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ABSTRAK 
 

 

 

PENGEMBANGAN LKPD PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN 

BERBASIS MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) 

UNTUK PESERTA DIDIK KELAS XI SMA/MA 

 
 

Oleh 

LILIS SURYANI 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk LKPD menulis cerpen 

berbasis model Project Based Learning untuk peserta didik Kelas XI SMA/MA, 

mendeskripsikan kelayakan LKPD menulis cerpen berbasis Project Based 

Learning untuk peserta didik Kelas XI SMA/MA yang dikembangkan 

berdasarkan ahli media, ahli materi, ahli praktisi, guru dan siswa.  

 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan yang 

mengacu pada tahapan-tahapan penelitian pengembangan Borg and Gall. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan penyebaran 

angket di tiga sekolah. Metode penelitian menggunakan desain penelitian dan 

pengembangan yang mengadaptasi tujuh dari sepuluh langkah dalam prosedur 

penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall yaitu penelitian dan 

pengumpulan informasi, pengembangan produk awal, uji coba lapangan, revisi 

produk, uji coba lapangan skala besar dan implementasi. Teknik analisis data 

dilakukan melalui analisis deskriptif. 
 

Hasil pembahasan penelitian menghasilkan 1) LKPD menulis cerpen berbasis 

Project Based Learning untuk peserta didik kelas XI SMA/MA yang berisi 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pokok bahan ajar, memahami 

cerpen serta latihan/menyusun laporan hasil observasi berbasis Project Based 

Learning dan evaluasi,  2) kelayakan LKPD secara keseluruhan dinyatakan 

“sangat layak” oleh ahli materi dengan persentase 92%, ahli media dengan 

persentase 85%, dan ahli praktisi dengan persentase 89%. Penilaian dari ketiga 

validator ahli menyatakan LKPD menulis cerpen berbasis Project Based 

Learning, sangat layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

 
 

Kata Kunci: LKPD, Menulis Cerpen, Project Based Learning 



ABSTRACT 
 

 

DEVELOPMENT OF PROJECT BASED LEARNING (PjBL) 

WRITING LEARNING TEACHINGS FOR 

STUDENTS OF CLASS XI SMA / MA 

 
 

By 

LILIS SURYANI 

 

 
This study aims to produce LKPD products for writing short stories based on 

Project Based Learning models for Class XI SMA/MA students, describing the 

feasibility of LKPD writing short stories based on Project Based Learning for 

Class XI SMA/MA students which were developed based on media experts, 

material experts, experts practitioners, teachers and students. 

 

The research was conducted with a research and development approach that refers 

to the stages of Borg and Gall development research. Data collection techniques 

were carried out by observing, interviewing, and distributing questionnaires in 

three schools. The research method uses a research and development design that 

adapts seven of the ten steps in the research and development procedure according 

to Borg and Gall, namely research and information gathering, initial product 

development, field trials, product revisions, large-scale field trials and 

implementation. The data analysis technique was carried out through descriptive 

analysis. 

 

The results of the research discussion resulted in 1) LKPD writing short stories 

based on Project Based Learning for class XI SMA/MA students which contained 

core competencies and basic competencies, basic teaching materials, 

understanding short stories and training/compiling reports on observations based 

on Project Based Learning and evaluation, 2) the overall feasibility of the LKPD 

was declared "very feasible" by material experts with a percentage of 92%, media 

experts with a percentage of 85%, and expert practitioners with a percentage of 

89%. The assessment of the three expert validators stated that LKPD writing short 

stories based on Project Based Learning, was very feasible to be used in learning 

activities at school. 
 

Keywords : Student Worksheets, Writing Short Stories, Project Based Learning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya memberikan bekal kepada siswa 

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara efektif baik secara 

lisan maupun tertulis. Keterampilan yang ditekankan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keterampilan-keterampilan tersebut memiliki ranah satu sama lainnya yang saling 

berhubungan erat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu keterampilan 

berbahasa tersulit adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis termasuk 

keterampilan yang paling tinggi tingkat kesulitannya bagi pembelajar 

dibandingkan dengan ketiga keterampilan lainnya (Iskandar Wassid, 2011:291). 

Hal tersebut disebabkan tingkat kemahiran menulis di dalamnya menuntut 

kemahiran keterampilan yang lain. Padahal, kegiatan ini harus selalu dihadapi 

terutama oleh kaum akademisi seperti menulis cerpen, menulis essai, menulis 

artikel, dan lain-lain. 

 

Akidah (2003:5) mengatakan bahwa, masalah yang sering dilontarkan dalam 

pengajaran karang-mengarang adalah kurang mampunya mahasiswa atau siswa 

menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terlihat dari 

pilihan kata yang kurang tepat, kalimat yang kurang efektif, sukar 

mengungkapkan gagasan karena kesulitan memilih kata atau membuat kalimat, 

bahkan kurang mampunya pengembangan ide secara teratur dan sistematis, serta 

kesalahan ejaan pun sering dijumpai. Pengembangan bahan ajar harus 

memperhatikan tuntutan kurikulum. Artinya, bahan ajar yang akan dikembangkan 
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harus sesuai dengan kurikulum. Guru dituntut untuk mempunyai kemampuan 

mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan 

ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok ataupun suplementer. 

 

Menurut Arlitasari, Pujayanto dan Budiharti (2013:12) menjelaskan 

pengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai sumber baik 

berupa pengalaman, pengetahuan sendiri, maupun penggalian informasi dari 

narasumber baik orang ahli maupun teman sejawat. Demikian pula, referensi 

dapat kita peroleh dari buku-buku, media massa, atau internet. Namun demikian, 

bahan yang sesuai dengan kurikulum cukup melimpah bukan berarti kita tidak 

perlu mengembangkan bahan sendiri. Bagi peserta didik, seringkali bahan yang 

terlalu banyak membuat mereka bingung, maka guru perlu membuat bahan ajar 

untuk menjadi pedoman peserta didik. 

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis melalui angket, 

diketahui bahwa sebagian besar siswa merasa sulit untuk mengungkapkan dan 

menemukan ide dan gagasan yang akan ditulis. Siswa tidak tau bagaimana cara 

memulai dan menyusun ide-ide yang akan dituangkan di dalam tulisannya. 

Bahkan 50% siswa tidak tertarik menulis cerpen, dikarenakan menulis itu sulit. 

Sebanyak 30% siswa sulit untuk mengungkapkan ide. Sebanyak 20% siswa 

menulis cerpen karena tugas dari guru. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan guru 

yang menyatakan bahwa pembelajaran menulis belum terlaksana dengan baik. 

Kelemahan terletak pada cara guru mengajar kurang bervariasi, sehingga siswa 

merasa bosan dan tidak tertarik untuk menulis. 
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Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga pembelajaran menulis cerpen dirasa 

masih sulit oleh peserta didik. Hal ini didukung dengan hasil ulangan harian 

terkait dengan materi menulis cerpen diperoleh peserta didik, dimana masih 

banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM. Adapun secara rinci nilai 

ulangan harian tersebut dapat dijelaskan seperti pada Tabel 1 berikut ini. 

 

Hal ini pun dibuktikan dari hasil penelitian Alwasilah (dalam Lewy, Zulkardi, & 

Aisyah, 2009 : 314) yang menyatakan bahwa di sekolah-sekolah, sastra hanya 

diajarkan sebanyak 23,6% saja. Kapasistasnya yang hanya 23,6% tersebut,  

 

bukan aspek afektif maupun keterampilan. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran sastra khususnya pembelajaran menulis di sekolah masih 

mengindikasikan permasalahan. 

 

Hasil penelitian selanjutnya yang dilakukan di sekolah SMA N 1 Kalirejo terkait 

bahan ajar yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa di 

sekolah tersebut belum menggunakan bahan ajar berupa LKPD, tetapi masih 

menggunakan buku teks yang beredar umum sehingga referensi untuk materi yang 

akan diajarkan pada siswa masih terbatas. Mengatasi masalah tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan bahan ajar yang dapat memudahkan peserta didik 

dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada kompetensi 

yang ingin dicapai. LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan 

kegiatan siswa yang memungkinkan siawa melakukan aktivitas nyata dengan 

objek dan persoalan yang dipelajari. Selain itu, LKPD juga dapat menumbuhkan 

kepercayaan diri peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin 

tahu. 

 
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa perlunya model pembelajaran 

yang mampu mendorong kreativitas dan memunculkan potensi siswa dalam 
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mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang Sekolah Menengah 

Atas (SMA) agar efektif dan efisien, maka guru dituntut untuk menggunakan 

model yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu model yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya aspek keterampilan 

menulis cerpen yaitu model pembelajaran berbasis project based learning. 

Pembelajaran guru yang kurang bervariasi sehingga pembelajaran kurang menarik 

dan siswa menjadi kurang aktif. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek (project based learning). 

 

Pembelajaran berbasis proyek lebih memusatkan pada masalah kehidupan yang 

bermakna bagi siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan 

dan memfasilitasi siswa dalam merancang sebuah proyek, yaitu produk cerpen. 

Selain itu, pembelajaran yang menantang akan menghilangkan rasa bosan yang 

dimiliki siswa, siswa akan terpacu untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang 

ditentukan. Hal ini akan menambah kreativitas ide siswa dalam merancangkan 

sebuah teks cerpen yang kemudian akan mereka kerjakan dalam waktu yang 

sudah guru sediakan sesuai dengan konsep yang diajarkan. Pada akhirnya, siswa 

akan terampil dalam menulis teks cerpen dan ini akan menambah kreativitas 

siswa. 

 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa perlunya model pembelajaran 

yang mampu mendorong kreativitas dan memunculkan potensi siswa dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah 

menengah atas (SMA). Salah satu model yang diterapkan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya aspek keterampilan menulis cerpen yaitu model 

pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran guru 

yang kurang bervariasi sehingga pembelajaran kurang menarik dan siswa menjadi 

kurang aktif dapat diatasi dengan model pembelajaran berbasis proyek (Project 

based learning). 
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Salah satu materi pembelajaran yang penulis teliti adalah cerita pendek (cerpen). 

Materi pembelajaran cerita pendek sekarang ini masih menekankan pada aspek 

pengetahuan, terutama pada pemahaman struktur yang terdapat di dalam cerpen 

tersebut (Abidin, 2014:263). Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

digunakan pada materi pembelajaran cerita pendek adalah Project based learning. 

 

Menurut Daryanto dan Raharjo (2012: 162), Model pembelajaran Project Based 

Learning mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: a) meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka 

untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. b) 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. c) membuat peserta didik 

menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. d) 

meningkatkan kolaborasi. e) mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan 

mempraktikkan keterampilan komunikasi. f) meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam mengelola sumber. g) memberikan pengalaman kepada peserta didik 

pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi 

waktu dan sumbersumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. h) 

menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks 

dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. i) membuat suasana 

belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik 

menikmati proses pembelajaran. 

 

Hal tersebut sejalan dengan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia menggunakan teks cerpen sebagai sarana pembelajaran. Pembelajaran 

cerpen yang lebih mendalam akan memberikan variasi dalam kegiatan 
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pembelajaran sastra bagi siswa. Adanya hal tersebut membuat siswa dapat 

memiliki wawasan/ pengetahuan tentang isi dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, 

pada kelas XI SMA mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan pembelajaran 

cerita pendek (cerpen). Hal ini dapat dilihat pada KD 3.4. Menganalisis unsur- 

unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen dan KD 4.4. 

Mengontruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen. 

 
 

Penelitian tentang pengembangan materi pembelajaran cerita pendek juga pernah 

diteliti beberapa peneliti terdahulu diantaranya: 1) Hasanah tahun 2015. 

Penelitiannya berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Membaca Cerpen Siswa 

Kelas XII IPA-I SMAN I Ketapang. Penelitiannya dimuat dalam jurnal NOSI 

Volume 3, Nomor 2, Agustus 2015. Tujuan penelitiannya adalah tujuan 

dilaksanakannya penelitiannya adalah dihasilkannya kelayakan isi materi, 

kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa bahan ajar. Penelitiannya 

menggunakan model pengembangan Research and Development (R&D). 2) Main 

Sufanti, dkk. tahun 2018. Penelitian yang dilakukan berjudul “Pemilihan Cerita 

Pendek Sebagai Materi Ajar Pembelajaran Sastra oleh Guru Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia SMA di Surakarta” pada Program Bahan ajar yang akan 

dikembangkan peneliti pada materi pembelajaran cerpen adalah LKPD. LKPD 

merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik yang 

memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata pada objek dan persoalan 

yang dipelajarinya.Penggunaan bahan ajar (LKPD) yang tepat dapat menciptakan 

suatu kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar dengan kondisi yang 
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tidak membosankan. Selain itu, bahan ajar (LKPD) pembelajaran cerpen tidak 

hanya menuntun siswa pandai bersastra tetapi juga membuat siswa mampu 

menulis cerpen. 

 
Mengingat hasil penelitian pengembangan LKPD menulis cerpen dengan model 

project based learning ini masih memungkinkan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang belum mampu terkendali, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih 

lanjut pada sampel yang lebih banyak dan luas. Oleh karena itu, penelitian ini 

lebih difokuskan pada “Pengembangan LKPD Pembelajaran Menulis Cerpen 

Berbasis Model Project Based Learning untuk Siswa Kelas XI SMA/MA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

pengembangan ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan produk berupa bahan ajar “LKPD Menulis 

Cerpen Berbasis Model Project Based Learning untuk Peserta Didik Kelas 

XI SMA/MA? 

2. Bagaimanakah kelayakan bahan ajar “LKPD Menulis Cerpen Berbasis 

Model Project Based Learning untuk Peserta Didik Kelas XI SMA/MA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

 

1. Menghasilkan produk bahan ajar “LKPD Menulis Cerpen berbasis Model 

 

Project Based Learning untuk peserta didik Kelas XI SMA/MA. 
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2. Mendeskripsikan kelayakan bahan ajar “LKPD Menulis Cerpen berbasis 

Model Project Based Learning untuk peserta didik Kelas XI SMA/MA yang 

dikembangkan berdasarkan ahli media, ahli materi, ahli praktisi, guru dan 

siswa. 

 

1.4 Manfaat Produk Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah tersedianya sebuah produk pengembangan yaitu 

bahan ajar menulis cerpen berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis 

model pembelajaran Project Based Learning untuk peserta didik Kelas XI 

SMA/MA. 

Setiap penelitian minimal memiliki manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep atau 

teori yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar, khususnya 

pengembangan bahan ajar menulis cerpen berbasis model Project Based 

Learning. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pihak yang 

berkepentingan, di antaranya : 

a. Sebagai alternatif bahan ajar cetak sebagai panduan pembelajaran 

menulis cerpen untuk siswa SMA/MA di Lampung Tengah, 

b. Sebagai masukan untuk guru dalam usaha meningkatkan kompetensi 

pedagogiknya sehingga lebih baik dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar, 
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c. Sebagai masukan untuk sekolah dalam memberikan pembinaan dan 

pengembangan pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup sebagai berikut. 

 

1. Subjek penelitian ini adalah peserta didik dan guru Bahasa Indonesia kelas 

XI SMA/MA. 

2. Fokus dalam penelitian ini adalah pengembangan LKPD pembelajaran 

menulis cerita pendek berbasis model Project Based Learning untuk peserta 

didik kelas XI SMA/MA. 

3. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2020/2021. 

 

4. Tempat penelitian ini adalah SMAN 1 Bangun Rejo, MA Almakhfuziyah 

Kalidadi, dan SMAN 1 Kalirejo. 

 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

 

Pengembangan bahan ajar ini memiliki makna yang layak baik dari segi teoritis 

maupun praktis. Dari segi teoritis, yakni pengembangan bahan ajar menulis 

cerpen berbasis model Project Based Learning, penelitian pengembangan ini 

penting guna dilakukan mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori yang 

berkaitan dengan pengembangan bahan ajar, khususnya pengembangan bahan ajar 

menulis cerpen berbasis model Project Based Learning. Dari segi praktis, 

pentingnya penelitian pengembangan ini bagi pendidik dan peserta didik.Bagi 

peserta didik penelitian pengembangan ini dapat digunakan sebagai buku 

pendukung dalam pembelajaran menulis cerpen sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan. Pentingnya penelitian ini bagi pendidik, produk pengembangan bahan 
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ajar ini berfungsi sebagai akomodasi dalam melaksanakan pembelajaran menulis 

cerpen melalui pendekatan Project Based Learning. 

 

Secara praktis penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai panduan bahan ajar yang 

dapat membantu siapa pun dalam pembelajaran menulis cerpen. Harapan penulis, 

yakni produk pengembangan bahan ajar ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, 

dan dapat mengakomodasi proses pembelajaran khususnya pada KD mengenai 

cerpen untuk peserta didik Kelas XI SMA/MA. 

 

1.7 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 

1.7.1 Asumsi 

 

Penelitian pengembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa bahan ajar menulis 

cerpen dengan mengkombinasikan model Project Based Learning dapat 

mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran menulis cerpen di 

SMA/MA. 

 

1.7.2 Keterbatasan Pengembangan 

 

Penelitian ini hanya melingkupi pengembangan bahan ajar menulis cerpen 

berbasis model PJBL untuk peserta didik kelas XI SMA/MA. Proses 

pengembangan bahan ajar dilakukan meliputi serangkaian tahapan penelitian, 

yakni kegiatan pendahuluan, uji ahli/pakar, uji kelompok kecil, dan uji kelompok 

besar. Adapun dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya 

menggunakan lima tahap yang diadaptasi dari sepuluh tahap penelitian dan 

pengembangan Borg and Gall (Sugiyono, 2016: 297) yang disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian, tujuan penelitian, kemampuan peneliti, keterbatasan waktu 

penelitian, dan biaya dalam penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Bahan Ajar 

 

Pengembangan LKPD pembelajaran menulis teks cerpen berbasis model Project 

Based Learning untuk peserta didik kelas XI SMA/MA merupakan sebuah 

penelitian pengembangan bahan ajar. Sebelum melakukan kegiatan 

pengembangan tersebut terlebih dahulu diperlukan pemahaman terhadap hakikat 

dari bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Bahan yang dimaksudkan berupa bahan tertulis dan tidak tertulis (Madjid, 2013: 

173). 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis 

maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/ suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar (Daryanto dan Dwicahyono, 2014: 171). Guru harus memiliki atau 

menggunakan bahan ajar yang sesuai, diantaranya : 

1. Kurikulum 

 

2. Karakteristik sasaran 

 

3. Tuntutan pemecahan masalah belajar. 

 

Bahan ajar terdiri atas beberapa jenis, salah satunya bahan ajar yang berbentuk 

Lembar Kegiatan Siswa atau LKS. Lembar Kegiatan Siswa (student worksheet) 

adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik 

(Depdiknas, 2008 :12). 
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2.2 Karakteristik Bahan Ajar 

 

Ada beragam bentuk buku, baik yang digunakan untuk sekolah maupun perguruan 

tinggi, contohnya buku referensi , modul ajar, buku praktikum, bahan ajar, dan 

buku teks pelajaran. Jenis-jenis buku tersebut tentunya digunakan untuk 

mempermudah peserta didik untuk memahami materi ajar yang ada di dalamnya. 

Sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Perguruan 

Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahan ajar memiliki beberapa 

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

user friendly (Widodo dan Jasmadi dalam Lestari, 2013 : 2). 

1. Self instructional yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu 

membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk 

memenuhi karakter self instructional, maka di dalam bahan ajar harus 

terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun 

tujuan antara. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa 

belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas 

ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. 

2. Self contained yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau 

subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. 

Jadi, sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam 

satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar 

tersebut. 

3. Stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak 

tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama 
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dengan bahan ajar lain. Artinya, sebuah bahan ajar dapat digunakan sendiri 

tanpa bergantung dengan bahan ajar lain. 

4. Adaptive yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi 

terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahan ajar harus memuat 

materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca terkait 

perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan 

teknologi. 

5. User friendly yaitu setiap intruksi dan paparan informasi yang tampil 

bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk 

kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan 

keinginan. Jadi, bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca 

untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya (Widodo dan Jasmadi 

dalam Lestari, 2013:2). 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar yang mampu 

membangun siswa untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam 

proses pembelajaran sebagai berikut. 

1. Memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka 

mendukung pemaparan materi pembelajaran. 

2. Memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memberikan umpan balik atau 

mengukur penguasaannya terhadap materi yang diberikan dengan 

memberikan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya. 

3. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau 

konteks tugas dan lingkungan siswa. 
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4. Bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan 

dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri (Widodo dan Jasmadi dalam 

Lestari, 2013 : 3). 

 

2.2.1 Jenis-jenis Bahan Ajar 

 

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 

empat kategori, yaitu sebagai berikut. 

1. Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kegiatan 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model atau maket. 

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

diskaudio. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk dan 

film. 

4. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) interaktif (Madjid: 

2013: 174). 

 

Selanjutnya pada penelitian ini hanya akan dibahas tentang bahan ajar cetak 

(LKPD). Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan 

ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar akan mendatangkan beberapa 

keuntungan, diantaranya sebagai berikut. 

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; 
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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 (Madjid: 2013: 175). 

 
 

Madjid (2013: 175) mengemukakan bahwa jenis bahan ajar cetak, antara lain 

handout, buku, lembar kegiatan siswa, poster, brosur, dan leaflet.Berikut 

penjelasan secara lengkap. 

a. Handout 

 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambilkan dari 

beberapa literatur yang memiliki layaksi dengan materi yang diajarkan atau 

KD dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Saat ini 

handout dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan cara 

download dari internet, atau menyadur dari sebuah buku. 

 

b. 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 
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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. 

 

c. 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 berisi tentang komponen dasar bahan ajar, 

menggambarkan KD yang akan dicapai peserta didik, disajikan dengan 

menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan dilengkapi ilustrasi. 

 
d. Lembar Kegiatan Peserta Didik 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik atau Lembar Kegiatan Siswa (student 

worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk dan langkah- 

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan 

dalam lembar kegiatan harus jelas KD yang akan dicapainya. 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. Keuntungan adanya lembar kegiatan 

bagi guru, yakni memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 
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sedangkan bagi siswa 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. 

 

e. 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 siswa. Mungkin saja 

brosur dapat menjadi bahan ajar yang menarik karena bentuknya yang 

menarik dan praktis. Agar lembaran brosur tidak terlalu banyak, maka 

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

akan menambah menarik minat peserta didik untuk menggunakannya. 

 

f. Leaflet 

 

Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan atau dijahit. Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain 

secara cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang 

sederhana, singkat serta mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga 
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harus memuat materi yang dapat menggiring peserta didik untuk menguasai 

satu atau lebih KD. 

 

g. Wallchart 

 

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

grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Agar wallchart terlihat 

lebih menarik bagi siswa maupun guru, maka 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, maka 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. 

 

h. Foto atau Gambar 

 

Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan 

yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto/ gambar 

siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau 

lebih dari satu KD. Melalui membaca yang dapat diingat hanya 10%, dari 

mendengar yang diingat 20%, dan dari melihat yang diingat 30%. Foto atau 

gambar yang didesain secara baik dapat memberikan pemahaman yang lebih 

baik.Bahan ajar ini dalam menggunakannya harus dibantu dengan bahan 
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tertulis. Bahan tertulis dapat berupa petunjuk cara menggunakannya dan 

atau bahan tes. 

 

2.2.2 Pengembangan Bahan Ajar 

 

Terdapat sejumlah alasan, mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar, 

yakni antara lain; ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik 

sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar 

harus memperhatikan tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang akan kita 

kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikukulum 2013, standar 

kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk 

mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada 

para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru dituntut untuk 

memunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung 

kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar 

pokok ataupun suplementer.Bahan ajar pokok adalah bahan ajar yang memenuhi 

tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar suplementer adalah bahan ajar yang 

dimaksudkan untuk memperkaya, menambah ataupun memperdalam isi 

kurikulum. 

 

Apabila bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tidak ada ataupun sulit 

diperoleh, maka membuat bahan belajar sendiri adalah suatu keputusan yang 

bijak. Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat diperoleh dari berbagai 

sumber baik itu berupa pengalaman ataupun pengetahuan sendiri, ataupun 

penggalian informasi dari narasumber baik orang ahli ataupun teman sejawat. 

Demikian pula referensi dapat kita peroleh dari makalah-makalah, media masa, 
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internet, dan lain-lain. Namun demikian, kalaupun bahan yang sesuai dengan 

kurikulum cukup melimpah bukan berarti kita tidak perlu mengembangkan bahan 

sendiri. Bagi siswa, seringkali bahan yang terlalu banyak membuat mereka 

bingung, untuk itu maka guru perlu membuat bahan ajar untuk menjadi pedoman 

bagi siswa. 

 

Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang dikembangkan 

orang lain seringkali tidak cocok untuk siswa kita. Ada sejumlah alasan 

ketidakcocokan, misalnya, lingkungan sosial, geografis, budaya, dll.Untuk itu, 

maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan 

karakteristik sasaran. Selain lingkungan sosial, budaya, dan geografis, 

karakteristik sasaran juga mencakup tahapan perkembangan siswa, kemampuan 

awal yang telah dikuasai, minat, latar belakang keluarga dan lain-lain. Untuk itu, 

maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan 

karakteristik siswa sebagai sasaran. 

 

Selanjutnya, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan 

masalah ataupun kesulitan dalam belajar. Terdapat sejumlah materi pembelajaran 

yang seringkali siswa sulit untuk memahaminya ataupun guru sulit untuk 

menjelaskannya.Kesulitan tersebut dapat saja terjadi karena materi tersebut 

abstrak, rumit, asing.Untuk mengatasi kesulitan ini maka perlu dikembangkan 

bahan ajar yang tepat. Apabila materi pembelajaran yang akan disampaikan 

bersifat abstrak, maka bahan ajar harus mampu membantu siswa menggambarkan 

sesuatu yang abstrak tersebut, misalnya dengan penggunaan gambar, foto, bagan, 

skema (Kharisma, & Asman, 2018:12). Demikian pula materi yang rumit, harus 
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dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat berfikir siswa, 

sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Bahan ajar juga perlu dilakukan 

pengujian dengan para ahli yang berkompeten pada bidang kajiannya, misalnya 

diperlukan adanya ahli media dan ahli materi dalam pengujian validitas sebuah 

bahan ajar. Pengujian ini berguna untuk menguji apakah sebuah bahan ajar layak 

digunakan dalam sebuah pembelajaran dan pemberian masukan yang sesuai 

terhadap bahan ajar yang akan digunakan peserta didik. 

 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

 

Menurut Hernawan, Permasih dan Dewi, (2012:20), bahan ajar disusun dengan 

tujuan sebagai berikut. 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. 

b. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

makalah-makalah teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

Menurut Depdiknas (2008) bahan ajar bermanfaat sebagai berikut. 

 

1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa. 

2. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

3. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. 
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Dengan demikian, fungsi bahan ajar sangat terkait dengan kemampuan guru 

dalam membuat keputusan yang terkait dengan perencanaan (planning), aktivitas- 

aktivitas pembelajaran dan implementasi (implementing), dan penilaian 

(assessing). Hal ini tidak terlepas dari perannya sebagai media pembelajaran 

antara guru dan siswa baik dalam pembelajaran klasik, individu, maupun 

kelompok. 

 

2.2.4 Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

 
Muhaimin (2008 : 21) menjelaskan pengembangan bahan ajar hendaklah 

memperhatikan enam prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran sebagai berikut. 

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

untuk memahami yang abstrak Siswa akan lebih mudah memahami suatu 

konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu 

yang kongkret, sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. Misalnya 

untuk menjelaskan konsep pasar, maka mulailah siswa diajak untuk 

berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat mereka tinggal. Setelah itu, 

kita bisa membawa mereka untuk berbicara tentang berbagai jenis pasar 

lainnya. 

b. Pengulangan akan memperkuat pemahaman Dalam pembelajaran, 

pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. 

Prinsip ini kita sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa 5 x 2 

lebih baik daripada 2 x 5. Artinya, walaupun maksudnya sama, sesuatu 

informasi yang diulang-ulang, akan lebih berbekas pada ingatan siswa. 
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Namun pengulangan dalam penulisan bahan belajar harus disajikan secara 

tepat dan bervariasi sehingga tidak membosankan. 

c. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

siswa Seringkali kita menganggap enteng dengan memberikan respon yang 

sekedarnya atas hasil kerja siswa. Padahal respon yang diberikan oleh guru 

terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Perkataan seorang 

guru seperti ’ya benar’ atau ‚’ya kamu pintar’ atau,’itu benar, namun akan 

lebih baik kalau begini...’ akan menimbulkan kepercayaan diri pada siswa 

bahwa ia telah menjawab atau mengerjakan sesuatu dengan benar. 

Sebaliknya, respond negatif akan mematahkan semangat siswa. Untuk itu, 

jangan lupa berikan umpan balik yang positif terhadap hasil kerja siswa. 

d. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru 

dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan (motivasi) 

agar siswa mau belajar. Banyak cara untuk memberikan motivasi, antara 

lain dengan memberikan pujian, memberikan harapan, menjelas tujuan dan 

manfaat, memberi contoh, ataupun menceritakan sesuatu yang membuat 

siswa senang belajar, dll. 

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

mencapai ketinggian tertentu. Pembelajaran adalah suatu proses yang 

bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standard kompetensi 

yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan antara. Ibarat anak tangga, 

semakin lebar anak tangga semakin sulit kita melangkah, namun juga anak 
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tangga yang terlalu kecil terlampau mudah melewatinya. Untuk itu, maka 

guru perlu menyusun anak tangga tujuan pembelajaran secara pas, sesuai 

dengan karakteristik siswa. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut 

dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi. 

f. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan Ibarat menempuh perjalanan jauh, untuk mencapai kota 

yang dituju, sepanjang perjalanan kita akan melewati kota-kota lain. Kita 

akan senang apabila pemandu perjalanan kita memberitahukan setiap kota 

yang dilewati, sehingga kita menjadi tahu sudah sampai di mana dan berapa 

jauh lagi kita akan berjalan. Demikian pula dalam proses pembelajaran, guru 

ibarat pemandu perjalanan. Pemandu perjalanan yang baik, akan 

memberitahukan kota tujuan akhir yang ingin dicapai, bagaimana cara 

mencapainya, kota-kota apa saja yang akan dilewati, dan memberitahukan 

pula sudah sampai di mana dan berapa jauh lagi perjalanan. Dengan 

demikian, semua peserta dapat mencapai kota tujuan dengan selamat. Dalam 

pembelajaran, setiap anak akan mencapai tujuan tersebut dengan 

kecepatannya sendiri, namun mereka semua akan sampai kepada tujuan 

meskipun dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah sebagian dari prinsip 

belajar tuntas. 

 

2.3 Pedoman Penyusunan Bahan Ajar 

 

2.3.1 Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

 

Untuk mendapatkan bahan ajar  yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang 

harus dikuasai oleh peserta didik, diperlukan analisis terhadap KI-KD, analisis 
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tentang Materi LKPD 

Cerpen 

Materi  Kegiatan  
Jenis 

Pembelajaran Pembelajaran 
Bahan

 
Ajar 

 Materi Cerpen  Menjelaskan Buku, 

Indikator 

 

 Memahami 

Materi Cerpen 

Kompetensi 

Dasar 

 Menganalisis 

unsur-unsur 

pembangun 

cerita pendek 

dalam buku 

kumpulan 

cerpen dan KD 

cerpen. 

 

 

 

sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Analisis dimaksud 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Analisis KI-KD 

 

Analisis KI-KD dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi mana yang 

memerlukan bahan ajar. Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui berapa banyak 

bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis bahan ajar 

mana yang dipilih. Berikut diberikan contoh analisis KI-KD untuk menentukan 

jenis bahan ajar. 

Contoh: Analisis KI-KD 

 

Mata Pembelajaran : Bahasa Indonesia 

Kalas : XI 

Semester 1 

Kompetensi Dasar : KD 3.4. Menganalisis unsur-unsur pembangun 

 

cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen dan KD 

 

4.4. Mengontruksi sebuah cerita pendek dengan 

memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen 

Tabel 2.1 Analisis KI dan KD 
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Kompetensi 

Dasar 

 
 

Indikator 

 
Materi 

Pembelajaran 

 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Jenis Bahan Ajar 
 
 

 Mengidentifikasi 

isi, struktur, dan 

unsur teks cerpen 

 Isi, struktur, 

dan unsur teks 

cerpen 

 Menjelaskan 

isi, struktur, 

dan unsur teks 

cerpen 
 

 

 Mengontruksi 

sebuah cerita 

pendek dengan 

memerhatikan 

unsur-unsur 

pembangun 

cerpen 

 

 Menelaah 

kaidah teks 

cerpen

 Menulis teks 
cepen

 
 Kaidah teks 

cerpen 

 
 

 Menulis teks 

cepen 

 
 Memahami 

Kaidah teks 

cerpen

 
 Menulis teks 

cerpen

 

Kebutuhan bahan ajar dapat dilihat dari analisis di atas, jenis bahan ajar dapat 

diturunkan dari pengalaman belajarnya. Semakin jelas pengalaman belajar 

diuraikan akan semakin mudah guru menentukan jenis bahan ajarnya. Jika analisis 

dilakukan terhadap seluruh KI, maka akan diketahui berapa banyak bahan ajar 

yang harus disiapkan oleh guru. 

2. Analisis Sumber Belajar 

 

Sumber belajar yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan bahan ajar perlu 

dilakukan analisis. Analisis dilakukan terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan 

kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah menginventarisasi 

ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan.
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3. Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar 

 

Pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi. Sehingga bahan ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan 

dengan KD yang akan diraih oleh peserta didik. Jenis dan bentuk bahan ajar 

ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan analisis sumber bahan sebelumnya. 

2.3.2. Penyusunan Peta Bahan Ajar 

 

Peta kebutuhan bahan ajar disusun setelah diketahui berapa banyak bahan ajar 

yang harus disiapkan melalui analisis kebutuhan bahan ajar. Peta Kebutuhan 

bahan ajar sangat diperlukan guna mengetahui jumlah bahan ajar yang harus 

ditulis dan sekuensi atau urutan bahan ajarnya seperti apa. Sekuensi bahan ajar ini 

sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Di samping itu peta 

dapat digunakan untuk menentukan sifat bahan ajar, apakah dependen 

(tergantung) atau independen (berdiri sendiri). Bahan ajar dependen adalah bahan 

ajar yang ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain, 

sehingga dalam penulisannya harus saling memperhatikan satu sama lain, apalagi 

kalau saling mempersyaratkan. Sedangkan bahan ajar independen adalah bahan 

ajar yang berdiri sendiri atau dalam penyusunannya tidak harus memperhatikan 

atau terikat dengan bahan ajar yang lain (Kurniawati, & Miftah, 2015). Contoh 

peta bahan ajar. 
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Gambar 2.1 Peta bahan Ajar 

 

 

2.3.3. Struktur Bahan Ajar 

 

Dalam penyusunan bahan ajar terdapat perbedaan dalam strukturnya antara bahan 

ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain. Guna mengetahui perbedaan- 

perbedaan dimaksud dapat dilihat pada matrik berikut ini. 

Tabel 2.2. Struktur Bahan Ajar Cetak (Printed) 
 

 

 

 

 

 

 

 

KI4 Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, 

merangkai,memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah 

abstrak(menulis, membaca, 

menghitung, 

menggambar,dan 

mengarang) sesuaidengan 

yangdipelajari di sekolah 

dan sumberlainyang sama 

dalam sudut pandang/ 

teori. 

Mengungkapkan 

pengalaman dan 

gagasan dalam 

bentuk cerpen 

pendedengan 

memperhatikan 

struktur dan 

kebahasaan 

 

4.  Menulis teks cerpen  

 

2. Menelaah isi, struktur  

& unsur cerpen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menelaah kaidah  teks 

cerpen 

 

1. Pengertian dan ciri-ciri 

teks cerpen 

 

(KD) 
(KI) 
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Keterangan :  

 

Ht : handout, Bu:Buku, Ml : Modul, LKPD : Lembar Kegiatan Peserta Didik, 

Bro :Brosur, Lf:Leaflet, Wch : Wallchart, F/Gb : Foto/ Gambar, Mo/M : 

Model/Maket (Depdiknas, 2008:18). 

 
2.3.4 Penyusunan Bahan Ajar Cetak 

 
Bahan ajar dapat berupa handout, buku, lembar kegiatan peserta didik (LKPD), 

modul, brosur atau leaflet, Wallchart, Foto/Gambar, Model/Maket. Dalam 

menyusun bahan yang perlu diperhatikan adalah bahwa judul atau materi yang 

disajikan harus berintikan KD atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta 

didik (Ningtyas, Yunianta, & Wahyudi, 2014). 

Sebuah buku biasanya akan berisi tentang sesuatu yang menjadi buah pikiran dari 

seorang pengarangnya. Jika seorang guru menyiapkan sebuah buku yang 

digunakan sebagai bahan ajar maka buah pikirannya harus diturunkan dari KD 

yang tertuang dalam kurikulum, sehingga buku akan memberi makna sebagai 

bahan ajar bagi peserta didik yang mempelajarinya (Rustan, 2008). 

Sebuah buku akan dimulai dari latar belakang penulisan, definisi/ pengertian dari 

judul yang dikemukakan, penjelasan ruang lingkup pembahasan dalam buku, 

hukum atau aturan-aturan yang dibahas, contoh-contoh yang diperlukan, hasil 

penelitian, data dan interpretasinya, berbagai argumen yang sesuai untuk 

disajikan. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menulis buku 

sebagai berikut: 
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1. Mempelajari kurikulum dengan cara menganalisisnya 

 

2. Menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan sk yang akan 

disediakan bukunya. 

3. Merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh aspek 

yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. 

4. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, upayakan untuk 

menggunakan referensi terkini dan layak dengan bahan kajiannya. 

5. Menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang 

disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Untuk siswa sma 

upayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu panjang, maksimal 25 

kata per kalimat dan dalam satu paragraf 3 – 7 kalimat. 

6. Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Jika ada 

kekurangan segera dilakukan penambahan. 

7. Memperbaiki tulisan 

 

8. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi misalnya 

buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian. 

 
2.3.5 Evaluasi dan Revisi 

 

Setelah selesai menulis bahan ajar, selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah 

evaluasi terhadap bahan ajar tersebut. Evaluasi ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah bahan ajar telah baik ataukah masih ada hal yang perlu 

diperbaiki. Teknik evaluasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya 

evaluasi teman sejawat ataupun uji coba kepada siswa secara terbatas. 

Respondenpun bisa anda tentukan apakah secara bertahap mulai dari one to one, 

group, ataupun class. 
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Komponen evaluasi mencakup kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafikan. 

 

1. Komponen kelayakan isi 

 

Komponen kelayakan isi mencakup, antara lain: 

 

a. Kesesuaian dengan KI, KD 

 

b. Kesesuaian dengan perkembangan anak 

 

c. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar 

 

d. Kebenaran substansi materi pembelajaran 

 

e. Manfaat untuk penambahan wawasan 

 

f. Kesesuaian dengan nilai moral, dan nilai-nilai sosial 

 
 

2. Komponen Kebahasaan 

 

Komponen kebahasan antara lain mencakup 

 

a. Keterbacaan 

 

b. Kejelasan informasi 

 

c. Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 

d. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat) 

 

3. Komponen Penyajian 

 

Komponen penyajian antara lain mencakup 

 

a. Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai 

 

b. Urutan sajian 

 

c. Pemberian motivasi, daya tarik 

 

d. Interaksi (pemberian stimulus dan respond) 

 

e. Kelengkapan informasi 
 

4. Komponen Kegrafikan 

 

Komponen kegrafikan antara lain mencakup 

 

 

 

 

 

 



32 

 

KEBAHASAAN 

7 Keterbacaan 

8 Kejelasan informasi 

9 Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia 

10 Penggunaan bahasa secara efektif dan efisien 

SAJIAN 

11 Kejelasan tujuan 

12 Urutan penyajian 

13 Pemberian motivasi 

14 Interaktivitas (stimulus dan respond) 

15 Kelengkapan informasi 

Kesesuaian dengan KI, KD 

Kesesuaian dengan kebutuhan siswa 

Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar 

Kebenaran substansi materi 

Manfaat untuk penambahan wawasan pengetahuan 

Kesesuaian dengan nilai-nilai, moralitas, sosial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

KELAYAKAN ISI 

1 2 3 4 5 No Komponen 

 

 

a. Penggunaan font; jenis dan ukuran 

 

b. Lay out atau tata letak 

 

c. Ilustrasi, gambar, foto 

 

d. Desain tampilan 

 
 

Komponen-komponen penilaian di atas dapat Anda kembangkan ke dalam format 

instrumen evaluasi. Contoh format evaluasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Instrumen Evaluasi Bahan Ajar 

 

Judul Bahan Ajar : ........... 

Mata Pelajaran : ........... 

Penulis : ........... 

Evaluator : ........... 

Tanggal : ........... 
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Petunjuk pengisian 

Berilah tanda check (v) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

1 = sangat tidak baik/sesuai 

2 = kurang sesuai 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = sangat baik/sesuai 

(Depdiknas, 2008: 29). 

 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya Anda dapat melakukan revisi atau 

perbaikan terhadap bahan ajar yang Anda kembangkan. Setelah itu, bahan ajar 

siap untuk Anda manfaatkan dalam proses pembelajaran. 

2.4 Pengertian dan Definisi Pembelajaran 

 

Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa 

belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi 

seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar 

(Abidin, 2012:3). Hamzah (Fadlilah, 2014:172) menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi 

dengan memerhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, 

karakteristik bidang studi serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, 

pengelolaan, maupun perngorganisasian pembelajaran. 

KEGRAFISAN 

16 Penggunaan font (jenis dan ukuran) 

17 Lay out, tata letak 

18 Ilustrasi, grafis, gambar, foto 

19 Desain tampilan 

1 2 3 4 5 No Komponen 
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Menurut Daryanto (2014:1) pembelajaran adalah proses interaksi antar anak 

dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik. Kegiatan 

pembelajaran bermakna jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan 

memberikan rasa aman, bersifat individual dan kontekstual, anak mengalami 

langsung yang dipelajarinya. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi 

antara komponen-komponen sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman 

pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen pendidik, 

peserta didik, bahan ajar, media, alat, prosedur, dan proses belajar (Tim 

pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011:142). 

 

Menurut Sutikno (2013:31) pembelajaran yaitu segala upaya yang dilakukan oleh 

guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara implisit, di 

dalam pembelajaran, ada kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan 

metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran lebih 

menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan 

bagaimana cara mengorganisasikan materi pelajaran, menyampaikan materi 

pelajaran, dan mengelola pembelajaran. 

 

Berdasarkan beberapa teori tersebut, penulis lebih sependapat dengan teori dari 

Hamzah (Fadlilah 2014:172), karena pembelajaran yaitu suatu proses untuk 

membelajarkan siswa secara terarah dengan memperhitungkan atau melihat 

lingkungan belajar siswa, lingkungan disini yaitu keadaan sekitar proses 

pembelajaran baik itu kondusif atau tidaknya pembelajaran tersebut, cara-cara 

yang diterapkan seorang guru dalam membelajarkan siswanya juga sangat 
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penting. Kemudian proses yang ingin dicapai yaitu siswa dapat terarah untuk 

memahami materi yang yang disampaikan oleh guru bidang studi. 

 
2.4.1 Pembelajaran Kurikulum 2013 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 

yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. 

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 

2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus pembelajaran yaitu proses 

pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses 

pembelajaran langsung adalah proses pendidikan yang mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui 

interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP 

berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. 
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Pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan 

yang dihadapi baik, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal 

(Kemendikbud, 2013). 

Kerangka Pengembangan Kurikulum Bahasa Indonesia SMA/MA Kelas X 

sampai dengan XI mengikuti struktur pengorganisasian Kompetensi Inti sebagai 

berikut ini. 

Tabel 2.4. Kompetensi Inti 

Kelas X Kelas X1 Kelas XII 

 

KI1 Menghayati ajaran 

agama yang 

dianutnya 

KI1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang 

dianutnya 

KI1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang 

dianutnya 
 

KI2 Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggungjawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi 

secaraefektif 

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

KI2 Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggungjawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun, percaya 

diri, dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial 

dan alam dalam 

jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

KI2 Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggungjawab, 

peduli (toleransi, 

gotong royong), 

santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi 

secara efektif 

dengan lingkungan 

sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 
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Kelas X 

KI3 Memahami 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual, dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak 

mata. 

 

Kelas X1 

KI3 Memahami 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual, dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak 

mata. 

 

Kelas XII 

KI3 Memahami 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual, dan 

prosedural) 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya terkait 

fenomena dan 

kejadian tampak 

mata. 
 

KI4 Mencoba, 

mengolah, dan 

menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan 

ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang 

dipelajari di sekolah 

dan sumber lain 

yang sama dalam 

sudut 

pandang/teori. 

KI4 Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan 

ranah abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang 

dipelajari di 

sekolah dan sumber 

lain yang sama 

dalam sudut 

pandang/teori. 

KI4 Mencoba, 

mengolah, dan 

menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan 

ranah abstrak 

(menulis, membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang 

dipelajari di sekolah 

dan sumber lain 

yang sama dalam 

sudut 

pandang/teori. 
 

 

 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 
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Pengembangan Kompetensi Dasar (KD) tidak dibatasi oleh rumusan Kompetensi 

Inti (KI) tetapi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, kompetensi, 

lingkup materi, dan psikopedagogi. 

Tabel 2.5. Ruang Lingkup Materi Bahasa Indonesia untuk SMA 
 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

1) Laporan Hasil Observasi 

2) Teks Eksposisi 

3) Anekdot 

4) Hikayat 

5) Ikhtisari buku 

6) Teks Negosiasi 

7) Debat 

8) Cerita Ulang (Biografi) 

9) Puisi 

10) Resensi Film 

1) Teks Prosedur 

2) Jenis Kalimat 

3) Teks Eksplanasi 

4) Struktur Teks 

5) Ceramah 

6) Pengayaan Non 

Fiksi 

7) Cerpen 

8) Proposal 

9) Karya Ilmiah 

10) Resensi 

11) Drama 

12) Novel 

1) Surat Lamaran 
 

2) Novel Sejarah 
 

3) Teks Editorial 
 

4) Novel 
 

5) Unsur Kebahasaan 
 

6) Artikel 
 

7) Fakta dan Opini 
 

8) Kritik 
 

9) Drama 
 

 

 

 

 

2.5 Hakikat Menulis Sebagai Sebuah Keterampilan 

 

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

(informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Menulis merupakan sebuah proses kreatif untuk 

menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Dalam tujuan misalnya 

memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa 

disebut dengan istilah karangan atau tulisan (Dalman, 2012:3). Tidak semua hal 

bisa dikomunikasikan secara lisan sehingga kegiatan menulis menjadi 
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pentinguntuk dapat menguatkan kegiatan berkomunikasi pada setiap pengguna 

bahasa. 

 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang disebut 

Catur Tunggal. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dikuasai oleh 

siswa, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara 

langsung tatap muka dengan orang. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif (Tarigan, 2008:3). Kegiatan menulis sangat penting dalam 

pendidikan karena dapat membantu siswa berlatih berpikir, mengungkapkan 

gagasan, dan memecahkan masalah.Dengan menulis siswa dapat mengembangkan 

berbagai ilmu atau pengetahuan yang dimiliki dalam sebuah tulisan, baik dalam 

bentuk esai, artikel, laporan ilmiah, cerpen, puisi, dan sebagainya. Pada prinsipnya 

fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. 

 

2.5.1 Tujuan Menulis 

 

Komunikasi dapat terjadi melalui tulisan, karena tulisan bisa dikatakan sebagai 

media penghubung maksud dan tujuan antara si penulis dengan si pembaca. 

Seperti yang dikatakan oleh Hugo Hartig dalam Tarigan (2008:25) bahwa ada 

beberapa tujuan menulis seperti berikut ini. 

a. Tujuan Penugasan (Assignment Purpose) 

 

Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak memunyai tujuan sama sekali. 

Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan 
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sendiri.Misalnya, siswa menulis rangkuman buku, sekertaris membuat 

laporan. 

b. Tujuan Altruistik (Altruistik purpose) 

 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan 

kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, 

menghargai perasaan dan penalarannya dan ingin membuat hidup para 

pembaca lebih menyenangkan dengan karyanya. 

c. Tujuan Persuasif (Persuasive Purpose) 

 

Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan. 

d. Tujuan Informasional (Informasional Purpose) 

 

Tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atau keterangan atau 

penerangan kepada para pembaca. 

e. Tujuan Pernyataan Diri (Self-Ekspressive Purpose) 

 

Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sang pengarang kepada 

pembaca. 

f. Tujuan Kreatif (Creative Purpose) 

 

Tujuan penulisan ini berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Namun, 

keinginan penulis disini lebih cenderung kepada keinginan untuk mencapai 

norma dan nilai estetika/ seni/ keindahan yang ideal. 

g. Tujuan Pemecahan Masalah (Problem-Solving Purpose) 

 

Dalam tulisan ini, penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. 

Penulis menjelaskan secara detil tentang pikiran-pikiran, ide-ide dan 

gagasannya sendiri agar dimengerti oleh pembaca 
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No Tahap Kegiatan 

1 Prapenulisan Tahap persiapan yang merupakan langkah awal 

dalam menulis yang mencakup kegiatan 

menentukan dan membahas topic tulisan, 

merumuskan tujuan, menentukaan materi 

penulisan, dan menyusun kerangka karangan. 

2 Penulisan Pada tahap ini kita membahas setiap butir topic 

yang ada dalam kerangka yang disusun. Hal ini, 

kita harus memilih kata-kata yang tepat untuk 

mendukung gagasan. Kata-kata itu lalu disusun 

menjadi kalimat efektif. Kalimat – kalimat itu 

harus disusun menjadi paragrafyang memenuhi 

persyaratan. Pada tahap ini, kita menentukan 

judul, subjudul, dan kutipan. 

3 Perevisian Pada tahap ini mengoreksi keseluruhan tulisan 

dari aspek isi (kesesuaian isi dengan judul), 

 

 

 

2.5.2 Proses Menulis 

 

Proses menulis melibatkan serangkaian kegiatan yang terdiri atas tahap 

prapenulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Fase prapenulisan merupakan 

kegiatan persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan menulis dilakukan termasuk 

ke dalamnya adalah memilih topik, menentukan tujuan, memperhatikan pembaca 

dan corak paragraph, mengumpulkan informasi pendukung dan menyusun 

kerangka paragraph (Kosasih, 2011:10). Akhdiah, dkk (2012:3) dalam proses 

penulisan terdiri atas tiga tahap, yaitu 1) tahap prapenulisan, yang merupakan 

tahap awal dalam menulis, 2) tahap penulisan, yang membahas setiap butir topic 

yang ada dalam kerangka yang disusun, dan 3) tahap perevisian yang merupakan 

tahap koreksi terhadap keseluruhan tulisan dari aspek struktur tulisan dan 

kebahasaan. Perhatikan Tabel 2.6 berikut. 

Table 2.6 Tahap Dan Kegiatan Dalam Proses Menulis 
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Sumber : Akhdiah, dkk (2012:3) 

 

organisasi (kesatuan dan kepaduan makna), 

kosa kata, penggunaan bahasa (kalimat-kalimat 

efektif), dan mekanik (ejaan, tanda baca, dan 

susunan paragraph). 

 

 

2.6 Pembelajaran Menulis Cerita Pendek 

 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang melibatkan siswa dan guru 

untukmencapai tujuan tertentu.Aktivitas belajar menjadi penting karena 

melaluikegiatan belajar guru dapat menanamkan nilai-nilai kepada siswa.Bahasa 

Indonesia merupakan salah satu pelajaran penting yang dipelajari di 

sekolah.Pembelajaran menulis cerita pendek merupakan salah satu materi yang 

terdapat dalam silabus kurikulum 2013 edisi revisi khususnya kelas XI. 

 

Pembelajaran cerita pendek tertera pada silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia 

pada kompetensi inti 4 (KI 4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori dan Kompetensi dasar (KD) 4.9 Mengkonstruksi sebuah cerita 

pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Pembelajaran 

menulis cerita pendek, tiga keterampilan yang menjadi konsentrasi pencapaian 

pada Kurikulum 2013, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan akan dapat 

dicapai. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a. Kompetensi sikap 

 

Menulis cerita pendek siswa diharapkan akan memiliki sikap tanggung jawab, 

percaya diri, responsif, dan santun. Siswa diharapkan mampu untuk memiliki 
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sikap tanggung jawab atas kreatifitasnya dalam menulis cerpen. Siswa 

diharapkan memiliiki sikap percaya diri dalam menulis cerita pendek, baik 

sesuai dengan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Siswa 

diharapkan memiliki sikap responsif dan santun dalam proses pembelajaran 

menuli cerita pendek. 

b. Kompetensi pengetahuan 

 

Secara tidak langsung kegiatan menulis cerita pendek akan meningkatkan 

kompetensi pengetahuan pada siswa karena dalam proses pengerjaanny siswa 

akan banyak mengolah data berupa wawasan dan pengetahuan umum serta 

pengetahuan kebahasaan digunakan untuk menulis cerita pendek yang 

disusunya. 

c. Kompetensi Keterampilan 

 

Menulis cerita pendek akan meningkatkan keterampilan siswa terutama 

keterampilan menulis. Keterampilan membaca juga akan turut meningkat 

karena dengan menulis cerpen akan menuntut siswa untuk rajin membaca. 

 

2.6.1 Pengertian Cerita Pendek 

 

Cerita pendek tergolong karya sastra yang berbentuk prosa, cerita pendek adalah 

sebuah materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru di setiap sekolah jenjang 

menengah pertama dan atas. Kosasih (2012:34) menyatakan cerita pendek yaitu 

cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek, cerita pendek merupakan 

cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh menit atau setengah jam, jumlah katanya 

500-5000 kata. Suyanto (2013:46) mengartikan cerita pendek sebagai cerita 

berbentuk prosa yang pendek. Ukuran pendek di sini bersifat relatif atau habis 

dibaca sekali duduk.Menulis cerita pendek sebagai salah satu aktivitas menulis 
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memiliki banyak tujuan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan afektif, 

kognitif, dan psikomotorik siswa. Dengan mempelajari materi menulis cerita 

pendek, maka guru secara terintegrasi akan menuntut siswa agar berfikir kreatif 

untuk menulis, menghargai lingkungan sekitarnya, sekaligus meningkatkan 

kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 
 

2.6.2 Struktur Teks Cerpen 

 

Zabadi (2014:189) mengemukakan bahwasannya cerpen memiliki tiga 

struktur.Struktur teks cerpen meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi.Berikut 

dijelaskan ketiga bagian tersebut. 

1. Orientasi 

 

Orientasi adalah bagian awal yang berisikan pengenalan toko-tokoh yang 

mendukung cerita. Pada bagian ini juga disampaikan latar tempat dan waktu 

yang melatarbelakangi cerita dan awalan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu 

komplikasi   (sinopsis) merupakan   bagian   cerita yang menggambarkan 

keseluruhan isi cerita. Keberadaan abstrak seperti itu dalam cerpen bersifat 

opsional, mungkin ada dan mungkin bisa tidak muncul. 

2. Komplikasi 

 

Komplikasi merupakan bagian yang berisi urutan kejadian yang dihadapi 

tokoh utama. Tokoh utama mengalami pertikaian dengan tokoh lain sampai 

permasalahan tersebut mencapai klimaksnya.Bagian komplikasi menjadi inti 

cerita dalam teks cerpen. 
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3. Resolusi 

 

Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah.Pada bagian ini masalah 

yang dihadapi tokoh utama terselesaikan. Pengarang memberikan nilai-nilai 

atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembacanya dari cerita yang 

dipaparkan. Oleh karena itu, membaca ataupun menulis teks cerpen tidak 

hanya menjadi sarana pengembangan kreatifitas bagi penulis atau hiburan 

bagi pembaca, tetapi juga menjadi media dalam menginternalisasikan nilai- 

nilai kearifan yang lebih dikenal dengan pendidikan karakter bangsa. Berikut 

ini contoh analisis cerpen berdasarkan bagian-bagian tersebut. 

 
 

2.6.3 Ciri-ciri Cerita Pendek 

 

Cerita pendek memunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) cerita pendek singkat, padu, 

dan intensif, (2) unsur utama cerita pendek adalah adegan, tokoh, dan gerak (3) 

bahasa cerita pendek haruslah tajam, sugestif, dan menarik perhatian, (4) cerita 

pendek haruslah mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya 

mengenai kehidupan, (5) cerita pendek harus memunyai seorang pelaku utama, 

(6) cerita pendek bergantung pada situasi, (7) cerita pendek memberikan satu 

kebulatan efek, (8) dalam cerita pendek harus menimbukan perasaan pada 

pembaca, (9) cerita pendek menyajikan satu emosi (Tarigan, 2011:180). 

 
2.6.4 Unsur Pendukung Cerita Pendek 

 

Cerita pendek memiliki unsur-unsur pendukungnya.Salah satunya yaitu unsur 

instrinsik. Unsur instrinsik (unsur yang berada di dalam karya sastra) dan usur 

Ekstrinsik (Unsur yang berada di luar karya sastra) . Unsur instrinsik terdiri atas 
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tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahsa, sudut pandang pengarang,dan 

amanat. Unsur unsur tersebut sebagai berikut. 

a. Tema 

 

Tema dalam sebuah karya sastra, hanyalah merupakan salah satu dari 

sejumlah unsur pembangun cerita yang lain, yang secara bersama 

membentuk sebuah kemenyeluruhan.   Bahkan sebenarnya eksistensi tema 

itu sendiri bergantung dari berbagai unsur yang lain. Tarigan (2008:167) 

mengungkapkan bahwa tema adalah gagasan utama atau pikiran pokok. 

Tema suatu karya imajinatif merupakan pikiran yang akan ditemui oleh 

setiap pembaca yang cermat sebagai akibat membaca karya tersebut. Tema 

biasanya merupakan suatu komentar mengenai kehidupan atau orang- 

orang.Tema haruslah dibedakan dari tesis yang merupakan gagasan logis 

yang mendasari setiap esai yang baik.Tema juga dibedakan dari motif, 

subjek, atau topic. Tema dipergunakan untuk member nama bagi suatu 

pernyataan atau pikiran mengenai suatu subjek, motif, atau topik. 

b. Alur 

 

Unsur intrinsik cerita pendek yang kedua yaitu alur.Alur adalah rangkaian 

peristiwa yang saling berkaitan karena hubungan sebab akibat (Suyanto, 

2012: 50).   Menurut Tarigan (2008:156) unsur-unsur yang terdapat pada 

alur yaitu: 

1) Situation (pengarang mulai melukiskan suatu keadaan atau situasi) 

 

2) Generating circumtanse (peristiwa yang bersangkut-paut,yang berkait- 

kaitan mulai bergerak) 

3) Rising action (keadaan mulai memuncak) 
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4) Climax (peristiwa-peristiwa mencapai klimaks) 

 

5) Denouement (pengarang memberikan pemecahan social dari semua 

peristiwa) 

c. Latar 

 

Latar atau setting adalah lingkungan fisik tempat kegiatan 

berlangsung.Dalam pengertian yang lebih luas latar mencakup tempat dalam 

waktu dan kondisi-kondisi psikologis dari semua yang terlibat dalam 

kegiatan itu. Latar penting dalam member sugesti akan ciri-ciri tokoh, dan 

dalam menciptakan suasana sesuatu karya sastra. Laverty dalam Tarigan 

(2008:164) latar dapat pula menciptakan suatu suasana yang sesuai dengan 

perasaan yang telah kita alami mengenai suatu lokasi.Penggambaran dari 

setiap peristiwa yang terjadi pada cerita pendek tidak terlepas dari latar yang 

mendukungnya. 

 

Melalui latar yang digambarkan dalam cerita pendek, dapat diketahui 

bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Abrams dalam Suyanto (2012:50) 

mengemukakan bahwa latar adalah tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan social tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

 

Latar dalam cerita dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu: (1) latar 

tempat, yaitu latar yang merupakan lokasi tempat terjadinya peristiwa cerita, 

misalnya rumah, kantor, gedung, dan lain-lain, (2) latar waktu, yaitu latar 

yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa cerita, apakah berupa 

penanggalan, penyebutan peristiwa sejarah, penggambaran situasi pag, 

siang, malam, dan lain-lain, dan (3) latar sosial, yaitu keadaan yang berupa 
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adat istiadat, budaya, nilai-nilai atau norma, dan sejenisnya yang ada di 

tempat peristiwa cerita. 

 
 

d. Tokoh dan penokohan 

 

Pada sebuah cerpen unsur tokoh tidak bisa disampingkan sebab tanpa 

adanya tokoh di dalam sebuah cerpen maka cerpen tersebut tidak bisa 

dikatakan sebuah karya. Di dalam sebuah tokoh harus ada sebagai pelaku 

utama dalam cerita dan ditambah beberapa tokoh lain dalam memainkan 

cerita. 

 

Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh tidak selalu berwujud manusia, tetapi 

bergantung pada siapa atau apa yang diceritakannya itu dalam cerita. Watak 

atau karakter adalah sifat dan sikap para tokoh tersebut, adapun penokohan 

atau perwatakan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan 

watak-wataknya itu dalam cerita. Ada beberapa cara atau metode yang 

digunakan pengarang dalam menampilkan tokoh dan wataknya dalm cerita, 

termasuk melalui gaya bahasa (Suyanto, 2012:46). 

 

Ada beberapa metode / teknik /cara yang digunakan pengarang dalam 

menampilkan watak tokoh-tokoh cerita di dalam suatu cerita. Dalam tulisan 

menderop (Suyanto, 2012:47) dikemukakan metode-metode karakterisasi 

tokoh, yaitu dengan cara: 

1) Metode telling, yaitu suatu pemaparan watak tokoh dengan 

mengandalkan eksposisi dan komentar langsung dari pengarang. 

Melalui metode ini keikutsertaan atau turut campurnya pengarang 
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dalam menyajikan perwatakan tokoh sangat terasa, sehingga para 

pembaca memahami perwatakan tokoh melalui penuturan langsung 

oleh pengarang. 

2) Metode showing, yakni penggambaran karakterisasi tokoh dengan cara 

tidak langsung (tanpa ada kom3entar atau penuturan langsung oleh 

pengarag), tapi ndengan cara disajikan antara lain melalui dialog dan 

tingkah tokoh. 

e. Gaya Bahasa (Style) 

 

Suyanto (2012:51-53) dalam menyampaikan sebuah cerita, pengarang tentu 

memiliki gaya bahasa style masing-masing. Gaya bahasa style adalah cara 

mengungkapkan bahasa seorang pengarang untuk mencapai efek estetis dan 

kekuatan daya ungkap. Untuk mencapai hal tersebut pengarang 

memberdayakan unsur- unsur style tersebut, yaitu dengan diksi (pemilihan 

kata), pencitraan (penggambaran sesuatu yang seolah-olah dapat diindra 

pembaca), majas dan gaya retoris. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. 

1) Diksi 

 

Dalam penggunaan unsur diksi, pengarag melakukan pemilihan kata 

(diksi). Kata-kata yang dipilih bisa dari kosa kata sehari-hari atau 

formal, dari bahasa Indonesia atau bahasa lain, bermakna denotasi atau 

konotasi dari kata tersebut. 

2) Citra atau Imaji 

 

Citra atau imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat 

memperjelas apa yang dinyatakan pengarang sehingga apa yang 

digambarkan itu dapat ditangkap oleh panca indera kita. Pencitraan atau 
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pengimajinasian terdiri atas citraan penglihatan, citraan pendengaran, 

citraan penciuman, citraan perabaan, dan citraan pengecap. 

3) Majas 

 

Permajasan adalah teknik pengungkapan dengan menggunakan bahasa 

kias. Pemajasan terbagi menjadi tiga, yaitu (1) perbandingan atau 

perumpamaan, (pertentangan, dan (3) pertautan. 

4) Gaya retoritis 

 

Gaya retoritis adalah teknik pengungkapan yang menggunakan bahasa 

yang maknanya langsung (harfiah), tetapi diurutkan sedemikian rupa 

dengan menggunakan struktur, baik struktur kata maupun kalimat, 

untuk menimbulkan efek tertentu. 

 

2.7 Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik 

yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan 

persoalan yang dipelajari. LKPD berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik 

dan juga memudahkan peserta didik dan guru melakukan kegiatan belajar 

mengajar. LKPD juga dapat didefenisikan sebagai bahan ajar cetak berupa 

lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang dicapai (Andi Prastowo, 2011: 204). Tugas-tugas yang 

diberikan kepada peserta didik dapat berupa teori dan atau praktik. Hal ini sesuai 

dengan definisi LKPD menurut Trianto (2010: 111) Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua 
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aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan 

masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Menurut 

Depdiknas (2008: 13), LKPD (student worksheet) adalah lembaranlembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik biasanya berupa petunjuk, langkah- 

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu Kompetensi Dasar 

(KD) yang akan dicapainya. 

 
 

Berdasarkan definisi LKPD di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, berisi petunjuk atau langkah- 

langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan Kompetensi Dasar dan 

indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. 

 

Berikut ini merupakan langkah-langkah penulisan LKPD yang dapat 

dikembangkan oleh guru secara mandiri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah. 

a. Melakukan analisis kurikulum; KI, KD, indikator dan materi pembelajaran. 

 

b. Menyusun peta kebutuhan LKPD. 

 

c. Menentukan judul LKPD. 

 

d. Menulis LKPD. 

 

e. Menentukan alat penilaian. 

 
 

Dalam mengembangkan bahan ajar terutama LKPD diperlukan analisis dalam 

kebutuhan belajar.Analisis kebutuhan bahan ajar menurut Daryanto dan 

Dwicahyono (2014: 175) didasarkan pada hal-hal berikut. 
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1. Analisis SK-KD Indikator 

 

2. Analisis sumber 

 

3. Pemilihan dan penentuan bahan ajar 

 
 

2.7.1 Fungsi LKPD 

 

Berdasarkan pengertian di atas LKPD memiliki beberapa fungsi. Menurut 

Prastowo (2012: 205) LKPD memiliki empat fungsi sebagai berikut. 

1. Sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun 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. 

 

LKPD selain   sebagai   media pembelajaran juga mempunyai fungsi lain, 

diantaranya: 

a) Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan pembelajaran; 

b) Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat 

waktu penyampaian topik; 

c) Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai oleh 

peserta didik; 

d) Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas; 

 

e) Membantu peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar; 
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f) Dapat membantu meningkatkan minat peserta didik jika LKPD disusun 

secara rapi, sistematis mudah dipahami oleh peserta didik sehingga menarik 

perhatian peserta didik; 

g) Dapat menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dan meningkatkan 

motivasi belajar dan rasa ingin tahu; 

h) Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau 

klasikal karena peserta didik dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 

kelompok; 

i) Dapat melatih peserta didik menggunakan waktu seefektif mungkin; 

 

j) Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah. 

 

2.7.2 Manfaat LKPD 

 

Wulandari (2013: 8-9) menyatakan bahwa peran LKPD sangat besar dalam proses 

pembelajaran karena dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar dan 

penggunaannya dalam pembelajaran dapat membantu guru untuk mengarahkan 

peserta didiknya menemukan konsepkonsep melalui aktivitasnya sendiri. 

Disamping itu LKPD juga dapat mengembangkan ketrampilan proses, 

meningkatkan aktivitas peserta didik dan dapat mengoptimalkan hasil belajar. 

Manfaat secara umum antara lain (1) membantu guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran, (2) mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, (3) 

membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari 

melalui kegiatan belajar mengajar, (4) membantu peserta didik untuk menambah 

informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 
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sistematis, (5) melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses, (6) mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan 

konsep. 

 

Berdasarkan uraian pandangan mengenai manfaat LKPD tersebut, pada penelitian 

ini disintesis bahwa manfaat LKPD yang akan dibuat dan dikembangkan yaitu 

mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, membantu peserta 

didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar secara sistematis, dan mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan 

konsep. 

 

2.7.3 Unsur-Unsur LKPD 

 

Yunitasari (2013: 10) mengemukakan bahwa, unsur yang ada dalam LKPD 

meliputi (1) judul, (2) petunjuk belajar, (3) indikator pembelajaran, (4) informasi 

pendukung, (5) langkah kerja, serta (6) penilaian. Sedangkan, menurut Widyantini 

(2013: 3), LKPD sebagai bahan ajar memiliki unsur yang meliputi (1) judul, (2) 

mata pelajaran, (3) semester, (4) tempat, (5) petunjuk belajar, (6) kompetensi yang 

akan dicapai, (7) indikator yang akan dicapai oleh peserta didik, (8) informasi 

pendukung, (9) alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas, (10) langkah kerja, 

serta (11) penilaian. 
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Berdasarkan uraian pandangan mengenai unsur dalam LKPD tersebut, pada 

penelitian ini disintesis bahwa LKPD yang akan dibuat dan dikembangkan 

memuat unsur judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator, peta konsep, 

alat dan bahan, langkah kerja dan tugas, dan penilaian. 

 
 

2.7.4 Bentuk-Bentuk LKPD 

 

LKPD yang akan dikembangkan memiliki beberapa macam bentuk yang dapat 

digunakan sebagai acuan sifat LKPD yang akan dikembangkan. Menurut Andi 

Prastowo (2012, 208-211) LKPD dikelompokkan menjadi lima macam bentuk, 

yaitu (1) LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep, (2) 

LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai 

konsep yang telah ditemukan, (3) LKPD sebagai penuntun belajar, (4) LKPD 

sebagai penguatan, dan (5) LKPD sebagai petunjuk praktikum. LKPD yang 

dikembangkan peneliti merupakan perpaduan dari LKPD sebagai petunjuk 

praktikum saat peserta didik melakukan percobaan, LKPD yang membantu 

peserta didik menemukan suatu konsep serta LKPD yang membantu peserta didik 

menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. 

 

2.7.5 Sistematika Penulisan LKPD 

 

Membuat bahan ajar bukan pesoalan yang mudah, meskipun membuatnya juga 

tidak sulit karena bahan ajar haruslah sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat 

oleh pemerintah. Prastowo (2012: 212) mengemukakan langkah-langkah dalam 

menyusun LKPD sebagai berikut. 
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1. Melakukan analisis kurikulum 

 

Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan 

LKPD.Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana 

yang memerlukan bahan ajar LKPD. Materi yang digunakan ditentukan 

dengan caramelakukan analisis terhadap materi pokok, pengalaman belajar, 

serta materi yang diajarkan. 

2. Menyusun peta kebutuhan LKPD 

 

Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD 

yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKPD-nya. Menyusun 

peta kebutuhan di ambil dari hasil analisi kurikulum dan kebutuhan yang 

diperlukan dalam pembelajaran sesuai dengan hasil analisis.Hal-hal yang 

biasa di analisis untuk menyusun peta kebutuhan diantaranya, KI, KD, 

indikator pencapaian, dan LKPD yang sudah digunakan. 

3. Menentukan judul LKPD 

 

Judul ditentukan dengan melihat hasil analisis standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau dari pengalaman belajar yang 

terdapat dalam kurikulum.Satu kompetensi dasar dapat dikembangkan 

menjadi sebuah judul LKPD.Jika kompetensi dasar tersebut tidak terlalu 

besar. 

4. Penulisan LKPD 

 

Dalam penulisan LKPD terdapat langkah-langkah yang harus 

diperhatikan.Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

menyusun LKPD. 
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a) Merumuskan kompetensi dasar 

 

Untuk merumuskan kompetensi dasar dapat dilakukan dengan melihat 

pada kurikulum yang berlaku. Kompetensi dasar merupakan turunan dari 

standar kompetensi. Untuk mencapai kompetensi dasar peserta didik 

harus mencapai indikator-indikator yang merupakan turunan dari 

kompetensi dasar. 

b) Menentukan alat penilaian 

 

LKPD yang baik harus memiliki alat penilaian untuk menilai semua yang 

sudah dilakukan. Penilain dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja 

peserta didik. Alat penilaian dapat berupa soal pilihan ganda dan soal 

essai.Penilaian yang dilakukan didasarkan pada kompetensi peserta didik, 

maka alat penilaian yang cocok adalah menggunakan pendekatan 

Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dengan demikian demikian pendidik 

dapat melakukan penilaian melalui proses dan hasilnya. 

c) Menyusun materi 

 

Sebuah LKPD di dalamnya terdapat materi pelajaran yang akan 

dipelajari. materidalam LKPD harus sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai. Ketika menyusun materi untuk LKPD ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan. Materi LKPD dapat berupa informasi 

pendukung, gambaran umum mengenai ruang lingkup materi yang akan 

dipelajari. Materi dalam LKPD dapat diambil dari berbagai sumber 

seperti, buku, majalah, jurnal, internet, dan sebagainya.Tugas-tugas yang 

diberikan dalam LKPD harus tuliskan secara jelas guna mengurangi hal- 

hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik. 
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d) Memperhatikan struktur LKPD 

 

Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam 

penyusunan LKPD. Kita terlebih dahulu harus memahami segala sesuatu 

yang akan kita gunakan dalam penyusunan LKPD, terutama bagian dasar 

dalam penyusunan LKPD sebelum melakukan penyusunan LKPD. 

Komponen penyusun LKPD harus sesuai apabila salah satu komponen 

penyusun LKPD tidak sesuai maka LKPD tidak akan terbentuk. 

 

Daryono & Dwicahyono (2014: 174) teknik penyusunan bahan ajar meliputi;1) 

analisis kebutuhan bahan ajar (analisis SK-KD-Indikator), 2) analisis sumber 

belajar, dan 3) pemilihan dan penentuan bahan ajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Analisis Penyusunan Bahan ajar Sumber Daryono & Dwicahyono 

(2014: 174) 

 
2.8 Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang mengambarkan 

prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu (Sutikno, 2014: 58). Menurut Tim Pengembang MKPD 

Kurikulum dan Pembelajaran (2011: 198), model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap 

muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial dan dalam membentuk materi-materi 
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pembelajaran termasuk buku, film-film, pita kaset, program media komputer, dan 

kurikulum (serangkaian studi panjang). Model pembelajaran berbasis proyek 

didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang 

melibatkan siswa dalam merancang, membuat, dan memampilkan produk untuk 

mengatasi permasalahan dunia nyata (Sani, 2014: 172). Priyatni menambahkan 

bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran dengan menggunakan 

tugas proyek sebagai metode pembelajaran. 

 
 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, peneliti menyimpulkan model 

pembelajaran berbasis proyek adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk 

merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam latar tutorial dan 

dalam membentuk materil-materil pembelajaran termasuk buku, film-film, pita 

kaset, program media komputer, kurikulum (serangkaian studi panjang), dan 

pembelajaran dengan menggunakan tugas proyek sebagai metode pembelajaran. 

 

2.8.1 Pengertian Model Pembelajaran 

 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembalajaran tutorial, 

dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film, komputer, dan kurikulum (Joyce dalam Trianto, 2009: 22). 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 
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pengajar dalam merencanakan proses belajar-mengajar (Soekamto dalam Trianto, 

2009: 22). Hal ini berarti bahwa model pembelajaran memberikan kerangka dan 

arah bagi guru untuk mengajar (Enggen dan Kaucahak dalam Trianto, 2009: 22). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran adalah perencanaan yang tersusun secara sistematis yang berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang dan pengajar untuk menentukan perangkat 

pembelajaran dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Istilah model 

pembelajaran digunakan berdasarkan dua alasan penting. Alasan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Istilah model memunyai makna lebih luas daripada strategi, metode, atau 

prosedur. Model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak 

dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur pembelajaran sebagai berikut. 

a. Rasional teoretik yang logis yang disusun oeh para penciptanya, 

 

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai), 

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil, dan 

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai. 

2. Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting. 

 

Model pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran, 

sintaksnya (pola urutan), dan sifat lingkungan belajarnya. Penggunaan 

model pembelajaran tertentu memungkinkan guru dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu dan bukan tujuan pembelajaran yang  lain. Sintaks 
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suatu model pembelajaran menggambarkan keseluruhan urutan langkah 

yang diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks pembelajaran 

menunjukkan dengan jelas kegiatan-kagiatan apa yang perlu dilakukan oleh 

guru atau siswa, urutan kegiatan-kagiatan tersebut, dan tugas-tugas khusus 

yang perlu dilakukan oleh siswa. 

 
2.8.2 Hakikat Model Project Based Learning 

 

Project Based Learning (PJBL) adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta 

didik (Ali & Evi, 90:2016).   Project Based Learning adalah konsep belajar di 

mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan nya 

dalam kehidupan sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan 

keterampilannya dari konteks terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses 

mengontruksi sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat (Hosnan, 2016:267). 

Project Based Learning merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam 

mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan tujuh 

komponen pembelajaran efektif (Nurhadi dalam Hosnan, 216:267). Pembelajaran 

Project Based Learning atau kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah 

pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukan kondisi alamiah 

pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang kelas, suatu 
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pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman lebih relavan dan 

berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan 

dalam pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran Project Based Learning/ 

kontekstual menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran yang 

dipelajari siswa dengan konteks materi tersebut digunakan, serta hubungan 

bagaimana seorang belajar atau cara siswa belajar. 

Pendekatan PjBL diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalaminya. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa 

manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Dalam kelas 

kontekstual , guru berusaha membantu siswa mencapai tujuan. Maksudnya, guru 

lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi atau 

materinya saja. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan baru bagi 

siswa. 

Project Based Learning mengandung tujuh komponen utama, sehingga dapat 

diterapkan dalam proses pengembangan LKPD pembelajaran. Ketujuh komponen 

Project Based Learning (PjBL) yang dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan/ inquiry, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya (Trianto dalam 

Hosnan 2016:270). Secara garis besar, langkah-langkah untuk menerapkan 

ketujuh komponen utama PJBL tersebut adalah sebagai berikut. 
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rumah dan lingkungan sekitar lainnya. Dari 

yang diketahui dari wawasan siswa maupun 

dari yang dilihat dilingkungan sekitar. 

Rincian pada LKPD Pembelajaran 

3 

Siswa diperintahkan mengamati lingkungan 

sekitar dalam menentukan suatu proyek, baik 

lingkungan sekolah maupun lingkungan 

Komponen PjBL 

2 

Penentuan Proyek 

No 

1 

1 

 

 

 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 

 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

 

d. Ciptakan “ masyarakat belajar” (belajar dalam kelompok) 

 

e. Hadirkan “model” sebagai contoh pembelajaran. 

 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

 

 
 

2.8.3 Langkah – Langkah Model Project Based Learning 

 

Hosnan (2014:327) mengemukakan pembelajaran PjBL secara umum memiliki 

pedoman langkah – langkah operasional model pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning) yang digambarkan dalam bentuk diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 2.8. Rancangan LKPD Pembelajaran Berbasis PJBL pada 

Materi Menulis Cerpen 

 

Monitoring Menguji Hasil Evaluasi 

Mendesain Menyusun 

Perencanaan 

Penentuan 

Proyek 
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No Komponen PjBL 

1 2 

 

Rincian pada LKPD Pembelajaran 

3 
 

 

2 Menyusun 

Perencanaan 

Proyek 

 

Berkaitan dengan menyusun perencanaan 

proyek, siswa diperintahkan merumuskan 

pernyataan-pernyataan mendasar terkait 

pengamatan terhadap lingkungan maupun 

tentang wawasan siswa. Buatlah 

pernyataanyang berdasarkan pemikiran atau 

imaji siswa tentang apa yang dipikirkan 

setelah melihat atau mengamati lingkungan 

sekitar. 
 

 

3 Mendesain Perencanaan 

Menulis Teks Cerpen 

 

Setelah merumuskan pertanyaan mendasar, 

kemudian susunlah desain perencanaan 

menulis teks cerpen.Desain perencanaan 

tentang pemikiran, ide-ide, dan imajinasi 

siswa sebagai pengarang. Berisi tema apa 

yang akan diangkat dalam cerpen, siapa saja 

yang akan menjadi tokoh didalam cerpen, 

bagaimana penokahannya, suasana, tempat 

dan waktu, sudut pandang yang akan 

digunakan, lalu pesan apa yang akan 

disampaikan kepada pembaca dari cerpen 

yang akan dibuat. Selain mendesain dari 

unsur pembangun cerpen, siswa juga harus 

memperhatikan struktur dari cerpen itu 

sendiri. Dimulai dari orientasi ( pengenalan 

situasi cerita), komplikasi (pengungkapan 

peristiwa), konflik, puncak konflik, dan 

penyelesaian. 
 

 

4 Menulis kembali hasil 

teks cerpen yang sudah 

di desain 

5 

Menguji hasil menulis 

teks LKPD 

 

Siswa siswi disilahkan menuliskan kembali 
hasil teks cerpen yang sudah diberikan. 

 

Pengujian ini dapat dilakukan melalui 

presentasi atau penyajian. Pada kegiatan ini, 

pendidik dapat mengukur ketercapaian 

kompetensi peserta didiknya, dan peserta 

didik dapat melihat di mana kekurangan atau 

kelebihan masing-masing teks LKPD yang 

mereka hasilkan berdasarkan masukkan dari 

siswa-siswa lain serta masukkan dari 

pendidik, dengan cara melakukan perbaikan 
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2.8.4 Kelebihan dan Kelemahan Model PjBL 

 

Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan penerapan model pembelajaran PJBL 

(Hosnan, 2016:279). 

Kelebihan: 

 

a. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil atau nyata. Artinya, Siswa 

dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di 

sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja 

bagi siswa materi itu berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang 

dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan 

mudah dilupakan. 

b. Pembelajaran lebih produktif mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada siswa karena metode pembelajaran PjBL menganut aliran 

kontruktivisme, di mana seorang siwa dituntun untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofs kontruktivisme, siswa 

diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan “ menghafal”. 

Rincian pada LKPD Pembelajaran 

3 

terhadap bagian-bagian yang dianggap salah 

di dalam teks tersebut secara berkelompok! 

Mengevaluasi Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan 

kegiatan/pengalaman   peserta didik melakukan refleksi terhadap 

dalam     memproduksi   aktivitas dan hasil produksi teks LKPD yang 

teks LKPD sudah dilakukan. Proses refleksi dilakukan 

baik secara individu maupun kelompok. 

6 

Komponen PJBL 

2 

No 

1 
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Kelemahan: 

 

1. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerjasama untuk mnemukan 

pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Guru lebih intensif 

dalam membimbing, siswa dipandang sebagai individu yang sedang 

berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat 

perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan 

demikian peran guru bukanlah sebagai instruktur atau “penguasa” yang 

memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka 

dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 

2. Guru hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari dan dengan 

sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar, namun, 

dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang 

ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang 

diharapkan semula. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Model Pengembangan 

 

Menurut Borg & Gall (1989: 624), educational research and development is 

aprocess used to develop and validate educational produc atau dapat diartikan 

bahwa penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

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 yang 

ditentukan, kualitas, atau standar yang sama (Borg & Gall, 2003:569). 

 

Educational Reserarch and Development (Educational R & D) is 

an industry-based development model in which the findings of the 

research are used to design new products and procedures, which 

then are systematically field-tested, evaluated, and refined until 

they meet specified criteria of effectiveness, quality, or similar 

standard (Borgand Gall, 2003:569). 

 

Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk 

yang sudah ada melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas 

permasalahan praktis. Metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan 

sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu (Sugiyono, 2011: 297). 

 

Selanjutnya, penelitian pengembangan atau research and development (R&D) 

adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk 

memperbaiki praktik (Sukmadinata, 2009). Penelitian Pengembangan juga 
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diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertang- 

gungjawabkan (Sujadi, 2003:164). 

 

Dari beberapa pendapat pakar di atas, penulis menentukan model pengembangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development (R&D) 

Borg & Gall yang selanjutnya lebih dikenal dengan research and development 

research (RDR) dengan langkah-langkah diadaptasi oleh peneliti. Model RDR 

dikelompokkan menjadi tiga kegiatan, yakni penelitian pendahuluan, 

pengembangan produk, dan uji kelayakan. Kegiatan uji kelayakan produk 

merupakan hal penting dalam penelitian pengembangan karena tujuan penelitian 

pengembangan adalah menguji kelayakan 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 kelayakan bahan ajar hasil pengembangan. 

 

A. Prosedur Penelitian 

 
Prosedur dalam penelitian ini adalah mengikuti prosedur penelitian dan 

pengembangan menurut Borg & Gall (dalam Sugiono, 2015: 37) yang terdiri atas 

sepuluh langkah (tahap).Sepuluh tahap tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

1. Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan 

informasi), pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala 

kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 



69 

 
 

 

 

2. Planning (perencanaan), menyusun rencana penelitian, meliputi 

kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, 

rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau 

langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. 

3. Develop Preminary form of product (pengembangan draf produk), 

pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen 

evaluasi. 

4. Preliminary field testing (uji coba lapangan awal), uji coba di lapangan pada 

1 sekolah dengan 6 sampai dengan 15 subjek uji coba. Selama uji coba 

diadakan pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket. 

5. Main product revision (merevisi hasil uji coba), memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji coba. 

6. Main field testing (uji coba lapangan), melakukan uji coba yang lebih luas 

pada 3 sampai dengan 15 sekolah dengan 20 sampai dengan 100 subjek uji 

coba. 

7. Operational product revision (penyempurnaan produk hasil uji lapangan), 

menyempurnakan produk hasil uji coba lapangan. 

8. Operational field testing (uji pelaksanaan lapangan), dilaksanakan pada 3 

skolah melibatkan 20 sampai dengan 100 subjek. Pengujian dilakukan 

melalui angket, wawancara, dan observasi serta analisis hasilnya. 

9. Final product revision (penyempurnaan produk akhir), penyempurnaan 

didasarkan masukan dari uji pelaksanaan lapangan. 
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10. Dissemination and implementation (diseminasi dan implementasi), 

melaporkan hasilnya dalam pertemuan profesional dan dalam jurnal. 

Bekerja sama dengan penerbit untuk penerbitan. 

Atas dasar ini, kesepuluh langkah dalam model penelitian dan pengembangan 

Borg & Gall tidak semuanya dilakukan peneliti. Namun, penelitian ini akan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti. Langkah-langkah hasil 

adaptasi tersebut, peneliti menyederhanakan menjadi lima tahap yang disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian sebagai berikut. 

 

3.1.1 Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

 

Penelitian pengembangan ini dimulai dengan studi pendahuluan yang merupakan 

bagian dari research pertama dalam R&D. Studi pendahuluan ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi awal tentang kebutuhan, kondisi lapangan, dan kelayakan 

dilakukannya pengembangan bahan ajar.Hasil studi pendahuluan digunakan untuk 

mendesain dan mengembangkan produk. 

 

Fokus yang penting dalam studi pendahuluan ini adalah didapatkannya deskripsi 

kebutuhan tentang bahan ajar. Dasar deskripsi kebutuhan ini adalah hasil 

penyebaran angket kebutuhan tentang perlunya bahan menulis cerpen. Angket 

ditujukan guru bahasa Indonesia dan siswa SMAN 1 Bangun Rejo, SMA 

Almakhfuziyah Kalidadi, dan SMAN 1 Kalirejo. Hasil observasi, wawancara, dan 

angket tersebut dianalisis dengan teknik triangulasi untuk mendapatkan deskripsi 

yang tepat tentang kondisi pembelajaran dan bahan ajar.Hasil analisis kebutuhan 

bahan ajar berupa deskripsi bahan ajar yang diperlukan, yaitu bahan ajar yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa SMA/MA. Hasil studi pendahuluan secara 
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Halaman sampul, kata 

pengantar, pendahuluan 

 

Gambaran umum LKPD 

 

Sistematika LKPD 
 

KI-KD-Indikator- 

Tujuan Pembelajaran 

Petunjuk Penggunaan 

LKPD 

Daftar Isi 

Pendalaman Materi 

Evaluasi 

Glosarium 

Daftar Pustaka 

 

 

 

keseluruhan dalam penelitian ini dijadikan landasan untuk menetapkan desain 

produk bahan ajar yang dikembangkan. Desain produk yanng ditetapkan yaitu 

struktur LKPD menulis cerpen berbasis PjBL untuk siswa SMA kelas XI. 

 

Produk yang dihasilkan berupa lembar kerja peserta didik dan petunjuk 

penggunaan lembar kegiatan peserta didik.Adapun desain struktur lembar 

kegiatan peserta didik adalah sebagai berikut. 

Gambar 3.1 

Desain Struktur Lembar Kegiatan Peserta Didik 

 

3.1.2 Proses Pengembangan Produk 

 
Setelah desain produk bahan ajar LKPD berbasis model PjBL, selanjutnya adalah 

proses pembuatan produk awal. Pembuatan produk awal ini didasari oleh desain 

struktur yang dihasilkan pada tahap studi pendahuluan, setelah dibuat produk awal 
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bahan ajar LKPD berbasis model PjBL, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengujian serangkain proses pengembangan produk. Proses pengembangan 

melalui empat tahapan, yaitu uji praktisi atau teman sejawat, uji ahli atau pakar 

yang layak dengan bidang kajian. Uji lapangan skala kelompok kecil dan skala 

luas/ kelas besar. 

 

3.1.2.1 Uji Praktisi atau Teman Sejawat 
 

Uji teman sejawat dilakukan untuk memperoleh masukan sebanyak mungkin dari 

teman sejawat, yaitu guru Bahasa Indonesia. Teman sejawat adalah orang yang 

sering diajak diskusi untuk memberikan penilaian, kritik, saran, dan masukan- 

masukan yang berguna untuk perbaikan revisi bahan ajar yang dikembangkan 

sampai siap diujikan pada tahap selanjutnya. Adapun penilaian meliputi bahasa, 

kesesuaian isi, kemenarikan penyajian dan kegrafikan diukur menggunakan 

angket yang diisi oleh guru. Hasil observasi selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. 

 

3.1.2.2 Uji Ahli atau Pakar 

 
Pelaksanaan uji ahli atau pakar dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari 

ahli atau pakar yang memiliki kompetensi pada bidang yang layak. Dalam hal ini 

adalah ahli dibidang 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, wawancara 

dan angket.Penilaian ahli atau pakar untuk merevisi desain produk sampai produk 

layak digunakan. 
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3.1.2.3 Uji Lapangan dalam Kelompok Kecil 

 

Uji lapangan dalam kelompok kecil melibatkan 15 siswa kelas XI dari Sembilan 

kelas atau rombongan belajar yang diambil secara acak.Pelaksanan uji kelompok 

kecil dilaksanakan di SMAN 1 Bangun Rejo. Uji lapangan dalam kelompok kecil 

dilakukan untuk mengetahui respon siswa mengenai kelayakan penggunaan 

LKPD.Hasil uji coba kelas kecil dimanfaatkan untuk merevisi rancangan produk 

LKPD sebelum diujikan dalam kelas/kelompok besar. 

 

3.1.2.4 Uji Coba Lapangan dalam Kelompok Besar 

 

Uji coba lapangan dalam kelompok besar ini dilakukan pada tiga sekolah yang 

berbeda yaitu SMAN 1 Bangun Rejo, MA Almakhfuziyah Kalidadi, dan SMAN 1 

Kalirejo.Uji coba lapangan dalam kelompok besar juga dilakukan dengan 

mengujicobakan produk pengembangan pada guru dan siswa sebagai calon 

pengguna produk berupa angket. Hasil uji coba lapangan dalam kelompok besar 

juga dimanfaatkan untuk merevisi produk. Uji coba lapangan dalam kelompok 

besar dan revisi produk dilakukan secara berkolaborasi antara teman sejawat atau 

guru, peneliti, dan memperhatikan saran atau komentar dari siswa. Uji coba 

lapangan dalam kelompok besar dilakukan sampai diperoleh produk yang siap 

untuk digunakan sebagai bahan ajar. 
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3.2 Uji Coba Produk 

 

3.2.1 Desain Uji Coba Produk 

 

Penelitian pengembangan tentunya membutuhkan rangkaian uji coba terhadap 

produk, hal ini dilakukan untuk menguji produk, apakah benar-benar dapat 

bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran atau tidak. 

 

3.2.2 Subyek Uji Coba 

 

Subyek uji coba adalah seseorang yang terlibat langsung dalam pengujian 

produkbahan ajar. Subyek uji coba produk pengembangan lkpdmenulis teks 

cerpendalam model project based learning sebagai berikut. 

a. Ahli isi dan materi bidang studi bahasa Indonesia 

 

Ahli isi bidang studi bahasa Indonesia adalah dosen yang mempunyai 

kemahiran dalam materi bahasa Indonesia khususnya materi menulis teks 

cerpen. Ahli isi danmateri bidang studi ini akan memberikan penilaian 

terhadap bahan ajar yangsudah dibuat. Penilaian buku teks menulis teks 

cerpen ini bukan hanya dari segiisi dan materi, akan tetapi bahasa yang sesuai 

dengan karakteristik siswa tingkat sekolah menengah atas dan juga penyajian 

yang menarik. Penilaian yangpaling penting adalah materi pada lkpd menulis 

teks cerpen.Penelitian, selainmemberikan penilaian pada lkpd menulis teks 

cerpen juga memberikan saranatau masukan sehingga lkpd menjadi lebih 

sempurna. 

b. Ahli desain bahan ajar 

 

Ahli desain bahan ajar adalah dosen yang mempunyai kemahiran dalam 

bidang desain. Penilaian ini dititikberatkan pada desain bahan ajar 
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kemenarikan untukdigunakan oleh kelas IX selain memberikan saran atau 

masukan sehingga bahanajar menjadi lebih sempurna. 

c. Sasaran penelitian 

 

Sasaran pada penelitian ini adalah guru dan siswa kelas XI pada tiga sekolah 

yaitu: SMAN 1 Bangun Rejo, MA Almakhfuziyah Kalidadi, dan SMAN 1 

Kalirejo. Guru dan siswa akanmemberikan penilaian terhadap lkpd menulis 

cerpen yang telahdikembangkan melalui angket yang telah disebarkan. 

 
 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

 

Peneliti memilih di SMAN 1 Bangun Rejo, MA Almakhfuziyah Kalidadi, dan 

SMAN 1 Kalirejo.Lampung Tengah pada kelas IX dengan alasan bahwa ketiga 

SMA/MA tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013. 

 

3.3 Sumber Data, Instrumen, dan Subjek Penelitian 

 

Data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, pertama data kualitatif berupa 

deskriptif yang berisi saran, kiritik, koreksi dan penilaian, siswa, praktisi dan 

pakar, kedua data kuantitatif adalah skor tes peserta didik saat uji coba produk. 

 

3.3.1 Sumber Data 

 

Kebutuhan produk bahan ajar LKPD pembelajaran menulis cerpen, Pertama, 

terdiri atas 23 peserta didik SMAN 1 Bangun Rejo, terdiri 25 peserta didikSMA 

Almakhfuziyah Kalidadi, dan terdiri 27 peserta didik SMAN 1 Kalirejo. Kedua, 

sumber data validasi produk yang akan menilai produk bahan ajar dari rekan 

sejawat, dan pakar pengembangan bahan ajar dari Universitas Lampung. 
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3.3.2 Instrumen 

 

Peneliti menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara, dan angket. 

Teknik observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan secara langsung proses 

pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi kegiatan guru 

dalam menerapkan pendekatan (metode) dalam pembelajaran, bahan ajar, media 

evaluasi dan perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran.Wawancara 

dimanfaatkan untuk mendapatkan tanggapan secara lisan dari guru dan siswa. 

Penelitian digunakan untuk menilai kelayakan LKPD menulis teks cerpen berbasis 

model PjBL. Instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner/angket. Penelitian 

ini menggunakan lembar angket tentang kelayakan LKPD pembelajaran menulis 

teks cerpen berbasis model PJBL telah disusun. Penelitian ini menggunakan 

angket berbentuk Skala Likert untuk mengetahui penilaian ahli materi, ahli media, 

praktisi, guru, dan siswa terhadap kelayakan LKPD menulis cerpen. Angket 

berbentuk Skala Likert menggunakan 5 dan 4 kategori penilaian. Skala Likert 

untuk penilaianguru menggunakan 5 kategori.Sedangkan untukahli dan siswa 

menggunkan Skala Likert dengan 4 kategori. Lembar angket yang diberikan 

kepada ahli materi dan guru berbeda dengan lembar angket yang diberikan kepada 

siswa. Perbedaan terletak pada butir penilaiannya saja. Penilaian dilakukan 

terhadap 4 aspek kreteria, yaitu aspek kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan 

kegrafisan.Aspek kriteria kelayakan bahan ajar pembelajaran menulis teks cerpen 

berbasis model PjBL ini menggunakan penilaian kelayakan materi ajar yang 

dikembangkan berdasarkan panduan pengembangan bahan ajar Departemen 

Pendidikan Nasional tahun 2008 (Depdiknas, 2008:29). 

 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk 

 

checklist   ataupun   pilihan   ganda   (Sugiyono,   2015:   135),   penelitian   ini 
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menggunakan bentuk Checklist (Ѵ) pada kolom yang tersedia. Berikut ini bentuk 

koesioner yang digunakan untuk ahli, guru, dan siswa. 

 

Tabel 3.1 Bentuk Koesioner Penilaian untuk Ahli Media 
 

 

 
No. 

 

 
INDIKATOR PENILAIAN 

 
Jawaban 

Tanggapan/ 

Saran 

Perbaikan 

TS 

(1) 

A Tampilan Isi 

1 Penulisan judul pada media LKPD 

2 Ukuran Font pada LKPD 

3 Penggunaan kata pada LKPD 

4 Kejelasan tulisan pada LKPD 

5 Kemudahan memahami alur materi pada 

LKPD 

6 Kebenaran substansi materi 

7 Kesesuaian LKPD dengan kebutuhan 

pembelajaran menulis cerpen 

8 Kesesuaian dengan kebutuhan guru atau 

siswa 

KS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

B 

9 Bentuk gambar pada LKPD 

Tampilan Gambar 

10 Ukuran gambar 

11 Kesesuaian gambar dengan tulisan 

12 Kesesuaian gambar dengan materi 

13 Komposisi warna pada LKPD 

C Fungsi Media LKPD 

14 Media LKPD sebagai sumber belajar 

15 Bahasa penyampaian yang digunakan 

mudah dipahami 

16 Interaktifitas (stimulus dan respons) 

LKPD dengan kegiatan siswa 

17 Kelengkapan penyajian materi 

18 LKPD Pembelajaran membangun siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

secara kelompok dan mandiri 

19 LKPD mampu menarik minat baca 
siswa 

20 Kesesuaian LKPD dengan kondisi dan 

strategi yang digunakan 

21 Kesesuaian LKPD dengan tujuan 
pembelajaran yang yang akan dicapai 

D Kegrafikan 

22 Ketepatan tata letak, ilustrasi, gambar, 

tabel dan foto 

23 Ketepatan memilih ukuran huruf, dan 

kesesuaian tata desain 
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Tabel 3.2 Bentuk Koesioner Penilaian untuk Ahli Materi, Praktisi dan Guru 
 

 

 
No. 

 

 
INDIKATOR PENILAIAN 

 
Jawaban 

Tanggapan/ 

S aran 

Perbaikan 

TS 

(1) 

KS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

A Kelayakan Isi 

1 Kesesuaian LKPD dengan KI dan KD 
 

2 Kesesuaian LKPD dengan indikator 
 

3 Kesesuaian kegiatan pembelajaran 

dan manfaat untuk penambahan 

wawasan pengetahuan 

4 Kesesuaian dengan kebutuhan 
pembelajaran menulis cerpen 

 

5 Kesesuaian LKPD dengan kebutuhan 

guru atau siswa 

6 Kesesuaian kegiatan terkait sikap 

sosial, pengetahuan, dan keterampilan 
 

7 Kebenaran substansi materi 

8 Kesesuaian LKPD dengan penggunaan 

kalimat efektif dan paragraf yang tidak 

terlalu panjang 

9 Kesesuaian LKPD yang tidak hanya 

memuat teori saja, tetapi bisa 

diaplikasikan dalam praktik lembar 

kerja peserta didik 

10 Langkah-langkah dalam LKPD sudah 

membimbing siswa melatih kan 

menulis cerpen berbasis PJBL 

B Kebahasaan 

11 Keterbacaan tulisan 

12 Kejelasan informasi pembelajaran 

13 Kejelasan tujuan pembelajaran 
 

14 Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 
Indonesia 

15 Penggunaan bahasa secara efektif dan 

efisien 

16 Kejelasan cara penggunaan LKPD 

tampilan/karakter/simbol/logo, warna 

24 Kombinasi antara gambar dan tulisan 

pada sampul cover LKPD menarik 

25 Desain tampilan LKPD yang sesuai 

Skor Rata-Rata 
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1 Aspek Kelayakan Isi 

a. Materi yang disajikan dalam buku ini jelas 

b. Materi dalam buku ini mudah dipahami 

c. Materi yang disajikan dalam buku ini runtut 

d. Kesesuaian materi yang disajikan dengan nilai, 

moral, sosial dalam kehidupan 

2 Aspek Keterbacaan Bahasa 

a. Kalimat dan paragraf yang digunakan jelas dan 

Dekripsi/ 

Saran 

Penilaian 

Alternatif 

Penilaian 

SS S TS STS 

Komponen No 

 

 
 

 

 
No. 

 

 
INDIKATOR PENILAIAN 

 
Jawaban 

Tanggapan/ 

S aran 

Perbaikan 

TS 

(1) 

KS 

(2) 

S 

(3) 

SS 

(4) 

C Kemenarikan Penyajian 

17 Kesesuaian isi materi secara menarik 
dan menyenangkan 

18 Kombinasi antara gambar dan tulisan 

pada sampul (cover) LKPD menarik 

19 Kesesuain materi yang disajikan 
secara runtutLKPD disusun dengan 
memandu siswa bekerjasama 
dengan temannya 

20 Materi disajikan dengan petunjuk 

kegiatan melakukan secara jelas 

21 Pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD 

sudah menuntun siswa untuk 

menemukan konsep 

D Kegrafikan 

22 Ketepatan tata letak, ilustrasi, gambar, 

tabel dan foto 
 

23 Ketepatan memilih ukuran huruf, dan 

kesesuaian desain 

tampilan/karakter/simbol/logo, 

penggunaan warna 
 

24 Penggunaan font ( jenis dan ukuran ) 

Skor Rata-Rata 
 

Lembar angket yang diberikan kepada siswa yaitu, aspek kelayakan isi, 

keterbacaan, sajian, dan kegrafisan.Aspek kriteria kelayakan bahan ajar menulis 

teks cerpen berbasis model pembelajaran PjBLakan dijabarkan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Bentuk Koesioner Penilaian untuk Siswa 
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No Komponen 

 

tidak menimbulkan makna ganda 

b. Kalimat dan paragraf yang digunakan pada 

meteri ajar ini mudah dipahami 

c. Bahasa yang digunakan dalam materi ajar ini 

komunikatif 

3 Penyajian Materi 

a. Penyajian materi dalam buku ini menimbulkan 

suasana menyenangkan 

b. Penyajian materi memberikan kesempatan 

melaksanakan tugas secara mandiri 

c. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun 

siswa berpikir kritis 

d. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun 

siswa berpikir kreatif 

e. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun 

siswa berpikir inovatif 

f. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun 

siswa menggali informasi 

g. Penyajian materi ajar ini dapat menuntun 

siswa untuk dapat mengambil keputusan 

h. Penyajian dapat menuntun siswa untuk 

berkomunikasi yang baik dengan siswa 

i. Penyajian contoh untuk memperjelas 

pemahaman siswa 

j. Penyajian bagan dan gambar untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap 

materi 

k. Penyajian latihan soal mempermudah siswa 
dalam mengerjakan 

l. Buku ini memuat tes latihan dan evaluasi yang 

dapat menguji seberapa jauh pemahaman saya 

tentang materi menulis teks eksplanasi 

4 Grafis 

a. Letak gambar seimbang antara teks dengan 

gambar 

b. Ukuran, bentuk, dan warna gambar menarik 

siswa dalam membaca dan belajar karya 

sastra 

c. Jenis dan ukuran huruf mudah dibaca 

d. Sampul buku memberi kemenarikan siswa 

Alternatif 

Penilaian 

SS S TS STS 

Dekripsi/ 

Saran 

Penilaian 

 

Keterangan: 

STS(Sangat Tidak Setuju) = 1 
TS (Tidak  Setuju) = 2 

S (Setuju) = 3 

SS (Sangat Setuju) = 4 
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3.3.3 Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini dikelompokan berdasarkan tiga tahap pokok 

penelitian.Tiga tahap penelitian tersebut yaitu subjek penelitian pada tahap studi 

pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap implementasi. Adapun dalam tahap 

pendahuluan yang dilakukan di SMAN 1 Kalirejo guna memperoleh informasi 

awal tentang kebutuhan produk bahan ajar, kondisi pembelajaran dan penggunaan 

bahan ajar, dan kelayakan dilakukannya pengembangan bahan ajar. Setelah itu uji 

kelompok besar dilakukan di SMAN 1 Bangun Rejo, SMA Almakhfuziyah 

Kalidadi, dan SMAN 1 Kalirejo. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Setelah semua data terkumpul, tahap terakhir adalah analisis data yaitu dengan 

menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan adalah menelaah 

RPP dan buku paket digunakan, lembar angket siswa dan guru, lembar validitas 

untuk uji ahli. 

1. Analisis Telaah Buku Paket yang digunakan 

 

Tahap ini untuk mengetahui materi teks cerpen yang seharusnya diajarkan 

untuk siswa SMA Kelas XI. 

2. Analisis lembar angket Ahli Materi, Ahli Media, reviewer (Guru Indonesia) 

diubah dari bentuk kualitatif menjadi kuantitatif dengan ketentuan sebagai 

berikut. Aturan pemberian skor di bawah ini sesuai menurut Sugiyono 

(2015: 135). 
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Skor 

1 

2 

3 

4 

Kategori 

TS (Tidak Sesuai) 

KS (Kurang Sesuai) 

S (Sesuai) 

SS (Sangat Sesuai) 

1 

 
2 

3 

4 

Skor Kategori 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak Setuju (TS) 

Setuju (S) 

Sangat Setuju (SS) 

 

= 

 

 

 

Tabel 3.4 Aturan Pemberian Skor untuk Ahli Materi, ahli Media, ahli 

praktisi dan guru 
 

 

 

Tabel 3.5 Aturan Pemberian Skor untuk Penilaian Siswa 
 

 

 

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

yang dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2010:109) 

 

 

Keterangan: 

            = skor rata-rata 

n = jumlah penilaian 

ΣX =jumlah skor 
 
 

4. Setelah menghitung skor rata-rata seluruh kriteria penilaian, kemudian 

diubah ke dalam hasil persentase/proporsi. Skor persentase diperoleh 

dengan cara menghitung rata-rata jawaban berdasarkan instrumen penilaian 

menurut ahli materi, 1 ahli media, 3 guru Bahasa Indonesia,   dan siswa 

SMA kelas XI. Rumus menghitung persentase kelayakan bahan ajar yaitu: 
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Sangat Kurang Layak 

Kurang Layak 

Cukup Layak 

Layak 

Sangat Layak 

0%— 20% 

21%— 40% 

41%— 60% 

61%— 80% 

81%— 100% 

1 

2 

3 

4 

5 

Kriteria Rentang Skor No 

 

 

 

 
 

Skor dari penghitungan tersebut akan menunjukkan tingkat kelayakan bahan 

ajar “LKPD Menulis Teks Cerpen berbasis Model PJBL” dari ahli media, ahli 

materi, ahli praktisi, guru dan siswa dari 3 sekolah yaitu kelas XI SMAN 1 

Bangun Rejo, SMA Almakhfuziyah Kalidadi, dan SMAN 1 Kalirejo. 

Hasil persentase skor tersebut kemudian diubah kedalam data kualitatif 

dengan menggunakan interpretasi skor menurut Riduwan & Sunarto (2009: 

23). 

Tabel 3.6 Kriteria Tingkat Kelayakan 

 

 

(Sumber: Riduwan & Sunarto, 2009:23) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai pengembangan 

LKPD menulis cerpen berbasis Project Based Learning, dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

 

1. Tahap pengembangan LKPD ini dimulai dari tahap perencanaan yang 

dilakukan berdasarkan analisis tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan 

penetapan bahan ajar. Pengembangan LKPD lebih dikhususkan untuk 

materi menulis cerpen pada pembelajaran menulis. Penambahan model 

Project Based Learning pada materi LKPD agar peserta didik   secara 

aktif dan kreatif untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta 

didik terhadap materi cerpen. 

 2. Kelayakan bahan ajar berupa LKPD Menulis cerpen berbasis model 

Project Based Learning yang telah dikembangkan memenuhi kriteria 

“sangat layak”. Penilaian tersebut berdasarkan penilaian satu ahli materi, 

satu ahli media, satu praktisi, tiga guru Bahasa Indonesia, dan peserta 

didik kelas XI SMA dari masing-masing sekolah yang dijadikan objek uji 

coba. Berikut ini persentase kelayakan produk. 

 

a. Penilain ahli materi berdasarkan keseluruhan aspek yang dinilai, 

LKPD Menulis cerpen Model Project Based Learning memperoleh 

skor akhir dengan persentase 92 dinyatakan “sangat layak” 

berdasarkan tabel tingkat kelayakan Riduwan dan Sunarto (2009: 
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23). Ahli materi menyatakan LKPD Menulis cerpen berbasis 

ModelProject Based Learning layak diuji coba dan digunakan 

dengan saran dan revisi. 

b. Penilaian ahli media dari keseluruhan aspek yang dinilai,LKPD 

Menulis cerpen Berbasis Model Project Based Learning 

memperoleh skor akhir dengan persentase 85%dinyatakan ke dalam 

kategori “layak” berdasarkan tabel tingkat kelayakan Riduwan dan 

Sunarto (2009: 23). Ahli media juga menyatakan LKPD Menulis 

Cerpen Berbasis Model Project Based Learning layak diuji coba 

dan digunakan dengan saran dan revisi. 

c. Penilaian Praktisi dari seluruh aspek yang dinila, LKPD Menulis 

cerpen Berbasis Model Project Based Learning memperoleh skor 

akhir 89 dinyatakan “sangat layak” berdasarkan tabel tingkat 

kelayakan Riduwan dan Sunarto (2009: 23) dan dapat diuji cobakan 

dan digunakan berdasarkan saran dan revisi. 

d. Penilaian tiga guru Bahasa Indonesia dari masing-masing sekolah 

menyatakan LKPD Menulis cerpen Berbasis Model Project Based 

Learning “sangat layak” untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran Menulis Cerpen Berbasis Model Project Based 

Learning. 
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5.2 Saran 

 

Saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. 

 

1. Bagi guru dan siswa, LKPD diharapkan dapat menambah wawasan, 

pelengkap buku teks, dan tambahan referensi dalam pembelajaran 

berbasis model Project Based Learning dimaksudkan agar peserta didik 

dapat secara aktif dan kreatif untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

peserta didik terhadap materi menulis cerpen. 

2. Bagi peneliti lain, disarankan untuk memanfaatkan hasil penelitian 

pengembangan ini sebagai pedoman mengembangkan bahan ajar yang 

disesuaikan dengan kebutuhan calon penggunannya, yaitu guru dan 

siswa, dan berlandaskan kurikulum yang berlaku pada materi dan kelas 

lainnya. 

3. LKPD ini diharapkan memberikan sebuah pengetahuan baru dalam 

pembuatan bahan ajar agar sebaiknya memperhatikan kondisi geografis 

setiap wilayah yang akan menggunakannya sehingga peserta didik juga 

memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan realita dan materi 

dalam LKPD tersebut. 
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