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Oleh 

 

EKA ANISTA 

 

Penelitian ini bertujuan mengembangan bahan ajar (modul) teks laporan hasil 
observasi berbasis Problem Based Learning untuk siswa SMA kelas X. Penelitian 
ini menghasilkan modul  Teks Laporan Hasil Observasi dengan menggunakan  
model Problem Based Learning untuk siswa Kelas X SMA, mendeskripsikan 
kelayakan modul tersebut, dan mengetahui keefektifan modul dalam pembelajaran 
laporan hasil observasi. 
 
Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan Borg and 
Gall yang dilaksanakan hingga tahapan ketujuh yakni, 1) melaksanakan studi 
pendahuluan  dengan mengobservasi potensi masalah, 2) mengumpulkan data 
yakni menganalisis kebutuhan dan studi literatur dengan cara observasi, 
wawancara, dan penyebaran angket, 3) mendesain produk dengan menyusun draf 
modul, 4) memvalidasi draf modul kepada ahli , 5) merevisi draf modul 
berdasarkan arahan ahli 6) menguji coba modul kepada Siswa Kelas X dan Guru 
bahasa Indonesia di SMAN 1 Banjar Agung dan SMAN 1 Bajar Baru, 7) merevisi 
modul hingga menghasilkan Modul Pembelajaran Laporan hasil Observasi 
Berbasis Problem Based Learning untuk siswa SMA kelas X.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) modul Pembelajaran Laporan Hasil 
Observasi Berbasis Problem Based Learning dapat disusun dengan menggunakan 
tujuh tahapan pengembangan Borg and Gall; (2) modul pembelajaran  tersebut 
layak digunakan dalam pembelajaran Laporan Hasil Observasi pada kelas X 
SMA. Hasil uji ahli isi, kebahasaan, dan desain tata letak memperoleh penilaian 
rata-rata 83,5 dengan kategori sangat baik. Uji kelayakan produk siswa dan guru 
Bahasa Indonesia diperoleh nilai rata-rata 84,17 dengan kategori sangat baik. Uji 
coba produk skala kecil diperoleh nilai rata-rata 86,25 dengan kategori layak dan 
uji coba skala luas diperoleh nilai rata-rata 84,69 dengan kategori sangat layak. (3) 
Berdasarkan uji keefektifan, modul ini cukup efektif untuk membantu proses 
pembelajaran. Nilai tes awal siswa adalah 77,78 dan nilai tes akhir 89.53 dengan 
skor N-Gain 0,74 berkategori tinggi. 
 

Kata kunci: modul pembelajaran, laporan hasil observasi, Problem Based  

 Learning 
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ABSTRACT 
 
 

Development of Learning Teaching (Module) Text Observation Results 
Based on Problem Based Learning for 10

th
  Grade High School Students 

By 
 

EKA ANISTA 

 
This research is development of teaching materials (modules) Reports on 
Observation Results Based on Problem Based Learning for 10

th
 grade high school  

students. This study aims to produce an Observation Result Report module using 
the Problem Based Learning model for 10

th
 grade high school  students, describe 

the feasibility of the module, and determine the effectiveness of the module in 
learning the observation report. 
 
This research method uses the Borg and Gall development research design which 
was carried out until the seventh stage, namely, 1) carrying out a preliminary 
study by observing potential problems, 2) collecting data, namely analyzing needs 
and studying literature by means of observation, interviews, and distributing 
questionnaires, 3) designing product by compiling a draft module, 4) validating 
the draft module to experts, 5) revising the draft module based on expert direction 
6) testing the module to 10

th
 grade high school  students and Indonesian language 

teachers at SMAN 1 Banjar Agung and SMAN 1 Bajar Baru, 7) revising the 
module to produce a learning module report on the results of observation based on 
problem based learning for 10

th
 grade high school  students. 

 
The results of the research show that (1) the Learning Module Module for 
Problem Based Learning Based Observation Results Reports can be compiled 
using seven stages of Borg and Gall development; (2) the learning module is 
suitable for use in learning the Observation Result Report in 10

th
 grade high 

school  students. The results of the content, language, and learning media expert 
test results obtained an assessment of 83.5 with a very good category. The product 
feasibility test by the Indonesian teacher obtained an average score of 84.17 with a 
very good category. Small-scale product trials obtained an average value of 86.25 
with a decent category and large-scale trials obtained an average value of 84.69 
with a very feasible category. (3) Based on the effectiveness test, this module is 
quite effective in helping the learning process. The student's pretest score was 
77.78 and the post test score was 89.53 with an N-Gain score of 0.74 in the high 
category. 
 
Keyword: learning module, observation report, Problem Based Learning 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahan ajar merupakan komponen yang penting guna membantu guru maupun 

peserta didik dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar meliputi 

bahan tertulis dan bahan tidak tertulis  oleh Majid (2013). Bahan tertulis meliputi 

buku, LKPD, modul pembelajaran, dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan ajar 

tidak tertulis meliputi audio, audio visual, dan bahan ajar multimedia interaktif. 

Bahan ajar penting untuk dikembangkan. Hal ini karena dengan adanya bahan ajar 

akan memudahkan peserta didik maupun guru agar memahami dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran ialah keterbatasan penggunaan 

bahan ajar yang baik. Guru biasanya hanya mengajarkan apa berdasarkan buku 

paket yang ada dan buku paket tersebut digunakan dari tahun ke tahun tanpa 

adanya revisi ataupun penyesuaian. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh guru. 

Salah satu bahan ajar yang dapat dimanfaatkan guru dalam pembelajaran ialah 

modul pembelajaran. Modul pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk 

membelajarkan konsep sebuah teori yang disesuaikan dengan karakteristik materi 

dan peserta didik. Modul pembelajaran adalah satuan program terkecil dalam 

pembelajaran yang dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan (self- 

instructional) (Winkel dalam Ramadhana, 2017). Sementara itu, modul menurut 

Meyer (1978) adalah suatu bahan ajar pembelajaran yang isinya relatif singkat 

dan spesifik yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Modul biasanya 

memiliki suatu rangkaian kegiatan yang terkoordinir dengan baik berkaitan 
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dengan materi dan media serta evaluasi. Selanjutnya, Indriyanti (dalam 

Ramadhana, 2017) menyatakan bahwa modul adalah suatu cara pengorganisasian 

materi pelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan. Modul adalah bahan 

ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan 

dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan 

dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu agar siswa menguasai 

kompetensi yang diajarkan (Darmiyatun dalam Ramadhana, 2017). 

Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan prinsip pengembangan 

kurikulum yang berlaku. Kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini adalah 

Kurikulum 2013 yang menyempurnakan kurikulum sebelumnya (Syahputra, 

2016). Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa menggunakan teks sebagai 

sarana dalam pembelajaran. Teks dalam pembelajaran bahasa sesungguhnya 

bukan hal baru. 

Hal itu sudah menjadi bagian dari komponen pembelajaran bahasa secara 

terintegrasi (Sofia, 2017). Pembelajaran teks juga diajarkan pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia, salah satunya jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Pembelajaran teks tercantum dalam silabus, tepatnya Permendikbud Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah. Salah satu teks yang diakomodasi dalam Permendikbud 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 ialah Teks Laporan Hasil Observasi. 

Pembelajaran Teks Laporan Hasil Observasi dibelajarkan pada kelas X SMA, 

tepatnya pada Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari 

minimal dua teks laporan hasil observasi. Kompetensi Dasar 4.2 Mengonstruksi 

teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. 

Laporan hasil observasi adalah tulisan yang memuat penjabaran umum atau 

melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan (observasi). Laporan hasil 

observasi menurut Nuryeni (2015) adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan 

atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan sistematik terhadap 

objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kosasih (2017) yang 
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menyatakan bahwa laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan 

fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Teks laporan hasil observasi 

menurut Harijanti (2020) adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan 

informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, 

diinvestigasi, atau diteliti secara sistematis. 

Laporan hasil observasi menurut Tim Edukatif (dalam Nuryeni, 2015) biasanya 

bisa dibuktikan secara ilmiah. Objek yang diamati biasanya berisi fakta- fakta 

yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Objek yang diamati biasanya bersifat umum. 

Laporan hasil observasi berfungsi untuk melaporkan tanggung jawab sebuah 

tugas dan kegiatan pengamatan; menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, 

keputusan dan/atau pemecahan masalah dalam pengamatan; sebagai sumber 

informasi terpercaya; dan sarana untuk pendokumentasian (Harijanti, 2020). 

Pembelajaran laporan hasil observasi merupakan salah satu pembelajaran 

berbasis teks yang penting untuk dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. 

Pembelajaran laporan hasil observasi penting untuk dibelajarkan karena 

pembelajaran laporan hasil observasi mengasah dan memberikan konsep berpikir 

yang ilmiah untuk peserta didik. Dengan adanya pembelajaran laporan hasil 

obsevasi, peserta didik diharapkan dapat memahami dan terampil dalam 

mengonstruksi sebuah laporan hasil observasi. Hal ini membuat pembelajaran 

laporan hasil observasi penting untuk dibelajarkan dan dikembangkan bahan 

ajarnya sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi itu sendiri. 

Pembelajaran tentu harus memperhatikan model pembelajaran, termasuk pula 

pengembangan bahan ajar laporan hasil observasi. Hal ini karena model 

pembelajaran ialah rangkaian penyajian materi ajar dalam proses pembelajaran 

guna mencapai tujuan pembelajaran. Dengan diterapkannya model pembelajaran 

dalam pembelajaran, pembelajaran akan lebih runtut dan sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 

Laporan Hasil Observasi ialah model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL). Model pembelajaran Problem Based Learning bertujuan melatih siswa 
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menghadapi dan menyelesaikan permasalahan konkret dalam kehidupan. Peserta 

didik dilatih kemampuan dan keterampilannya untuk mengatasi suatu 

permasalahan. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menurut 

Duch (dalam Aris, 2014) ialah model pembelajaran berbasis masalah. 

Kemudian, Kamdi (2007) mengungkapkan bahwa model pembelajaran Problem 

Based Learning ialah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memecahkan masalah melalui beberapa langkah metode ilmiah sehingga siswa 

diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah 

tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam 

memecahkan masalah. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

menurut Finkle and Torp dalam (Aris, 2014) merupakan pengembangan 

kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi 

pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan 

menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah 

permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. 

Penelitian tentang laporan hasil observasi maupun Problem Based Learning 

(PBL) telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu 

beserta hasil temuannya, Modul yang dikembangkan berbantuan aplikasi android 

dengan memanfaatkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dinyatakan valid dengan persentase skor rata-rata 79,905% dan mendapat respon 

baik dari pengguna. Selain itu, modul yang dikembangkan juga dapat digunakan 

sebagai sumber belajar guna mencapai tujuan pembelajaran (Alfiantara, Anggih , 

dkk, 2016) modul mendeskripsikan Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat 

Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia Kelas X IIS SMAN 1 Krembung 

dinyatakan sangat layak dan dapat membantu siswa dalam belajar oleh Rizky 

Dwi Merlan, Sari, dan Rahmawati (2017) modul yang dikembangkan pada materi 

Polimer kelas XII SMK berbasis Problem Based Learning (PBL) menghasilkan 

sebuah produk.  
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Hasil penilaian peserta didik terhadap modul menunjukkan persentase rata-rata 

sebesar 86,57% (sangat layak), sementara keseluruhan persentase skor rata-rata 

sebesar 89% dengan kategori sangat layak oleh Mayang, Larasati, dkk (2018) 

penelitian mengahsilkan produk berupa LKPD pada Laporan Hasil Observasi 

berbasis model pembelajaran PJBL untuk siswa SMP. Hasil penelitiannya 

menunjukkan secara keseluruhan nilai rata-rata kelayakan LKPD sebesar 84,23 

sangat layak untuk digunakan. LKPD yang dikembangkan juga terdiri 

peningkatan nilai dari pretest sebesar 78 menjadi 91 pada posttest di tiga sekolah, 

Errin, Andriyanti, Iing Sunarti, dan Siti Samhati (2020) modul yang 

dikembangkan, yakni menulis teks laporan hasil observasi dengan muatan tempat 

bersejarah di Semarang untuk siswa SMP Kelas VII. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa modul menulis Laporan Hasil Observasi dengan muatan 

tempat bersejarah di Semarang layak digunakan (Rismandari, 2020). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, belum ditemukan 

penelitian pengembangan pada ranah Laporan Hasil Observasi Kelas X SMA 

dengan menggunakan basis model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Kondisi tersebut membuat penelitian penting untuk dilaksanakan karena akan 

menambah khasanah penelitian. 

Pemanfaatan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran laporan hasil obsevasi juga sesuai dengan karakteristik observasi 

yang berbasis masalah. Pembelajaran laporan hasil observasi juga penting untuk 

dibelajarkan karena pembelajaran laporan hasil observasi mengasah dan 

memberikan konsep berpikir yang ilmiah untuk peserta didik. Hal ini menjadikan 

peserta didik dapat memahami dan terampil dalam mengonstruksi sebuah laporan 

hasil observasi. Kemudian, pengembangan bahan ajar modul pembelajaran 

Laporan Hasil Observasi Kelas X SMA dengan menggunakan basis model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) juga penting untuk dilaksanakan 

guna membantu siswa membangun konsep pengetahuan secara mandiri terkait 

materi Laporan Hasil Observasi. 
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Pemanfaatan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dimanfaatkan 

guna meruntutkan pembelajaran, memudahkan pembelajaran, dan mencapai 

tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

―Pengembangan  Bahan Ajar (Modul) Teks Laporan Hasil Observasi Berbasis 

Problem Based Learning Untuk Siswa SMA Kelas X.‖ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dikemukakan 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian. Rumusan masalah penelitian ini 

ialah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan bahan ajar teks laporan hasil observasi berbasis 

Problem Based Learning (PBL) untuk siswa SMA kelas X ? 

2. Bagaimanakah kelayakan pengembangan bahan ajar teks  laporan hasil 

observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa SMA kelas X? 

3. Bagaimanakah keefektifan pengembangan bahan ajar teks  laporan hasil 

observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa SMA kelas X? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat dikemukakan 

beberapa tujuan dalam penelitian. Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Menghasilkan proses pengembangan bahan ajar (modul) teks laporan hasil 

observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswaSMA  kelas X; 

2. Mendeskripsikan kelayakan pengembangan bahan ajar (modul) teks laporan 

hasil observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswaSMA 

kelas X ; 

3. Menguji efektivitas bahan ajar (modul) teks laporan  hasil observasi berbasis 

Problem Based Learning (PBL) untuk siswa SMA kelas X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan bahan ajar teks laporan hasil observasi ini diharapkan 

dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, yakni 

memperkaya referensi pada ranah pengembangan modul pembelajaran. Selain itu, 

hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi pembelajaran Laporan 

Hasil Observasi kelas X SMA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi 

pembaca, guru mata pelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMA, dan peneliti. 

a. Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMA, hasil 

pengembangan diharapkan dapat membantu guru Bidang Studi Bahasa 

Indonesia di SMA dalam memberikan bahan pembelajaran yang berkaitan 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi untuk kelas X. 

b. Bagi peserta didik SMA, hasil pengembangan diharapkan dapat membantu 

peserta didik dalam belajar laporan hasil observasi agar mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. Bagi peneliti dan mahasiswa, hasil penelitian dan pengembangan dapat 

dijadikan rujukan atau acuan pada penelitian yang dilakukan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian ini adalah guru SMAN 1 Banjar Agung, guru SMAN 1 

Banjar Baru,  dan siswa kelas X MIA 1 SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten 

Tulang Bawang dan kelas X MIA 1 SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Tulang 

Bawang. 

2. Objek penelitian ini adalah pengembangan modul pembelajaran berbasis 

problem based  learning dan laporan hasil observasi untuk siswa SMA kelas 

X. 

3. Lokasi dalam penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten 

Tulang Bawang dan SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. 

4. Waktu penelitian ini adalah tahun pelajaran 2022 semester ganjil.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Bahan Ajar 

Pada sebuah proses pembelajaran, keberadaan bahan ajar memiliki peran yang 

sangat penting. Bahan ajar merupakan panduan bagi guru dalam proses 

pembelajaran. Bahan ajar menjadi pedoman yang akan mengarahkan siswa untuk 

menguasai substansi kompetensi pembelajaran. 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara 

sistematis, yang digunakan guru atau peserta didik dalam proses pembelajaran 

(Pannen dalam Prastowo, 2012). Sementara itu, Widodo dan Jasmadi (2008)  

menyatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran 

yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis serta menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar adalah segala bentuk 

bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan 

proses pembelajaran (National Centre for Competency Based Training, 2007). 

Bahan ajar merupakan suatu perangkat bahan yang memuat materi pembelajaran 

yang memuat ide, fakta, konsep, prinsip kaidah, atau teori yang mengcangkup 

satu tema tertentu dan dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran (Sangkono 

dkk., 2003). Lestari (2003) juga mengemukakan definisi bahan ajar yakni 

seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan 

dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditentukan. Selain itu, Ruhimat (2011) berpendapat suatu bahan ajar haruslah 



9 
 

 

 

dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh 

guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi 

pembelajaran pada dasarnya adalah ―isi‖ dari kurikulum, yakni berupa mata 

pelajaran atau bidang studi dengan topik/subtopik dan rinciannya. 

Berdasarkan paparan di atas tentang bahan ajar, disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan sebuah bahan simpulan untuk memudahkan guru maupun siswa dalam 

kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.2 Fungsi Bahan Ajar 

Bahan ajar menurut Sulistyowati (2009) berfungsi sebagai (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 pembela jaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari dikuasainya, dan (3) alat evaluasi pencapaian atau 

penguasaan hasil pembelajaran. 

Djamah (2014) menyebutkan lima fungsi bahan ajar dalam pembelajaran. 

Pemaparannya sebagai berikut. 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan yaitu : (a) 

mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik dan (b) mengurangi beban guru dalam menyajikan 

informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan 

gairah. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

dengan cara;  (a) mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional ; dan 

(b) memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara: (a) 

perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis; dan (b) 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 
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4. Lebih menetapkan pembelajaran, dengan jalan: (a) meningkatkana 

kemampuan sumber belajar; (b) penyajian informasi dan bahan secara lebih 

konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: (a) mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang bersifat verbal dab abstrak dengan realitas yang 

sifatnya konkret; (b) memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

Sementara itu, menurut panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas (2007) 

disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi 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/dikuasai. 

3. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar sangat penting 

perannya dalam sebuah proses pembelajaran. Selanjutnya, bahan ajar diciptakan 

dengan tujuan sebagai berikut (Depdiknas, 2008). 

1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan lingkungan sosial pemelajar. 

2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar selain buku 

teks yang kadang sulit diperoleh. 

3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan tujuan penyusunan bahan ajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar sangat membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Adanya bahan ajar dapat membantu guru dalam menambah referensi pada 

kegiatan pembelajaran dan tidak hanya bergantung pada buku teks yang 

jumlahnya terbatas. Selain itu, adanya bahan ajar dapat mengubah peran guru dari 

seorang guru yang menerangkan di depan kelas menjadi guru yang berperan 

sebagai fasilitator. Bahan ajar dapat menjadi pedoman bagi guru dalam 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif dan 

interaktif. Bahan ajar dapat mengarahkan guru dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran baik itu berupa tahap-tahap kegiatan belajar hingga pada tahap 

evaluasi. Bahan ajar yang baik memiliki penugasan sebagai evaluasi pada akhir 

kegiatan belajar. 

Selain bagi guru, bahan ajar juga sangat bermanfaat bagi siswa. Manfaat tersebut 

antara lain, siswa dapat belajar tanpa mengharuskan kehadiran guru setiap saat. 

Guru diperlukan saat menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami siswa. Adanya 

bahan ajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar kapan saja dan di 

mana saja ia kehendaki. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-

masing dan belajar sesuai dengan urutan yang dipilihnya sendiri. Bahan ajar 

merupakan pedoman bagi siswa yang mengerahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

dipelajari atau dikuasainya. 

2.1.3 Karakteristik Bahan Ajar 

Karakteristik bahan ajar menurut Widodo, dkk, ( dalam Lestari, 2013) disajikan 

dalam tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Karakteristik Bahan Ajar 

No. Indikator Deskriptor 

1. Self instructional Bahan ajar yang dirancang dapat digunakan 

secara mandiri oleh siswa di dalam proses 

pembelajaran. 

2. Self contained Bahan ajar yang tersaji untuk dipelajari 

siswa berisi seluruh materi pelajaran 

dalam satu unit kompetensi dan 

subkompetensi. 

3. Stand alone Bahan ajar tidak bergantung dengan bahan 

ajar lain. 

4. Adaptive Bahan ajar dapat beradaptasi dengan 

teknologi mutakhir. 
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5. User friendly Bahan ajar memudahkan pengguna dan 

memberi kesan bersahabat baik secara 

tampilan maupun fungsi dalam 

penggunaannya. 

 

2.1.4 Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar secara sistematis memiliki prinsip yang sangat penting 

dalam pembelajaran. Oleh Imas, Kurniasih & Berlin Sani (2014) mengemukakan 

beberapa prinsip pengembangan bahan ajar, antara lain sebagai berikut. 

1. Sesuai Tahapan Saintifik 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang pendidikan 

menggunakan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh tiga 

ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

2. KI dan KD yang Terintegrasi 

Setiap bahan ajar yang hendak dibuat, konsep dasar yang harus diperhatikan 

secara khusus  adalah  membuat  kesatuan  yang  tidak terpisah  dari setiap 

Kompetensi Inti (KI) 1, 2, 3, dan 4 dalam satu unit atau dalam satu bahasan 

yang diangkat. 

Ada kaidah tentang menumbuhkan minat peserta didik, Hal ini dikemukakan oleh 

Imas, Kuriniasih & Belin Sani (2014) sebagai berikut. 

1) Untuk menumbuhkan minat terhadap suatu mata pelajaran, usahakan 

memperoleh keterangan tentang hal itu. 

2) Untuk menumbuhkan minat terhadap suatu mata pelajaran, lakukan kegiatan 

yang menyangkut hal itu. 

3) Keseimbangan tugas individu dan kelompok. 

4) Kecukupan materi untuk memahami dan melakukan KD. 

5) Melibatkan orang tua, dan jejaring (tugas pengayaan dari berbagai sumber). 
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2.1.5 Tujuan dan Manfaat Bahan Ajar 

Daryanto (2014) menyatakan bahwa bahan ajar hendaknya disusun dengan 

memerhatikan tujuan-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 buku-

buku teks yang terkadang sulit diperoleh; 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ada sejumlah manfaat 

yang dapat diperoleh apabila seorang guru mengembangkan bahan ajar sendiri, 

yakni pertama, diperoleh bahan ajar yangs sesuai tuntutan kurikulum dan 

sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kedua, tidak lagi bergantung kepada 

buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, ketiga, bahan ajara menjadi 

lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, 

keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam 

menulis bahan ajar, kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi 

pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa 

lebig percaya kepada gurunya. Di samping itu, guru juga dapat memperoleh 

manfaat lain, misalnya tulisan tersebut dapat diajukan untuk menambah angket 

kredit saat kenaikan pangkat ataupun dikumpulkan menjadi buku diterbitkan. 

2.1.6 Jenis-jenis Bahan Ajar 

Beberapa ahli pendidikan telah melakukan pengelompokan bahan ajar 

berdasarkan jenisnya. Setiap ahli memiliki justifikasi tersendiri sesuai dengan 

penelitian dan teori mereka untuk mengelompokkan jenis-jenis bahan ajar. 

Heinich, dkk. mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. 

Untuk itu, ia mengelompokkan jenis bahan ajar ke dalam  empat kelompok besar, 

yaitu: 

1. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model; 

2. Bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, filmstrips, overhead  

transparencies, proyeksi computer, 

3. Bahan ajar audio, seperti kaset dan compact disc, dan 
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4. Bahan ajar video, seperti video dan film, bahan ajar (media) komputer, 

misalnya Computer Mediated Instruction (CMI), Computer based Multimedia 

atau Hypermedia (Heinich, R.,1996). 

Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis 

dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar menurut Majid (2013) dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori, sebagai berikut. 

1. Bahan cetak (printed) antara lain hand out, 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 

disk audio. 

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. 

2.2 Modul Pembelajaran 

Modul pembelajaran adalah satuan program terkecil dalam pembelajaran yang 

dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan (self-instructional) (Winkel 

dalam Ramadhana, 2017). Sementara itu, modul menurut Meyer (1978) adalah 

suatu bahan ajar pembelajaran yang isinya relatif singkat dan spesifik yang 

disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Modul biasanya memiliki suatu 

rangkaian kegiatan yang terkoordinir dengan baik berkaitan dengan materi dan 

media serta evaluasi. Indriyanti (dalam Ramadhana, 2017) menyatakan bahwa 

modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan 

fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran mengandung 

squencing yang mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi pelajaran, dan 

synthesizing yang mengacu pada upaya untuk menunjukkan kepada pelajar 

keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang terkandung dalam  

materi pembelajaran. 
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2.2.1 Pengertian Modul 

Modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum 

tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan 

memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu agar siswa 

menguasai kompetensi yang diajarkan (Darmiyatun dalam Ramadhana, 2017). 

Pada sebuah modul terdapat beberapa hal yang harus ada yakni tujuan 

pembelajaran, materi ajar, dan evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana belajar 

yang bersifat mandiri sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai 

dengan kemampuan kecepatan pemahaman masing-masing (Sudaryanto, 2013). 

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sukiman (2011) bahwa modul adalah 

bagian kesatuan belajar yang terencana dan dirancang untuk membantu siswa 

secara individual untuk mencapai tujuan belajarnya. Siswa yang memiliki 

kecepatan tinggi dan dapat memahami materi dengan baik dalam belajar akan 

lebih cepat menguasai materi. Sementara itu, siswa yang memiliki kecepatan 

rendah  dapat mengulang-ulang lagi membaca bagian yang belum dipahaminya 

hingga dapat memahami sendiri materi tersebut. 

Modul dapat juga disebut sebagai suatu paket program bahan ajar yang disusun 

dan didesain sedemikian rupa untuk kepentingan belajar siswa. Pendekatan dalam 

pembelajaran yang digunakan  di dalam modul menggunakan atau merujuk 

kepada pengalaman siswa (Susilana, 2009). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa modul 

merupakan bahan ajar yang membantu siswa menguasai tujuan belajarnya secara 

mandiri tanpa harus selalu ada pertemuan langsung dengan guru. Paket program 

yang disusun di dalam modul didesain sedemikian rupa untuk kepentingan belajar 

siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa modul merupakan paket program yang 

disusun dan didesain sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk 

membantu siswa menguasai tujuan belajarnya. 
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2.2.2 Karakteristik Modul 

Modul tentu memiliki karakteristik yang membedakan dengan bahan ajar yang 

lain. Anwar (dalam Ramadhana, 2017), menyatakan bahwa modul adalah bahan 

ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, 

metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan dengan karakteristik modul pembelajaran sebagai 

berikut. 

Tabel 2.2 Karakteristik Modul Pembelajaran 

No. Indikator Deskriptor Subdeskriptor 

1. Self instructional Siswa mampu Memuat tujuan pembelajaran 

  membelajarkan yang jelas, dan dapat 

  diri sendiri, tidak menggambarkan pencapaian 

  tergantung pada Standar Kompetensi dan 

  pihak lain. Kompetensi Dasar. 

   Memuat materi pembelajaran 

   yang dikemas dalam unit-unit 

   kegiatan yang kecil/spesifik, 

   sehingga memudahkan 

   dipelajari secara tuntas. 

   Tersedia contoh dan ilustrasi 

   yang mendukung kejelasan 

   pemaparan materi pembelajaran. 

   Terdapat soal-soal latihan, tugas 

dan sejenisnya yang 

memungkinkan untuk mengukur 

penguasaan peserta didik. 

   Kontekstual, yaitu materi yang 

disajikan terkait dengan 

suasana, tugas atau konteks 

kegiatan dan lingkungan 

peserta didik. 
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   Menggunakan bahasa yang 

sederhana dan komunikatif. 

   Terdapat rangkuman materi 

pembelajaran. 

   Terdapat instrumen penilaian, 

yang memungkinkan peserta 

didik melakukan penilaian 

mandiri (self assessment). 

   Terdapat umpan balik atas 

penilaian peserta didik, 

sehingga peserta didik 

mengetahui tingkat penguasaan 

materi. 

   Terdapat informasi tentang 

rujukan/ pengayaan/referensi 

yang mendukung materi 

pembelajaran dimaksud. 

2. Self contained Seluruh materi 

pembelajaran dari 

satu unit kompetensi 

yang dipelajari 

terdapat di dalam 

satu 

modul utuh. 

 

3. Stand alone Modul yang 

dikembangkan tidak 

bergantung pada 

media lain atau tidak 

harus digunakan 

bersama-sama 

dengan media 

lain. 
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4. Adaptive Modul dapat 

menyesuaikan 

perkembangan 

 

  ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta 

fleksibel untuk 

digunakan di 

berbagai perangkat 

keras (hardware). 

 

5. User friendly Modul memenuhi 

kaidah akrab 

bersahabat/akrab 

dengan pemakainya. 

Setiap instruksi dan paparan 

informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya. 

   Kemudahan pemakai dalam 

merespon dan mengakses sesuai 

dengan keinginan. 

   Penggunaan bahasa yang 

sederhana dan mudah 

dimengerti. 

   Penggunaan istilah yang umum 

digunakan. 

6. Konsistensi Konsisten dalam 

penggunaan font, 

spasi, dan tata letak. 

Konsisten dalam penggunaan 

font. 

   Konsisten dalam penggunaan 

spasi. 

   Konsisten dalam penggunaan 

tata letak. 
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Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Modul yang dikembangkan 

selain memperhatikan karakteristik modul tetapi juga harus memperhatikan 

prinsip pengembangan modul. Modul yang dikembangnkan tentu harus dilihat 

terlebih dahulu kebutuhan akan modul dan kondisi yang ada sehingga modul 

yang dikembangkan benar-benar dapat menjawab persoalan di lapangan. Adapun 

prinsip pengembangan modul menurut Daryanto (2013) ialah sebagai berikut: 

1. Goal Oriented, modul hendaknya berorientasi pada tujuan/kompetensi. 

2. Self Instruction, modul hendaknya mempermudah pembelajaran. 

3. Continuous Progress, modul hendaknya maju berkelanjutan sesuai dengan 

potensi belajar. 

4. Self Contained, materi hendaknya ditata secara modular yang utuh dan lengkap. 

5. Cross Referencing, modul hendaknya rujuk silang antar modul dalam mata 

diklat atau materi. 

6. Self Evaluation, modul hendaknya terdapat penilaian secara mandiri. 

Proses penyusunan modul ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Pertama, 

menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Hal yang 

perlu diperhatikan pada tahap ini adalah karakteristik kompetensi yang harus 

dikuasai, karakteristik peserta didik, dan karakteristik konteks dan situasi 

penggunaan modul. Kedua, memproduksi atau mewujudkan fisik modul. 

Komponen modul antara lain tujuan belajar, prasyarat pengguna modul, materi 

ajar, dan bentuk-bentuk kegiatan belajar. Selanjutnya hal terakhir yang diperlukan 

dalam pembuatan sebuah modul adalah mengembangkan perangkat penilaian. 

Dalam penyusunan perangkat penilaian ini, perlu diperhatikan aspek kompetensi 

yang akan dinilai (Prastowo, 2011). 

Modul yang digunakan dalam pembelajaran perlu dievaluasi dan divalidasi secara 

periodik. Hal ini berguna untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi 

pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain 

pengembangannya. 
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2.2.3 Sistematika Penyusunan Modul 

Sebuah modul harus memiliki delapan komponen utama, yakni tinjauan mata 

pelajaran, pendahuluan, kegiatan belajar, latihan, rambu-rambu jawaban latihan, 

rangkuman, tes formatif, dan kunci jawaban tes formatif.  (Sungkono, 2003) 

1) Tinjauan Mata Pelajaran  

Tinjauan mata pelajaran berupa paparan umum mengenai keseluruhan pokok-

pokok isi mata pelajaran yang mencakup deskripsi mata pelajaran, kegunaan mata 

pelajaran, kompetensi dasar, dan petunjuk belajar. 

2) Pendahuluan  

Pendahuluan dalam modul merupakan pembukaan pembelajaran suatu modul 

yang berisi:  

a) Deskripsi singkat isi modul. 

b) Indikator yang ingin dicapai. 

c) Memuat pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya sudah diperoleh. 

d) Relevansi; urutan kegiatan belajar dan petunjuk belajar. 

3) Kegiatan Belajar 

Kegiatan belajar memuat materi yang harus dikuasai siswa. Bagian ini terbagi 

menjadi beberapa sub bagian yang disebut kegiatan belajar. Di dalam kegiatan 

belajar tersebut berisi uraian, contoh, latihan, rambu-rambu jawaban latihan, 

rangkuman, tes formatif, kunci jawaban tes formatif dan tindak lanjut. 

Secara lebih sederhana, Daryanto menggambarkan sistematika penulisan modul 

terdiri atas tiga bagian yakni pendahuluan, pembelajaran, dan Evaluasi. Pada 

bagian awal sebelum pendahuluan terdapat peta kedudukan modul dan glosarium. 

Berikut sistematika modul yang dikemukakan oleh Daryanto (Daryanto, 2013). 

1. Pendahuluan berisi latar belakang, deskripsi modul, prasyarat, petunjuk 

penggunaan modul, kompetensi, dan cek kemampuan. 

2. Bagian inti modul terdiri atas perencanaan belajar dan kegiatan belajar. 

Bagian kegiatan  belajar terdiri atas tujuan belajar, uraian materi, tugas berupa 

contoh dan umpan balik, tes formatif, dan kunci jawaban tes formatif setiap 

kegiatan belajar. Sebuah modul dapat dikelompokkan 2 - 4 kegiatan belajar. 
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3. Bagian evaluasi yang memuat soal latihan dari semua kegiatan belajar 

berserta kunci jawabannya. Selanjutnya bagian penutup memuat rangkuman 

atau kesimpulan. 

 

2.1.7 Kelebihan Modul 

Modul juga memiliki beberapa kekurangan seperti yang disampaikan oleh 

Morrison, Ross, & Kemp (2004) Kekurangan modul ialah sebagai berikut. 

1. Interaksi antarsiswa berkurang sehingga perlu jadwal tatap muka atau 

kegiatan kelompok; 

2. Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan karena itu 

perlu permasalahan yang menantang, terbuka dan bervariasi; 

3. Kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda 

mengerjakan tugas karena itu perlu membangun budaya belajar dan batasan 

waktu; 

4. Kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda 

mengerjakan tugas karena itu perlu membangun budaya belajar dan batasan 

waktu; 

5. Kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda 

mengerjakan tugas karena itu perlu membangun budaya belajar dan batasan 

waktu; 

6. Kemandirian yang bebas menyebabkan siswa tidak disiplin dan menunda 

mengerjakan tugas karena itu perlu membangun budaya belajar dan batasan 

waktu; 

7. Perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama tim, memerlukan 

dukungan fasilitas, media, sumber dan lainnya, serta 

8. Persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan 

dengan metode ceramah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu 

untuk mengadakan penelitian tentang pengembangan modul pembelajaran 

pada materi geometri bidang datar untuk meningkatkan pemahaman konsep 

dan minat siswa. 
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2.3     Laporan Hasil Observasi 

Salah satu pembelajaran Bahasa Indonesia yang diakomodasi dalam 

Permendikbud Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 ialah Laporan Hasil 

Observasi. Pembelajaran Laporan Hasil Observasi dibelajarkan pada kelas X 

SMA, tepatnya pada Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis isi dan aspek 

kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Kompetensi Dasar 4.2 

Mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek 

kebahasaan. 

Menurut Sasongko (2004) Laporan Hasil Observasi merupakan suatu jenis teks 

yang mengemukakan fakta-fakta berdasarkan pengamatan. Dengan teks 

observasi, pembaca akan memperoleh pengetahuan maupun wawasan bukan 

imajinasi. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

atau informasi sejelas-jelasnya pada pembaca. 

2.3.1 Definsi Laporan Hasil Observasi 

Priyatni (2014) mengungkapkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah tek 

yang menyampaikan informasi tentang sesuatu pengamatan dan analisis secara 

sistemati, tidak menyampaikan informasi tentang sesuatu pengamatan dan 

analisis secara sistematis, tidak dibumbui dengan respon pribadi tentang objek 

yang dilaporkan tersebut.  

Menurut Darmawati (2016) teks laporan hasil observasi (report) berisi penjabaran 

umum mengenai sesuatu yang disadarkan pada hasil kegiatan observasi.Kegiatan 

observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui 

pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi 

pengamatan. Teks laporan ini menyampaikan informasi apa adanya sebagai hasil 

pengamatan yang sistematik dan berdasarkana fakta.  Sedangkan Kemendikbud 

(2017) mengemukakan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang 

berfungsi untuk memberiakn informasi tentang suatu objek atau situasi, setelah 

diadakannya investigasi/penelitian secara sistematis. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teks laporan 

hasil observasi adalah laporan yang menyajikan fakta-fakta tentang keadaan 

peristiwa, tenpat, benda, atau orang dan menambah pengetahuan dan wawasan 

kepada pembaca. 

2.3.2 Fungsi Laporan Hasil Observasi 

Menurut Sasongko (2014), dengan laporan observasi penulis harus memaparkan 

berbagai hal yang telah dilakukan. Penulis harus menjelaskan kegiatan-kegiatan 

penting yang telah dilakukan selama melakukan observasi yang bertujuan 

memaparkan informasi atau fakta-fakta mengenai suatu objek tertentu. Objek 

yang dimaksud bisa keadaan alam, prilaku social, kondisi budaya, benda, dan 

sejenisnya. Cara pengumpulan faktanya dapat dilakukan dengan pengamatan 

biasa, wawancara, ataupun penelitian laporan dan laboratorium secara intensif. 

Dengan cara tersebut, suatu objek dapat digambarkan dengan kata-kata secara 

jelas. 

Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran umum tentang suatu 

objek, baik itu berupa suasana alam, pelaksanaan sesuatu kegiatan, keberadaan, 

organisasi, ataupun yang lainnya. Wujud teksnya dapat berupa artikel, makalah, 

ataupun laporan penelitian. Contoh laporan hasil observasi dapat disajiakan 

dalam bentuk popular. Pilihan kata dalam bentuk popular cenderung subjektif dan 

banyak kata konotatif di dalamnya. Selain itu, sebuah laporan hasil observasi 

dapat pula disajikan dengan cara formal atau bergaya katya tulis ilmiah. Kata-

kata yang digunakan dalam bentuk formal bersifat lugas. Baik yang berbentuk 

formal maupun popular, secara umum teks laporan hasil observasi bertujuan 

untuk menyampaikan fakta dengan sejelas-jelasnya. 

Adapun dalam posisinya sebagai suatu laporan, baik yang menjelaskan kegiatan, 

perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya, teks 

tersebut berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan 

yang dilaksanakan penulisnya. Dengan laporan tersebut penulis harus 

memaparkan berbagai hal yang telah dilakukan. Demikian hal dengan laporan 

hasil observasi, penulis harus menjelaskan kegiatan-kegiatan penting yang telah 

dilakukan selama melakukan observasi atas objek tertentu beserta hasil-hasilnya. 
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Langkah-langkah kegiatan observasi dan hasilnya kemudian dituangkan dalam 

bentuk laporan. Tujuannya agar kegiatan yang telah dilakukan dapat 

diketahuisecara jelas oleh pihak yang memberi tugas atau yang berkepentingan. 

Melalui laporan observasi, kondisi nyata tentang objek yang diobservasikan dapat 

dipahami secara jelas dan terperinci. 

2.3.3 Batasan Laporan Hasil Observasi 

Laporan menurut Kosasih (2012) ialah cara menyampaikan informasi kepada 

seseorang atau suatu instansi yang disusun atas dasar tanggung jawab yang 

menyampaikan informasi mengenai suatu masalah atau fakta. Laporan adalah 

suatu cara komunikasi peneliti menyampaikan informasi kepada seseorang atau 

suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan yang 

dimaksud yaitu dalam bentuk tulisan, maka dapat pula dikatakan bahwa laporan 

merupakan suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai 

sebuah masalah yang diarahkan yang telah atau tengah diselidiki, dalam bentuk 

fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang diambil (Keraf, 

2004). Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa laporan 

merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang 

suatu kegiatan yang sedang dilakukan atau telah selesai dilakukan yang disertai 

fakta-fakta, deskripsi dan informasi tentang suatu subjek. 

Observasi menurut Margono (2004) ialah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan tersebut 

berdasarkan fakta-fakta yang dilihat didengar dan dirasakan oleh pengamat. 

Sementara itu, Mustaqim (2001) membatasi observasi adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu, atau proses terjadinya suatu 

kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan. Kemudian, Suprijono (2010) membatasi observasi sebagai teknik 

penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indra secara langsung. Istilah 

observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat 

fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dan 

fenomena tersebut. Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau 
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sebagai alat re-checkingin atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang 

diperoleh sebelumnya. 

Berdasarkan pendapat ahli tentang observasi, disimpulkan bahwa observasi 

adalah suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematik terhadap objek 

berdasarkan berdasarkan fakta yang ada. 

2.3.4 Struktur Laporan Hasil Observasi 

Menurut Suhendar (2016) stuktur laporan hasil observasi dapat disajikan 

secara popular dan ilmiah. Kedua bentuk laporan tersebut kelengkapan 

bagian yang berbeda. Laporan popular memiliki bagian-bagian yang 

lebih fleksibel, tetapi bagiannya tidak lengkap. Hal itu sebagaimana 

tampak pada artikel dalam surat kabar atau majalah. Sementara itu, 

laporan ilmiah memiliki bagian lebih lengkap dan sistematika yang 

teratur. 

Laporan hasil observasi pada umumnya disajikan dalam bentuk karya 

tulis atau yang lazim disebut dengan makalah. Adapun yang dimaksud 

dengan makalah adalah karya tulis yang membahas suatu persoalan 

dengan pemecahan masalah berdasarkan hasil membaca atau hasil 

pengamatan lingkungan. Makalah biasanya disusun untuk diskusi-

diskusi resmi, seperti symposium, seminar, atau lokarya. 

Terlepas dari bentuk laporan berupa makalah ataupun artikel popular, struktur 

laporan dibentuk oleh bagian definisi umum, deskripsi berbagian, dan deskripsi 

kegunaan. Defines umum adalah menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu 

tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek 

lainnya. Definisi perbagian adalah menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek 

yang di observasikan. Deskrpsi manfaat adalah menjelaskan kegunaan dari 

paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. 
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Struktur laporan hasil observasi menurut Kemendikbud (2013) adalah unsur- 

unsur dalam teks laporan hasil observasi yang terdiri atas definisi umum yang 

menjadi pembukaan, deskripsi bagian yang menjadi isi, dan deskripsi kegunaan 

atau manfaat yang menjadi penutup. 

 

Bagan 2.1 Sesuai Kemendikbud (2013) Struktur Teks Laporan Hasil 

Observasi 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur teks laporan 

hasil observasi terdiri atas tiga bagian, yaitu definisi umum, deskripsi bagian dan 

deskripsi manfaat. 

1. Definisi umum adalah pernyataan yang memberitahu pembaca tentang apa 

yang akan dibahas teks atau jabaran deskripsi secara umum terhadap objek 

yang akan ditulis. 

2. Deskripsi bagian adalah penjabaran informasi umum, meliputi bagian-bagian 

dan karakteristik dari informasi umum. 

3. Deskripsi manfaat merupakan bagian dari penutup dari teks laporan hasil 

observasi. Pada bagian ini dijabarkan manfaat atau kegunaan suatu objek. 

 

Sejalan dengan Kemendikbud, Anderson (2003) menjelaskan bahwa teks laporan 

hasil observasi memiliki 3 struktur yaitu definisi umum, deskripsi bagian dan 

simpulan. Menurut Anderson (2003) teks report biasanya memiliki 3 unsur yaitu 

(1) definisi umum yang terdapat pada paragraf pertama, (2) deskripsi bagian yaitu 

mengenai objek yang dibahas pada bagian deskripsi umum, dan (3) simpulan. 
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1. Definisi Umum 

Definisi umum menurut Nuryeni (2015) ialah (1) pernyataan ini memberitahu 

pembaca tentang apa yang akan dibahas dalam teks, (2) pokok bahasan mencakup 

deskripsi singkat mengenai subjek, (3) dapat mencakup definisi pada pokok 

bahasan. Perhatikan contoh definisi umum pada teks laporan hasil observasi yang 

berjudul Cinta Lingkungan berikut. 

Definisi umum: 

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan 

berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan 

benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, 

binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. 

Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan 

masyarakat yang sehat, aman, tenteram, lahir dan batin. 

Perhatikan paragraf pertama teks Cinta Lingkungan. Paragraf tersebut disebut 

definisi umum karena dalam paragraf tertentu pernyataan ini memberitahu 

pembaca tentang apa yang akan dibahas dalam teks yaitu penjelasan secara umum 

mengenai pengertian lingkungan hidup. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa definisi dalam penyusunan sebuah teks merupakan usaha 

peneliti untuk memberikan arti terhadap suatu objek. 

2. Deskripsi Bagian 

Paragraf deskripsi atau deskripsi bagian menurut Nuryeni (2015) berisi 

serangkaian paragraf tentang subjek (1) setiap paragraf dimulai dengan kalimat 

utama (topik), (2) kalimat topik di setiap paragraf memperlihatkan informasi yang 

terkandung dalam paragraf selanjutnya, (3) kalimat selanjutnya memberikan 

rincian lebih lanjut, (4) setiap paragraf harus memberikan informasi mengenai 

salah satu ciri dari bahasan, (5) paragraf ini membangun sebuah deskripsi pokok 

bahasan dari laporan, (6) paragraf ini memungkinkan memuat bahasa teknis yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. Perhatikan contoh deskripsi umum pada 

laporan hasil observasi yang berjudul Cinta Lingkungan berikut. 
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Deskripsi bagian: 

Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat 

yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan 

hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, 

dan Komodo. 

Pada paragraf kedua teks Cinta Lingkungan terdapat deskripsi bagian karena 

dalam paragraf tersebut menjelaskan salah satu bagian dari lingkungan, yaitu 

Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan 

seperti dijelaskan pada paragraf di atas. Berdasarkan uraian, tersebut, 

disimpulkan bahwa deskripsi bagian adalah gambaran tentang sesuatu secara 

terperinci. Pada bagian ini dijabarkan atau dijelaskan secara rinci, ciri-ciri umum 

menjadi karakteristik dari teks laporan hasil observasi. 

3. Simpulan 

Struktur pada bagian simpulan menurut Nuryeni (2015) merupakan akhir dari sebuah 

cerita dalam teks laporan hasil observasi yang memuat ringkasan cerita.Perhatikan 

contoh simpulan pada laporan hasil observasi yang berjudul Cinta Lingkungan berikut. 

Simpulan: 

Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada 

alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain 

itu, rasa cinta itu juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap 

menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk yang 

hidup dari masa ke masa. 

Paragraf ketiga ini merupakan akhir dari sebuah teks atau dinamakan simpulan. 

Pada bagian ini berisi rangkuman dari laporan. Pada bagian ini pula dapat 

disematkan manfaat dari topik yang dibahas dalam teks. Berdasarkan uraian 

tentang struktur laporan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa struktur teks 

laporan hasil observasi memiliki kesinambungan secara berurutan. 
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Terdapat beberapa hal perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka teks laporan 

hasil observasi menurut Anderson (2003), yakni sebagai berikut. 

1. Definisi umum yang menyajikan subjek laporan, dapat menyertakan deskripsi 

singkat dan definisi termasuk di dalamnya. 

2. Serangkaian paragraf tentang subjek, biasanya paragraf baru 

menjelaskan salah satu ciri dari subjek dan dimulai dengan 

kalimat utama.  

3. Rangkuman, menyimpulkan informasi yang telah disajikan dan 

mengindikasikan akhir dari laporan. 

2.3.5 Unsur Kebahasaan Laporan Hasil Observasi 

Terdapat tujuh unsur kebahasaan yang dibutuhkan dalam menyusun teks laporan 

hasil observasi (Kemendikbud 2013). Ketujuh unsur kebahasaan tersebut, 

yaitu(1) rujukan kata; (2) kelompok kata; (3) kata berimbuhan; (4) deskripsi; (5) 

konjungsi; (6) definisi; dan (7) kebakuan kata. Berikut penjelasannya. 

1. Rujukan kata yaitu keterkaitan dua kata yang ditandai dengan penggunaan 

kata ini, itu dan di sini. Kata-kata tersebut merupakan kata penunjuk. 

2. Kelompok kata atau frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak 

membentuk arti baru. Penggunaan gabungan kata sangat mempengaruhi 

makna sebuah teks. Dengan penggunaan kata yang tepat, maka teks juga 

akan mampu menyampaikan maksud pengarang dengan tepat. 

3. Kata berimbuhan (afiks) adalah kata yang memperoleh awalan (prefiks), 

sisipan (infiks), atau akhiran (sufiks). 

4. Deskripsi (kalimat deskripsi) adalah kalimat yang menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalimat 

deskripsi ini bertujuan menggambarkan kepada pembaca terhadap apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, dicium, bahkan diimajinasikan oleh pengarang. 

5. Definisi adalah kalimat yang berisi tentang pengertian atau persamaan arti 

suatu hal yang didefinisikan. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan 

adanya kata adalah, merupakan, yaitu, dan termasuk. 

6. Konjungsi atau kata hubung sangat dibutuhkan dalam penyusunan sebuah 

teks laporan hasil observasi. 
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7. Kebakuan kata (kata baku) adalah kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang ditentukan. Dalam menyusun teks laporan hasil 

observasi, diperlukan kecermatan dalam pemilihan kata baku. 

2.3.6 Karakteristik Laporan Hasil Observasi 

Laporan hasil observasi memiliki karakteristik/sifat khusus yang membedakan 

dengan pembelajaran bahasa yang lain atau teks lainnya. Harijanti (2020) 

merumuskan sifat atau karakteristik Laporan Hasil Observasi menjadi 

tiga.Adapun ketiga karakteristik/sifat laporan hasil observasi adalah informatif, 

komunikatif, dan juga objektif. Berikut penjelasannya. 

1. Bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai 

objek yang diamati kepada pembaca. 

2. Bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah- 

olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut, tujuannya 

adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. 

3. Bersifat objektif, artinya teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan 

pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. 

2.3.7 Langkah-langkah Menyusun Teks Laporan Hasil Observasi 

Menurut Keraf (2004) langkah-langkah untuk menyusun sebuah laporan teks 

hasil observasi adalah sebagai berikut. 

1. Merumuskan tema teks laporan hasil observasi yang akan ditulis dengan cara 

menentukan objek yang diamati; 

2. Menyusun kerangka sesuai dengan struktur hasil observasi yang meliputi 

definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat; 

3. Mengembangkan kerangka teks yang telah disusun sesuai dengan data yang 

telah diperoleh; 

4. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan unsur-unsur kebahasaan. 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

2.3.8 Penilaian Laporan Hasil Observasi 

Kemendikbud (2013) menetapkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

penilaian teks laporan hasil observasi dibagi menjadi lima, yakni sebagai berikut. 

1. Isi: berkaitan dengan penguasaan dan pengembangan topik tulisan. 

2. Organisasi: berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah 

kebahasaan. 

3. Kosakata: berkaitan dengan penguasaan kata, diksi, dan keefektifannya. 

4. Penggunaan bahasa: berkaitan dengan penguasaan kata, diksi, dan 

keefektifannya. Penggunaan bahasa berkaitan dengan fungsi/urutan kata, 

konstruksinya, dan makna dalam kalimat-kalimatnya. 

5. Mekanik: berkaitan dengan aturan penelitian dan Ejaan Bahasa Indonesia 

(EBI). Berikut adalah tabel kriteria penilaian yang perlu diperhatikan pada 

laporan hasil observasi. 

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Laporan Hasil Observasi Sesuai Kemendikbud 

(2013) 

Aspek 

Penilaian 

Nilai Kriteria Bobot Nilai 

Maksimal 

(nilai x 

bobot) 

Isi 4 Sangat baik: teks laporan 7,5 30 

  hasil observasi yang disusun   

  bersifat apa adanya, berisi   

  fakta berdasarkan hasil   

  pengamatan,   

  mengungkapkan ciri-ciri dan   

  mengandung unsur budaya.   

 3 Baik: teks laporan hasil   

  observasi yang disusun   

  bersifat apa adanya,   

  mengandung unsur budaya,   

  berisi fakta berdasarkan hasil   

  pengamatan tetapi tidak   
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  mengungkapkan ciri-ciri.   

 2 Cukup: teks laporan hasil   

  observasi yang disusun   

  bersifat apa adanya dan   

  mengandung unsur budaya.   

 1 Kurang: teks laporan hasil   

  observasi yang disusun   

  bersifat mengandung unsur   

  budaya.   

Struktur 4 Sangat baik: teks laporan 5 20 

  hasil observasi disusun   

  secara runtut atau sesuai   

  dengan struktur teks (definisi   

  umum, deskripsi bagian, dan   

  deskripsi manfaat).   

 3 Baik: teks laporan hasil   

  observasi disusun secara   

  runtut, tetapi hanya   

  menyebutkan dua struktur   

  (definisi umum).   

 2 Cukup: teks laporan hasil   

  observasi yang disusun   

  hanya terdapat satu struktur   

  teks.   

 1 Kurang: struktur teks   

  laporan hasil observasi yang   

  disusun tidak jelas/ tidak   

  tersruktur sehingga   

  membingungkan.   

Kosakata 4 Sangat Baik: Penggunaan 

diksi atau istilah dalam 

menyusun teks laporan hasil 

5 20 
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observasi tepat. 

 3 Baik : Penggunaan diksi atau 

isitilah terkadang belum 

tepat, pengungkapan gagasan 

sudah tepat. 

  

 2 Cukup : Keterbatasan diksi 

atau isitilah dan kesalahan 

kerap terjadi sehingga 

pengungkapan gagasan 

terhambat. 

  

 1 Kurang: Keterbatasan 

kosakata, penggunaan diksi 

atau isitilah tidak tepat 

sehingga menyulitkan 

pembaca dalam memahami 

teks laporan hasil observasi 

yang ditulis. 

  

Kalimat 4 Sangat baik: pengungkapan 

gagasan pokok dan gagasan 

penjelas dalam teks laporan 

hasil observasi bersifat 

kohesif dan koheren. 

5 20 

 3 Baik: pengungkapan gagasan 

pokok dan gagasan penjelas 

dalam teks laporan hasil 

observasi bersifat 

kohesif. 

  

 2 Cukup: pengungkapan 

gagasan pokok dan gagasan 

penjelas dalam teks laporan 

hasil observasi bersifat tidak 

kohesif tetapi koheren. 
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 1 Kurang: pengungkapan 

gagasan pokok dan gagasan 

penjelas dalam teks laporan 

hasil observasi kacau atau 

tidak kohesif dan tidak 

koheren. 

  

Mekanik 4 Sangat baik: kesalahan 

penggunaan tanda baca sangat 

minimal (0-3). 

2,5 10 

 3 Baik: kesalahan penggunaan 

tanda baca masih kerap 

terjadi (4-7) tetapi tidak 

mengganggu pemahaman 

pembaca terhadap teks yang 

ditulis. 

  

  

2 

 

Cukup: kesalahan dalam 

penggunaan tanda baca dan 

ejaan kerap terjadi (7-10) 

sehingga kerap menimbulkan 

ketidak jelasan. 

  

 1 Kurang: kesalahan dalam 

penggunaan tanda baca dan 

ejaan sangat menonjol (>10) 

sehingga teks yang ditulis 

sulit dipahami pembaca. 

  

Jumlah nilai maksimal 100 
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2.4  Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model pembelajaran ialah rangkaian penyajian materi ajar dalam proses 

pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran berisi 

tahapan dan langkah-langkah sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran dengan pendekatan learner centered adalah 

model pembelajaran problem based learning (selanjutnya disingkat PBL). Model 

pembelajaran PBL memiliki ciri-ciri  kegiatan belajar yang dimulai dengan 

memunculkan masalah. Guru memberikan sebuah contoh masalah kepada siswa 

kemudian meminta mereka secara aktif mengidentifikasi masalah dan 

merumuskan pemecahan masalah. Pada model PBL guru berfungsi sebagai 

fasilitator untuk mengarahkan siswa memperoleh jawaban yang tepat terhadap 

masalah yang telah dilemparkan oleh guru (Taufiq, 2016). 

Pembelajaran model PBL menjadikan siswa lebih aktif dari pada guru. Guru 

menghadirkan sebuah masalah yang ditemukan di sekitar siswa, yang dapat dilihat 

langsung dalam kehidupan mereka dan menjadikan masalah tersebut sebagai 

sumber dan sarana belajar. Identifikasi dan pemecahan masalah akan memberikan 

pengalaman pada sisiwa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

menggunakan ilmu yang mereka miliki untuk menemukan solusi memperbaiki 

masalah tersebut (Anang, 2020). 

2.4.1 Batasan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran ialah Problem 

Based Learning. Model pembelajaran Problem Based Learning utamanya bertujuan 

melatih siswa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan konkret dalam kehidupan. 

Peserta didik dilatih kemampuan dan keterampilannya untuk mengatasi suatu 

permasalahan. Permasalahan yang hadir dalam kehidupan nyata peserta didik dihadirkan 

dan siswa menanggapnya dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menurut Duch (dalam Aris, 2014) sebagai 

model pembelajaran berbasis masalah. Sejalan dengan Duch, Kamdi (2007) merumuskan 

bahwa model pembelajaran Problem Based Learning ialah model pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui beberapa langkah metode ilmiah 
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sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memilki keterampilan dalam 

memecahkan masalah. 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan pengembangan 

kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi 

pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan 

menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah 

permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik (Finkle and Torp 

dalam Aris, 2014). Berdasarkan penjabaran ahli diatas, disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) ialah model pembelajaran yang 

bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Pemecahan masalah tersebut 

dilakukan oleh siswa melalui tahapan ilmiah dengan guna mempelajari 

pengetahuan yang berkaitan dengan masalah. 

2.4.2 Karakteristik Model Problem Based Learning 

Model PBL mempunyai perbedaan penting dengan pembelajaran penemuan. 

Pada pembelajaran penemuan didasarkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

disiplin ilmu dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru dan 

terbatas dalam ruang lingkup kelas, sedangkan Problem Based Learning (PBL) 

dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna di mana siswa 

mempunyai kesempatan dalam memilih dan melakukan penyelidikan apa pun 

baik di dalam maupun di luar sekolah sejauh itu diperlukan untuk memecahkan 

masalah. 

Siklus manajemen pembelajaran berbasis masalah (Cockerill, S., Stewart, G., 

Hamilton, L., Douglas, J., & Gold, 1996) meliputi hal berikut. 

1. Concrete Experience ‗berdasarkan pengalaman‘ Materi ajar diangkat dari 

masalah yang diketahui oleh peserta didik; 

2. Reflective Observation ‗pengamatan yang reflektif‘ Peserta didik 

menganalisis masalah dengan cermat berdasarkan pengetahuan yang mereka 

miliki dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.; 
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3. Active Experimentatation ‗aktif mencari solusi pemecahan masalalah‘ peserta 

didik mengimplemetasikan pengetahuan mereka untuk menganalisis 

masalah; 

4. Abstract Conceptualization 

Pada tahap ini peserta didik mengemukakan hasil analisis mereka dan 

dibahasa bersama guru. 

Model pembelajaran PBL memiliki karakteristik sebagai berikut (Anang, 2020). 

1. Proses pembelajaran dimulai dengan penyajian masalah; 

2. Masalah yang disajikan ditemukan di dunia nyata atau dapat dilihat/dirasakan 

secara langsung oleh peserta didik; 

3. Mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah bukan terfokus pada teori; 

4. Memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada peserta didik untuk 

mendapatkan pengalaman belajar dengan cara mencoba mencari solusi dari 

masalah yang diberikan; 

5. Mendiskusikan masalah dalam kelompok; 

6. Peserta didik mendemostrasikan temuan mereka. 

Masih berkaitan dengan model pembelajaran PBL (Anang, 2020) mengutip 

pendapat beberapa ahli terkait karakteristik model pembelajaran PBL. 

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Learning is student-centered (Pembelajaran berpusat kepada peserta didik) 

Proses pembelajaran dalam model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) menitikberatkan kepada peserta didik. Oleh karena itu, PBL didukung 

juga oleh teori konstruktivisme yang peserta didik didorong untuk dapat 

mengembangkan pengetahuannya sendiri.  

2. Autenthic problems for focus on the learning organizing (Masalah autentik 

menjadi fokus pada pengorganisasian pembelajaran) 

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik sehingga 

siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut. Jika mereka 

menemukan masalah serupa siswa dapat mengatasinya sesuai dengan yang 

dipelajari. 
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3. New information is acquired through self-directed learning (Informasi baru 

diperoleh melalui pembelajaran mandiri) 

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja belum mengetahui dan 

memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha untuk 

mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. 

4. Learning occurs in small group ‗pembelajaran dalam kelompok kecil‘ Model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dilaksanakan dalam kelompok 

kecil agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran guna mengembangkan 

pengetahuan secara kolaboratif. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian 

tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. 

5. Teachers act as facilitators ‗guru sebagai fasilitator‘ Pada pelaksanaan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL), guru hanya berperan sebagai 

fasilitator. Meskipun begitu guru harus selalu memantau perkembangan 

aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak 

dicapai. 

Teori yang dikembangkan Barrow, Min Liu (dalam Aris, 2014) dipaparkan 

karakteristik dari model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) ialah 

sebagai berikut. 

1. Learning is student-centered 

Proses pembelajaran dalam model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) menitikberatkan kepada siswa sebagai pembelajar. Oleh karena itu, 

PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme yang siswanya didorong untuk 

dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. 

2. Autenthic problems from the organizing focus for learning 

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik sehingga 

siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. 

3. New information is acquired through self-directed learning 

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja belum mengetahui dan 

memahami semua pengetahuan prasayaratnya sehingga siswa berusaha untuk 

mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. 
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4. Learning occurs in small group 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dilaksanakan dalam 

kelompok kecil agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran guna 

mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif. Kelompok yang dibuat 

menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. 

5. Teachers act as facilitators 

Pada pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), guru hanya 

berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu guru harus selalu memantau 

perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang 

hendak dicapai. 

2.4.3 Sintak Model Problem Based Learning 

Sebelum menerapkan model PBL guru harus mempersiapkan tujuan dan sasaran 

belajar. Tujuan akhir yang ingin dicapai harus dikomunikasikan dengan peserta 

didik. Oleh karena itu, guru harus membangun komunikasi yang baik antara siswa 

dan guru. Selain itu, guru juga harus mempersiapkan bahan diskusi yang mudah 

dipahami peserta didik sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Instrumen 

yang digunakan harus tepat sehingga guru dapat menjalankan fungsinya sebagai 

fasilitator (S. Arifin, 2021). Terkait penerapan PBL S. Arifin (2021) mengutip 

dari Arends yang menyebutkan ada lima langkah yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran model PBL. 

1. Guru mengidentifikasi persoalan, menentukan target yang harus dicapai 

peserta didik, menjelaskan instrumen utama, memotivasi siswa untuk 

melibatkan diri dalam masalah yang diberikan guru. 

2. Guru mengorganisasikan kelas. Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan 

tugas yang diberikan. 

4. Guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagai tugas dengan temannya. 

5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 
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Beberapa pendapat tentang langkah-langkah kerja model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) memiliki sintaks ataupun langkah-langkahnya sendiri, 

berbeda dengan sintaks model yang lainnya. Langkah pembelajaran dalam model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dirumuskan oleh Aris (2014), yakni 

sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, 

dll); 

3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, 

pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah; 

4. Guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagai tugas dengan temannya; 

5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

Sintaks atau tahapan model pembelajaran Problem Based learning ialah sebagai 

berikut. 

1. Orientasi siswa kepada masalah 

Kegiatan yang pertama dilakukan dalam model ini adalah dijelaskannya tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru, selanjutnya disampaikannya terkait 

logistik yang dibutuhkan, diajukannya suatu masalah yang harus dipecahkan 

siswa, memotivasi para siswa agar dapat terlibat secara langsung untuk 

melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya. 

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang 

disajikan. 
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3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan 

informasi yang relevan, mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, dan 

untuk mendapat pencerahan dalam pemecahan masalah. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu para siswa-siswinya dalam melakukan perencanaan dan 

penyiapan karya yang sesuai misalnya laporan, video atau model, serta guru 

membantu para siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam kelompoknya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

6. Guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. 

Beberapa pendapat tentang langkah-langkah kerja model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) memiliki sintaks ataupun langkah-langkahnya sendiri, 

berbeda dengan sintaks model yang lainnya. Langkah pembelajaran dalam model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dirumuskan oleh Aris (2014), yakni 

sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, 

dll); 

3. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, 

pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah; 

4. Guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagai tugas dengan temannya; 

5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian pengembangan bahan ajar teks laporan hasil observasi untuk siswa 

kelas X menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and 

Development) dipilih karena penelitian pengembangan digunakan untuk 

mengembangkan dan menghasilkan produk baru. Penelitian pengembangan tidak 

hanya berorientasi pada hasil akhir berupa produk, tetapi juga berhubungan 

dengan prosedur dan proses penelitian sebagaimana pendapat Borg and Gall 

Educational Research and development (R & D) is a process used to develop and 

validate educational products. The steps of this process are ussually referred to as 

the R & D cycle, which consists of studying research firndings pertinent to the 

product to be developed, developing the products based on these findings, field 

testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct 

the deficiencies found in the field-testing stage. In more rigorous programs of 

R&D, this cycle is repeated until the field-test data indicate that the product meets 

its behaviorally defined objectives (Borg, W.R. & Gall, 1983) Borg dan Gall 

menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan pendidikan digunakan untuk 

mengembangkan produk pendidikan dan memvalidasi produk tersebut. Langkah-

langkah yang dilakukan pada prosedur pengembangan tersebut yang dikenal 

dengan siklus R&D. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus R&D adalah 

1) hasil studi pendahuluan, 2) pengenbangan modul pembelajaran, dan 3) produk 

atau hasil modul pembelajaran. Pada program R&D yang lebih ketat, siklus ini 

diulang hingga data uji lapangan menunjukkan bahwa produk memenuhi tujuan 

yang ditetapkan secara objektif. 
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Karakteristik penelitian pengembangan adalah siklus yang diawali dengan asumsi 

adanya kebutuhan produk pendidikan di lapangan dan adanya permasalahan yang 

dapat diatasi dengan menciptakan sebuah produk tersebut. Oleh karena itu, 

penelitian R&D merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk 

menghasilkan sebuah produk pendidikan yang telah diuji kelayakan dan 

keefektifannya. Pengujian kelayakan dan keefektifan produk pendidikan ini dapat 

dilakukan dengan memvalidasi dan menguji produk tersebut ke lapangan atau 

kepada sasaran penelitian.  

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi 

langkah kerja yang dikembangkan oleh Borg dan Gall. Prosedur ini dipilih karena 

memiliki langkah kerja yang terperinci dan sederhana. Prosedur dan langkah 

pengembangan dijelaskan pada diagram berikut. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur penelitian Borg dan Gall 

Penelitian pengembangan bahan ajar berbentuk modul pembelajaran pada materi Laporan 

Hasil Observasi untuk siswa kelas X SMA hanya mengadopsi tujuh dari sepuluh tahap 

yang telah dipaparkan. Mengutip pendapat dari Borg and Gall bahwa yang terbaik adalah 

melakukan proyek dengan skala kecil hanya melibatkan sedikit rancangan pembelajaran 

yang asli. Cara lain memperkecil proyek adalah membatasi pengembangan hanya 

beberapa langkah dari tahapan penelitian dan pengembangan (Borg and Gall 1983). 
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Merujuk pada pendapat di atas, penelitian hanya mengakomodasi tujuh tahap. 

Pengembangan modul pembelajaran sampai pada langkah ketujuh, yakni 

operasional product revision (penyempurnaan produk hasil uji lapangan). Hal ini 

karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga langkah 

pengembangannya terbatas. Selain itu program pascasarjana atau tesis, penelitian 

pengembangan dapat dihentikan sampai dihasilkan draf final tanpa pengujian 

hasil. 

Penelitian ini memiliki tuhuan akhir menciptakan sebuah produk berupa modul 

yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran laporan hasil observasi. 

Modul yang dirancang adalah modul pembelajaran laporan hasil observasi. 

Modul ini digunakan untuk peserta didik sekolah menengah. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, 

dan SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. Waktu penelitian 

dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2021/2022.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dan pengembangan penelitian ini merujuk pada prosedur 

pengembangan dari Borg & Gall dalam Sugiyono (2016). Pengembangan dari 

Borg & Gall mengusung langkah-langkah penelitian pengembangan (the R & D 

cyle) untuk keperluan pendidik yaitu, (1) Research and information (penelitian 

dan pengumpulan informasi), (2) Planning (perencanaan), (3) Develop 

preliminary form of product (pengembangan desain/draf produk awal), (4) 

Preliminary field testing (uji coba lapangan awal), (5) Main product revision 

(revisi hasil uji coba lapangan awal), (6) Main field testing (uji lapangan), (7) 

Operasional product revision (penyempurnaan produk hasil uji lapangan), (8) 

Operasional field testing(uji lapangan operasional), (9) Final product revision 

(penyempurnaan produk akhir), (10) Dessemination and implementation 

(diseminasi dan implementasi). 
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Penelitian pengembangan bahan ajar berbentuk modul pembelajaran pada materi 

Laporan Hasil Observasi untuk siswa kelas X SMA hanya mengadopsi tujuh dari 

sepuluh tahap yang telah dipaparkan. Mengutip pendapat dari Borg and Gall 

bahwa yang terbaik adalah melakukan proyek dengan skala kecil hanya 

melibatkan sedikit rancangan pembelajaran yang asli. Cara lain memperkecil 

proyek adalah membatasi pengembangan hanya beberapa langkah dari tahapan 

penelitian dan pengembangan (Borg and Gall 1983). Merujuk pada pendapat di 

atas, penelitian hanya mengakomodasi tujuh tahap. Pengembangan modul 

pembelajaran sampai pada langkah ketujuh, yakni operasional product revision 

(penyempurnaan produk hasil uji lapangan). Hal ini karena adanya keterbatasan 

waktu, tenaga dan biaya sehingga langkah pengembangannya terbatas. Selain itu 

program pascasarjana atau tesis, penelitian pengembangan dapat dihentikan 

sampai dihasilkan draf final tanpa pengujian hasil. 

Langkah-langkah modifikasi dibagi menjadi tiga tahapan utama  yaitu: 

1) hasil studi pendahuluan, 

2) pengembangan modul pembelajaran, dan 

3) produk atau hasil modul pembelajaran. 

Tiga tahapan di atas kemudian mengakomodasi tahapan-tahapan sebagai 

berikut. 

1) Studi pendahuluan (potensi masalah); 

2) Pengumpulan data (analisis kebutuhan dan studi literatur); 

3) Desain produk (pengembangan desain/draf produk awal), 

4) Validasi desain oleh ahli, 

5) Main product revision (revisi produk hasil uji coba lapangan awal), 

6) Main field testing (uji coba produk), 

7) Operasional product revision (penyempurnaan produk hasil uji 

lapangan). 
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3.3.1 Studi Pendahuluan 

Tahapan studi pendahuluan dilakukan guna mendapatkan informasi awal 

terkait kebutuhan produk yang akan dikembangkan, yaitu modul 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi untuk siswa kelas X SMA. Studi 

pendahuluan dilaksanakan dengan cara meninjau kondisi sekolah, 

berupa ketersediaan modul pembelajaran/bahan ajar Laporan Hasil 

Observasi untuk siswa kelas X SMA dan kondisi serta hasil 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi. Hasil kegiatan studi 

pendahuluan selanjutnya digunakan sebagai acuan mendesain dan 

mengembangkan produk. Tahap ini dilakukan dengan mengobservasi 

ataupun wawancara dengan beberapa praktisi dan siswa. 

 

Hasil temuan pada studi pendahuluan digunakan untuk mengetahui pentingnya 

pengembangan modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi untuk siswa 

kelas X SMA. Selain itu hasil temuan digunakan sebagai acuan 

mengembangkan modul pembelajaran. 

3.3.2 Pengembangan dan Perancangan Produk 

Tahapan pengembangan dan perancangan produk ialah tahapan lanjutan dari hasil 

studi pendahuluan yang dilakukan. Studi pendahuluan yang telah dilaksanakan 

menyatakan bahwa adanya kebutuhan pengembangan dan penyediaan 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi. Setelah mendapatkan informasi dan data 

pada kegiatan studi pendahuluan, maka dilanjutkan dengan pengembangan dan 

perancangan produk. modul disusun berdasarkan struktur fisik buku secara umum 

seperti: 

1) Sampul (cover); 

2) Sampul dalam; 

3) Halaman judul;  

4) Daftar isi; 

5) Kata pengantar; 

6) Isi;  

7) Daftar pustaka, 

8) Glosarium. 
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3.3.3 Evaluasi Produk 

Evaluasi pengembangan modul pembelajaran kalimat dalam Laporan Hasil 

Observasi dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (1) uji ahli atau pakar yang 

relevan dengan bidang kajian, meliputi materi, kebahasaan, dan desain tata letak, 

(2) penilaian teman sejawat meliputi penilaian materi, kebahasaan, dan desain 

tata letak. 

1. Uji Ahli/Pakar 

Uji ahli/pakar merupakan bentuk untuk menilai kelayakan produk 

pengembangan yang dilakukan. Penilaian tersebut berdasarkan masukan dari 

ahli yang memiliki kompetensi pada bidang kajian yang relevan. Modul 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based Learning 

(PBL) untuk siswa kelas X SMA diuji oleh para ahli melalui tiga aspek, yaitu 

aspek materi/ isi modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis 

Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA. Pada tahap ini, para 

pakar melakukan pengujian terhadap produk yang dikembangkan sebelum 

digunakan. 

Hasil uji ahli/ pakar berupa komentar, kritik, saran, koreksi, dan penilaian 

terhadap produk pengembangan, yakni modul pembelajaran Laporan Hasil 

Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL). Pengujian produk 

pengembangan dilakukan dengan beberapa cara, seperti diskusi dan angket 

penilaian produk. Hasil uji oleh para pakar digunakan untuk penyempurnaan 

produk.. 

2. Penilaian Teman Sejawat/Praktisi 

Penilaian teman sejawat/praktisi dilaksanakan untuk mendapatkan masukan 

dari guru-guru Bahasa Indonesia di SMA terkait modul yang dikembangkan. 

Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan respon guru pada produk berupa 

modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based 

Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA yang dikembangkan. Penilaian 

meliputi isi, kebahasaan, kemenarikan penyajian dan kegrafikan. Penilaian 

keempat aspek tersebut dilakukan dengan menggunakan angket yang diisi oleh 

guru. Hasil penilaian kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan 

pendekatan kualitatif. 



48 
 

 

 

3. Uji skala kecil 

Kegiatan berikutnya yang dilakukan setelah pengembangan produk awal 

adalah melakukan uji skala kecil. Uji skala kecil merupakan bentuk probality 

sampling. Probality sampling (Setiadi, 2006: 39) adalah sampel acak 

sederhana. Pemanfaatan probality sampling dalam penelitian ini agar setiap 

individu dalam populasi akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

dipilih atau dijadikan sampel penelitian. 

Uji skala kecil bersifat terbatas yakni dengan menerapkan produk awal pada 

10 peserta didik. Pelaksanaan uji skala kecil bertujuan agar mendapatkan 

respon peserta didik terhadap kelayakan penggunaan modul pembelajaran 

Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa 

kelas X SMA yang dirancang. Pelaksanaan uji skala kecil dilaksanakan pada 

siswa kelas X SMAN 1 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Hasil uji 

skala kecil dijadikan acuan guna merevisi rancangan modul pembelajaran 

Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa 

kelas X SMA sebelum diujikan di skala luas. 

4. Skala Luas 

Uji coba produk skala luas dilaksanakan setelah merevisi hasil uji coba skala 

kecil. Uji coba produk berupa modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi 

berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA pada skala 

luas dilaksanakan kepada sejumlah siswa di SMAN 1 Banjar Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang dan SMAN 1 Banjar Baru, Kabupaten Tulang 

Bawang. Terdapat dua kelas uji, yakni Kelas X MIA 1 SMAN 1 Banjar Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang dan  Kelas X MIA 1 SMAN 1 Banjar Baru, 

Kabupaten Tulang Bawang. Uji skala luas dilakukan guna mengetahui 

kelayakan produk, yakni bahan ajar modul pembelajaran Laporan Hasil 

Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA. 
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5. Uji Kelayakan 

Kelayakan bahan ajar modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis 

Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA kemudian dinilai. 

Penilaian dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia dan juga Siswa SMA kelas X 

di dua kelas uji, yakni Kelas X MIA 1 SMAN 1 Banjar Agung, Kabupaten 

Tulang Bawang dan Kelas  X MIA 1 SMAN 1 Banjar Baru, Kabupaten Tulang 

Bawang. 

a. Uji Kelayakan Pakar/Ahli dan Praktisi 

Kegiatan penganalisisan data diperoleh dari hasil angket. Penganalisisan 

dilakukan dengan mencari rata-rata skor skala likert berdasarkan tiap-tiap 

aspek. Pemberian nilai untuk tiap-tiap aspek bergantung peneliti sendiri 

(Setiadi, 2006: 59). Untuk penelitian ini, peneliti memberikan penilaian angket 

dilakukan dengan kriteria TB = tidak baik diberi skor 1, CB = cukup baik 

diberi skor 2, B = baik diberi skor 3, SB = sangat baik diberi skor 4. Hasil rata-

rata penilaian angket tersebut kemudian dihitung berdasarkan rumus berikut 

 

Keterangan: 

    = skor rata-rata 

N = jumlah penilaian 

ΣX = jumlah skor 

(Sudjana, 2010:109) 

Hasil penilaian selanjutnya dirumuskan ke dalam nilai kuantitatif. Nilai kuantitatif 

kemudian dikonversikan ke dalam nilai kualitatif dengan menggunakan pedoman 

penskoran skala lima menurut Riduwan & Sunarto (2009). 
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Tabel 3.1 Penilaian Kelayakan Pengembangan Modul Pembelajaran 

No Rentang Skor Kriteria 

1 0%— 20% Sangat Kurang Layak 

2 21%— 40% Kurang Layak 

3 41%— 60% Cukup Layak 

4 61%— 80% Layak 

5 81%— 100% Sangat Layak 

 

(Sumber: Riduwan & Sunarto, 2009) 

b. Uji Kelayakan Penggunaan Modul Pembelajaran 

Data kualitatif yang diperoleh dari pengisian angket oleh siswa digunakan 

untuk mengetahui kelayakan penggunaan modul pembelajaran Laporan Hasil 

Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA 

pada Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari 

minimal dua teks laporan hasil observasi. Kompetensi Dasar 4.2 

Mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan 

aspek kebahasaan. 

Penilaian angket meliputi penilaian kemenarikan modul pembelajaran, 

kemudahan penggunaan, dan kemanfaatan modul pembelajaran. Hasil isian 

angket kemudian dijadikan data kelayakan penggunaan. Data yang diperoleh, 

selanjutnya dianalisis berdasarkan skor penilaian siswa pada uji coba skala 

luas. Hasil penilaian angket tersebut kemudian dihitung berdasarkan rumus 

berikut. 

∑   nilai yang dihasilkan 

Nilai daya tarik = X  100 

∑ nilai maksimal 
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Nilai yang diperoleh kemudian dikonversikan ke dalam kategori penilaian pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.2 Konversi Penilaian Pengembangan Modul Pembelajaran 

Kategori Persentase Kategori 

75 ≤ x ≤ 100 Sangat baik 

50 ≤ x < 75 Baik 

25 ≤ x < 50 Cukup baik 

0 ≤ x < 25 Kurang baik 

 

Penilaian kuesioner dilakukan dengan kriteria TB = tidak baik, CB = cukup baik, 

B = baik, dan SB = sangat baik. Hasil rata-rata penilaian angket tersebut 

kemudian dihitung berdasarkan rumus berikut: 

Hasil penilaian selanjutnya dirata-ratakan dan dikelompokkan ke dalam kriteria 

penilaian berikut. 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Kelayakan 

No Rentang Skor Kriteria 

1 0%— 20% Sangat Kurang Layak 

2 21%— 40% Kurang Layak 

3 41%— 60% Cukup Layak 

4 61%— 80% Layak 

5 81%— 100% Sangat Layak 
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3.3.4 Uji Keefektivan Modul yang Dikembangkan 

Tahapan selanjutnya adalah menghitung efektivitas dengan menghitung rata-rata 

pretes, postes, dan N-gain. Pengujian keefektivitasan produk digunakan 

perhitungan manual dengan rumus efektivitas N-gain, sebagai berikut. 

 

         
                         

                        
 

Keterangan: 

N-gain = gain yang ternormalisasi 

Pretes = nilai awal pembelajaran 

Postes = nilai akhir pembelajaran 

Setelah diperoleh skor gain maka dapat diformulasikan dalam kriteria N-gain 

yang dikemukakan Meltzer (2002). 

Tabel 3.4 Kriteria Interpretasi N-gain 

No Rata-rata Gain 

Ternormalisasi 

Kriteria 

1  g > 0,7 tinggi 

2 0,3 < g ≤ 0,7 sedang 

3  g ≤ 0,3 rendah 

 

Kriteria keefektifan bahan ajar jika skor N-gain minimal berkategori sedang  

(Sundayana, 2015) 

3.4 Validasi Pakar/Ahli 

Validasi pakar/ ahli melalui angket uji pakar/ ahli untuk menilai kelayakan Modul 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) 

untuk siswa kelas X SMA yang dikembangkan. Terdapat tiga validasi yang 

dilakukan, yakni validasi materi, validasi kebahasaan, dan validasi desain. 

Berikut disajikan instrumen validasi tersebut. 
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3.4.1 Validasi Materi 

Validasi materi dilakukan untuk mengetahui kevalidan produk yang 

dikembangkan. Validasi materi dilakukan oleh ahli di bidangnya. Aspek yang 

dinilai dalam validasi materi ialah 1) kesesuaian materi dengan KD, 2) keakuratan 

materi, 3) pendukung materi pembelajaran, dan 4) kemutakhiran materi. Berikut 

disajikan instrumen validasi materi. 

Tabel 3.5 Angket Validasi Materi 

 No Indikator Deskriptor Kriteria 

SB B CB TB 

1 Kesesuaian Materi 

dengan KD 

1. Kelengkapan materi     

  2. Keluasan cakupan isi materi     

  3. Kedalaman materi     

2 Keakuratan Materi 4. Keakuratan konsep dan 

definisi 

    

  5. Keakuratan prinsip     

  6. Keakuratan data dan fakta     

  7. Keakuratan contoh     

  8. Keakuratan soal     

  9. Keakuratan gambar, diagram, 

dan  ilustrasi 

    

  10. Keakuratan notasi, simbol, 

dan ikon 

    

  11. Keakuratan acuan pustaka     

3 Pendukung Materi 

Pembelajaran 

12. Penalaran (reasoning)     

  13. Keterkaitan     

  14. Komunikasi (write and talk)     

  15. Penerapan     

  16. Kemenarikan materi     

  17. Mendorong untuk mencari     
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informasi lebih jauh 

4 Kemutakhiran 

Materi 

18. Kesesuaian materi dengan  

     perkembangan ilmu 

    

TOTAL     

Keterangan: 

SB = Sangat Baik jika seluruhnya sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

B = Baik jika sebagian besar sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

CB = Cukup Baik 50% sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

TB = Tidak Baik jika tidak sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

3.4.2 Validasi Desain 

Validasi desain dilakukan untuk mengetahui kevalidan desain pada produk yang 

dikembangkan. Validasi Desain dilakukan oleh ahli di bidangnya. Aspek yang 

dinilai dalam validasi Desain ialah kualitas grafis dan kualitas kertas. Berikut 

disajikan instrumen validasi desain. 

Tabel 3.6  Angket Validasi Desain 

No Indikator Deskriptor Kriteria 

SB B CB TB 

1 Kualitas Grafis 1. Tata letak teks dan gambar     

  2. Kesesuaian pemilihan  

background 

    

  3. Kesesuaian pemilihan ukuran 

dan jenis huruf 

    

  4. Kesesuaian warna     

  5. Kemenarikan sajian     

2 Kualitas Kertas 6. Kertas yang digunakan tidak 

mudah robek 

    

  7. Kertas yang digunakan bersih 

dan tidak buram 

    

TOTAL     
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Keterangan: 

SB = Sangat Baik jika seluruhnya sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

B = Baik jika sebagian besar sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

CB = Cukup Baik 50% sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

TB = Tidak Baik jika tidak sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

3.4.3 Validasi Kebahasaan 

Validasi kebahasaan dilakukan untuk mengetahui kevalidan bahasa yang 

digunakan pada produk yang dikembangkan. Validasi kebahasaan dilakukan oleh 

ahli di bidangnya. Aspek yang dinilai dalam validasi kebahasaan ialah 1) 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, 2) kekomunikatifan, dan 

3) keruntutan dan keterpaduan antar paragraf. Berikut disajikan instrumen 

validasi kebahasaan. 

Tabel 3.7  Angket Validasi Kebahasaan 

No Indikator Deskriptor Kriteria 

SB B CB TB 

1 Kesesuaian 

dengan Tingkat 

Perkembangan 

Peserta Didik 

1. Kesesuaian dengantingkat    

    perkembangan intelektual 

    

2. Kesesuaian dengan tingkat  

    perkembangan sosial     

    emosional 

    

2 Kekomunikatifan 3. Keterbacaan pesan     

4. Ketepatan kaidah bahasa     

3 Keruntutan dan 

Keterpaduan 

Antar Paragraf 

5. Keruntutan dan 

keterpaduan antar bab 

    

6. Keruntutan dan 

keterpaduan antar paragraf 

    

TOTAL     
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Keterangan: 

SB = Sangat Baik jika seluruhnya sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

B = Baik jika sebagian besar sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

CB = Cukup Baik 50% sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

TB = Tidak Baik jika tidak sesuai dengan indikator dan deskriptor. 

3.5 Data Penelitian  

Data analisis kebutuhan dan data kelayakan diperoleh melalui angket yang 

dibagikan kepada responden. Penggunaan angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien jika diketahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden. 

Ada dua jenis angket (Setiyadi, 2008), yaitu angket pertanyaan tertutup dan 

angket pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang dapat dijawab responden 

dengan mengemukakan pendapat atau memberi informasi. Sementara angket 

tertutup merupakan pertanyaan yang yang di jawab dengan ya atau tidak atau 

dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang telah ditentukan jawabannya. 

Data-data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi studi pendahuluan, studi 

pustaka, penilaian produk oleh validator, hasil uji coba produk dan keefektifan 

produk secara daring pada guru bahasa Indonesia tingakat SMA. 

1. Data Studi Pendahuluan 

Pengumpulan informasi studi pendahuluan yang dilakukan dalam rangka 

pengumpulan data penelitian meliputi 3 kegiatan. Pertama, pengamatan 

(observasi). Materi disampaikan berupa poin-poin penting yang dijelaskan. 

Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah. Data kedua adalah 

pengumpulan dan pendokumentasian. Ketiga data analisis kebutuhan yang 

dilakukan dengan menyebarkan angket siswa dan guru bahasa Indonesia 

tingkat SMA. 
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2. Studi Pustaka 

Data penelitian melalui studi pustaka diperoleh dengan metode catat. Data 

yang dikumpulkan adalah literatur yang berkaitan dengan laporan hasil 

observasi. Literatur tersebut meliputi konsep isi dan kebahasaan laporan hasil 

observasi, analisis isi dan kebahasaan laporan hasil observasi dan 

mengontruksi laporan hasil observasi. 

3. Data Penilaian Kelayakan Produk 

Penilaian modul melalui angket diberikan oleh ahli atau pakar pada bidang 

kajian yang relevan, teman sejawat dan peserta didik. Ahli/pakar yang terlibat 

dalam penilaian modul adalah ahli media, ahli materi dan praktisi. Ahli materi 

akan memberikan penilaian terhadap kesesuiana materi modul dengan tujuan 

pembelajaran. Ahli materi adalah pakar pembelajaran yang telah diakui 

keahliannya dalam menyusun modul pembelajaran. Ahli media akan 

memberikan penilaian tentang tata letak. Penilaian berkaitan dengan kerangka 

modul dan tampilan modul sebagai bahan ajar. Penilaian praktisi diberikan 

kepada guru. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan respon guru kepada 

produk berupa modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem 

Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA yang dikembangkan. 

Penilaian ini meliputi isi, kebahasaan, kemenarikan penyajian dan kegrafikan. 

Penilaian keempat aspek tersebut dilakukan dengan menggunakan angket yang 

diisi oleh guru. Hasil penilaian kemudian dianalisis secara deskriptif 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

4. Data Penilaian Uji Coba Produk 

Data penilaian uji coba produk. Kegiatan berikutnya yang dilakukan setelah 

pengembangan produk awal adalah melakukan uji skala kecil. Uji skala kecil 

merupakan bentuk probality sampling. Probality sampling (Setiadi, 2006) 

adalah sampel acak sederhana. 
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Pemanfaatan probality sampling dalam penelitian ini agar setiap individu dalam 

populasi akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih atau dijadikan 

sampel penelitian. 

Uji skala kecil bersifat terbatas yakni dengan menerapkan produk awal pada 10 

peserta didik. Pelaksanaan uji skala kecil bertujuan agar mendapatkan respon 

peserta didik terhadap kelayakan penggunaan modul pembelajaran Laporan Hasil 

Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA 

yang dirancang. Pelaksanaan uji skala kecil dilaksanakan pada siswa kelas X 

SMAN 1 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Hasil uji skala kecil 

dijadikan acuan guna merevisi rancangan modul pembelajaran Laporan Hasil 

Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA 

sebelum diujikan di skala luas. 

Uji coba produk skala luas dilaksanakan setelah merevisi hasil uji coba skala 

kecil. Uji coba produk berupa modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi 

berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA pada skala 

luas dilaksanakan kepada sejumlah siswa di SMAN 1 Banjar Agung, Kabupaten 

Tulang Bawang  dan SMAN 1 Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Terdapat 

dua kelas uji, yakni Kelas X MIA 1 SMAN 1 Banjar Agung, Kabupaten Tulang 

Bawang dan X MIA 1 SMAN 1 Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Uji 

skala luas dilakukan guna mengetahui kelayakan produk, yakni bahan ajar modul 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) 

untuk siswa kelas X SMA. 

Tabel 3.8 Jumlah Siswa Uji Skala Kecil 

No Nama Sekolah Jumlah 

1. SMAN I Banjar Agung 10 Peserta Didik 

 

Tabel 3.9 Jumlah Siswa Uji Skala Luas 

No Nama Sekolah Jumlah 

1. SMAN I Banjar Agung 32 Peserta Didik 

2. SMAN 1 Banjar Baru 32 Peserta DidiK 
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Uji efektivitas dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen soal terkait materi 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan. Pada pengujian ini, 

penulis dibantu oleh guru subjek Bahasa Indonesia dari masing-asing sekolah 

tempat dilakukan penelitian. 

Sebelum diuji coba, penulis melihat data peserta didik dan nilai dalam materi Teks 

Laporan Hasil Observasi yang kemudian dijadikan nilai pretes. Langkah selanjutnya 

adalah pelaksanaan pembelajaran menggunakan produl Modul Pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Nilai yang diperoleh kemudian dijadikan postes. 

3.6 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang diteliti. Berikut disajikan beberapa imstrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.10  Instrumen Wawancara kepada Guru terhadap Kebutuhan 

Modul Pembelajaran 

No. Aspek Pertanyaan 

1. Ketersediaan bahan 

ajar 

Apakah Bapak/ Ibu menggunakan bahan ajar 

sebagai panduan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

materi Laporan Hasil Observasi? 

Jika ada, apakah bahan ajar tersebut buatan sendiri? 

Jika tidak ada, apa panduan pembelajaran materi 

Laporan Hasil Observasi yang biasa digunakan? 

2. Kesesuaian dengan 

kompetensi inti 

pembelajaran 

Apakah panduan kegiatan belajar siswa yang 

digunakan sudah sesuai dengan KI dan KD 

pembelajaran materi Laporan Hasil Observasi? 

Jika tidak sesuai, apa kekurangan panduan kegiatan 

tersebut yang masih harus diperbaiki atau 

dilengkapi? 

3. Penyajian Apakah bahan ajar yang digunakan memudahkan 

Bapak/ Ibu dalam mencapai tujuan belajar siswa 

yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari 
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minimal dua teks laporan hasil observasi dan 

mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan 

memerhatikan isi dan aspek kebahasaan? 

  Apakah bahan ajar yang digunakan memberikan 

panduan langkah- langkah belajar Laporan Hasil 

Observasi? 

  Adakah Bapak/ Ibu mengalami kendala selama 

memberikan materi Laporan Hasil Observasi 

menggunakan panduan yang ada? 

  Jika ada, kendala apa yang mendasari kesulitan 

mengajarkan materi Laporan Hasil Observasi? 

  Apakah bahan ajar yang digunakan menerapkan 

model pembelajaran? 

  Jika iya, apakah model pembelajaran yang 

digunakan efektif, sesuai, dan mencapai tujuan 

pembelajaran? 

  Jika tidak, model pembelajaran yang bagaimana 

yang diharapkan untuk diterapkan dalam bahan ajar? 

4. Pengayaan materi Apakah panduan kegiatan belajar siswa yang 

digunakan memberikan pengayaan materi? 

  Jika ada, pengayaan seperti apa yang disajikan 

dalam materi Laporan Hasil Observasi ini? 

  Jika tidak ada, pengayaan seperti apa yang 

diinginkan dalam pembelajaran materi Laporan 

Hasil Observasi? 

  Apakah Bapak/ Ibu membutuhkan panduan kegiatan 

dalam bentuk Modul Pembelajaran untuk membantu 

membelajarkan materi Laporan Hasil Observasi 

kepada siswa? 
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Selain pada guru, wawancara juga dilakukan pada siswa untuk mengetahui 

kebutuhan modul pembelajaran sebagai panduan pembelajaran materi Laporan 

Hasil Observasi. 

Tabel 3.12 Instrumen Wawancara kepada Siswa terhadap Kebutuhan Modul 

Pembelajaran 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Ketersediaan Modul 

Pembelajaran 

Apakah Anda menggunakan Modul Pembelajaran 

sebagai panduan kegiatan pembelajaran Laporan 

Hasil Observasi? 

Jika tidak ada, apa panduan pembelajaran Laporan 

Hasil Observasi yang biasa digunakan? 

2. Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran 

Apakah panduan kegiatan belajar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran Laporan Hasil Observasi? 

Jika tidak sesuai, apa kekurangan panduan kegiatan 

tersebut yang masih harus diperbaiki atau 

dilengkapi? 

3. Penyajian Apakah bahan ajar/modul pembelajaran yang 

digunakan memudahkan Anda untuk mencapai 

tujuan belajar Laporan Hasil Observasi, yaitu 

menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 

dua teks laporan hasil observasi dan mengonstruksi 

teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan 

isi dan aspek kebahasaan? 

Apakah siswa mengalami kendala memahami materi 

Laporan Hasil Observasi untuk menganalisis isi dan 

aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan 

hasil observasi dan mengonstruksi teks laporan hasil 

observasi dengan memerhatikan isi dan aspek 

kebahasaan dalam menggunakan panduan yang ada? 
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Selain wawancara kepada guru dan siswa, terdapat juga instrument penilaian 

teman sejawat/praktisi melalui angket uji untuk menilai kelayakan modul 

pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) 

untuk siswa kelas X SMA yang dikembangkan. Berikut disajikan instrument 

penilaian teman sejawat/praktisi. 

Tabel 3.13 Instrumen Penilaian Teman Sejawat/ Praktisi untuk Uji Coba 

Modul Pembelajaran 

 

Indikator 

 

Aspek 

SB B CB TB 

Bahasa Modul pembelajaran menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami. 

    

Modul pembelajaran menggunakan 

bahasa Indonesia yang sesuai dengan 

kaidah PUEBI. 

    

Modul pembelajaran menggunakan 

kalimat-kalimat yang efektif. 

    

Modul pembelajaran menggunakan 

paragraf-paragraf yang tidak terlalu 

panjang. 

    

Jika ada, kendala apa yang mendasari kesulitan 

menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 

dua teks laporan hasil observasi dan mengonstruksi 

teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan 

isi dan aspek kebahasaan? 

Apakah siswa membutuhkan panduan kegiatan 

dalam bentuk Modul Pembelajaran untuk 

menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 

dua teks laporan hasil observasi dan mengonstruksi 

teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan 

isi dan aspek kebahasaan? 
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Isi Modul 

pembelajaran 

Materi yang disajikan sistematis     

Materi pada modul sesuai dengan 

kebutuhan pada pembelajaran Laporan 

Hasil Observasi. 

    

Modul pembelajaran tidak hanya 

memuat teori saja, tetapi bisa 

diaplikasikan dalam 

praktik. 

    

Modul tidak hanya memuat teori saja, 

tetapi bisa diaplikasikan dalam praktik. 

    

Modul pembelajaran memudahkan 

dalam memahami materi Laporan Hasil 

Observasi. 

    

Kemenarikan 

Penyajian 

  

Modul pembelajaran menyajikan 

materi secara menarik. 

    

Contoh-contoh dalam modul 

pembelajaran sesuai dengan 

lingkungan pembelajar Laporan Hasil 

Observasi. 

    

Materi yang disajikan melibatkan 

pembaca secara aktif. 

    

Modul pembelajaran menimbulkan 

motivasi belajar bagi pembaca. 

    

Kegrafisan Modul pembelajaran memenuhi 

kelengkapan fisik anatomi buku. 

    

Modul pembelajaran memuat daftar 

kepustakaan. 

    

Modul pembelajaran memiliki ilustrasi 

dan penggunaan warna yang sesuai. 
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Penilaian oleh teman sejawat/praktisi yaitu guru Bahasa Indonesia yang 

dilakukan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang paling sesuai 

berdasarkan kriteria 1 = tidak baik/sesuai, 2= cukup baik / sesuai, 3 = baik / 

sesuai, 4 = sangat baik / sesuai. Selain penilaian, guru Bahasa Indonesia juga 

memberikan saran perbaikan sehingga modul pembelajaran Laporan Hasil 

Observasi berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA 

yang dikembangkan layak untuk digunakan. Angket uji coba modul pembelajaran 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran Laporan Hasil Observasi untuk siswa 

kelas X SMA juga diberikan kepada peserta didik. Angket diberikan kepada 

siswa untuk mengetahui respon dan penilaian peserta didik terhadap modul 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Pemberian angket penilaian dilakukan 

dengan dua tahap, yaitu uji skala kecil dan uji skala luas. Respon dan penilaian 

siswa pada uji terbatas menjadi masukan perbaikan sebelum diujicobakan pada 

skala luas. Penilaian angket dilaksanakan dengan menggunakan skala likert. 

Penilaiannya dengan cara memilih kriteria/pilihan jawaban yang sesuai dengan 

modul yang telah mereka pelajari dengan memilih kolom ―TM‖ (Tidak 

Menarik/Sesuai) diberi skor 1, jika kurang menarik ―KM‖ (Kurang Menarik/ 

Sesuai) diberi skor 2, jika menarik ―M‖ (Menarik/ Sesuai) diberi skor 3, jika 

sangat menarik ―SM‖ (Sangat Menarik/ Sesuai) diberi tanda (√), skor 4. 

Tabel 3.13 Angket Uji Coba Modul Pembelajaran kepada Siswa 

 

No 

 

Pertanyaan 

Pilihan Jawaban  

Keterangan TM KM M SM 

A. Kemenarikan Modul Pembelajaran 

1. Apakah variasi penggunaan huruf 

(ukuran, bentuk, jenis dan warna) 

membuat modul pembelajaran 

menarik dipelajari? 

     

2. Apakah ilustrasi yang ada membuat 

modul pembelajaran menarik 

dipelajari? 

     



65 
 

 

 

3. Apakah desain layout membuat modul 

pembelajaran menarik dipelajari? 

     

4. Apakah penggunaan variasi warna 

membuat modul pembelajaran 

menarik dipelajari? 

     

5. Apakah dengan penggunaan gambar-

gambar membuat modul pembelajaran 

menarik dipelajari? 

     

6. Apakah kesesuaian permasalahan 

membuat modul pembelajaran 

menarik dipelajari? 

     

7. Apakah dengan adanya contoh 

membuat modul pembelajaran 

menarik dipelajari? 

     

 

8. 

Apakah kesesuaian gambar membuat 

modul pembelajaran menarik 

dipelajari? 

     

9. Apakah format evaluasi dalam modul 

pembelajaran menarik untuk 

dikerjakan? 

     

10. Apakah format keseluruhan modul 

pembelajaran membuat modul 

pembelajaran menarik dipelajari? 

     

B. Kemudahan Penggunaan 

1. Apakah cakupan isi modul 

pembelajaran mempermudah Anda 

menggunakan bahan ajar? 

     

 

2. 

Apakah kejelasan isi modul 

pembelajaran mempermudah Anda 

menggunakan bahan ajar? 
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3. Apakah alur penyajian modul 

pembelajaran mempermudah Anda 

menggunakan bahan ajar? 

     

 

4. 

Apakah bahasa yang digunakan dalam 

modul pembelajaran dapat dipahami 

secara jelas sehingga mempermudah 

Anda menggunakan bahan ajar? 

     

5. Apakah kejelasan pemaparan materi 

modul pembelajaran mempermudah 

Anda menggunakan bahan ajar? 

     

 

6. 

Apakah petunjuk/ perintah/ panduan 

dalam modul pembelajaran dapat 

dipahami maksudnya secara jelas 

sehingga mempermudah Anda 

menggunakan bahan ajar? 

     

 

7. 

Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam 

modul pembelajaran dapat Anda 

pahami maksudnya secara jelas 

sehingga mempermudah penggunaan 

bahan ajar? 

     

C. Kemanfaatan Modul Pembelajaran dalam Pembelajaran 

 

1. 

Apakah modul pembelajaran 

membantu Anda meningkatkan minat 

mempelajari materi? 

     

2. Apakah modul pembelajaran 

membantu Anda mempelajari materi 

secara lebih mudah? 

     

 

3. 

Apakah evaluasi (uji kompetensi) yang 

ada membantu Anda mengetahui 

kemampuan konsep yang Anda 

kuasai? 
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Tabel 3.14  Kisi-kisi Modul Pembelajaran 

No. Indikator Deskriptor Subdeskriptor 

1. Self instructional Siswa mampu 

membelajarkan 

diri sendiri, tidak 

tergantung pada 

pihak lain. 

Memuat tujuan pembelajaran 

yang jelas, dan dapat 

menggambarkan pencapaian 

Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. 

Memuat materi pembelajaran 

yang dikemas dalam unit-unit 

kegiatan yang kecil/spesifik, 

sehingga memudahkan 

dipelajari secara tuntas. 

Tersedia contoh dan ilustrasi 

yang mendukung kejelasan 

pemaparan materi 

pembelajaran. 

Terdapat soal-soal latihan, 

tugas dan sejenisnya yang 

memungkinkan untuk 

mengukur penguasaan peserta 

didik. 

Kontekstual, yaitu materi yang 

disajikan terkait dengan 

suasana, tugas atau konteks 

kegiatan dan lingkungan 

peserta didik. 

Menggunakan bahasa yang 

sederhana dan komunikatif. 

Terdapat rangkuman materi 

pembelajaran. 

Terdapat instrumen penilaian, 

yang memungkinkan peserta 
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didik melakukan penilaian 

mandiri (self assessment). 

Terdapat umpan balik atas 

penilaian peserta didik, 

sehingga peserta didik 

mengetahui tingkat penguasaan 

materi. 

Terdapat informasi tentang 

rujukan/ pengayaan/referensi 

yang mendukung materi 

pembelajaran dimaksud. 

2. Self contained Seluruh materi 

pembelajaran dari 

satu unit 

kompetensi yang 

dipelajari terdapat 

di dalam satu 

modul utuh. 

 

3. Stand alone Modul yang 

dikembangkan 

tidak bergantung 

pada media lain 

atau tidak harus 

digunakan 

bersama-sama 

dengan media 

lain. 

 

4. Adaptive Modul dapat 

menyesuaikan 

perkembangan 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi, 
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serta fleksibel 

untuk digunakan 

di berbagai 

perangkat keras 

(hardware). 

5. User friendly Modul memenuhi 

kaidah akrab 

bersahabat/akrab 

dengan 

pemakainya. 

Setiap instruksi dan paparan 

informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya. 

Kemudahan pemakai dalam 

merespon dan mengakses 

sesuai dengan keinginan. 

Penggunaan bahasa yang 

sederhana dan mudah 

dimengerti. 

Penggunaan istilah yang umum 

digunakan. 

6. Konsistensi Konsisten dalam 

penggunaan font, 

spasi, dan tata 

letak. 

Konsisten dalam penggunaan 

font. 

Konsisten dalam penggunaan 

spasi. 

Konsisten dalam penggunaan 

tata letak. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian sangat berkaitan erat dengan metode 

penelitian yang digunakan. Hasil pengumpulan data kemudian ditelaah dan 

dicantumkan dalam hasil tulisan. Penelitian pengembangan ini menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan angket. 
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1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

mengenai pengembangan produk yang dilaksanakan, yaitu pengembangan 

modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based 

Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA. Teknik ini dilaksanakan dengan 

melakukan pengamatan terhadap kondisi ketersediaan modul pembelajaran 

Laporan Hasil Observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru dan peserta didik. Hal ini dilaksanakan 

untuk mengetahui kondisi pembelajaran Laporan Hasil Observasi guna 

mengetahui kebutuhan pengembangan modul pembelajaran Laporan Hasil 

Observasi untuk siswa kelas X SMA. 

3. Angket 

Pengumpulan data melalui angket ditujukan kepada ahli/ pakar yang 

memiliki kompetensi pada bidang kajian yang relevan, yakni aspek isi, 

kebahasaan, dan desain tata letak. Pemanfaatan angket bertujuan untuk 

mendapatkan penilaian yang terukur pada produk yang dikembangkan, yaitu 

modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi berbasis Problem Based 

Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA. Selain itu, pemanfaatan angket 

bertujuan untuk mendapatkan deskripsi objektif tentang kelayakan produk 

yang dikembangkan, yaitu modul pembelajaran Laporan Hasil Observasi 

berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk siswa kelas X SMA. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penelitian pengembangan Modul Pembelajaran Laporan Hasil Observasi 

Berbasis Problem Based Learning untuk Siswa Kelas X SMA, tepatnya pada 

Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua 

teks laporan hasil observasi. Kompetensi Dasar 4.2 Mengonstruksi teks laporan 

hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Metode 

penelitian menggunakan Borg and Gall yakni, 1) studi pendahuluan (potensi 

masalah), 2) pengumpulan data (analisis kebutuhan dan studi literature), 3) 

desain produk (pengembangan desain/draf produk awal), 4) validasi desain 

oleh ahli , 5) revisi produk hasil uji coba lapangan awal, 6) uji coba produk, 7) 

penyempurnaan produk hasil uji lapangan. 

2. Modul penulisan sudah layak digunakan sebagai Media Pembelajaran Laporan 

Hasil Observasi Berbasis Problem Based Learning untuk Siswa Kelas X SMA 

pada Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari 

minimal dua teks laporan hasil observasi. Kompetensi Dasar 4.2 

Mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek 

kebahasaan mendapatkan hasil penilaian kelayakan penggunaan modul 

pembelajaran, meliputi komponen kemenarikan didapatkan hasil sebesar 84,22; 

kemudahan penggunaan didapatkan hasil sebesar 84,99; dan kemanfaatan 
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didapatkan hasil sebesar 85,55. Sementara itu, hasil rata-rata keseluruhan 

kelayakan penggunaan dari uji coba dua kelas luas diperoleh nilai kelayakan 

sebesar 84,69. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemenarikan, kemudahan, dan 

kemanfaatan modul pembelajaran tergolong ke dalam kategori sangat baik dan 

layak untuk digunakan sebagai Modul Pembelajaran Laporan Hasil Observasi 

Berbasis Problem Based Lerning untuk siswa kelas x SMA. 

3. Uji efektivitas menyatakan bahwa produk modul pembelajaran yang 

dikembangkan memperoleh skor N-Gain 0,74 berkategori tinggi. Kategori 

tinggi dari skor N-gain tersebut menyatakan bahwa produk modul 

pembelajaran efektif digunakan dalam pembelajaran materi Teks Laporan 

Hasil Observasi. Keefektifan produk dapat dilihat dari meningkatnya hasil 

belajar peserta didik setelah menggunakan produk yang dikembangkan 

dibandingkan dengan pembelajaran sebelum menggunakan produk. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Bagi guru Bahasa Indonesia SMA Kelas X, hasil pengembangan Modul 

Pembelajaran Laporan Hasil Observasi Berbasis Problem Based Learning 

untuk Siswa Kelas X SMA dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Laporan 

Hasil Observasi. Hasil pengembangan ini menjadikan guru tidak harus 

membeli bahan ajar, tetapi dapat memanfaatkan langsung hasil 

pengembangan. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan modul 

pembelajaran secara mandiri dengan mengikuti tahapan yang telah peneliti 

lakukan dan disesuaikan dengan lingkungan pembelajaran yang ada. 

2. Bagi peserta didik SMA Kelas X, hasil pengembangan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar, khususnya dalam bentuk modul pembelajaran pada materi 

Laporan Hasil Observasi pada Kompetensi Dasar 3.2 Menganalisis isi dan 

aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Kompetensi 

Dasar 4.2 Mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi 

dan aspek kebahasaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi 

teoretis tentang pengembangan modul pembelajaran. Selain itu, peneliti 

selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian pada kompetensi dasar yang lain 

di Kelas X SMA dan dengan model pembelajaran yang di Kelas X SMA, 

sehingga modul pembelajaran menjadi bervariasi dan lengkap. 
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