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ABSTRAK

Oleh

Kesuma Ariyanti

Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk LKPD menulis teks cerita imajinasi

untuk peserta didik kelas VII. Produk yang dikembangkan memberikan materi

belajar yang menarik, memberikan prosedur belajar yang mudah, dan memberikan

kesempatan kepada peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna

berbasis penguatan pendidikan karakter. yang dapat digunakan dalam

pembelajaran.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan

mengadaptasi prosedur penelitian dan pengembangan Borg dan Gall dengan

tahapan (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)

validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji

coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) implementasi. Penelitian dilakukan di

SMP IT Ar Raihan Bandarlampung, SMP AL Kautsar Bandarlampung, dan SMP

Negeri 22 Bandarlampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

wawancara dan angket.

PENGEMBANGAN LKPD MENULIS TEKS CERITA FANTASI
BERBASIS PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

UNTUK PESERTA DIDIK KELAS VII



iii

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) LKPD menulis teks cerita imajinasi

berbasis penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik kelas VII berhasil

dikembangkan. LKPD telah divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi.

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam produk LKPD adalah nilai religius,

nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas; (2) LKPD menulis teks cerita

imajinasi berbasis penguatan pendidikan karakter yang dikembangkan dinyatakan

sangat layak oleh ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi dengan skor akhir

89,75; (3) berdasarkan perbandingan pretest, posttest, dan N-gain dari

penggunaan LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis penguatan pendidikan

karakter yang dikembangkan mendapatkan nilai 0,36 dalam kategori sedang

sehingga efektif digunakan dalam pembelajaran.

Keywords: Bahan Ajar; LKPD; Teks Cerita Imajinasi; Penguatan Pendidikan
Karakter
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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT STUDENT WORSHEET (LKPD) OF WRITING
FANTASY SHORT STORY BASED ON CHARACTER EDUCATION

REINFORCEMENT FOR SEVENTH-GRADE STUDENTS

By

Kesuma Ariyanti

This study aims to produce student worksheets (LKPD) of writing fantasy short

stories based on character education reinforcement for seventh-grade students.

The product explicitly developed aims to provide exciting teaching materials,

provide learning procedures that make it easier for students and provide a learning

experience based on character education reinforcement.

This study is a research and development. The development model adapts Borg

and Gall's R&D procedures (1) potential and problems, (2) data collection, (3)

product design, (4) design validation, (5) design revision, (6) product trial, (7)

product revision, (8) usage trial, (9) product revision, and (10) implementation.

The research was conducted at SMP IT Ar Raihan Bandarlampung, SMP AL

Kautsar Bandarlampung, and SMP Negeri 22 Bandarlampung. Interviews and

questionnaires carried out data collection techniques.
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The results showed that (1) The material teaches developed of the LKPD type in

the material for writing fantasy short stories. The addition of the basis for

character education reinforcement is intended to instill, familiarize, and equip

students to become ready to face the demands of the development of science in

the future. The character values developed in the LKPD are religious, nationalist,

independent, cooperative, and integrity values. (2) The student worksheets

(LKPD) criteria of writing fantasy short stories based on character education

reinforcement have excellent feasibility in design, graphics, language, and

content. These criteria based on the assessment material expert scored 90.5,

assessment media expert with a score of 94.25, and the assessment of practitioner

with a score of 84.5. (3) The test of the effectiveness of the student worksheets

(LKPD) writing fantasy short stories based character education reinforcement for

seventh-grade shows the average yield of N-gain of 0.36 in the medium category,

so this product is declared effective use in the learning process.

Keywords: Student Worksheets; LKPD; Fantasy Short Story; Character

Education Reinforcement.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen menyatakan

bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Guru berkewajiban melaksanakan

proses pembelajaran yang bermutu, kreatif, dan menyenangkan dalam

melaksanakan tugas profesional. Salah satu cara menjalankan proses pembelajaran

kreatif yang bermutu adalah dengan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan

kurikulum, tempat belajar, dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, merancang dan

menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan metode belajar yang digunakan oleh

guru di dalam kelas adalah salah satu tuntutan kompetensi prosefional guru.

Permasalahan yang sering dihadapi saat ini adalah guru sering gagap ketika

diminta merancang dan mengembangkan bahan ajar, kebanyakan guru lebih

memilih menggunakan bahan ajar buatan orang lain yang dianggap ahli dan

diproduksi secara masal.

Bahan ajar memiliki peran penting dalam proses mencapai tujuan pembelajaran.

Materi pembelajaran (bahan ajar) merupakan salah satu komponen sistem

pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai
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kompetensi dan kompetensi dasar, dalam kurikulum 2013, kedua hal ini disebut

sebagai kompetensi inti dan kompetensi dasar (Prastowo, 2018: 26).

Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) memberikan manfaat bagi guru dan

peserta didik. Manfaat LKPD bagi peserta didik misalnya memberikan

kesempatan untuk belajar mandiri. Sementara itu, manfaat LKPD bagi guru ialah

memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi profesional dalam

merancang bahan ajar dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta

didik. Lembar kegiatan peserta didik yang dikembangkan sesuai dengan

kurikulum, menarik, kaya wawasan, kontekstual, dan mempertimbangkan

kebutuhan serta karakteristik peserta didik akan membuat peserta didik lebih

menikmati proses belajar. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, ketika

pembelajaran dilakukan secara jarak jauh baik melalui pendekatan daring ataupun

luring. Keberadaan LKPD sebagai pelengkap buku teks yang mengakomodasi

kebutuhan peserta didik sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang proses

belajar-mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal.

Terdapat beberapa jenis bahan ajar pendamping buku teks yang dapat

dikembangkan oleh guru, antara lain bahan ajar cetak seperti handout, modul,

brosur, leaflet, LKPD, dan sebagainya, bahan ajar dengar (audio), bahan ajar

pandang dengar (audio visual), dan bahan ajar multimedia interaktif. Guru harus

merancang, menyusun, dan mengembangkan bahan ajar yang efektif untuk peserta

didik, hal ini dapat dilakukan dengan analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum

mengembangkan bahan ajar.
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Bahan ajar dapat melalui sesuatu yang baru, beranekaragam, presentasi yang

menarik, dan konten yang menarik. Tidak hanya memberi dampak tetapi juga

membuat peserta didik merasa nyaman adalah prinsip yang penting untuk

mengembangkan bahan ajar (Fatchana, 2017). Lebih lanjut, salah satu sarana

untuk mengoptimalkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik dalam

pembelajaran adalah LKPD (Widjayanti, 2008). LKPD merupakan salah satu

bentuk bahan ajar yang mendukung optimalisasi aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor peserta didik dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan

kemampuan berpikir peserta didik secara holistik.

Selain itu, LKPD memiliki banyak kelebihan dibanding bahan ajar lainnya

(Arsyad, 2009: 38). Berikut ini adalah kelebihan LKPD dibanding bahan ajar

lainnya:

1. peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing;

2. peserta didik dapat mengulang materi dalam cetakan;

3. perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak dapat menambah daya

tarik serta memperlancar pemahaman informasi yang disajikan;

4. peserta didik dapat aktif menjawab pertanyaan dan latihan yang disusun;

5. materi di dalam LKPD dapat diproduksi dengan ekonomis dan

didistribusikan dengan mudah.

Selain kelebihan yang telah dituliskan, LKPD merupakan salah satu bentuk bahan

ajar yang dapat dikembangkan sesuai dengan konteks kekinian, dapat ditampilkan

dengan kemasan yang lebih menarik dibandingkan buku teks, dan memuat

prosedural yang memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.
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Berbeda dengan modul yang ditulis dengan bahasa buku, LKPD ditulis dengan

bahasa guru kepada peserta didik. Hal ini menjadikan LKPD sebagai bahan ajar

yang lebih memudahkan peserta didik memahami petunjuk dan prosedur kegiatan

pembelajaran yang disajikan bahkan ketika peserta didik belajar secara mandiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengembangan dalam penelitian ini adalah

pengembangan LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik).

Teks cerita imajinasi adalah salah satu jenis teks narasi yang dimunculkan dalam

silabus pembelajaran Kurikulum 2013 untuk kelas VII SMP. Teks cerita imajinasi

termasuk dalam sastra anak yang bergenre fiksi. Sebagai salah satu bentuk karya

dalam pembelajaran sastra di sekolah, teks cerita imajinasi dapat dijadikan sarana

penguatan pendidikan karakter. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah karya sastra

mengandung nilai etika dan moral yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Pengajaran sastra memiliki pertautan erat dengan pendidikan karakter karena

pengajaran sastra dan sastra pada umumnya, secara hakiki membahas nilai hidup

dan kehidupan—yang mau tidak mau berkaitan langsung dengan pembentukan

karakter (Wibowo, 2013: 19). Sastra dalam pendidikan anak bisa berperan

mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kepribadian. Sejalan

dengan pendapat tersebut, sastra anak juga diyakini memiliki kontribusi yang

besar bagi perkembangan anak dalam proses menuju kedewasaan sebagai manusia

yang memiliki jati diri yang jelas (Nurgiyantoro, 2019: 37).

Karya sastra memberikan wawasan tentang masalah sosial dan intelektual dengan

cara yang berbeda. Karya sastra dapat mengungkap banyak hal dari berbagai segi

dan sudut pandang. Tidak hanya berfungsi sebagai agen pendidikan yang
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membentuk pribadi keinsanan seseorang, tetapi juga memupuk kehalusan adab

dan budi individu agar menjadi masyarakat yang berperadaban (Wibowo, 2012:

20). Begitu pula dengan teks cerita imajinasi yang membahas persoalan-persoalan

yang dipahami oleh anak. Tingkat intelektual peserta didik yang masih anak-anak

akan berkonsentrasi pada bagian isi cerita yang dapat diterima oleh logika dan

imajinasinya. Hal yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin dan dapat diterima

dalam penciptaan cerita imajinasi. Oleh sebab itu, cerita imajinasi menjadi genre

yang dapat dijadikan lahan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan

pskomotorik bagi peserta didik khususnya penanaman pendidikan karakter.

Selain itu, menulis teks cerita imajinasi merupakan materi esensial atau prasyarat

yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi menulis teks cerita imajinasi

tercantum dalam Kurikulum Darurat (penyederhanaan Kurikulum 2013) yang

disediakan untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. Materi teks

cerita imajinasi tertuang pada KD 3.3 Menelaah struktur dan kebahasaan teks

narasi  (cerita  imajinasi)  yang  dibaca dan didengar dan KD 4.3 Menyajikan

gagasan kreatif dalam bentuk  cerita  imajinasi  secara  lisan dan tulis dengan

memperhatikan struktur,  penggunaan  bahasa, atau aspek lisan.

Sejalan dengan uraian tersebut, pengembangan LKPD materi menulis teks cerita

imajinasi juga berdasarkan hasil observasi dan angket kepada guru Bahasa

Indonesia yang mengampu kelas VII SMP di Kota Bandarlampung. Observasi

yang dilakukan dan penggunaan angket terhadap guru Bahasa Indonesia kelas VII

di SMP Kota Bandarlampung menyatakan hasil sebagai berikut.
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1. Sebanyak 67% responden guru tidak menggunakan LKPD sebagai bahan ajar

pendukung buku teks untuk materi menulis teks cerita imajinasi.

2. Sebanyak 67% responden guru mengalami kendala selama membelajarkan

materi menulis teks cerita imajinasi dengan buku teks. Berdasarkan

wawancara responden guru, beberapa kendala yang dihadapi 1) bahan ajar

yang tersedia tidak memadai kebutuhan belajar, 2) bahan ajar yang tersedia

tidak menarik, 3) buku teks tidak memiliki langkah-langkah yang jelas agar

peserta didik dapat megembangkan ide cerita, 4) bahan ajar yang digunakan

tidak memudahkan peserta didik mengembangkan cerita imajinasi, dan 5)

kurangnya latihan yang mengasah kemampuan peserta didik dalam menulis

cerita.

3. Responden guru menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter

dibutuhkan dalam segala aspek pembelajaran. Responden menyatakanbahwa

selama pembelajaran yang dilakukan, karakter-karakter yang diharapkan dari

peserta didik belum muncul, misalnya peserta didik kurang memiliki daya

juang dalam menyelesaikan tugas, kurang menghargai pendapat orang lain

dalam diskusi, suka menutupi kesalahan, kurang percaya diri, dan tidak

menguasai bahasa Indonesia dalam berbagai konteks ataupun melestarikan

bahasa daerah.

4. Sebanyak 83,3% responden peserta didik menyatakan membutuhkan bahan

ajar pelengkap dalam bentuk LKPD untuk membantu membelajarkan materi

menulis teks cerita imajinasi.
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5. Sebanyak 92% responden peserta didik menyatakan membutuhan bahan ajar

pelengkap dalam bentuk LKPD berbasis penguatan pendidikan karakter untuk

materi menulis teks cerita imajinasi.

Selain observasi dan angket, peneliti juga melakukan wawancara terhadap tiga

guru Bahasa Indonesia dari tiga SMP di Kota Bandarlampung mengenai

ketersediaan LKPD menulis teks cerita imajinasi. Pertama, Endah Meylina Sari

selaku guru Bahasa Indonesia kelasVII SMP IT Ar Raihan menyatakan bahwa

buku teks memiliki kekurangan dari segi penyajian sehingga tidak memudahkan

peserta didik untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Kedua, Tri Hasriati

selaku guru Bahasa Indonesia kelas VII SMP Al Kautsar Bandarlampung

menyatakan bahwa bahan ajar utama tidak terlalu menarik minat peserta didik dan

akan sangat baik jika penelitian yang mengembangkan bahan ajar yang

disesuaikan degan kebutuhan peserta didik. Ketiga, Yulia Mayrie Badaruddin

selaku guru SMP Negeri 22 Bandarlampung menyatakan peserta didik belum

memahami bagaimana cara/kiat mengembangkan ide menjadi karangan utuh

dalam materi menulis teks cerita imajinasi.

Sebagaimana diketahui, pendidikan bukanlah semata-mata berfungsi sebagai alat

penyalur ilmu pengetahuan, namun juga sebagai pendorong berkembangnya nilai-

nilai luhur yang menjadi dasar berkembangnya watak yang baik (BSNP, 2010:

29). Dijelaskan pula bahwa watak adalah keunggulan moral yang berperan

sebagai penggerak utama seseorang di saat ia akan melakukan tindakan. Watak

merupakan kekuatan moral yang dapat berfungsi sebagai daya yang menentukan
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pilihan bentuk-bentuk tindakan. Bertindak dengan watak berarti melangkah atas

dasar nilai-nilai yang baik, luhur, patut, dan berdaya-guna.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, menyebutkan

bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi membentuk karakter peserta didik.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan hal

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia bukan hanya

mengharapkan tercetaknya generasi yang berdaya saing global, melainkan juga

mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki martabat dan berahlak mulia

dalam mengembangkan potensi untuk meraih cita-cita.

Peserta didik saat ini akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa

depan. Peserta didik disuguhkan kemajuan informasi yang sangat cepat dan saling

kait antaraspek kehidupan sebagai dampak globalisasi era revolusi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 menuntut peserta didik untuk membuka diri pada lingkungan

yang luas, peka terhadap perubahan yang terjadi, dan ikut bersaing secara global

dengan tingkat kerumitan yang dilematik. Oleh karena itu, peserta didik harus

memiliki prinsip dan karakter yang kuat sehingga dapat bertahan dengan

berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Sejalan dengan itu, penguatan
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pendidikan karakter menawarkan sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa

depan bangsa.

Sementara itu, pendidikan karakter dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang

jelas untuk membentuk pribadi yang memiliki karakter mulia. Implementasi

pendidikan karakter dalam Islam terangkum dalam pribadi Rasulullah Muhammad

saw. sebagaimana tercantum dalam Alquran Surah Al Ahzab ayat 21 sebagai

berikut.

 َ ِخَر َوَذَكَر ّهللاٰ َ َواْلَیْوَم اْالٰ ِ اُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن َیْرُجوا ّهللاٰ ٢١- َكِثْیًرۗا لََقْد َكاَن لَُكْم ِفْي َرُسْوِل ّهللاٰ

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari

Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”(Alquran, 33: 21)

Berdasar pada ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter

menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan

khususnya melalui pendidikan formal. Selain itu, Alquran juga mengandung

banyak pokok-pokok pembicaraan tentang akhlak atau karakter, seperti perintah

untuk berbuat baik (ihsan), kabajikan (al birr), menepati janji (al wafa), sabar,

jujur, takut kepada Allah swt., bersedekah dijalan Allah swt., berbuat adil, dan

pemaaf (Cahyono, 2017:32). Karakter-karakter tersebut merupakan pondasi untuk

melahirkan, menggali, dan mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik

untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dahsyat seperti saat ini. Moralitas

yang mulia, tanggung jawab yang besar, kepedulian yang tinggi, dan kemandirian

yang kuat akan menjadikan peserta didik mampu ikut bersaing dan bertahan

dalam derasnya arus globalisasi.
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Pentingya penerapan penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan Indonesia

tertuang dalam amanat dan kebijakan pemerintah sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

2. Agenda Nawacita No. 8 yang menyatakan pentingnya penguatan revolusi

karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta

didik sebagai bagian dari revolusi mental.

3. Paradigma Trisakti yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang

berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaaan.

4. RPJMN 2015-2019 yang menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter

pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk

memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan

memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran.

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan

Karakter.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang

Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan formal.
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Berdasar pada kebijakan pemerintah tentang penguatan pendidikan karakter

tersebut, pemerintah menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta

didik secara keilmuan dan kepribadian. Peserta didik yang kokoh dalam nilai-nilai

moral, spiritual, dan keilmuan. Selain itu, penguatan pendidikan karakter menjadi

salah satu mandat yang harus dilaksanakan oleh Kemdikbud demi terciptanya

manusia Indonesia yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Untuk mencapai hal

tersebut, sewajarnya jika penguatan pendidikan karakter tidak hanya dilaksanakan

sebagai pelengkap dalam proses belajar, tetapi juga sebagai tujuan utama

pendidikan. Oleh karena itu LKPD berbasis penguatan pendidikan karakter

menjadi hal penting untuk dikembangkan.

Penelitian mengenai pengembangan bahan ajar secara umum pernah dilakukan

oleh Hasja (2020), Sutiani (2020), Heliawati (2020), dan Nazila (2020). Hasja

melakukan penelitian pengembangan LKPD berbasis pendekatan saintifik, Sutiani

melakukan penelitian pengembangan bahan ajar berbasis literasi sains, Heliawati

melakukan penelitian pengembangan bahan ajar berbasis CLIL (Content and

Language Integrated Learning), dan Nazila melakukan penelitian pengembangan

bahan ajar berbasis pengalaman untuk materi menulis cerita pendek. Hasil

penelitian dan pengembangan yang dilakukan Hasja menyatakan bahwa peserta

didik lebih tertarik dan menaruh peerhatian lebih banyak kepada LKPD daripada

buku teks dengan peningkatan hasil belajar. Hasil penelitian dan pengembangan

Sutiani menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan mendapatkan nilai

kelayakan 83,79% dan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Hasil
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penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Heliawati menyatakan bahwa

bahan ajar berbasis CLIL efektif digunakan dalam pembelajaran untuk materi

literasi sains. Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan Nazila

menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan memberikan peningkatan hasil

belajar yang semula memiliki nilai rata-rata 74,43 menjadi 82,71.

Lebih khusus lagi, penelitian mengenai pengembangan LKPD untuk teks narasi

pernah dilakukan oleh Anita (2018), Wahyuni (2018), dan Okta (2019). Anita

melakukan penelitian pengembangan LKPD menulis teks narasi berdasarkan

kearifan lokal, Wahyuni melakukan penelitian pengembangan LKPD menulis teks

narasi berbasis contextual teaching and learning, dan Okta melakukan penelitian

pengembangan LKPD berbasis metakognitif. Hasil yang diperoleh dari penelitian

dan pengembangan yang dilakukan Anita menyatakan bahwa LKPD dapat

meningkatkan kreativitas dan kompetensi peserta didik. Hasil penelitian dan

pengembangan yang dilakukan Wahyuni menyatakan bahwa bahan ajar yang

dikembangkan mendapatkan skor 85,38% layak digunakan untuk pembelajaran

menulis teks narasi. Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Okta

menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dinyatakan sangat baik atau

sangat layak digunakan dalam pembelajaran teks cerita imajinasi. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan adalah basis yang

digunakan dalam pengembangan produk, yaitu berbasis penguatan pendidikan

karakter.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengembangan LKPD memahami teks cerita imajinasi

berbasis penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik SMP kelas VII?

2. Bagaimanakah kelayakan LKPD memahami teks cerita imajinasi berbasis

penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik SMP kelas VII?

3. Bagaimanakah efektivitas LKPD memahami teks cerita imajinasi berbasis

penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik SMP kelas VII?

1.3 Tujuan Peneilitan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis Penguatan

Pendidikan Karakter.

2. Menguji kelayakan LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis Penguatan

Pendidikan Karakter kepada peserta didik SMP kelas VII.

3. Menguji efektivitas LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis Penguatan

Pendidikan Karakter kepada peserta didik SMP kelas VII.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis. Adapun manfaat tersebut, yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian pengembangan bahan ajar cetak berupa LKPD ini dapat

digunakan untuk mengembangkan bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia
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pada materi lainnya sehingga menambah perbendaharaan bahan ajar yang berbasis

teks tingkat SMP.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian pengebangan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu bagi

peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi peserta didik, hasil penelitian pengembangan ini dapat membantu

peserta didik agar dapat memahami teks cerita imajinasi dengan penguatan

pendidikan karakter yang diharapkan.

2. Bagi guru, hasil penelitian pengembangan ini dapat digunakan sebagai

rujukan untuk pembelajaran menulis teks cerita imajinasi.

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

pengambilan kebijakan sekolah mengenai bahan ajar, khususnya bahan ajar

yang berbasis penguatan pendidikan karakter.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik kelas VII SMP IT Arraihan,

SMP Al Kautsar Bandar Lam;pung, dan SMP Negeri 22 Bandarlampung

tahun ajaran 2020/2021

2. Objek penelitian ini adalah pengembangan LKPD menulis teks cerita

imajinasi berbasis penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik kelas

VII SMP.
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3. Lokasi uji kelompok besar dalam penelitian ini dilaksanakan di SMP IT

Arraihan Bandarlampung, SMP Al Kautsar Bandarlampung, dan SMP

Negeri 22 Bandarlampung.

4. Waktu penelitian ini adalah tahun pelajaran 2020/2021 semester genap.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Bahan Ajar

Bahan ajar atau learning materials merupakan istilah yang sering digunakan

dalam pembelajaran. Bahan ajar ini mencakup alat bantu visual seperti handout,

slides/overheads, yang terdiri atas teks, diagram, gambar dan foto, plus media lain

seperti audio, video, dan animasi (Bahraeni, 2017: 1). Bahan ajar juga sering di

istilahkan bahan pembelajaran, yakni “instructional materials” mencakup seluruh

bentuk-bentuk pembelajaran seperti petunjuk bagi instruktur, modul peserta didik,

overhead tranparances (OHP), videotapes, format multi media berbasis computer,

dan web pages untuk pendidikan jarak jauh (Yaumi, 2013: 170).

Selain kedua istilah tersebut, bahan pembelajaran juga sering diistilahkan teaching

materials, yakni dipandang sebagai materi yang disediakan untuk kebutuhan

pembelajaran mencakup buku teks, video dan audio tapes, software comuter, dan

alat bantu visual (Yaumi, 2013: 171). Sementara itu, bahan ajar adalah segala

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud dapat berupa

bahan tertulis maupun bahan tak tertulis (Prastowo, 2016: 238). Pandangan ini

dilengkapi pernyataan bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang
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disusun secara sitematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses

pembelajaran.

Lebih lengkap lagi, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar

disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan belajar yang

memungkinkan bahan ajar sesuai dengan kurikulum, karakteristik peserta didik,

dan tuntutan (Depdiknas, 2008: 6). Hal ini sesuai dengan pengertian bahan ajar

menurut Dikmenjur yang mengemukakan bahwa, bahan ajar merupakan

seperangkat materi/substansi pembelajaran (teaching material) yang disusun

secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan

peserta didik dapat mempelajari suatu kompetensi atau KD secara runtut dan

sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi

secara utuh dan terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah bahan

yang disusun secara sitematis dan dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik

serta dipergunakan untuk menunjang proses pembelajaran.

2.1.1 Kriteria Bahan Ajar

Banyak bahan ajar yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran,

umumnya cenderung berisikan informasi bidang studi saja dan tidak terstruktur

dengan baik. Kualitas bahan ajar yang rendah dengan pembelajaran konvensional

akan berakibat pada  rendahnya perolehan prestasi belajar peserta didik.
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Kelayakan bahan ajar menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dapat

dinilai dari beberapa hal berkut:

1. komponen kelayakan isi;

2. komponen kelayakan penyajian terkait dengan ketepatan cakupan;

3. komponen kelayakan kebahasaan, pemahaman; dan

4. komponen kelayakan kegrafikan.

Terdapat kriteria untuk bahan ajar yang disusun sesuai dengan tujuannya masing-

masing (Lestari, 2013 : 2). Namun secara umum, kriteria bahan ajar dapat

dikategorikan sebagai berikut.

1. Self Instructional, yang berarti bahan itu dapat dipelajari sendiri oleh peserta

didik karena memang disusun untuk maksud tersebut. Bahan instruksional

itu menggunakan penyajian yang sangat sistematik berdasarkan teori-teori

belajar dan teori instruksional.

2. Self explanatory power, yang berarti bahan instruksional itu mampu

menjelaskan sendiri karena menggunakan bahasa yang sederhana dan isinya

runtut, tersusun secara sistematik.

3. Self-paced learning, yang berarti peserta didik dapat mempelajari bahan

instruksional dengan kecepatan yang sesuai dengan dirinya.

4. Self Contained, bahan instruksional terebut lengkap sehingga peserta didik

tidak tergantung pada bahan lain kecuali untuk menambah wawasan.

5. Individualized learning materials, bahan tersebut didesain sesuai dengan

kemampuan dan karakteristik peserta didik yang sedang mempelajarinya

6. Communicative and interactive learning materials, didesain sesuai dengan

prinsip komunikasi yang efektif.
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7. Flexible and mobile learning materials, bahan instruksional yang dapat

dipelajari oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.

Kriteria bahan ajar yaitu (1) menimbulkan minat baca, (2) ditulis dan dirancang

untuk peserta didik, (3) menjelaskan tujuan instruksional, (4) disusun berdasarkan

pola belajar yang fleksibel, (5) struktur berdasarkan kebutuhan peserta didik dan

kompetensiakhir yang akan dicapai, (6) memberi kesempatan pada peserta didik

untuk berlatih, (7) mengakomodasi kesulitan peserta didik, (8) memberikan

rangkuman, (9) gaya penulisan komunikatif dan semi formal, (10) kepadatan

berdasar kebutuhan peserta didik, (11) dikemas untuk proses instruksional, (12)

mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, dan

(13) menjelaskan cara mempelajari bahan ajar (Fatchana, 2013).

2.1.2 Fungsi Bahan Ajar

Bahan ajar memiliki fungsi penting dalam pembelajaran (Depdiknas, 2008: 7).

Beberapa fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang

seharusnya diajarkan kepada peserta didik.

2. Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya

dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi

yang seharusnya dipelajari/dikuasainya.

3. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran.

Selain itu, fungsi bahan ajar bagi pendidik adalah sebagai berikut.

1. Menghemat waktu pendidik dalam mengajar.
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2. Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator.

3. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif.

4. Pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam

proses pembelajaran dan merupakan subtansi kompetensi yang semestinya

diajarkan kepada peserta didik.

5. Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran (Prastowo,

2016: 239).

Sementara itu, fungsi bahan ajar bagi peserta didik adalah sebagai berikut.

1. Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta

didik yang lain.

2. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki.

3. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing.

4. Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri.

5. Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri.

6. Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya

dalam proses pembelajaran yang seharusnya dikuasai (Prastowo, 2016:

240).

2.1.3 Jenis-jenis Bahan Ajar

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi

empat kategori, yaitu 1) bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja

peserta didik, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan model/maket, 2) bahan

ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan audio compact disc,

3) bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disc dan film,
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4) bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI

(Computer Assisted Instruction), compact disc (CD) multimedia pembelajarn

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials).

Selanjutnya pada penelitian ini hanya akan dibahas tentang LKPD. Jika disusun

secara baik, LKPD akan mendatangkan beberapa keuntungan:

1. bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga memudahkan bagi

seorang guru untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian mana yang

sedang dipelajari;

2. biaya untuk pengadaannya relatif sedikit;

3. bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara mudah;

4. susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi

individu;

5. bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja;

6. bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk melakukan

aktivitas, seperti menandai, mencatat, membuat sketsa;

7. bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar;

8. pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri (Majid: 2013: 175).

Menurut Depdiknas (2008: 11) ada beberapa jenis bahan ajar cetak, antara lain

sebagai berikut.

1. Handout

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memper-

kaya pengetahuan peserta didik.  Menurut kamus Oxford (389), handout is

prepared statement given. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh
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pembicara. Handout biasanya diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki

relevansi dengan materi yang diajarkan/ KD dan materi pokok yang harus

dikuasai oleh peserta didik.  Saat ini handout dapat diperoleh dengan berbagai

cara, antara lain dengan cara mengunduh dari internet, atau menyadur dari sebuah

buku.

2. Buku

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari

pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara misalnya:

hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil

imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Buku adalah sejumlah lembaran

kertas baik cetakan maupun kosong yang dijilid dan diberi kulit. Buku sebagai

bahan ajar merupakan  buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis

terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis.

Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik

dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik dilengkapi dengan gambar dan

keterangan-keterangannya, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai

dengan ide penulisannya.  Buku pelajaran berisi tentang ilmu pengetahuan yang

dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar, buku fiksi akan berisi tentang

fikiran-fikiran fiksi si penulis, dan seterusnya.

3. Modul

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi

paling tidak tentang 1) petunjuk belajar (petunjuk peserta didik/guru), 2)
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kompetensi yang akan dicapai, 3) konten atau isi materi, 4) informasi pendukung,

5) latihan-latihan, 6) petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK), 7) evaluasi,

dan 8) umpan balik terhadap hasil evaluasi.

Sebuah modul akan bermakna kalau peserta didik dapat dengan mudah

menggunakannya. Pembelajaran dengan modul memungkinkan seorang peserta

didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesai-

kan satu atau lebih KD dibandingkan dengan peserta didik lainnya.  Dengan

demikian modul harus menggambarkan KD yang akan dicapai oleh peserta didik,

disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, menarik, dilengkapi dengan

ilustrasi.

4. Lembar kegiatan peserta didik

Lembar kegiatan peserta didik (student worksheet) atau yang kini disebut LKPD

(lembar kegiatan peserta didik) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk,

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.  Suatu tugas yang

diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas KD yang akan dicapainya.

Lembar kegiatan dapat digunakan untuk mata pembelajaran apa saja.  Tugas-tugas

sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik

apabila tidak dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan

materi tugasnya.   Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa

teoritis dan atau tugas-tugas praktis. Tugas teoritis misalnya tugas membaca

sebuah artikel tertentu, kemudian membuat resume untuk dipresentasikan.

Sedangkan tugas praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan,
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misalnya survey tentang harga cabe dalam kurun waktu tertentu di suatu tempat.

Keuntungan adanya lembar kegiatan adalah bagi guru, memudahkan guru dalam

melaksanakan pembelajaran, bagi peserta didik akan belajar secara mandiri dan

belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis.

Dalam menyiapkannya guru harus cermat dan memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang memadai, karena sebuah lembar kerja harus memenuhi paling

tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai/ tidaknya sebuah KD dikuasai oleh

peserta didik.

5. Brosur

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun

secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan

dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi

lengkap tentang perusahaan atau organisasi (Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi

Kedua, Balai Pustaka, 1996). Dengan demikian, brosur dapat dimanfaatkan

sebagai bahan ajar, selama sajian brosur diturunkan dari KD yang harus dikuasai

oleh peserta didik. Mungkin saja brosur dapat menjadi bahan ajar yang menarik,

karena bentuknya yang menarik dan praktis. Agar lembaran brosur tidak terlalu

banyak, brosur didesain hanya memuat satu KD saja.  Ilustrasi dalam sebuah

brosur akan menambah menarik minat peserta didik untuk menggunakannya.

6. Leaflet

Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak

dimatikan/dijahit (Depdiknas, 2018). Agar terlihat menarik biasanya leaflet

didesain secara cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang
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sederhana, singkat serta mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus

memuat materi yang dapat menggiring peserta didik untuk menguasai satu atau

lebih KD.

7. Wallchart

Wallchart adalah bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus/proses atau grafik

yang bermakna menunjukkan posisi tertentu.  Agar wallchart terlihat lebih

menarik bagi peserta didik maupun guru, wallchart didesain dengan

menggunakan tata warna dan pengaturan proporsi yang baik. Wallchart biasanya

masuk dalam kategori alat bantu melaksanakan pembelajaran, namun dalam hal

ini wallchart didesain sebagai bahan ajar.  Karena didesain sebagai bahan ajar,

wallchart harus memenuhi kriteria sebagai bahan ajar antara lain bahwa memiliki

kejelasan tentang KD dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik,

diajarkan untuk berapa lama, dan bagaimana cara menggunakannya. Sebagai

contoh wallchart tentang siklus makhluk hidup binatang antara ular, tikus dan

lingkungannya.

8. Foto/Gambar

Foto/gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan.

Foto/gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik

agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto/gambar peserta didik

dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih KD.

Menurut Weidenmann dalam buku Lehren mit Bildmedien menggambarkan bahwa

melihat sebuah foto/gambar lebih tinggi maknanya dari pada membaca atau

mendengar. Melalui membaca yang dapat diingat hanya 10%, dari mendengar
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yang diingat 20%, dan dari melihat yang diingat 30%.  Foto/gambar yang didesain

secara baik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Bahan ajar ini dalam

menggunakannya harus dibantu dengan bahan tertulis. Bahan tertulis dapat berupa

petunjuk cara menggunakannya dan atau bahan tes.

Sebuah gambar yang bermakna paling tidak memiliki kriteria sebagai berikut.

a. Gambar harus mengandung sesuatu yang dapat dilihat dan penuh dengan

informasi/data, sehingga gambar tidak hanya sekedar gambar yang tidak

mengandung arti atau tidak ada yang dapat dipelajari.

b. Gambar bermakna dan dapat dimengerti, sehingga si pembaca gambar

benar-benar mengerti, tidak salah pengertian.

c. Lengkap, rasional untuk digunakan dalam proses pembelajaran, bahannya

diambil dari sumber yang benar, sehingga jangan sampai gambar miskin

informasi yang berakibat penggunanya tidak belajar apa-apa.

2.2 Pengembangan Bahan Ajar

Terdapat beberapa alasan mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar,

yaitu tuntutan ketersediaan bahan ajar sesuai kurikulum, menyesuaikan

karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pada kurikukulum

2013, standar kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi

bagaimana untuk mencapainya dan bahan ajar apa yang digunakan diserahkan

sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Guru dituntut untuk

mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri.
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2.2.1 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar

Penyusunan bahan ajar tentu memiliki tujuan dan manfaat tertentu, dilansir dari

buku panduan pengebangan bahan ajar yang dikeluarkan oleh Depdiknas, berikut

ini adalah tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar.

2.2.1.1 Tujuan

Bahan ajar disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai

dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik.

2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh.

3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

2.2.1.2 Manfaat

Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru

mengembangkan bahan ajar sendiri, antara lain.

1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik.

2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk

diperoleh.

3. Bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan

berbagai referensi

4. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis

bahan ajar.
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5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan

peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada

gurunya.

2.2.2 Prinsip Pengembangan Bahan Ajar

Pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajar-

an sebagai berikut.

1. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret

untuk memahami yang abstrak.

2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman.

3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman

peserta didik.

4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keber-

hasilan belajar.

5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan

mencapai ketinggian tertentu

6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk

terus mencapai tujuan (Daryanto, 2014 : 172).

Dari sumber yang lain, mengembangkan kerangka kerja untuk pengembangan

bahan yang mengutip dari beberapa penulis, ada lima prinsip dari desain bahan

ajar yaitu sebagai berikut.

1. Bahan ajar harus jelas terkait dengan kurikulum yang digunakan.

2. Bahan ajar harus autentik dalam teks dan tugas.

3. Bahan ajar harus menstimulus interaksi.
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4. Bahan ajar harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan

kemampuan dalam pembelajaran.

5. Bahan ajar harus mendorong peserta didik untuk menerapkan

pengembangannya diluar kelas dan kehidupan sehari-hari (Fatchana, 2013).

Berdasarakan rincian di atas, pada dasarnya pengembangan bahan ajar harus

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, memiliki tujuan instruksional yang jelas,

komunikatif, otentik, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, bahan ajar

hendaknya merupakan sesuatu yang dekat dengan peserta didik sehingga peserta

didik memiliki skemata tentang isi bahan ajar tersebut. Sejalan dengan hal

tersebut, bahan ajar bukan merupakan bacaan yang isinya sama sekali belum

diketahui peserta didik sebelunya (Abidin, 2014 : 273).

Selain itu, dalam mengembangkan bahan ajar diperlukan analisis kebutuhan

belajar agar penyusunan bahan ajar tepat dan efektif. Analisis kebutuhan bahan

ajar didasarkan pada hal-hal berikut.

1. Analisis SK-KD- Indikator.

2. Analisis sumber.

3. Pemilihan dan penentuan bahan ajar (Daryanto, 2014: 175).

Gambar 2.1. Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar
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Kompetensi
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2.3 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

Lembar kegiatan peserta didik  (LKPD)  atau yang sebelumnya biasa  disebut

dengan lembar kerja peserta didik (LKS)  merupakan  sebuah  perangkat

pembelajaran yang berperan penting dalam pembelajaran. Lembar kerja peserta

didik (LKPD) merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan

oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran (Widjajanti,

2008:1). LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan

kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.

Lembar kegiatan peserta didik/peserta didik adalah lembaran-lembaran berisi

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik (Depdiknas, 2008:23). Lembar

kegiatan peserta didik akan memuat paling tidak judul, KD yang akan dicapai,

waktu penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas,

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang

harus dikerjakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak yang

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

dilaksanakan oleh peserta didik, baik bersifat teoretis ataupun praktis, yang

mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai; dan penggunaannya

bergantung dengan bahan ajar lain (Prastowo, 2016: 439).

Jadi  berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa LKPD

merupakan sebuah kumpulan lembaran-lembaran kertas yang berisi  materi,

tugas-tugas yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, serta langkah-



31

langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Tugas-tugas yang diberikan

dalam LKPD harus jelas dan sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat tercapai

dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh guru dalam menyiapkan LKPD

(Prastowo, 2016: 439). Guru harus cermat, serta memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang memadai untuk bisa membuat LKPD yang bagus. Sebuah

LKPD harus memenuhi kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau tidaknya

sebuah kompetensi dasar yang harus dikuasi dan dipahami oleh peserta didik.

2.3.1 Fungsi LKPD

LKPD memiliki empat fungsi sebagai berikut.

1. Sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik dan lebih

mengaktifkan peserta didik.

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang

diberikan.

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, serta

4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik (Prastowo,

2016:440).

Selain sebagai media pembelajaran LKPD juga mempunyai fungsi lain:

1. merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan pembelajaran;

2. dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat

waktu penyampaian topik;
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3. dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai oleh

peserta didik;

4. dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas;

5. membantu peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar;

6. dapat membantu meningkatkan minat peserta didik jika LKPD disusun

secara rapi, sistematis mudah dipahami oleh peserta didik sehingga menarik

perhatian peserta didik;

7. dapat menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dan meningkatkan

motivasi belajar dan rasa ingin tahu;

8. dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau klasikal

karena peserta didik dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kelompok;

9. dapat melatih peserta didik menggunakan waktu seefektif mungkin;

10. dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah.

2.3.2 Langkah-langkah menyusun LKPD

LKPD merupakan hal penting yang menunjang pembelajaran, oleh karena itu

penyusunan LKPD harus dilakukan secara baik dan LKPD yang di susun harus

inovatif dan kreatif. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa

LKPD yang inovatif dan kreatif akan mencptakan proses pembelajaran menjadi

lebih menyenangkan (Prastowo, 2016: 444). Oleh karena itu, penyusunan LKPD

harus memperhatikan langkah-langkah dan kaidah penyusunan LKPD yang baik.

Menyiapkan lembar kegiatan peserta didik dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut.
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a. Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang

memerlukan bahan ajar LKPD. Biasanya dalam menentukan materi dianalisis

dengan cara melihat materi pokok dan pengalaman belajar dari materi yang

akan diajarkan, kemudian kompetesi yang harus dimiliki oleh peserta didik.

Dengan melakukan analisis terhadap kurikulum, akan didapatkan bahan ajar

yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai.

b. Menyusun Peta Kebutuhan LKPD

Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan guna mengetahui jumlah LKPD

yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan LKPD juga dapat dilihat.

Sekuens LKPD ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan.

Diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar.

c. Menentukan Judul-Judul LKPD

Judul LKPD ditentukan atas dasar KD-KD, materi-materi pokok atau

pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu KD dapat dijadikan

sebagai judul modul apabila kompetensi itu tidak terlalu besar, sedangkan

besarnya KD dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila diuraikan ke

dalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, maka kompetensi

itu telah dapat dijadikan sebagai satu judul LKPD. Namun apabila diuraikan

menjadi lebih dari 4 MP, maka perlu dipikirkan kembali apakah perlu dipecah

misalnya menjadi 2 judul LKPD.

d. Penulisan LKPD

Penulisan LKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Perumusan KD yang harus dikuasai

Rumusan KD pada suatu LKPD langsung diturunkan dari dokumen SI.
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Contoh: Analisis KD

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas : VII

Semester : Gasal

Kompetensi Dasar : 3.3 Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi

(cerita  imajinasi)  yang  dibaca dan didengar

4.3 Menyajikan   gagasan   kreatif   dalam bentuk

cerita  imajinasi  secara  lisan dan tulis dengan

memperhatikan struktur,  penggunaan  bahasa, atau

aspek lisan.

Kompetensi
Dasar

Indikator Materi
Kegiatan

Pembelajaran

Jenis
Bahan
Ajar

3.3 Menelaah
struktur dan
kebahasaan
teks narasi
(cerita
imajinasi)
yang  dibaca
dan didengar
4.3
Menyajikan
gagasan
kreatif
dalam bentuk
cerita
imajinasi
secara  lisan
dan tulis
dengan
memperhatik
an struktur,
penggunaan
bahasa, atau
aspek lisan.

1) Memahami
materi teks
cerita
imajinasi

2) Menelaah
isi dan
unsur teks
cerita
imajinasi

3) Menelaah
struktur
teks cerita
imajinasi

4) Menelaah
kebahasaan
teks cerita
imajinasi

5) Mencipta
teks cerita
imajinasi
sesuai
struktur dan
kebahasaan

1) Struktur
teks cerita
iamjinasi

2) Kebahasaan
teks cerita
imajinasi

3) Membuat
keragka
karangan

4) Mengemban
gkan
kerangka
karangan

1) Menjelaskan
struktur teks
cerita
imajinasi

2) Mengidentifi
kasi kaidah
kebahasaan

3) Menyusun
kerangka
karangan

4) Mengembang
kan kerangka
karangan

Teks
cerita
imajinasi,
salindia,
LKPD

Kebutuhan bahan ajar dapat dilihat dari hasil analisis kurikulum (KI-KD)

dan jenis bahan ajar yang dibutuhkan dapat diturunkan dari penglaman
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belajar peserta didik. Semakin jelas rumusan kegiatan pembelajaran,

akan semakin mudah guru menentukan bahan ajar yang dibutuhkan.

2) Menentukan alat Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta didik.

Karena pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kompetensi,

dimana penilaiannya didasarkan pada penguasaan kompetensi, alat

penilaian yang cocok adalah menggunakan pendekatan Panilaian Acuan

Patokan (PAP) atau Criterion Referenced Assesment. Dengan demikian

guru dapat menilainya melalui proses dan hasil kerjanya.

3) Penyusunan Materi

Materi LKPD sangat tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi

LKPD dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau

ruang lingkup substansi yang akan dipelajari.

Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah,

internet, jurnal hasil penelitian. Agar pemahaman peserta didik terhadap

materi lebih kuat, dalam LKPD dapat diberikan referensi yang digunakan

agar peserta didik membaca lebih jauh tentang materi itu. Tugas-tugas

harus ditulis secara jelas guna mengurangi pertanyaan dari peserta didik

tentang hal-hal yang seharusnya peserta didik dapat melakukannya,

misalnya tentang tugas diskusi. Judul diskusi diberikan secara jelas dan

didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam kelompok diskusi dan

berapa lama.

4) Struktur LKPD

Struktur LKPD secara umum adalah sebagai berikut.
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a) Judul.

b) Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik)

c) Kompetensi yang akan dicapai.

d) Informasi pendukung.

e) Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja.

f) Penilaian (Depdiknas, 2008: 23).

2.4 Kemampuan Menulis

Teori-teori yang digunakan dalam kemapuan menulis antara lain (1) hakikat

menulis, (2) tujuan menulis, dan (3) manfaat menulis.

2.4.1 Hakikat Menulis

Menulis ialah melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu

bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang lain dapat membaca

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran

grafik itu (Tarigan, 2008: 22). Pendapat lain mengatakan bahwa menulis

merupakan kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara

tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau

medianya (Dalman, 2015: 3).

Selain itu, menulis adalah suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke

dalam bentuk tertulis atau kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan

suatu ide dan menuangkannya dalam bentuk tulisan (Yunus, 2010: 13). Sejalan

dengan hal tersebut, menulis merupakan proses kreatif yang banyak melibatkan

proses berpikir divergen daripada konvergen (Dalman, 2015: 5),.



37

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu

kegiatan mengomunikasikan gagasan, perasaan atau pesan dengan menggunakan

kosakata dan kaidah kebahasaan dalam bentuk tulisan.

2.4.2 Tujuan Menulis

Proses menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi. Dalam

kenyataannya, pengungkapan suatu tujuan dalam sebuah tulisan tidak dapat secara

ketat, melainkan sering bersinggungan dengan tujuan-tujuan yang lain. Akan

tetapi, biasanya dapat diusahakan ada satu tujuan yang dominan dalam sebuah

tulisan yang member nama keseluruhan tulisan tersebut.

Ditinjau dari sudut kepentingan pengarang, menulis memiliki beberapa tujuan,

yaitu sebagi berikut: (a) tujuan penugasan, (b) tujuan estetis, (c) tujuan

penerangan, (d) tujuan pernyataan diri, (e) tujuan kreatif, (f) tujuan konsumtif

(Dalman, 2015: 13). Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan menulis antara

lain:(a) tujuan penugasan, (b) tujuan altruistik, (c) tujuan persuasi, (d) tujuan

penerangan atau tujuan informasional, (e) tujuan pernyataan diri, (f) tujuan kreatif,

dan (g) tujuan pemecahan masalah (Tarigan, 2008:25).

Sebagai sebuah kegiatan berbahasa, menulis memiliki sejumlah tujuan berikut.

1. Mengekspresikan pikiran, sikap, atau persaan pelakunya yang diungkapkan

misalnya surat atau buku harian.

2. Memengaruhi sikap dan pendapat orang lain.

3. Menjalin hubungan sosial.

4. Menyampaikan informasi, termasuk ilmu pengetahuan.

5. Belajar atau memperoleh informasi.
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6. Mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan (Yunus, 2016: 13).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis mempunyai tujuan

untuk memberitahukan, meyakinkan, menghibur, memperkenalkan diri, membuat

tugas, dan mengekspresikan perasaan agar dipahami oleh orang lain.

2.4.3 Manfaat Menulis

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang mempunyai peranan

penting di dalam kehidupan manusia. Dengan menulis seseorang dapat

mengutarakan pikiran dan gagasan untuk menyampaikan maksud dan tujuan.

Jadi, menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan dengan

menggunakan bahasa tulis sebagai medianya.

Menulis sangat penting bagi pendidikan  karena memudahkan para pelajar

berpikir. Menulis juga dapat mendorong kita untuk berpikir kritis, memudahkan

penulis memahami hubungan gagasan dalam tulisan, memperdalam daya tanggap

atau persepsi, memecahkan masalah yang dihadapi dan mampu menambah

pengalaman menulis (Tarigan, 2008: 22). Selain itu, menulis memiliki manfaat

untuk merekam, meyakinkan, melaporkan, serta mempengaruhi orang lain

dengan maksud dan tujuan agar dapat dicapai oleh para penulis yang dapat

menyusun pikiran serta menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami

(Tarigan, 2008: 20).

Berikut ini pendapat lain mengenai manfaat menulis:

1. menulis mengembangkan kecerdasan;

2. menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas;
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3. menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian;

4. menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam

menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi (Yunus,

2016: 14).

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis sangat

bermanfaat dalam kehidupan. Menulis dapat membuat seseorang mengenali

kemampuan dan potensi dirinya, mengembangkan berbagai gagasan, memperluas

wawasan.

2.5 Pembelajaran Teks Cerita Imajinasi

Pada tahun 2013, pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan, melakukan pengembangan kurikulum yang disebut dengan

Kurikulum 2013 atau disingkat K-13. Pengembangan Kurikulum 2013

dilaksanakan dalam satu rangkaian pengembangan delapan standar yang terkait

dengan reformasi bidang pendidikan.

Suatu keistimewaan dalam Kurikulum 2013 adalah menempatkan bahasa sebagai

penghela ilmu pengetahuan (Mahsun, 2013: 37). Peran bahasa sebagai penghela

ilmu pengetahuan tersebut tentu bukan merupakan suatu kebetulan jika

paradigma pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 diorientasikan

pada pembelajaran berbasis teks (Mahsun: 2014: 94).

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilakukan dengan menggunakan pendekatan

saintifik (ilmiah). Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dapat didefinisikan

sebagai pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan peran peserta didik

secara aktif  dalam mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-
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tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah),

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan

data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan” (Priyatni,

2014: 96).

2.5.1 Hakikat Teks

Fakta menunjukkan bahwa manusia hidup dalam dunia kata-kata. Apabila kata-

kata dirangkai untuk mengomunikasikan gagasan/ makna, sebenarnya kita telah

menciptakan teks (Priyatni, 2014: 65). Ketika kita mengekspresikan gagasan

secara lisan atau secara tulis berarti kita telah menciptakan teks. Ketika kita

menyimak atau membaca, pada dasarnya kita telah menginterpretasikan makna

teks. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks adalah ujaran lisan atau

tulis bermakna yang berfungsi untuk mengekspresikan gagasan (Priyatni, 2014:

65).

Teks merupakan jalan menuju pemahaman tentang bahasa. Itu sebabnya, teks

menurutnya adalah bahasa yang berfungsi atau bahasa yang sedang melaksanakan

tugas tertentu dalam konteks situasi (Mahsun, 2014: 1). Batasan ini mengandung

pengertian bahwa setiap pemakaian bahasa selalu memiliki tujuan. Dengan

demikian, untuk keperluan pembelajaran bahasa, teks didefinisikan sebagai satuan

bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial baik secara lisan

maupun tulis dengan struktur berpikir yang lengkap (Mahsun, 2014: 1).
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Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunkan teks

sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Kurikulum

2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks.

2.5.2 Teks Cerita Imajinasi

Kurikulum 2013 telah mengalami revisi dan penyempurnaan sejak diterapkannya

pada tahun 2014 lalu. Terdapat beberapa perbedaan dalam segi materi

pembelajaran dari Kurikulum 2013 dengan Kurikulum 2013 edisi revisi 2016, dan

edisi revisi 2017, salah satunya adalah materi teks cerita imajinasi untuk peserta

didik kelas VII SMP.

Teks cerita imajinasi atau yang sebelumnya disebut teks cerita fantasi adalah salah

satu jenis cerita fiksi yang dikembangkan sesuai dengan pengembangan teks

narasi. Diantara berbagai jenis fiksi, teks cerita imjinasi menawarkan cerita yang

fantastis, dalam arti cerita yang dikisahkan sangat menarik dengan tokoh yang

mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, atau muncul tokoh-

tokoh yang bukan manusia yang dapat berinteraksi dengan tokoh manusia secara

wajar.

Hakikat fiksi imajinasi (fantastic fiction) dapat dipahami sebagai ‘the willing

suspension of disbelief’, cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit dipercaya

(Nurgiyantoro, 2019: 315). Fiksi imajinasi juga sering disebut sebagai certa

fantasi (fantastic stories) mencoba menghadirkan sebuah dunia lain disamping

dunia realitas.

Sementara itu cerita imajinasi adalah cerita yang memiliki makna lebih dari

sekadar yang dikisahkan (Nurgiyantoro, 2019: 315). Cerita imajinasi bukan hanya
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cerita yang bekisah dengan toko-tokoh supranatural yang lazim muncul pada

cerita masa lalu, melainkan melibatkan tokoh dan kehidupan modern. Sama

halnya dengan cerita fiksi lainnya, cerita fiksi imajinasi juga membantu anak

untuk mengembangkan daya fantasi. Hal inilah yang dianggap sebagai sumbangan

yang paling penting meski tidak menisbikan berbagai kebermanfaat lainnya

(Nurgiyantoro, 2019: 316).

Sejalan dengan pendapat tersebut, pendapat lain berpendapat bahwa cerita fantasi

(fantastic stories) dapat dipahami sebagai cerita yang menampilkan tokoh, alur,

atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut  (hampir)

seluruh maupun hanya impian cerita. Cerita fantasi sebenarnya juga menampilkan

berbagai peristiwa dan aksi yang realistik sebagaimana halnya dalam cerita

realistik. Namun di dalamnya juga terdapat sesuatu yang sulit diterima

(Nurgiyantoro, 2019: 317).

Cerita fantasi merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan

khayalan fantasi, atau imajinasi dan tidak mungkin terjadi di alam nyata (Kosasih,

2019: 241). Pendapat lain mengatakan bahwa teks cerita fantasi adalah cerita yang

menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragunakan,

baik menyangkut (hampir) seluruh maupun hanya sebagian cerita (Nurgiyantoro,

2017: 295).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita imajinasi adalah cerita

yang ditulis berdsarkan daya khayal atau imajinasi pengarang dan tidak mungkin

terjadi dalam kehidupan nyata.
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2.5.2.1. Ciri ciri Cerita Imajinasi

Unsur-unsur dan ciri-ciri teks cerita fantasi terbagi enam bagian (Hasriati, 2018:

50), yaitu sebagai berikut.

1. Ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi mengungkapkan

hal-hal yang supranatural, keghaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui

dalam dunia nyata.

2. Ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang, tidak

dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan

antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Ide

ceritanya terkadang bersifat sederhana namun mampu memberi pesan yang

menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural, ghaib, atau futuristik.

3. Menggunakan berbagai latar (lintas ruang dan waktu). Alur dan latar cerita

fantasi memiliki khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh pat terjadi pada

dua latar yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar

yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peritiwa cerita fantasi

menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu.

4. Tokoh unik (mempunyai kesaktian). Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi

ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang

memiliki kesaktian-kesaktian.

5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian

nyata.

6. Penggunaan sinomin pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata

yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam/variatif,

ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan.
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2.5.2.2 Jenis-Jenis Teks Cerita Fantasi

Jenis-jenis teks cerita fantasi terbagi menjadi dua bagian yang diklasifikasikan

berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dan berdasarkan penggunaan

latar waktu (Hasriati, 2018: 53), yaitu sebagai berikut.

1. Cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Berdasarkan kesesuaiannya

dengan kehiduapan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi 2 yaitu imajinasi

secara total dan imajinasi sebagian (irisan).

a. Cerita imajinasi total

Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori

ini semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata.

b. Cerita imajinasi irisan

Kategori ini berisi cerita yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih

menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama

tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi

pada dunia nyata.

2. Latar cerita imajinasi sezaman dan lintas waktu

Berdasarkan latar cerita, dibedakan menjadi dua bagian yaitu latar sezaman dan

lintas waktu (Hasriati, 2018:38).

a. Latar sezaman. Maksudnya latar yang digunakan satu masa (fantasi masa

kini, masa lampau, atau masa yang akan datang/futuristik).

b. Latar lintas waktu. Maksudnya berarti cerita fantasi yang menggunakan

dua latar waktu yang berbeda. Misalnya: masa sekarang dengan masa pada

zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang.
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2.5.2.3 Struktur Teks Cerita Imajinasi

Struktur pada cerita fantasi terdiri atas tiga hal dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Orientasi yang berisi tentang pengenalan latar, tokoh serta konflik yang

dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan

pengenalan konflik.

2. Komplikasi yang berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu

permasalahan hingga masalah memuncak dimana komplikasi tersebut

dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau

menembus kezaman yang berbeda.

3. Resolusi yang berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi

dimana resolisu tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu,

penggunaan sebab akibat yang unik serta dikembangkan dengan unsur

kejutan.

2.5.2.4 Unsur-unsur Intrinsik Cerita Fantasi

Unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi enam bagian, yaitu tema, alur, tokoh

dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik adalah unsur

yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri.

1. Tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk

mengembangkan suatu cerita.

2. Alur, yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang

tersusun dan saling berkaitan satu sama lain.

3. Tokoh dan penokohan, yaitu karekter dari pemeran atau pelaku didalam

suatu cerita.
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4. Latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu

cerita.

5. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita.

6. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pegarang sebuah cerita

didalam cerita dan penokohan.

2.5.2.5 Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Imajinasi

Terdapat enam ciri-ciri kebahasaan dalam cerita imajinasi, yaitu sebagai berikut.

1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang

penceritaan. (contoh: aku, mereka, dia, dikau, engkau, Berta, Angel Biru).

2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam diskripsi latar (tempat,

waktu, dan suasana)..

a. Latar tempat

Tiga pohon berjajar rapih berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang

mulai mengepak, menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan

angin yang tak biasa. Mengemparkan kota Zaitun di sore ini.

b. Latar suasana

Air mata pun jatuh di pipi Pangeran Xin. Sepucuk surat dari Sang

Nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda pangeran sirna.

c. Latar Waktu

Pagi hari seperti biasa para agent mempersiapkan diri. Matahari bersinar

terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari

telah datang.
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3. Kata sambung penanda urutan waktu

Kata sambung urutan waktu itu, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-

tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung uruan

waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik

latar suasana, waktu, dan tempat.

Contoh:

a. Sebelum Alien itu datang langit mendung.

b. Tiga tahun yang lalu, gunung itu memuntahkan lahar dingin.

c. Akhirnya, Raja Zahab berkuasa kembali di kerajaan Saturnus.

4. Penggunaan kata/ungkapan keterkejutan.

Penggunaan kata/ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakan

cerita (memulai masalah).

Contoh:

a. Tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan petamanya.

b. Ditengah pesta datanglah pereman-pereman itu.

c. Tanpa ku duga, Cermin Ajaib berpindah tempat.

5. Penggunaan dialog/kalimat langsung dalam cerita.

Contoh:

“Berlarilah Natakoo! Monster itu mengejarmu,” teriak ninja Kusuke dengan

kecemasan. Natakoo pun berlari sekuat tenaganya.

2.6. Penguatan Pendidikan Karakter

2.6.1 Konsep dan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk

memperkuat karakter peserta didik. Penguatan  dilakukan melalui harmonisasi
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olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik)

dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan

masyarakat (Kemdikbud, 2017: 2). Adapun dimensi pengolahan karakter menurut

adalah sebagai berikut.

1. Olah hati (etik) merupakan dimensi dari individu yang memiliki kerohanian

yang mendalam serta memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.

2. Olah rasa (estetis) merupakan dimensi dari individu yang memiliki

integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan.

3. Olah pikir (literasi) merupakan dimensi dari individu yang memiliki

keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang

hayat.

4. Olah raga (kinestetik) individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif

sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut penguatan pendidikan karakter terfokus pada

penyelenggaraan pendidikan nasional yang memfokuskan maksimalisasi potensi

setiap aspek yang ada dalam individu manusia. Berkaitan dengan ruang

lingkupnya, penguatan pendidikan karakter diselenggarakan melalui berbagai

jalur pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Fokus penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan formal

dilaksanakan melalui semua aktivitas sekolah dan penyelenggara pendidikan

formal lainnya. Menurut Kemdikbud (2017: 3) dalam ruang lingkup sekolah,
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penguatan pendidikan karakter memaksimalkan pengembangan lima nilai karakter

utama, yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan formal difokuskan pada tiga

struktur yaitu struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan

(Kemdikbud, 2017: 5). Struktur program difokuskan pada jenjang SD dan SMP

dengan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah serta

penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah dan

pemangku kepentingan lainnya yang relevan. Struktur kurikulum terfokus pada

optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler,

kokurikuler, ekstrakurikuler, serta nonkurikuler di lingkungan sekolah. Struktur

kegiatan dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter menekankan

ajakan kepada sekolah untuk menemukan ciri khas tiap sekolah dalam

mewujudkan kegiatan pembentukan karakter.

Berkaitan dengan penyelenggaraan di sekolah, penguatan pendidikan karakter

menggunakan tiga basis yaitu basis kelas, basis budaya sekolah, dan basis

masyarakat (Kemdikbud, 2017: 6). Basis kelas meliputi tiga hal yaitu 1) integrasi

proses pembelajaran melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik secara

tematik atau terintegrasi, 2) memperkuat manajemen kelas dan metodologi serta

evaluasipengajaran, dan 3) mengembangkan muatan lokal sesuai kebutuhan

daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep dan kebijakan

penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan dalam bidang pendidikan yang
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berupaya menguatakan nilai-nilai karakter agar menciptakan generasi yang sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila dan khas Indonesia.

Nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter adalah religius, nasionalis,

mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai utama tersebut berdasarkan nilai-

nilai Pancasila, tiga pilar Gerakan Nasional Revolusi Revolusi Mental (GNRM),

kekayaan budaya bangsa (kearifan lokal) dan kekuatan moralitas yang dibutuhkan

bangsa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan. Nilai-nilai utama tersebut

ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar

diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di

masyarakat.

Penguatan pendidikan karakter lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan

yang semakin kompleks dan tidak pasti, tetapi sekaligus melihat ada banyak

harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk

mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-

individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan. Memahami

latar belakang, urgensi, dan konsep dasar penguatan pendidikan karakter menjadi

sangat penting bagi guru agar dapat menerapkannya sesuai dengan konteks

pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

2.6.2 Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan merupakan tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi

perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu. Pendidikan juga

berarti proses perkembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri

manusia seperti kemampuan akademik, bakat-bakat, talenta yang dimiliki, dan
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kemampuan fisik. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan

disengaja, serta penuh tanggung jawab. Kegiatan ini dilakukan oleh orang dewasa

kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai

kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus (Ahmadi, 2003:

70).

Sejalan dengan pernyataan di atas, pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan

yaitu pengaruh, bantuan atau tuntunan  yang diberikan oleh orang yang

bertanggung jawab kepada anak didiknya. Sebagai proses pembentukan pribadi,

pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah

kepada terbentuknya kepribadian peserta didik (Tirtaraharja, 2005: 34). Secara

sistematis proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan

dan secara sistemik berlangsung dalam semua situasi di semua lingkungan yang

saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat).

Pendidikan mengacu pada setiap bentuk pengembangan dan pembentukan diri

yang sifatnya prosesual, yaitu sebuah kesinambungan secara terus menerus yang

tertata rapih dan terorganisasi dan konsolidasi kepribadian serta kehidupan

relasional yang menyertainya, secara personal dan sosial, komuniter, mondial, dan

lain-lainPendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah proses pembelajaran yang

dilakukan terus menerus. Pendidikan dilakukan secara sadar ditujukan bagi

pengembangan diri manusia tentang banyak hal secara utuh, melalui berbagai

macam dimensi yang dimilikinya (moral, religius, sosial, kultural, temporal,

institusional, relasional). Pendidikan dilakukan demi proses penyempurnaan diri
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secara terus-menerus dalam memaknai hidup yang membuat peserta didik

mulanya tidak tahu menjadi tahu (Koesoema, 2010: 60).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah

proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia

untuk mencapai tujuan hidupnya.

Sementara itu, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini

dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan

bertindak (Hasan, 2010: 3). Sejalan dengan pendapat tersebut, karakter pada

umumnya dihubungkan dengan watak, akhlak, atau budi pekerti yang dimiliki

seseorang sebagai jati diri atau karakteristik kepribadiannya yang membedakan

seseorang dengan orang lain (Mustoip, 2018: 38). Dengan kata lain, karakter

merupakan kebiasaan baik seseorang sebagai cerminan dari jati dirinya.

Pendapat ini juga didukung oleh pendapat lainnya bahwa kepribadian seseorang

dapat menentukan cara berpikir dan bertindak berdasarkan motivasi terhadap

kebaikan dalam menghadapi segala situasi (Mustoip, 2018: 39). Cara berpikir dan

bertindak tersebut, telah menjadi identitas diri dalam berbuat dan bersikap sesuai

dengan yang menurut moral itu baik, seperti halnya jujur, bertanggung jawab, dan

mampu bekerjasama dengan baik. Pendapat lain yang mendukung pernyataan

tersebut mengemukakan bahwa karakter adalah suatu nilai dalam tindakan yang

dimulai dari kesadaran batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi

dengan cara yang menurut moral baik (Lickona, 2013: 18).
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut, karakter adalah keseluruhan nilai,

pemikiran, perkataan, dan perilaku yang membentuk seseorang, sehingga dapat

disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh

seseorang atau suatu lembaga secara sadar untuk memiliki nilai, pemikiran, dan

perilaku yang diharapkan.

Pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang

salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang mana hal

yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang benar dan

mana yang salah, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya

(Daryanto dan Darmiatun, 2013: 42). Hal ini sejalan degan pendapat yang

menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu usaha sadar untuk

menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan dalam rangka

memanusiakan manusia, untuk memperbaiki karakter dan melatih intelektual

peserta didik, agar tercipta generasi berilmu dan berkarakter yang dapat

memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar (Mustoip, 2018: 54).

Pendidikan karakter berkaitan dengan usaha yang dilakukan seseorang (pendidik)

dalam mewujudkan suatu kebajikan, yaitu terciptanya kualitas kemanusiaan yang

baik untuk masyarakat secara keseluruhan (Mustoip, 2018: 54). Sejalan dengan

pendapat tersebut, pendidikan karakter berupaya untuk membimbing perilaku

manusia menuju nilai-nilai kehidupan (Rukiyati, 2016: 131). Pendidikan untuk

membentuk kepribadian peserta didik berfokus pada tujuan-tujuan etika, namun

dalam praktiknya meliputi penguatan kemampuan peserta didik yang mencakup

perkembangan sosialnya. Selain itu, pendidikan karakter adalah pendidikan yang



54

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik,

sehingga tiap peserta didik memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya,

serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota

masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif

(Buchory, 2014: 238).

Berdasarkan uraian tersebut, melalui pendidikan karakter yang diimplementasikan

dalam institusi pendidikan, diharapkan krisis degradasi karakter atau moralitas

anak bangsa bisa segera diatasi. Lebih dari itu, diharapkan di masa yang akan

datang terlahir generasi bangsa dengan ketinggian budi pekerti.

2.6.3 Tujuan dan Manfaat Penguatan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh,

kompetiti, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan

Pancasila (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 44).

Pendidikan karakter berfungsi dalam konteks pengembangan, perbaikan, dan

penyaringan untuk mencetak peserta didik yang mampu mencerminkan

karakter bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat berikut.

1. Pengembangan, yaitu mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta

didik, agar dapat berperilaku sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

2. Perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional di Indonesia yang

memiliki tanggung jawabuntuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki

peserta didik agar lebih bermartabat.
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3. Penyaring, yaitu menyaring pengaruh-pengaruhyang kurang baik dan tidak

sesuai dengan nilai-nilai karakter dan karakter bangsa (Fathurrohman, 2013:

97).

Sementara itu, tujuan implementasi penguatan pendidikan karakter dalam

pembelajaran di sekolah adalah sebagai berikut.

1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia

Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan

karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya

Indonesia.

3. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem

pendidikan (cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id).

Sedangkan manfaat penguatan pendidikan karakter adalah sebagai berikut.

1. Penguatan karakter peserta didik dalam mempersiapkan daya saing peserta

didik dengan kompetensi abad 21 (berpikir kritis, kreatif, mampu

berkomunikasi, dan berkolaborasi).

2. Pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan

pengawasan guru.

3. Revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai

inspirator.

4. Revitalisasi Komite Sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan

partisipasi masyarakat.

5. Penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran lima hari.
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6. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga

masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dansumber belajar

lainnya (Kemdikbud, 2017: 8).

2.6.4. Nilai Karakter

Nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter ada lima, yaitu sebagai berikut.

1. Religius

Nilai religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa

yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi

sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain,

hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius

ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan

Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta

(lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku

mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.

Subnilai religius antara lain beriman dan bertaqwa, disiplin ibadah, cinta

damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh

pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan,

antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan

kehendak, melindungi yang kecil dan tersisih, mencintai dan menjaga

lingkungan, bersih, memanfaatkan lingkungan dengan bijak
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2. Nasionalisme

Nilai nasionalisme merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa,

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan

kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa

sendiri menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, semangat

kebangsaan, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,

taat hukum, disiplin, menghargai kebhinnekaan, menghormati keragaman

budaya, suku, dan agama.

3. Kemandirian

Nilai kemandirian merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada

orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk

merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain

etos kerja (kerja keras), tangguh, tahan banting, daya juang, profesional,

kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

4. Gotong Royong

Nilai gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat

kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin

komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan pertolongan pada orang-

orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai,

kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah

mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti

kekerasan, dan sikap kerelawanan.
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5. Integritas

Nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan

pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter

integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat

dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang

berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada

kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab,

keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang

disabilitas).

Gambar 2.2. Ilustrasi Nilai-Nilai Penguatan Pendidikan Karakter
(Kemdikbud, 2017)

Berdasarkan gambar atau ilustrasi di atas terlihat bahwa nilai-nilai yang

dicantumkan dalam Pasal 3 Perpres No.87/2017 tentang Penguatan Pendidikan

Olah
Hati

Olah
Raga

Olah
Pikir

Olah
Karsa

Integritas

Religius

Nasionalisme

Gotong
Royong

Kemandirian

Nilai
Utama

Religius
Jujur

Toleransi
Disiplin

Kerja Keras
Kreatif

Mandiri
Demokratis

Rasa Ingin Tahu
Semangat

Kebangsaan
Cinta Tanah Air

Menghargai Prestasi
Bersahabat
Cinta Damai

Gemar Membaca
Peduli ingkungan
Tanggung Jawab

(dll)

Pasal 3 Perpres
No.87/2017 PPK
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Karakter telah mencakup lima nilai utama, sesuai dengan karakter yang

dibutuhkan peserta didik untuk menjadi generasi emas Indonesia dan siap

menghadapi tantangan globalisasi di masa yang akan dengan tetap

mempertahankan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Pancasila.

2.7.Pengembangan LKPD Menulis Teks Cerita Imajinasi Berbasis
Penguatan Pendidikan Karakter

LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis Penguatan Pendidikan Karakter

merupakan lembaran-lembaran berisi kegiatan peserta didik yang memiliki

pendalaman materi, petunjuk kegiatan, dan evaluasi,  selain itu menekankan lima

nilai utama penguatan pendidikan karakter dalam konten teks cerita imajinasi dan

juga dalam petunjuk penggunaan lembar kegiatan peserta didik.

Berikut ini rencana penekanan nilai-nilai pendidikan karakter dalam bahan ajar

yang akan dikembangkan.

1. Religius

Nilai religius yang diintegrasikan dalam lembar kerja peserta didik misalnya

memberikan petunjuk untuk memulai pembelajaran atau kegiatan dengan

berdoa.

2. Nasionalisme

Nilai nasionalisme yang diintegrasikan dalam lembar kerja peserta didik

misalnya dengan meminta peserta didik menggunaan bahasa Indonesia yang

baik dan benar dalam mengerjakan kegiatan dan evaluasi. Wawasan

mengenai subnilai nasionalisme dapat ditampilkan dalam kolom khusus info

tambahan yang dapat disisipkan dalam LKPD.
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3. Kemandirian

Nilai kemandirian yang dapat diintegrasikan dalam lembar kerja peserta

didik misalnya petunjuk untuk mengerjakan latihan soal secara individu atau

mandiri.

4. Gotong Royong

Nilai gotong royong yang dapat diintegrasikan dalam lembar kerja peserta

didik misalnya subnilai kerja sama dengan cara memberikan petunjuk untuk

berdiskusi bersama teman untuk menyelesaikan tugas proyek atau tugas

kelompok.

5. Integritas

Nilai integritas yang dapat diintegrasikan dalam lembar kerja peserta didik

misalnya subnilai kejujuran dengan cara memberikan lembar refleksi untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan jujur mengenai

materi yang telah dipelajari.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Model Pengembangan

Penelitian ini adalah penelitian research and development model Borg dan Gall.

Educational research and development is aprocess used to develop and validate

educational product atau dapat diartikan bahwa penelitian pengembangan

pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan

memvalidasi produk pendidikan (Sugiyono, 2016: 28). Penelitian dan

pengembangan pendidikan (R & D Education) adalah model pembangunan

berbasis industri di mana temuan penelitian digunakan untuk merancang prosedur

dan produk baru, yang kemudian diujikan di lapangan secara sistematis,

dievaluasi, dan disempurnakan sampai memenuhi kriteria efektivitas yang

ditentukan, kualitas, atau standar yang sama (Sugiyono, 2016: 30). Berdasarkan

definisi tersebut, penelitian ini bertumpu pada upaya memproduksi dan

memvalidasi suatu model pendidikan, yakni pengembangan LKPD memahami

teks cerita imajinasi berbasis penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik

kelas VII SMP.

Produk pendidikan meliputi dua jenis, yakni berupa objek-objek material, seperti

buku teks, film untuk pengajaran, dan sebagainya serta bangunan prosedur dan

proses, seperti metode mengajar atau metode pengorganisasian pengajaran.
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Wujudnya dapat berupa tujuan belajar, metode, kurikulum, dan evaluasi, baik

perangkat keras maupun lunak, baik cara maupun prosedurnya. Dengan kata lain,

tujuan  akhir  R&D  pendidikan  adalah  lahirnya  produk  baru  atau  perbaikan

terhadap produk yang sudah ada. Tujuannya agar hasil pendidikan menjadi lebih

efektif dan/atau lebih efisien, atau lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Penelitian pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan

menguji keefektifan produk tersebut. Artinya, hasil dari penelitian pengembangan

tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada melainkan juga untuk

menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis.

Penelitian dan pengembangan model Borg dan Gall mengelompokan penelitian

menjadi tiga kegiatan, yakni penelitian pendahuluan, pengembangan produk, dan

uji efektivitas. Kegiatan uji efektivitas produk merupakan hal penting dalam

penelitian pengembangan karena tujuan penelitian pengembangan adalah menguji

efektivitas produk yang telah berhasil dikembangkan dalam proses pembelajaran

secara nyata di lapangan. Penggunaan model R&D sesuai dengan tujuan

penelitian ini, yakni mengembangkan bahan ajar sekaligus menguji efektivitas

bahan ajar hasil pengembangan.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga sekolah, yaitu SMP IT Arraihan

Bandarlampung, SMP 22 Bandarlampung, dan SMP Al Kautsar Bandarlampung

tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat keputusan

bersama lima menteri yang menyatakan pebelajaran di area zona merah dan

oranye dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.
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3.3 Spesifikasi Produk Pengembangan

Produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini berupa LKPD

menulis teks certa imajinasi berbasis penguatan pendidikan karakter untuk

peserta didik SMP kelas VII dengan spesifikasi sebagai berikut.

1. Lembar Kegiatan Peserta Didik adalah lembaran-lembaran berisi tugas

yang harus dikerjakan oleh peserta didik kelas VII SMP.

2. Lembar kegiatan ini berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk

menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi dasar materi menulis teks

cerita imajinasi.

3. Lembar kegiatan ini digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia

kelas VII selama empat jam pelajaran. Lembar kegiatan ini digunakan

sebagai pendamping dan pelengkap buku paket yang digunakan dalam

pembelajaran terkait pembelajaran menulis teks cerita imajinasi.

4. Lembar kegiatan ini disusun dengan struktur judul, petunjuk belajar,

kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, langkah kerja, dan

evaluasi.

3.4. Prosedur Pengembangan

Prosedur dalam penelitian ini mengikuti prosedur penelitian dan pengembangan

Borg & Gall yang terdiri atas sepuluh tahapan (Sugiyono, 2016: 298). Sepuluh

tahap tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and Development
(R&D) menurut Borg dan Gall

Secara lebih jelas, tahapan-tahapan tersebut dikelompokkan dalam tahapan utama

yaitu studi pendahuluan, pengembangan, dan evaluasi produk. Tahapan tersebut

kemudian diuraikan dalam langkah-langkah berupa (1) potensi dan masalah

berdasarkan studi pendahuluan; (2) perencanaan, termasuk pengumpulan data

kebutuhan bahan ajar; (3) pengembangan bahan ajar melalui perancangan (desain)

produk dan mengembangkan bentuk produk awal; (4) evaluasi produk melalui

validasi oleh ahli/ pakar yang relevan; (5) revisi  rancangan produk hasil validasi;

(6) uji coba produk pada teman sejawat dan uji coba kelas kecil; (7) revisi produk

hasil uji coba pada teman sejawat dan uji coba kelas kecil; (8) uji coba lebih luas

dengan kelas sesungguhnya (30 peserta didik); (9) melakukan revisi akhir menjadi

produk siap diuji efektivitasnya; (10) pengembangan dan distribusi produk

sebagai bentuk implementasi.
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3.4.1 Studi Pendahuluan

Penelitian dan pengembangan bahan ajar dimulai dengan analisis kebutuhan.

Analisis kebutuhan dilakukan bersarakan potensi dan masalah yang ada dalam

pembelajaran dan pengumpulan data yang digunakan untuk mengembangkan dan

mendesain lembar kegiatan peserta didik (LKPD) kelas VII SMP. Potensi dan

masalah yang ditemukan berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran,

wawancara, dan angket kepada guru dan peserta didik mengenai penggunaan

bahan ajar digunakan untuk rujukan awal pengembangan bahan ajar yang

diharapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Hasil observasi, wawancara, dan angket tersebut dianalasis dengan teknik

triangulasai untuk mendapatkan deskripsi yang tepat tentang kondisi

pembelajaran dan bahan ajar. Hasil analisis  kebutuhan berupa deskripsi bahan

ajar yang diperlukan, yaitu LKPD Teks Cerita Imajinasi berbasis Penguatan

Pendidikan Karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMP. Hasil studi

pendahuluan dijadikan landasan untuk menetapkan desain produk LKPD teks

cerita imajinasi berbasis penguatan pendidikan karakter.

3.4.2 Perancangan dan Pengembangan Produk

Perancangan produk berupa LKPD disusun berdasarkan analisis kebutuhan materi

yang harus disiapkan. Struktur LKPD secara umum yaitu judul, petunjuk belajar,

kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, kegiatan evaluasi, langkah

kerja, dan penilaian. Setelah mendesain produk LKPD berbasis penguatan

pendidikan karakter, selanjutnya adalah proses pembuatan produk awal diikuti

pengujian serangkaian proses pengembangan produk. Proses pengembangan
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melalui beberapa tahapan, yaitu uji praktisi atau teman sejawat, uji ahli atau pakar

yang relevan dengan bidang kajian, uji lapangan skala kelompok kecil, dan skala

luas/ kelas besar.

3.4.3 Evaluasi Produk

Tahap evaluasi produk  dilakukan dalam empat tahap, yaitu (1) uji ahli atau pakar

yang relevan dengan bidang kajian, (2) uji teman sejawat yaitu guru bidang studi

Bahasa Indonesia di SMP, (3) uji coba dalam skala kecil (10 peserta didik), dan

(4) uji coba dalam skala luas di beberapa sekolah.

3.4.3.1 Penilaian LKPD oleh Ahli

Pelaksanaan uji ahli atau pakar dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari

ahli atau pakar yang memiliki kompetensi pada bidang yang relevan. Dalam hal

ini adalah ahli di bidang materi pembelajaran teks dan ahli teknologi pendidikan.

Hasil uji ahli atau pakar berupa komentar, kritik, saran dan koreksi terhadap

penilaian produk pengembangan. Uji ahli dilakukan dengan diskusi dan angket.

Penilaian ahli atau pakar untuk merevisi desain produk sampai produk layak

digunakan.

3.4.3.2 Penilaian Teman Sejawat/Praktisi

Uji praktisi atau teman sejawat dilakukan untuk memperoleh masukan sebanyak

mungkin dari praktisi atau teman sejawat, yaitu guru Bahasa Indonesia di SMP.

Ptraktisi akan memberi penilaian, kritik, saran, dan masukan yang berguna untuk

perbaikan (revisi) bahan ajar yang dikembangkan sampai siap tahap uji

selanjutnya. Penilaian yang diberikan oleh praktisi meliputi bahasa, kesesuaian isi,
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kemenarikan penyajian dan grafik. Penilaian diukur menggunakan angket yang

diisi oleh guru. Hasil observasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif

menggunakan pendekatan kualitatif.

3.4.3.3 Uji Coba Produk Skala Kecil

Uji lapangan dalam kelompok kecil melibatkan 10 peserta didik kelas VII tiga

sekolah yang berada dalam satu rayon dan diambil secara acak. Pelaksanan uji

coba skala kecill dilaksanakan di SMP IT Ar Raihan Bandarlampung, SMP Al

Kautsar Bandarlampung, dan SMP Negeri 22 Bandarlampung. Uji produk dalam

skala kecil dan revisi dilakukan kolaborasi antara peneliti dan guru berbekal

penilaian dan sarandari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan peserta didik

sebagai pengguna bahan ajar. Uji coba produk skala kecil ini dilakukan sampai

memperoleh produk yang lebih baik dan siap diujikkan pada uji selanjutnya.

3.4.3.4  Uji Coba Produk Skala Luas

Uji coba ini melibatkan tiga sekolah berbeda yaitu SMP IT Ar Raihan

Bandarlampung berjumlah 30 peserta didik kelas VII, 30 peserta didik kelas VII

SMP Al Kautsar Bandarlampung, dan 30 peserta didik kelas VII SMP Negeri 22

Bandarlampung.

Hasil uji coba dan revisi produk dilakukan melalui penggunaan produk pada kelas

yang lebih luas. Uji coba produk skala luas ini dilakukan bersama antara peneliti

dan teman sejawat. Uji coba produk pada kelas luas dilakukan untuk mengetahui

kelayakan produk bahan ajar.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan bahan ajar teks cerita imajinasi untuk peserta didik SMP.

2. Observasi

Teknik observasi lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan

terhadap proses pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk memperoleh

deskripsi kegiatan guru sebelum dan setelah menerapkan LKPD saat

pembelajaran.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap guru dan peserta didik untuk mengetahui

secara langsung kondisi pembelajaran yang dilakukan berkaitan dengan

kebutuhan penggunaan LKPD pembelajaran teks cerita imajinasi.

4. Angket

Pemberian angket ditujukan kepada ahli/ pakar yang memiliki kompetensi

pada bidang kajian yang relevan, guru-guru pelajaran Bahasa Indonesia

SMP dan peserta didik kelas VII yang menerima materi teks cerita

imajinasi. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan

deskripsi objektif tentang kelayakan LKPD yang dikembangkan dan daya

tarik penggunaannya.
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3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini

antara lain sebagai berikut.

a. Lembar wawancara kebutuhan bahan ajar yang diberikan kepada guru dan

peserta didik untuk mengetahui jenis LKPD yang dibutuhkan.

Tabel 3.1Kisi-kisi Angket Wawancara Guru terhadap Kebutuhan LKPD

No Aspek Pertanyaan

1 Ketersediaan

bahan ajar

Apakah Bapak/Ibu menggunakan LKPD sebagai panduan

peserta didik dalamkegiatan pembelajaran menulis teks

cerita imajinasi?

Jika ada, apakah bahan ajar tersebut buatan sendiri?

Jika tidak ada, apa panduan pembelajaran menulis teks

cerita imajinasi yang digunakan?

2 Kesesuaian

dengan standar

kompetensi

pembelajaran

Apakah panduan kegiatan belajar peserta didik yang

digunakan sudah sesuai dengan KI dan KD pembelajaran

menulis teks cerita imajinasi?

Jika tidak sesuai, apa kekurangan panduan kegiatan tersebut

masih harus diperbaiki atau dilengkapi?

3 Penyajian Apakah bahan ajar yang digunakan memudahkan

Bapak/Ibu dalam mencapai tujuan belajar peserta didik,

yaitu mampu menulis teks cerita imajinasi dengan

memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya?

Apakah bahan ajar memberikan panduan langkah-langkah

menulis teks cerita imajinasi yang memudahkan peserta

didik?

Adakah Bapak/Ibu mengalami kendala selama memberikan

materi menulis teks cerita imajinasi menggunakan bahan

ajar/panduan yang ada?
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No Aspek Pertanyaan

Jika ada, kendala apa yang dihadapi ketika mengajarkan

menulis teks cerita imajinasi kepada peserta didik?

4 Pengayaan materi Apakah bahan ajar/panduan kegiatan belajar yang

digunakan peserta didik memberikan materi pengayaan?

Jika ada, pengayaan seperti apa yang disajikan dalam materi

menulis teks cerita imajinasi?

Jika tidak, pengayaan seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan

dalam pembelajaran menulis teks cerita imajinasi?

Apakah Bapak/Ibu membutuhkan bahan ajar dalam bentuk

LKPD untuk membantu membelajarkan materi menulis teks

cerita imajinasi kepada peserta didik?

5 Penguatan

Pendidikan

Karakter

Apakah menurut Bapak/Ibu bahan ajar dengan

berbasis/terintegrasi penguatan pendidikan karakter

dibutuhkan?

Apakah bahan ajar yang Bapak/Ibu gunakan telah

terintegrasi/berbasis penguatan pendidikan karakter?

Apakah Bapak/Ibu setuju jika ada pengembangan LKPD

yang berbasis/terintegrasi penguatan pendidikan karakter

untuk materi menulis teks cerita imajinasi?

Selain pada guru, wawancara juga dilakukan pada peserta didikuntuk

mengetahui kebutuhan LKPD sebagai panduan pembelajaran materi teks

cerita imajinasi.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Wawancara Peserta Didik terhadap Kebutuhan
LKPD

No Aspek Pertanyaan

1 Ketersediaan

bahan ajar

a. Apakah kamu menggunakan LKPD sebagai panduan

kegiatan pembelajaran menulis teks cerita imajinasi?

b. Jika tidak ada, apa panduan pembelajaran menulis teks

cerita imajinasi yang digunakan?
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No Aspek Pertanyaan

2 Kesesuaian

dengan standar

kompetensi

pembelajaran

a. Apakah panduan kegiatan belajar yang kamu gunakan

sudah sesuai tujuan pembelajaran menulis teks cerita

imajinasi?

b. Jika tidak sesuai, apa kekurangan panduan kegiatan

tersebut yang masih harus diperbaiki atau dilengkapi?

3 Penyajian a. Apakah bahan ajar yang digunakan memudahkan kamu

dalam mencapai tujuan belajar peserta didik, yaitu mampu

menulis teks cerita imajinasi dengan memperhatikan

struktur dan aspek kebahasaannya?

b. Apakah bahan ajar memberikan panduan langkah-

langkah menulis teks cerita imajinasi yang memudahkan?

c. Apakah kamu mengalami kendala selama menulis teks

cerita imajinasi menggunakan bahan ajar/panduan yang

ada?

d. Jika ya, kendala apa yang dihadapi ketika menulis teks

cerita imajinasi kepada peserta didik?

4 Pengayaan materi a. Apakah bahan ajar/panduan kegiatan belajar yang kamu

gunakan memberikan materi pengayaan?

b. Jika ada, pengayaan seperti apa yang disajikan dalam

materi menulis teks cerita imajinasi?

c. Jika tidak, pengayaan seperti apa yang Bapak/Ibu

inginkan dalam pembelajaran menulis teks cerita imajinasi?

d. Apakah kamu membutuhkan bahan ajar dalam bentuk

LKPD untuk membantu menulis teks cerita imajinasi?

b. Perbaikan sebelum diujicobakan pada kelas pembelajaran.

Perbaikan sebelum produk diujicobakan dilakukan dengan validasi tenaga

ahli/pakar dan juga penilaian oleh teman sejawat/praktisi yaitu guru Bahasa

Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan  mengisi angket yang
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menggunakan skala likert dengan kriteria 1 = sangat tidak baik/sesuai, 2 =

kurang sesuai, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik/sesuai.

Validasi ahli/pakar melalui angket uji ahli/pakar dilakukan untuk menilai

kelayakan LKPD yang dihasilkan. Angket berupa lembar instrumen evaluasi

formatif LKPD yang mengacu pada panduan penyusunan bahan ajar

Depdiknas (2018).

Tabel 3.3 Instrumen Kelayakan LKPD Teks Cerita Imajinasi

No Komponen 1 2 3 4 5

KELAYAKAN ISI

1 Kesesuaian dengan KI dan KD

2 Kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik

3 Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar

4 Kebenaran substandi materi

KEBAHASAAN

5 Keterbacaan

6 Kejelasan informasi

7 Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia

8 Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien

SAJIAN

9 Kejelasaan tujuan

10 Urutan penyajian

11 Pemberian motivasi

12 Interaktivitas (stimulus dan respons)

13 Kelengkapan informasi

KEGRAFISAN

14 Penggunaan font (jenis dan ukuran)

15 Lay out, tata letak

16 Ilustrasi, grafis, gambar, dan foto
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No Komponen 1 2 3 4 5

17 Desain tampilan, penggunaan warna yang sesuai

Selain penilaian, validator ahli/pakar juga memberikan saran perbaikan

LKPD sehingga layak digunakan.

Tabel 3.4 Instrumen Penilaian Teman Sejawat/Praktisi untuk Uji Coba
LKPD

No. Indikator Penilaian
Jawaban Deskripsi/Saran

Validator1 2 3 4 5

KELAYAKAN ISI

1
Kesesuaian dengan KI

dan KD

2
Kesesuaian dengan

kebutuhan peserta didik

3
Kesesuaian dengan

kebutuhan bahan ajar

4
Kebenaran substandi

materi

KEBAHASAAN

5 Keterbacaan

6 Kejelasan informasi

7
Kesesuaian dengan

kaidah Bahasa Indonesia

8
Penggunaan bahasa

secara efektif dan efisien

SAJIAN

9 Kejelasaan tujuan

10 Urutan penyajian

11 Pemberian motivasi

12 Interaktivitas (stimulus



74

No. Indikator Penilaian
Jawaban Deskripsi/Saran

Validator1 2 3 4 5

dan respons)

13 Kelengkapan informasi

KEGRAFISAN

14
Penggunaan font (jenis

dan ukuran)

15 Lay out, tata letak

16
Ilustrasi, grafis, gambar,

dan foto

17

Desain tampilan,

penggunaan warna yang

sesuai

Selain penilaian, teman sejawat/praktisi juga memberikan saran perbaikan

sehingga LKPD yang dikembangkan layak dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Angket uji coba LKPD sebagai bahan ajar.

Angket dalam pembelajaran teks cerita imajinasi yang diberikan kepada

peserta didik dan juga guru sebagai pengguna yang berfungsi untuk

mengetahui tanggapan pengguna terhadap LKPD yang telah dihasilkan.

Penilaian angket dilakukan menggunakan skala likert dengan kriteria 1 = TM

(tidak menarik), 2 = KM (kurang menarik), 3= M (menarik), 4= SM (sangat

menarik).
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Tabel 3.5 Instrumen Uji Coba LKPD kepada Peserta Didik sebagai
Pengguna

No. Pertanyaan
Pilihan Jawaban

TM
(1)

KM
(2)

M
(3)

SM
(4)

A. Kemenarikan LKPD
1 Apakah variasi penggunaan huruf (ukuran

bentuk, jenis, dan warna) membuat LKPD
menarik untuk dipelajari?

2 Apakah ilustrasi yang ada membuat LKPD
menarik untuk dipelajari?

3 Apakah design lay out membuat LKPD
menarik untuk dipelajari?

4 Apakah  penggunaan variasi warna
membuat LKPD menarik untuk dipelajari?

5 Apakah  gambar yang ada membuat LKPD
menarik untuk dipelajari?

6 Apakah dengan adanya contoh membuat
LKPD menarik dipelajari?

7 Apakah soal-soal latihan dan  tes dalam
LKPD menarik untuk dikerjakan?

8 Apakah keseluruhan format dalam LKPD
membuat LKPD menarik untuk dipelajari?

B Kemudahan Pengguna
1 Apakah materi teks cerita imajinasi yang

disajikan dalam LKPD mudah dipahami?
2 Apakah materi teks cerita imajinasi dalam

LKPD disajikan secara jelas sehingga
memudahkan kamu mempelajarinya?

3 Apakah alur penyajian/prosedur belajar
dalam LKPD memudahkan kamu
memahami materi menulis teks cerita
imajinasi?

4 Apakah bahasa yang digunakan dalam
LKPD dapat dipahami dengan jelas
sehingga memudahkan kamu mamahami
materi menulis teks cerita imajinasi?

5 Apakah secara keseluruhan LKPD
memudahkan kamu memahami materi
menulis teks cerita imajinasi?

6 Apakah petunjuk/panduan dalam LKPD
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No. Pertanyaan
Pilihan Jawaban

TM
(1)

KM
(2)

M
(3)

SM
(4)

dapat dipahami secara jelas sehingga
memudahkan kamu menggunakan LKPD?

7 Apakah pertanyaan di dalam LKPD dapat
dipahami maksudnya dengan jelas?

C Kemanfaatan LKPD dalam
Pembelajaran

1 Apakah LKPD membantu kamu
meningkatkan minat mempelajari materi
menulis teks cerita imajinasi?

2 Apakah LKPD membantu kamu
mempelajari materi menulis teks cerita
imajinasi?

3 Apakah evaluasi yang ada membantu kamu
mengetahui kemampuan konsep yang kamu
kuasai tentang materi menulis teks cerita
imajinasi?

Tabel 3.6 Instrumen Uji Coba kepada Guru sebagai Pengguna

No. Indikator
Pilihan Jawaban

TM
(1)

KM
(2)

M
(3)

SM
(4)

A. Aspek Bahasa
1 LKPD menggunakan bahasa yang mudah

dipahami
2 LKPD menggunakan bahasa Indonesia yang

sesuai dengan kaidah EBI.
3 LKPD menggunakan kalimat-kalimat yang

efektif.
4 LKPD menggunakan paragraf-paragraf yang

tidak terlalu panjang.

B. Isi LKPD
1 Penyajian materi sistematis.
2 LKPD relevan dengan perkembangan

zaman.
3 LKPD tidak hanya memuat teori, tetapi

dapat diaplikasikan dalam praktik.
4 LKPD memudahkan pesdik memahami
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No. Indikator
Pilihan Jawaban

TM
(1)

KM
(2)

M
(3)

SM
(4)

materi pelajaran.
5. Materi disajikan denga memanfaatkan

pegalaman pesdik

C. Kemenarikan Penyajian
1 LKPD menyajikan materi secara menarik

dan menyenangkan.
2 Contoh-contoh dalam LKPD sesuai dengan

lingkungan dan masalah anak didik.
3 Materi yang disajikan melibatkan pesdik

secara aktif.
4 Materi yang disajikan sesuai KD dalam

kurikulum yang berlaku.
5 LKPD memuat glosarium
6 LKPD menimbulkan motivasi bagi pesdik.
7 Materi sidajikan dengan petunjuk yang jelas.
8 LKPD memiliki perintah menyelesaikan

tugas secara berkelompok.
9 LKPD mengajak pesdik merefleksi diri

tentang pemahaman yang didapat.
10 LKPD mengajak pesdik melakukan

simpulan tentag materi yang dibahas.
11 LKPD disusun dengan memandu pesdik

bekerja sama dengan teman.

D. Kegrafisan
1 LKPD memenuhi kelengkapan fisik anatomi

buku, sampul perwajahan awal.
2 LKPD membangkitkan motivasi belajar.
3 Memiliki ilustrasi dan penggunaan warna

yang sesuai.
4 LKPD memuat daftar kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Analisis data yang dilakukan adalah menelaah lembar validitas untuk uji ahli,

lembar angket peserta didik, dan lembar angket guru.
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a. Analisis lembar angket Ahli Materi, Ahli Media, Praktisi (guru Bahasa

Indonesia) diubah dari bentuk kualitatif menjadi kuantitatif.

b. Setelah data terkumpul, kemudian dihitung skor rata-rata setiap aspek kriteria

yang dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjana,

2010:109).

Keterangan:

X = skor rata-rata

n= jumlah penilaian

∑x = jumlah skor

c. Skor rata-rata seluruh kriteria dibubah dalam bentuk persentase/proporsi.

Skor persentasi diperoleh dengan cara menghitung rata-rata jawaban

berdasarkan instrumen penilaian ahli materi, ahlimedia, pengguna baik guru

ataupun peserta didik dengan menggunakan rumus berikut.

Skor dari penghitungan tersebut menunjukkan tingkat kelayakan produk yang

dikembangkan dalam penelitian yakni LKPD Menulis Teks Cerita Imajinasi

Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter dari ahli materi, ahli media,

guru/praktisi, dan peserta didik. Hasil persentase skor tersebut kemudian

diubah ke dalam data kualitatif dengan menggunakan interpretasi skor

menurut Riduwan (2009: 23) yang telah dimodifikasi.

= ∑xN

= ℎ 100
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Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Kelayakan

No. Rentang Skor Kriteria

1 21—40 % Kurang relevan
2 41—60% Cukup relevan
3 61—80% Relevan
4 81—100% Sangat relevan

d. Tahapan selanjutnya menghitung efektivitas dengan menghitung rata-rata

pretes, postes, dan N-gain. Untuk menguji efektivitas produk, digunakan

perhitungan manual, yaitu dengan rumus efektivitas N-Gain, sebagai berikut.

Keterangan:

N-Gain = Gain yang ternomalisasi

Pretest = nilai awal pembelajaran

Postest = nilai akhir pembelajaran

Setelah diperoleh skor gain maka dapat diformulasikan ke dalam kriteria

interpretasi N-gain yag dikemukakan Meltzer (2002).

Tabel 3.8 Kriteria Interpretasi N-gain

Rata-rata Gain Ternormalisasi Kriteria Interpretasi

g > 0,7 tinggi
0,3 < g ≤ 0,7 sedang
g ≤ 0,3 rendah

Kriteria keefektifan LKPD jika nilai pencapaian N-gain minimal berkategori

sedang (Sundayana, 2015:151).

− = −−
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraiankan dalam pembahasan mengenai

pengembangan produk LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis penguatan

pendidikan karakter untuk kelas VII, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahan ajar pendamping buku teks yang dikembangkan berjenis LKPD

pada materi menulis teks cerita imajinasi. Pengembangan bahan ajar

dilakukan berdasarkan hasil studi pendahuluan yang mengemukakan

bahwa bahan ajar pendukung berupa LKPD dibutuhkan dalam pembelajar-

an. Penambahan basis penguatan pendidikan karakter dimaksudkan untuk

menanamkan, membiasakan, dan membekali peserta didik menjadi pribadi

yang religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan mandiri untuk

menghadapi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan

datang.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, dilakukan pengumpulan data berupa

analisis kurikulum, sumber belajar, dan jenis bahan ajar yang dibutuhkan,

dilanjutkan dengan pengumpulan data untuk memperoleh desain produk

awal. Produk awal divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi

untuk kemudian diujikan pada kelas kecil dan kelas luas.
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Nilai-nilai karakter yang berhasil dikembangkan dalam LKPD adalah nilai

religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Subnilai yang

dikembangkan dari nilai karakter religius adalah beriman dan bertakwa

dan disiplin beribadah. Subnilai yang dikembangkan dari nilai karakter

nasionalis adalah cinta tanah air dan apresiasi budaya bangsa. Subnilai

yang dikembangkan dalam nilai karakter gotong royong adalah

menghargai, kerja sama, dan musyawarah mufakat. Subnilai yang

dikembangkan dari nilai mandiri adalah etos kerja dan daya juang.

Subnilai yang dikembangkan dari nilai karakter integritas adalah kejujuran

dan tanggung jawab.

2. Kelayakan LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis penguatan

pendidikan karakter untuk kelas VII memenuhi kriteria sangat layak.

Kriteria tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli materi yang mendapatkan

skor 90,5 dengan kategori sangat layak, penilaian ahli media yang

mendapatkan skor 94,25 dengan kategori sangat layak, dan penilaian

praktisi yang mendapatkan skor 84,5 dengan kategori sangat layak.

3. Uji efektivitas produk LKPD menulis teks cerita imajinasi berbasis

penguatan pendidikan karakter untuk kelas VII menunjukkan hasil rata-

rata N-gain 0,36 dan termasuk kategori sedang, sehingga produk ini

dinyatakan efektif digunakan dalam pembelajaran.
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5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan adalah.

1. Bagi pendidik dan peserta didik diharapkan dapat menggunakan LKPD ini

dalam pembelajaran materi menulis teks cerita imajinasi karena LKPD ini

memiliki konten yang kekinian, ilustrasi yang menarik, prosedur belajar

yang memudahkan peserta didik, dan berbasis penguatan pendidikan

karakter. LKPD berbasis penguatan pendidikan karakter dimaksudkan agar

peserta didik memiliki karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi

tuntutan dan persaingan global di masa revolusi industri 4.0, yaitu religius,

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

2. Bagi peneliti lain, disarankan untuk memanfaatkan hasil penelitian

pengembangan ini sebagai pedoman mengembangkan bahan ajar lainnya

yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, baik guru maupun

peserta didik. Selain itu, LKPD ini bukan satu-satunya penentu

keberhasilan pembelajaran, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai

pengaruh penggunaan LKPD ini dengan metode dan teknik pembelajaran

lain yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi

pembelajaran.

3. Bagi pendidik, LKPD ini dharapkan memberikan sebuah pandangan

bahwa dalam pengembangan bahan ajar sebaiknya disesuaikan dengan

kebutuhan penggunanya, baik pendidik maupun peserta didik, sehingga

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
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