Menceritakan Kembali Isi Teks Cerita Fantasi 

Berbasis Discovery Learning untuk Siswa kelas VII SMP” . Hasil persentase skor 
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tersebut kemudian diubah menjadi data kualitatif. Dasar penentuan sakala dalam 

bentuk persentase mengadopsi cara (Sukardi, 2005) dan (Sudaryono, 2013)  

sebagai berikut. 

 

 

100% 

 

 

75% 

 

 

50% 

 

25% 

 

 

 

 

 

0% 

  Tidak Layak Kurang Layak Layak Sangat Layak 

 

 

 

 

Keterangan: 

Angka 0%-25%   = Tidak Layak 

Angka 26%-50%  = Kurang Layak 

Angka 51%-75%  = Layak 

Angka 76%-100% = Sangat Layak 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Bagian ini berisi simpulan dan saran  mengenai hasil dari penelitian 

pengembangan produk LKPD yang sudah dilakukan oleh peneliti. Bagian akhir 

simpulan terdiri atas hasil produk yang telah dikembangkan dan kelayakan LKPD 

sebagai bahan ajar yang akan digunakan. Saran berisi komentar dan reaksi 

sehubungan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan. Berikut simpulan dan 

saran pada penelitian ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai pengembangan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) bahasa Indonesia pada teks narasi berbasis 

discovery learning untuk siswa kelas VII SMP, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Tahap pengembangan dalam LKPD mengacu pada Borg & Gall yang sudah 

peneliti tetapkan menjadi enam tahapan, yaitu pengumpulan informasi, 

perencanaan (perancangan produk), pelaksanaan (pengembangan produk), uji 

produk, revisi produk, dan produk akhir. Pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) yang peneliti buat sudah sesuai dengan sintak model 

discovery learning, yaitu (1) stimulation (pemberian ransangan; (2) problem 

statement (identifikasi masalah); (3) data collection (pengumpulan data); (4) 

data processing (pengolahan data); (5) Verification (pembuktian); dan (6) 

generalization (penarikan kesimpulan). 



118 
 

 
 

2. Kelayakan produk dengan pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) pada teks narasi berbasis discovery learning pada kelas VII SMP 

dilakukan tiga uji coba produk, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan praktisi 

atau guru bahasa Indonesia dinyatakan sangat layak untuk digunakan sebagai 

bahan ajar kelas VII SMP. Hasil penilaian oleh ahli materi berdasarkan pada 

aspek isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan dinyatakan sangat layak 

dengan rata-rata nilai 87,5% sedangkan hasil penilaian oleh ahli bahasa 

berdasarkan pada aspek isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikan dinyatakan 

sangat layak dengan rata-rata nilai 91,6% dan hasil penilaian oleh pendidik 

bahasa Indonesia berdasarkan pada aspek penyajian, kebahasaan, kegrafikan, 

dan manfaat dinyatakan sangat layak dengan rata-rata nilai 79,1%. 

 

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengarahkan penelitian pengembangan 

LKPD, dapat memanfaatkan LKPD yang telah dibuat sebagai semacam 

perspektif untuk menambah pengetahuan dalam LKPD berbasis pembelajaran 

berbasis discovery learning pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya 

pada materi teks narasi pada teks cerita fantasi. 

2. Bagi pengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat memanfaatkan 

LKPD sebagai sarana untuk menampilkan materi dalam pembelajaran teks 

narasi untuk memudahkan siswa dalam memahami materi teks cerita fantasi 

dengan tujuan agar guru tidak hanya memanfaatkan buku teks, namun juga 

LKPD. 
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