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KATA PENGANTAR 

 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan 
jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut terus 
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus memenuhi 
kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi 
tersebut harus dikembangkan secara utuh,  sehingga terintegrasi dalam kinerja 
guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK dan 
PMP memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan mengikuti 
Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Awal 
(UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi guru digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang dinyatakan belum memenuhi standar 
minimal UKA diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang di 
selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar memenuhi 
kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan ajar atau 
modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil analisi 
kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum memenuhi standar 
minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

 
 Jakarta,  Juni 2012 

 Kepala Badan PSDMPK dan PMP  
 
 

 Syawal Gultom 
 NIP 19620203 198703 1 002 
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MODUL 7 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 
 
 

 

A. Pengantar 

Kegiatan belajar ini membahas tentang kegiatan yang perlu dilakukan dalam  

melaksanakan pembelajaran yang mencakup persiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran. Persiapan pembelajaran meliputi: (1)  pengkajian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

(2)penjabaran KD ke dalam indikator, (3) pengembangan bahan ajar, (4) 

pemilihan metode, strategi pembelajaran, atau model pembelajaran,(5) 

pemilihan media pembelajaran,(6)  penyusunan alat evaluasi.  

Pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa berkaitan 

dengan kemampuan guru dalam hal: (1) penguasaan bahan (materi) 

pembelajaran, (2) penggunaan pendekatan, strategi dan model pembelajaran, 

(3) pemanfaatan sumber belajar  (dan) media pembelajaran, (4) penciptaan 

situasi PAKEM (pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan), (5) 

penilaian proses dan hasil pembelajaran, (6) penggunaan bahasa dalam 

komunikasi pembelajaran, (7) melakukan refleksi dan tindak lanjut  

 

B. Tujuan 

Setelah selesai pelatihan ini diharapkan peserta memiliki kompetensi: 

1. menjelaskan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL): 

2. menetapkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

untuk perencanaan pembelajaran  

3. menjabarkan  KD ke dalam indikator dengan memperhatikan prinsip-

prinsip; dan langkah-langkah penyusunan indikator hasil belajar; 

4. menyusun bahan ajar dan media pembelajaran; 

5. menentukan metode atau strategi pembelajaran;  
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6. menyusun alat evaluasi pembelajaran; 

7. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

(RPP). 

 

C. Panduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan ke- 4 (50 Menit) 
Presentasi 

Perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 
kemudian kelompok lain 
menanggapi, fasilitator 

memberi penguatan 
 

 
Kegiatan ke- 3 (20 Menit) 

Diskusi Kelompok 
Peserta Mengidentifikasi 

tentang Penjabaran KD ke 
dalam Indikator, penyusunan 
bahan ajar, media, metode, 

dan evaluasi 

Kegiatan ke-5 (50 Menit) 
Penyusunan RPP 

 
Peserta secara 

berkleompok menyusun 
RPP Bahasa Indonesia 
berdasarkan penjelasan 

fasilitator  

Kegiatan ke-2 (10 Menit) 
Brainstorming (curah 

pendapat)  
Mengkaji dan mendiskusikan 
konsep SI, SKL, Penetapan 
SK KD ke dalam Indikator  

Kegiatan ke-1 (10 Menit) 
Pengantar 

Penjelasan materi 
pelatihan yang akan 

dibahas. Penyampaian 
Tujuan Kompetensi 

pelatihan 

Kegiatan ke-6 (30 Menit) 
Presentasi RPP 

 
Perwakilan kelompok 

mempresentasikan RPP 
yang telah disusun 

peserta lain memberi 
tanggapan dan fasilitator 

Kegiatan ke-7 (10 Menit) 
Penutup 

Tanya jawab, penguatan, 
refleksi, dan tindak  lanjut. 

 
. 
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D. Uraian Materi 

Persoalan penting yang menjadi perhatian guru dalam kegiatan 

pembelajaran adalah memilih dan menentukan materi pembelajaran dan 

menyusunnya ke dalam bahan ajar. Untuk mempersiapkan bahan ajar 

tersebut, guru melakukan serangkaian kegiatan mulai dari mengkaji kurikulum 

dan silabus, yakni dari mengkaji kompetensi lulusan, standar kompetensi, 

selanjutnya guru menentukan materi pembelajaran yang sesuai dan 

mendukung pencapaian kompetensi tersebut. (Pannen, 2005: 6). Pada 

kegiatan persiapan pembelajaran yang perlu dilakukan guru adalah: (1) 

mengkaji dokumen yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 

Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), (2) menjabarkan KD ke 

dalam indikator, (3) mengembangkan bahan ajar, (4) menentukan  metode, 

strategi, dan model pembelajaran, (5) menentukan media pembelajaran, serta 

(6) menyusun alat evaluasi. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran merupakan 

kegiatan mengkondisikan siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam: (1) 

penguasaan bahan (materi) pembelajaran, (2) penggunaan pendekatan, 

strategi pembelajaran, serta model pembelajaran, (3) pemanfaatan sumber 

belajar atau media pembelajaran, (4) memelihara keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran, (5) kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, (6) 

penggunaan bahasa dalam komunikasi pembelajaran, (7) kemampuan 

melakukan refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. 

 

1. Mengkaji Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar 
Kompetensi, dan Tujuan Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

bahasa secara nasional, perlu diperhatikan rambu-rambu tentang tujuan dan 

kompetensi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Rambu-rambu tersebut mencakup:  Standar Isi 

(SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), Tujuan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan Kompetensi Dasar (KD).  
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Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara 

konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

dimiliki peserta didik. Standar Kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal 

yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran SKL digunakan sebagai standar pengukuran 

dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL pada 

jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. SKL Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia SD (Depdiknas, 2006) meliputi: 

Mendengarkan: memahami wacana lisan berbentuk perintah, petunjuk, pesan, 

pengumuman, berita, deskripsi berbagai peristiwa dan benda di sekitar, serta 

karya sastra berbentuk dongeng, puisi, cerita, drama, pantun, dan cerita rakyat,  

Berbicara: menggnakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan 

sederhana, wawancara, percakapan telepon, diskusi, pidato, deskripsi 

peristiwa, dan benda sekitar, memberi petunjuk, deklamasi, cerita, pelaporan 

hasil pengamatan, pemahaman isi buku, dan berbagai karya sastra untuk anak 

berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi. 

Membaca: menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana 

berupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk 

puisi, pantun, percakapan, cerita, dan drama. 

Menulis: melakukan berbagai jenis kegiatan untuk mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, 

pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, parafrase, serta 

berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, dan pantun. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap 
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hasil karya kesastraan manusia Indonesia.  

Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan 

sastra Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik  

untuk memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global.   

Dengan  standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia ini diharapkan: 

a. peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa 

sendiri; 

b. guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi 

bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa 

dan sumber belajar; 

c. guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan 

dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan 

peserta didiknya;  

d. orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

program kebahasaan daan kesastraan di sekolah; 

e. sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang 

tersedia;  

f. daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional. 

 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

a. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang  berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis  
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b. menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara 

c. memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan 

d. menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan  

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial 

e. menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa  

f. menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. 

Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup: kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra. Kedua kemampuan tersebut terdiri dari 4 

kemampuan yakni kemampuan mendengarkan, kemampuan membaca, dan 

kemampuan menulis. Kemampuan memdengarkan dan berbicara merupakan 

kemampuan berbahasa lisan, sedangkan kemampuan membaca dan menulis 

merupakan kemampuan berbahasa tulis. Kemampuan mendengarkan dan 

kemampuan membaca sering disebut kemampuan reseptif (menangkap gagasan), 

sedangkan kemampuan berbicara dan kemampuan menulis sering disebut 

kemampuan produktif (menuangkan atau menyampaikan gagasan).  

 

2.  Menjabarkan SK dan KD ke dalam Indikator 

a. Pengertian 

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan 

perilaku yang dapat diukur  mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, 

satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional 

yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Oleh karena itu, untuk mencapai KD 

dalam pembelajaran, perlu penjabaran KD ke dalam indikator, dengan 

mempertimbangkan: (1) tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja 

yang digunakan dalam KD, (2) karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan 
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sekolah, (3) potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan 

lingkungan/daerah. 

Pengembangan indikator dilakukan dengan menganalisis tingkat kompetensi 

dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal 

kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat 

mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi 

dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam SK dan KD. 

Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi dalam tiga bagian, yaitu tingkat 

pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat 

pengetahuan lebih rendah dari pada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat 

penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. 

Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, 

peserta didik, dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia termasuk kelompok mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, aspek yang dinilai mencakup: kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Karakteristik pelajaran bahasa Indonesia terdiri atas aspek 

mendengar, membaca, berbicara dan menulis. Aspek dalam bahasa Indonesia  

sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek 

analisis logis. Karakteristik tersebut dapat dikaji pada dokumen standar isi 

mengenai tujuan, ruang lingkup,  SK, serta KD mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang 

unik dan beragam. Peserta didik memiliki keragaman dalam intelegensi dan gaya 

belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keragaman 

tersebut. Peserta didik dengan karakteristik unik visual-verbal atau psiko-kinestetik 

selayaknya diakomodasi dengan penilaian yang sesuai sehingga kompetensi 

siswa dapat terukur secara proporsional.  

Kebutuhan dan potensi peserta didik, kondisi sekolah dan daerah perlu dianalisis 

untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. 

Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta 

didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 

Peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan 

belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. 



8 

 

Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah 

di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi 

sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan 

indikator. 

 

b. Jenis indikator 

Dalam pembelajaran dikenal dua rumusan indikator yaitu:  (1) indikator 

sebagai penanda pencapaian kompetensi,(2) indikator soal yang digunakan 

dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal. Indikator dirumuskan dalam bentuk 

kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator 

sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat kompetensi dan materi 

yang menjadi media pencapaian kompetensi, misalnya, apabila dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia Kelas 1 Sekolah Dasar terdapat SK  2. 

Berbicara “mengungkapkan  pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan 

dengan perkenalan dan tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota 

tubuh,  dan deklamasi” perlu dipahami bagian-bagian kompetensi yang akan 

dicapai yaitu: (1) pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan 

perkenalan dan tegur sapa, (2) pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  

dan (3) deklamasi. Selanjutnya diperhatikan apakah pemahaman tersebut sesuai 

dengan rumusan KD, yakni KD: 2.1 memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat 

sederhana dan bahasa yang santun,  2.2 menyapa orang lain  dengan 

menggunakan kalimat  sapaan yang tepat dan bahasa yang santun, 2.3

 mendeskipsikan benda-benda di sekitar dan  fungsi anggota tubuh dengan 

kalimat sederhana,  2.4 mendeklamasikan puisi anak dengan lafal dan intonasi 

yang sesuai. Jika sesuai berarti pemahaman kita sama dengan rumusan yang 

dikehendaki oleh KD. Untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, diambil satu  

KD, dijabarkan menjadi beberapa indikator yang mendukung pencapaian KD dan 

SK tersebut. Contoh: SK 2, KD 2.1 

      Uraian di atas dapat disederhanakan dalam bentuk tabel seperti di bawah  ini: 
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Tabel;   Rincian SK, KD ke dalam Indikator 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

SK 2 Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan,  

dan informasi, secara 

lisan dengan 

perkenalan dan tegur 

sapa, pengenalan 

benda dan fungsi 

anggota tubuh,  dan 

deklamasi    

 

2.1 Memperkenalkan diri 

sendiri dengan kalimat 

sederhana dan bahasa 

yang santun 

1. mengemukakan aspek-

aspek yang akan 

diperkenalkan (identitas 

diri), 

2. memilih dan 

menggunakan kata 

sapaan yang tepat 

3. mengemukakan isi 

perkenalan dengan 

bahasa yang baik dan 

benar 

4. menggunakan gaya 

tuturan yang santun   

 

 

Penggunaan kata kerja sebagaimana tercantum dalam indikator merupakan 

kata kerja operasional, terukur artinya menunjukkan tingkah laku yang dapat 

diamati oleh pengajar. Kata mengemukakan, memilih, menggunakan, 

menunjuk pada tingkah laku yang dapat diamati.  

 

c. Fungsi indikator  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, indikator memiliki fungsi dan  

kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian 

kompetensi berdasarkan SK-KD. Fungsi tersebut sebagai berikut : 

a) Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran 

Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang 

dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan 

arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, 

serta lingkungan. 
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b) Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran 

Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat 

dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya 

sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat 

memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai 

kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek 

prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan 

strategi ekspositori melainkan lebih tepat dengan strategi discovery-inquiry. 

 

c) Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar 

Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian 

kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai 

tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi 

secara maksimal. 

 

d) Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil  
belajar 

Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta 

mengevaluasi hasil belajar, Rancangan penilaian memberikan acuan dalam 

menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator 

penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator 

pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD.  

 

d. Merumuskan indikator 

Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan 

sebagai  berikut: 

a)   Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga indikator 

b)   Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang   

dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus 

mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan 

melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

peserta didik. 

c)  Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kompetensi. 
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d)  Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat 

kompetensi dan materi pembelajaran.  

e)   Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga 

menggunakan kata kerja operasional yang sesuai.  

f)  Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator 

penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan/atau psikomotorik. 

 

Berikut ini daftar kata kerja opersional berdasar (1) klasifikasi tingkat  

kompetensi dan (2) ranah konpetensi.  

 

Tabel; Tingkat Kompetensi Kata Kerja Operasional 

No 

Klasifikasi 

Tingkat 

Kompetensi 

Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

1 Berhubungan 

dengan 

mencari 

keterangan 

(dealing with 

retrieval) 

 

 Mendeskripsikan (describe) 

 Menyebutkan kembali (recall) 

 Melengkapi  (complete) 

 Mendaftar (list) 

 Mendefinisikan (define) 

 Menghitung (count) 

 Mengidentifikasi (identify) 

 Menceritakan (recite) 

 Menamai (name) 

2 Memproses 

(processing) 

 

 Mensintesis (synthesize) 

 Mengelompokkan (group) 

 Menjelaskan (explain) 

 Mengorganisasikan (organize) 

 Meneliti/melakukan eksperimen (experiment) 

 Menganalogikan (make analogies) 

 Mengurutkan (sequence) 

 Mengkategorikan (categorize) 

 Menganalisis (analyze) 

 Membandingkan (compare) 
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No 

Klasifikasi 

Tingkat 

Kompetensi 

Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

 Mengklasifikasi (classify) 

 Menghubungkan (relate) 

 Membedakan (distinguish) 

 Mengungkapkan sebab (state causality) 

 

3 Menerapkan 

dan 

mengevaluasi 

 

 Menerapkan suatu prinsip (applying a principle) 

 Membuat model (model building) 

 Mengevaluasi (evaluating)  

 Merencanakan (planning) 

 Memperhitungkan/meramalkan kemungkinan 

(extrapolating) 

 Memprediksi (predicting) 

 Menduga/Mengemukakan pendapat/ mengambil 

kesimpulan (inferring) 

 Meramalkan kejadian alam/sesuatu (forecasting) 

 Menggeneralisasikan (generalizing) 

 Mempertimbangkan /memikirkan kemungkinan-

kemungkinan (speculating) 

 Membayangkan /mengkhayalkan/ 

mengimajinasikan (Imagining) 

 Merancang (designing) 

 Menciptakan (creating) 

 Menduga/membuat dugaan/ kesimpulan awal 

(hypothezing) 
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Tabel;  Kata Kerja Ranah Kognitif 

Pengetahuan Pemahaman Penerapan Analisis Sintesis Penilaian 
Mengutip 
Menyebutkan 
Menjelaskan 
Menggambar 
Membilang 
Mengidentifikasi 
Mendaftar 
Menunjukkan 
Memberi label 
Memberi indeks 
Memasangkan 
Menamai 
Menandai 
Membaca 
Menyadari 
Menghafal 
Meniru 
Mencatat 
Mengulang 
Mereproduksi 
Meninjau 
Memilih 
Menyatakan 
Mempelajari 
Mentabulasi 
Memberi kode 
Menelusuri 
Menulis 

Memperkirakan 
Menjelaskan 
Mengkategorikan 
Mencirikan 
Merinci 
Mengasosiasikan 
Membandingkan 
Menghitung 
Mengkontraskan 
Mengubah 
Mempertahankan 
Menguraikan 
Menjalin 
Membedakan 
Mendiskusikan 
Menggali 
Mencontohkan 
Menerangkan 
Mengemukakan 
Mempolakan 
Memperluas 
Menyimpulkan 
Meramalkan 
Merangkum 
Menjabarkan 
 

Menugaskan 
Mengurutkan 
Menentukan 
Menerapkan 
Menyesuaikan 
Mengkalkulasi 
Memodifikasi 
Mengklasifikasi 
Menghitung 
Membangun  
Membiasakan 
Mencegah 
Menentukan 
Menggambarkan 
Menggunakan 
Menilai 
Melatih 
Menggali 
Mengemukakan 
Mengadaptasi 
Menyelidiki 
Mengoperasikan 
Mempersoalkan 
Mengkonsepkan 
Melaksanakan 
Meramalkan 
Memproduksi 
Memproses 
Mengaitkan 
Menyusun 
Mensimulasikan 
Memecahkan 
Melakukan 
Mentabulasi 
Memproses 
Meramalkan 

Menganalisis 
Mengaudit 
Memecahkan 
Menegaskan 
Mendeteksi 
Mendiagnosis 
Menyeleksi 
Merinci 
Menominasikan 
Mendiagramkan 
Megkorelasikan 
Merasionalkan 
Menguji 
Mencerahkan 
Menjelajah 
Membagankan 
Menyimpulkan 
Menemukan 
Menelaah 
Memaksimalkan 
Memerintahkan 
Mengedit 
Mengaitkan 
Memilih 
Mengukur 
Melatih 
Mentransfer 

Mengabstraksi 
Mengatur 
Menganimasi 
Mengumpulkan 
Mengkategorikan 
Mengkode 
Mengombinasikan 
Menyusun 
Mengarang 
Membangun 
Menanggulangi 
Menghubungkan 
Menciptakan 
Mengkreasikan 
Mengoreksi 
Merancang 
Merencanakan 
Mendikte 
Meningkatkan 
Memperjelas 
Memfasilitasi 
Membentuk 
Merumuskan 
Menggeneralisasi 
Menggabungkan 
Memadukan 
Membatas 
Mereparasi 
Menampilkan 
Menyiapkan 
Memproduksi 
Merangkum 
Merekonstruksi 
 

Membandingkan 
Menyimpulkan 
Menilai 
Mengarahkan 
Mengkritik 
Menimbang 
Memutuskan 
Memisahkan 
Memprediksi 
Memperjelas 
Menugaskan 
Menafsirkan 
Mempertahankan 
Memerinci 
Mengukur 
Merangkum 
Membuktikan 
Memvalidasi 
Mengetes 
Mendukung 
Memilih 
Memproyeksikan 
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Tabel;  Kata Kerja Ranah Afektif 

Menerima Menanggapi Menilai Mengelola Menghayati 

Memilih 
Mempertanyakan 

Mengikuti 

Memberi 

Menganut 

Mematuhi 

Meminati 

 

Menjawab 

Membantu 

Mengajukan 

Mengompromikan 

Menyenangi 

Menyambut 

Mendukung 

Menyetujui 

Menampilkan 

Melaporkan 

Memilih 

Mengatakan 

Memilah 

Menolak 

Mengasumsikan 

Meyakini 

Melengkapi 

Meyakinkan 

Memperjelas 

Memprakarsai 

Mengimani 

Mengundang 

Menggabungkan 

Mengusulkan 

Menekankan 

Menyumbang 

Menganut 

Mengubah 

Menata 

Mengklasifikasikan 

Mengombinasikan 

Mempertahankan 

Membangun 

Membentuk 

pendapat 

Memadukan 

Mengelola 

Menegosiasi 

Merembuk 

Mengubah 

perilaku 

Berakhlak mulia 

Mempengaruhi 

Mendengarkan 

Mengkualifikasi 

Melayani 

Menunjukkan 

Membuktikan 

Memecahkan 

 

 
Tabel;  Kata Kerja Ranah Psikomotorik 

Menirukan Memanipulasi Pengalamiahan Artikulasi 

Mengaktifkan 

Menyesuaikan 

Menggabungkan 

Melamar 

Mengatur 

Mengumpulkan 

Menimbang 

Memperkecil 

Membangun 

Mengubah 

Membersihkan 

Memposisikan 

Mengonstruksi 

Mengoreksi 

Mendemonstrasikan 

Merancang 

Memilah 

Melatih 

Memperbaiki 

Mengidentifikasikan 

Mengisi 

Menempatkan 

Membuat 

Memanipulasi 

Mereparasi 

Mencampur 

Mengalihkan 

Menggantikan 

Memutar 

Mengirim 

Memindahkan 

Mendorong 

Menarik 

Memproduksi 

Mencampur 

Mengoperasikan 

Mengemas 

Membungkus 

 

Mengalihkan 

Mempertajam 

Membentuk 

Memadankan 

Menggunakan 

Memulai 

Menyetir 

Menjeniskan 

Menempel 

Menseketsa 

Melonggarkan 

Menimbang 
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e.   Mengembangkan Indikator Penilaian 

Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator 

(indikator pencapaian kompetensi). Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk 

dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik maupun evaluator di 

sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai 

dengan indikator penilaian. 

Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan 

indikator (indikator pencapaian kompetensi). Rumusan indikator penilaian memiliki 

batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen 

penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya 

atau produk, termasuk penilaian diri. 

 

Tabel; Pengembangan indikator dapat menggunakan format seperti contoh 
berikut. 

Kompetensi 
Dasar/Indikator 

Indikator Penilaian Bentuk 

2.1 Memperkenalkan diri 

sendiri dengan kalimat 

sederhana dan bahasa 

yang santun 

1. mengemukakan aspek-aspek 

yang akan diperkenalkan 

(identitas diri), 

2. memilih dan menggunakan 

kata sapaan yang tepat 

3. mengemukakan isi 

perkenalan dengan bahasa yang 

baik dan benar 

4. menggunakan gaya tuturan 

yang santun   

 

 

Tes 

tindakan/tes 

performansi 

 

Tes 

tindakan/tes 

perbuatan 

Tes 

tindakan/tes 

perbuatan 

 

Tes 

tindakan/tes 

perbuatan 

 

 



16 

 

f. Manfaat indikator penilaian 

Indikator Penilaian bermanfaat bagi : 

1) Guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes 

(tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan 

akhir semester, tes praktik, dan/atau tes perbuatan) maupun non-tes. 

2)  Peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun 

non-tes. Dengan demikian siswa dapat melakukan self assessment untuk 

mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian sesungguhnya.  

 

3) Pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan 

pembelajaran dan penilaian di kelas. 

Orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi 

siswa lebih maksimal.  

 

3. Pengembangan Materi Ajar 

a. Pengertian materi ajar 

Materi Pembelajaran dalam bahan ajar (buku, modul, hand out, dan lain-lain) 

pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni 

perencanaan, prediksi dan proyeksi tentang sesuatu yang akan disampaikan 

dalam kegiatan pembelajaran.  

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan 

kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, materi yang 

ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar 

menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta 

tercapainya indikator (Depdiknas, 2006 a: 3). 

Materi pembelajaran dipilih untuk membantu peserta didik dalam mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
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berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, 

urutan, dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran tersebut.  

 

b. Jenis-jenis materi ajar 

Materi pembelajaran dapat diklasifikasi menjadi: fakta, konsep, prinsip, sikap 

atau nilai (Depdiknas, 2006, 2006a: 4).   

1) Fakta yaitu segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi 

nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, 

nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya.  

2) Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa 

timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, 

hakikat, inti /isi  dan sebagainya.  

3) Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, 

meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta 

hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat.  

4) Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam 

mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.  

5) Sikap atau Nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya  nilai 

kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan 

bekerja, dan sebagainya.  

Sebagai gambaran: bila kita menetapkan KD: Berbicara 2.1 

memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang 

santun (Depdiknas, 2006 b)  (Berbicara 2.1 kelas 1 semester 1) maka materi 

yang dihadirkan adalah:  

6) tampilan pengenalan diri yang baik (aspek yang diperkenalkan) dalam   

VCD; maka materi tersebut berupa fakta;  

7) uraian teori mengenai kata sapaan; maka materi tersebut merupakan 

konsep; 

8) langkah-langkah pengenalan diri; maka materi tersebut merupakan 

prosedur; adapun 
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9) cara/kesantunan berbahasa dengan orang lain; materi tersebut merupakan 

sikap atau kesantunan.   

 

Tabel; Pengembangan Materi dapat menggunakan format seperti contoh 
berikut. 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi 

SK 2 Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan,  

dan informasi, 

secara lisan 

dengan 

perkenalan dan 

tegur sapa, 

pengenalan 

benda dan fungsi 

anggota tubuh,  

dan deklamasi    

 

2.1Memperkenalkan diri 

sendiri dengan 

kalimat sederhana 

dan bahasa yang 

santun 

1. mengemukaka

n aspek-aspek 

yang akan 

diperkenalkan 

(identitas diri), 

2. memilih dan 

menggunakan kata 

sapaan yang tepat 

3. mengemukaka

n isi perkenalan 

dengan urutan yang 

tepat dan bahasa 

yang baik dan 

benar 

4. menggunakan 

gaya tuturan yang 

santun   

 

1. aspek yang 

diperkenalkan 

(fakta) 

 

 

2. kata 

sapaan 

(konsep) 

 

3. urutan isi 

perkenalan 

(prosedur) 

 

 

 

4. gaya 

tututran 

(sikap) 
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c. Prinsip-prinsip pengembangan materi ajar 

Pemilihan dan pengembangan materi pembelajaran perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip kesesuaian (relevansi), keajegan (konsistensi), dan kecukupan 

(adequacy).  

1) Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan 

dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. 

Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal 

fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan 

konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain.   

2) Konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 

peserta didik ada empat macam, maka materi yang harus diajarkan juga 

harus meliputi empat macam.  

3) Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. 

Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan 

mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum 

(pencapaian keseluruhan SK dan KD). 

Sebagai gambaran; apabila ditetapkan :  

SK: membaca 3.memahami berbagai teks nonsastra dengan berbagai teknik 

membaca, dan KD: 3.1 menemukan ide pokok berbagai teks nonsastra dengan 

teknik membaca cepat (250 kata/menit); Indikator ditetapkan: 1. mengenali 

kemampuan membaca, 2. mengukur kecepatan membaca, 3. menemukan ide 

pokok, 4. menemukan ciri kalimat yang menyatakan ide pokok, 5. menemukan 

tempat kalimat utama dalam paragraf; maka materi yang disediakan relevan 

dengan KD (dan SK) yakni: 1. kemampuan membaca; 2. mengukur kecepatan 

membaca; 3. ide pokok; 4. ciri kalimat yang menyatakan ide pokok; 5. tempat ide 

pokok (kalimat utama) dalam paragraf. 

Penyajian materi tersebut juga konsisten, artinya karena terdapat lima indikator 

kompetensi maka materi yang disediakan juga mencakup lima aspek. Materi 1 
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berkaitan dengan langkah-langkah dan cara membaca cepat maka materi 

tersebut merupakan prosedur, materi 2 berkaitan dengan ukuran membaca 

cepat maka materi tersebut merupakan prinsip; materi 3, 4 berkaitan dengan 

pengertian dan ciri-ciri; maka materi tersebut merupakan konsep, materi 5 

tentang kalimat utama merupakan fakta. 

Materi tersebut memenuhi syarat kecukupan karena kelima aspek tersebut 

memadai untuk pencapai kompetensi yang tertuang dalam indikator pencapaian 

hasil belajar.    

Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran guru harus mampu 

mengidentifikasi Materi Pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di 

bawah ini: 

a. potensi siswa; 

b. relevansi dengan karakteristik daerah; 

c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta 

didik; 

d. kebermanfaatan bagi siswa; 

e. struktur keilmuan; 

f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

g. relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan; dan 

h. alokasi waktu. 

 

d. Penentuan cakupan materi ajar 

Sebagaimana disebutkan di atas, materi pembelajaran berkaitan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator. Lebih lanjut, materi berkaitan 

dengan dengan pemilihan strategi dan media pembelajaran. Oleh karena itu, 

cakupan materi yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor perlu 

mendapat perhatian mengingat pencapaian kompetensi tersebut berkaitan 

dengan strategi dan media pembelajaran. 
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Keluasan dan kedalaman materi perlu mendapat perhatian. Keluasan cakupan 

materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan 

ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian 

konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh siswa.  

Akhirnya, keluasan dan kedalaman materi berkaitan dengan memadai atau 

tidaknya materi pembelajaran. Kecukupan materi sangat membantu tercapainya 

penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan.  

 

4. Pengembangan media pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, faktor penting yang perlu mendapat perhatian 

ialah menentukan bahan ajar yang relevan dengan pencapai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, serta kesesuaian pemilihan media dan alat bantu 

pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar lebih baik, lebih intensif 

dan lebih banyak potensi yang dikembangkan, sehingga tercapai kompetensi 

yang telah ditetapkan. Ada satu slogan yang menyatakan pentingnya media. 

Perlu dicermati, ada tiga hal tersebut di atas yakni: bahan ajar, sumber bahan, 

dan media pembelajaran. Kapan suatu benda atau hal berperan sebagai 

“media”, kapan sebagai “bahan ajar”, dan kapan sebagai “sumber bahan”. 

Apabila kita akan mengajarkan KD: Berbicara 2.1 memperkenalkan diri sendiri 

dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun (Depdiknas, 2006 b)  

(Berbicara 2.1 kelas 1 semester 1) maka materi pembelajaran tersebut adalah 

”aspek yang diperkenalkan (fakta), kata sapaan (konsep), urutan isi perkenalan 

(prosedur), dan gaya tuturan (sikap). Adapun media yang dapat digunakan untuk 

menyajikan materi tersebut dapat berupa: kartu keluarga, kartu kata (yang di 

dalamnya terdapat kata sapaan), dan contoh model realita (contoh orang 

memperkenalkan diri sendiri). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel;  Hubungan Materi, Media, dan Sumber Bahan pada mengajarkan KD: 

Berbicara 2.1 
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Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Media Sumber 
Bahan 

SK 2 

Berbicara 

Mengungkapk

an pikiran, 

perasaan,  

dan informasi, 

secara lisan 

dengan 

perkenalan 

dan tegur 

sapa, 

pengenalan 

benda dan 

fungsi 

anggota 

tubuh,  dan 

deklamasi    

 

2.1Memperkenal

kan diri sendiri 

dengan kalimat 

sederhana dan 

bahasa yang 

santun 

1. mengemukak
an aspek-
aspek yang 
akan 
diperkenalkan 
(identitas diri) 

 
2. memilih 

dan 
menggunakan 
kata sapaan 
yang tepat 
 

 
3. mengemuk

akan isi 
perkenalan 
dengan urutan 
yang tepat 
dan bahasa 
yang baik dan 
benar 

 
 
 
 

 
4. mengguna

kan gaya 
tuturan yang 
santun   

 

1. aspek yang 

diperkenalkan 

(fakta) 

 

 

2. kata sapaan 

(konsep) 

 

 

 

 

3. urutan isi 

perkenalan 

(prosedur) 

 

 

 

 

 

 

 

4. gaya tuturan 

(sikap) 

 

 

1.  Kartu 

keluarga 

 

 

 

2.  Kart kata 

(di 

dalamnya 

terdapat 

kata 

sapaan) 

3.  Contoh 

model 

realita 

(contoh 

orang 

memperk

enalkan 

diri 

sendiri) 

 

4. Contoh 

model 

realita 

(contoh 

orang 

memperk

enalkan 

diri 

sendiri) 

 

Identitas 

diri yang 

terdapat 

dalam 

kartu 

keluarga

. 

 

Dengan ilustrasi di atas dapat ditegaskan bahwa materi atau bahan ajar adalah: 

sesuatu yang akan diajarkan, sumber bahan adalah tempat materi atau bahan 
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pembelajaran diambil, dan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat dipakai untuk menyampaikan pesan, yang dapat merangsang pikiran, dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada 

dirinya (Koyok dan Zulkarimen, 1984: 35). Dengan demikian, media 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ialah segala sesuatu yang dapat 

dipakai untuk menyampaikan pesan yang dapat merangsang pikiran, dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar bahasa 

dan sastra Indonesia. Media sering dibedakan dengan alat peraga. Media adalah 

sarana yang secara integral dipergunakan dalam proses pembelajaran; 

sedangkan yang dikatakan alat peraga adalah alat yang fungsinya hanya  

sebagai alat bantu materi dalam pembelajaran.  

    Dari ilustrasi di atas dapat ditegaskan bahwa: 

a. materi atau bahan ajar adalah sesuatu yang akan diajarkan; 

b. sumber bahan adalah tempat materi atau bahan pembelajaran diambil; 

c. media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk 

menyampaikan pesan yang dapat merangsang pikiran, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada dirinya (Koyok dan 

Zulkarimen, 1984: 35). 

 

Dengan demikian, media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ialah 

segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar bahasa dan sastra Indonesia. Media sering dibedakan dengan 

alat peraga. Media adalah sarana yang secara integral dipergunakan dalam 

proses pembelajaran; sedangkan yang dikatakan alat peraga adalah alat yang 

fungsinya hanya  sebagai alat bantu materi dalam pembelajaran.  

Penggunaan media secara kreatif dapat memungkinkan siswa untuk belajar lebih 

banyak, memahami apa yang dipelajari, dan meningkatkan performansi mereka 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk menciptakan penggunaan media 

yang tepat, guru perlu memiki keterampilan yang berkaitan dengan pemilihan 

media: (1) memahami manfaat media, (2) mengetahui jenis media, membedakan 
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ciri khas berbagai media, bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing, 

(3) memilih media yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar (seleksi media), 

(4) memproduksi media (produksi media), (5) menggunakan media (utilisasi 

media). 

 

5. Metode Pembelajaran  

Setelah merumuskan indikator,  menyiapkan bahan pembelajaran dan media 

memilih, langkah berikutnya adalah menetapkan metode pembelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, me-

motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran aktif adalah 

pembelajaran yang lebih peserta didik aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan 

menyenangkan.  

Ada bermacam-macam metodelogi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia din SD, di antaranya: 

 

a. Pembelajaran aktif, kreatif, inovatif,  dan menyenangkan 

Pembelajaran aktif adalah pembelajaran harus menumbuhkan suasana 

sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan. Pembelajaran aktif adalah proses belajar yang 

menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik.  

Inovatif, maksudnya bahwa pembelajaran merupakan proses pemaknaan atas 

realitas kehidupan yang dipelajari. Makna itu hanya bisa dicapai jika 

pembelajaran dapat memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi kesempatan 

kepada peserta didik menemukan sesuatu melalui aktivitas belajar yang 

dijalaninya. 

Kreatif, maksudnya bahwa pembelajaran harus menumbuhkan pemikiran kritis, 

karena dengan pemikiran seperti itulah kreativitas bisa dikembangkan. Pemikiran 

kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif yang melibatkan evaluasi bukti.  
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Efektif, maksudnya bahwa efektivitas pembelajaran merujuk pada berdaya dan 

berhasil guna seluruh komponen pembelajaran yang diorganisir untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Pembelajaran efektif memudahkan peserta didik belajar 

sesuatu yang bermanfaat. 

Menyenangkan, maksud pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran 

dengan suasana yang dapat dirasakan oleh peserta didik bahwa proses belajar 

yang dialaminya bukan sebuah derita, melainkan berkah yang harus 

disyukurinya. Pembelajaran menyenangkan menjadikan peserta didik ikhlas 

menjalaninya. 

Pembelajaran aktif, kreatif, efisien, menyenangkan dibangun dengan 

mengembangkan pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran kooperatif. 

 

b. Pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran Kontekstual atau Contextual  Teaching Learning (CTL) adalah 

sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi konstruktivistik bahwa siswa 

mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi 

akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-

tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan 

dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya  

Dalam pendekatan kontekstual, ada delapan komponen yang harus ditempuh, 

yaitu: 1) Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, 2) melakukan 

pekerjaan yang berarti, 3) melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, 4) 

bekerja sama, 5) berpikir kritis dan kreatif, 6) membantu individu untuk tumbuh 

dan berkembang, 7) mencapai standar yang tinggi, 8) menggunakan penilaian 

otentik. 

Pendekatan kontekstual dapat diterapkan dalam mata pelajaran apa saja, tidak 

terkecuali  mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut konsep CTL, “Belajar 

akan lebih bermakna jika anak didik ‘mengalami’ apa yang dipelajarinya, bukan 

sekadar ‘mengetahui’ apa yang dipelajarinya. Pembelajaran yang berorientasi 

pada target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi ‘mengingat’ 
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jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak didik memecahkan 

persoalan dalam kehidupan jangka panjang (Hernowo, 2005:61). 

CTL merupakan konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan 

konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada 

siswa. Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. 

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Pertama, CTL 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. 

Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. 

Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya 

menerima pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah proses mencari dan 

menemukan sendiri materi pelajaran. 

Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk 

dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan 

materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajarinya itu 

akan bermakna secara fungsional dan tertanam erat dalam memori siswa 

sehingga tidak akan mudah terlupakan. 

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuannya dalam 

kehidupan. Artinya, CTL tidak hanya mengharapkan siswa dapat memahami 

materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana materi itu dapat mewarnai 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL 

tidak untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tetapi sebagai bekal bagi 

mereka dalam kehidupan nyata. 

Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan CTL. sebagaimana uraian di bawah ini. 

1) Dalam CTL pembelajaran merupakan proses pengaktifan  pengetahuan 

yang sudah ada (activing knowledge). Artinya, apa yang akan dipelajari tidak 
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terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, 

pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh 

yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 

2) Pembelajaran yang kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka 

memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

Pengetahuan baru itu dapat diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, 

pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan kemudian 

memperhatikan detailnya. 

3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) berartii pengetahuan 

yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan diyakini. 

4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge). Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya 

harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan 

pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan 

dan penyempurnaan strategi. 

 

c. Pembelajaran Kooperatif 

  Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. 

Yang dilaksanakan secara terstruktur, sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdepedensi efektif di 

antara anggota kelompok (Lee, 2002: 28)Pembelajaran kooperatif adalah suatu 

sistem yang di dalamnya terdapat elemen yang saling kait mengkait. Elemen 

dalam pembelajaran adalah adanya: (1) saling ketergantungan positif, (b). 

Interaksi tatap muka, (c). akuntabilitas individual, (d) keterampilan untuk menjalin 

hubungan antarpribadi atau keterampilan sosial.  

Saling ketergantungan tersebut dapat dicapai: (1) saling ketergantungan 

pencapaian tujuan, (2) saling ketergantungan dalam menyelesaikan tugas (3) 

saling ketergantungan bahan atau sumber,  (4) saling ketergantungan peran, dan 

(5) saling ketergantungan hadiah. 
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Interaksi tatap muka: (1) memunungkinkan siswa melakukan dialog, (2) siswa 

dapat saling menjadi sumber belajar, (3) siswa dapat lebih mudah belajar 

dengan sesama. 

Akuntabilitas individual; pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam 

belajar kelompok. Penilaian ditujuan untuk mengetahui penguasaan siswa 

secara individual. Hasil penilai individual disampaikan pada kelompok untuk 

mengetahui anggota mana yang perlu memperoleh bantuan dan anggota mana 

yang perlu dibantu.Nilai kelompok didasarkan  atas rata-rata hasil belajar semua 

anngotanya. Penilaian kelompok yang didasarkan atas rata-rata penguasaan 

anggotanya itulah yang disebut akuntabilitas individual. Keterampilan menjalin 

hubungan antar pribadi; disajikan pembelajaran keterampilan sosial. 

 

6. Penilaian 

a. Pengantar 

Penilaian dalam proses belajar merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, 

menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran dapat dilakukan 

melalui penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses belajar 

perlu dirancang dan dilaksanakan oleh guru. Melalui penilaian proses 

pembelajaran, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran 

dan akan memperoleh bahan masukan untuk menentukan langkah selanjutnya. 

b. Ranah Penilaian 

Hasil penilaian menunjukkan pencapaian siswa dalam berbagai ranah/domain, 

seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga hasil penilaian dapat 

menggambarkan profil siswa secara lengkap. Ranah kognitif mencakup: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah 

afektif mencakup: menerima, menanggapi, menilai, mengelola, mengayati. 

Ranah psikomotor mencakup: menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan 

artikulasi. 
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c. Teknik Penilaian 

Ada enam  teknik penilaian yang dapat digunakan, yaitu: 

1) Tes Tertulis Tipe Objektif: jawaban benar-salah, pilihan ganda, isian 

singkat, menjodohkan 

2) Tes Tertulis Tipe Subjektif: tes membaca pemahaman, esai berstruktur, 

esai bebas, latihan, data-pertanyaan, pengerjaan soal        

3) Tes Lisan: tanya-jawab singkat, mendengarkan (listening), percakapan 

(speaking), pelafalan, instruksi lisan, kuis. 

4) Tes Unjuk Kerja: Permainan (game), drama, permainan peran, 

demonstrasi, dinamika kelompok, membaca puisi/deklamasi, wawancara, 

debat, bercerita, berpidato/berkhotbah 

5) Produk/Portofolio:  puisi, karangan, tulisan, surat, naskah drama, naskah 

pidato/khotbah, peta/denah, paper., laporan observasi, laporan 

eksperimen, laporan penyelidikan, laporan penelitian, sinopsis, kartu 

ucapan 

6) Tingkah Laku: skala sikap, catatan anekdot, penilaian diri, buku harian 

(diary) 

d. Pedoman Penilaian 

1) Penilaian tertulis 

Data penilaian tertulis adalah skor yang diperoleh siswa dari hasil berbagai tes 

tertulis yang diikuti siswa. Soal tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, benar 

salah, menjodohkan, uraian, jawaban singkat.  

Soal bentuk pilihan ganda diskor dengan memberi angka 1 (satu) bagi setiap 

butir jawaban yang benar dan angka 0 (nol) bagi setiap butir soal yang salah. 

Skor yang diperoleh siswa untuk suatu perangkat tes pilihan ganda dihitung 

dengan prosedur sebagai berikut.      

                 jumlah jawaban benar  

                            -------------------------------      X 10 

                            jumlah seluruh butir soal  
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Prosedur ini juga dapat digunakan dalam menghitung skor perolehan siswa 

untuk soal berbentuk benar salah, menjodohkan, dan jawaban singkat. Keempat 

bentuk soal terakhir ini juga dapat dilakukan penskoran secara objektif dan dapat 

diberi skor 1 untuk setiap jawaban yang benar. 

Soal bentuk uraian dibedakan dalam dua kategori, uraian objektif dan uraian 

non-objektif. Uraian objektif dapat diskor secara objektif berdasarkan konsep 

atau kata kunci yang sudah pasti sebagai jawaban yang benar. Setiap konsep 

atau kata kunci yang benar dan dijawab siswa diberi skor 1. Skor maksimal butir 

soal adalah sama dengan jumlah konsep kunci yang dituntut untuk dijawab oleh 

siswa. Skor capaian siswa untuk satu butir soal kategori ini adalah jumlah 

konsep kunci yang dapat dijawab benar, dibagi skor maksimal, dikali dengan 10.  

Soal bentuk uraian nonobjektif tidak dapat diskor secara objektif, karena jawaban 

yang dinilai  dapat berupa opini atau pendapat peserta didik sendiri, bukan 

berupa konsep kunci yang sudah pasti. Pedoman penilaiannya berupa kriteria-

kriteria jawaban. Setiap kriteria jawaban diberikan rentang nilai tertentu, misalnya 

0 - 5. Tidak ada jawaban untuk suatu kriteria diberi skor 0. Besar-kecilnya skor 

yang diperoleh peserta didik untuk suatu kriteria ditentukan berdasarkan tingkat 

kesempurnaan jawaban dibandingkan dengan kriteria jawaban tersebut. 

Skor penilaian yang diperoleh dengan menggunakan berbagai bentuk tes tertulis 

perlu digabung menjadi satu kesatuan nilai penguasaan kompetensi dasar dan 

standar kompetensi mata pelajaran. Dalam proses penggabungan dan 

penyatuan nilai, data yang diperoleh dengan masing-masing bentuk soal 

tersebut juga perlu diberi bobot, dengan mempertimbangkan tingkat  kesukaran 

dan kompleksitas jawaban. Nilai akhir semester ditulis dalam rentang 0 sampai 

10, dengan dua angka di belakang koma.  

 

2) Data Penilaian kinerja/unjuk Kerja 

Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diperoleh dari pengamatan yang 

dilakukan terhadap penampilan peserta didik dari suatu kompetensi. Skor 

diperoleh dengan cara mengisi format penilaian unjuk kerja yang dapat berupa 

daftar cek atau skala penilaian. 
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Contoh Penilaian Kinerja ”Berpidato” Kelas VI Semester 2; Standar Kompetensi: 

6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berpidato, 

melaporkan isi buku, dan baca puisi. Kompetensi Dasar: 6.2 Berpidato atau 

presentasi untuk berbagai keperluan (acara perpisahan, perayaan ulang tahun, 

dll.) dengan lafal, intonasi, dan sikap yang tepat. 

 

    Contoh Penilaian Kinerja ”Berpidato” 

Kelas/semester  :  VI Semester 2;  

Standar Kompetensi :  6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi  

dengan berpidato, melaporkan isi buku, dan baca 

puisi.  

Kompetensi Dasar : 6.2 Berpidato atau presentasi untuk berbagai keperluan 

(acara perpisahan, perayaan ulang tahun, dll.) dengan lafal, intonasi, dan sikap 

yang tepat. 

 

Aspek yang Dinilai Deskriptor Skala Nilai 

 

 

 

1. Ekspresi Fisik 

a. Beridiri tegak melihat 

pada audiens 

1    2    3   4 

b.Mengubah ekspresi 

wajah sesuai dengan 

perubahan pernyataan 

1   2   3   4 

c.Mata melihat audiens 1    2   3   4 

 

 

 

2. Ekspresi Suara 

a. Berbicara dengan kata-

kata yang jelas 

1   2   3   4 

b. Nada suara berubah 

sesuai dengan 

pernyataan yang 

ditekankan 

1   2   3   4 

c. Berbicara cukup keras 

untuk didengar 

penonton 

1   2   3   4 

 a. Isi sesuai dengan tema 1   2   3   4 
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Aspek yang Dinilai Deskriptor Skala Nilai 

 

 

3. Isi Pidato 

pidato 

b. Isi sesuai dengan situasi 

pidato 

1   2   3   4 

c. Isi sesuai dengan 

audiens pidato. 

1   2   3   4 

 

 

Nilai yang dicapai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan unjuk kerja adalah 

skor pencapaian dibagi skor maksimum dikalikan 10 (untuk skala 0 -10) atau 

dikali 100 (untuk skala 0 -100). Misalnya, dalam suatu penilaian unjuk kerja 

pidato, ada 9 aspek yang dinilai. Apabila seseorang mendapat skor 27, skor 

maksimumnya 24, maka nilai yang akan diperoleh adalah = 27/36 x 10 = 7,5. 

Nilai 7,5 yang dicapai peserta didik mempunyai arti bahwa peserta didik telah 

mencapai 75% dari kompetensi ideal yang diharapkan untuk unjuk kerja 

tersebut. Apabila ditetapkan batas ketuntasan penguasaan kompetensi minimal 

70%, maka  untuk kompetensi tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik 

telah mencapai ketuntasan belajar.  Dengan demikian, peserta didik tersebut 

dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya. 

 

3) Penilaian Proyek 

Data penilaian proyek meliputi skor yang diperoleh dari tahap-tahap: 

perencanaan/persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian 

data/laporan. Dalam menilai setiap aspek, guru dapat menggunakan skor yang 

terentang dari 1, 2, 3. Skor 1 merupakan skor terendah dan skor 3 adalah skor 

tertinggi untuk setiap tahap. Jadi total skor terendah untuk keseluruhan tahap 

adalah 4 dan total skor tertinggi adalah 12.  

Berikut tabel yang memuat contoh deskripsi dan penskoran untuk masing-

masing tahap. 
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 Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan (catatan, 

konsep awal, perbaikan, final) dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

   

Aspek Deskripsi/Kriteria Skor 

3 2 1 

Tahap 
perencanaan
/ persiapan 

Jika perencanaan 
memuat: topik, tujuan, 
bahan/alat, langkah-
langkah kerja, jadwal, 
waktu, perkiraan 
aspek yang akan 
diperoleh, tempat 
penelitian, daftar 
pertanyaan atau 
format pengamatan 
dengan lengkap 

Jika perencanan 
memuat:topik, 
tujuan, bahan/alat, 
langkah-langkah 
kerja, jadwal, waktu, 
perkiraan aspek 
yang akan diperoleh, 
tempat penelitian, 
daftar pertanyaan 
atau format 
pengamatan kurang 
lengkap 

Jika perencanaan 
memuat:topik, tujuan, 
bahan/alat, langkah-
langkah kerja, jadwal, 
waktu, perkiraan 
aspek  yang akan 
diperoleh, tempat 
penelitian, daftar 
pertanyaan atau 
format pengamatan 
tidak lengkap 

Tahap 
Pengamatan 

Jika daftar pertanyaan 
dapat dilaksanakan 
semua dan aspek 
yang diamati tercatat 
dengan rapi, jelas dan 
lengkap.  

Jika daftar 
pertanyaan dapat 
dilaksanakan semua 
dan aspek yang 
diamati tidak tercatat 
dengan rapi, jelas 
dan lengkap. 

Jika daftar pertanyaan 
dapat dilaksanakan 
semua dan aspek 
yang diamati tidak 
tercatat dengan rapi, 
jelas dan tidak 
lengkap. 

TahapPenge
lompokan 
Aspek yang 
Diamati 

Jika pengklasifikasian 
data, penafsiran data 
sesuai dengan tujuan 
penelitian. 

Jika 
pengklasifikasian 
data, penafsiran 
data kurang sesuai 
dengan tujuan 
penelitian 

Jika sekedar 
melaporan hasil 
penelitian tanpa 
membahas data 

Penyajian 
laporan 

Jika sistematika 
penulisan benar, 
memuat saran, 
bahasa komunikatif 

Jika sistematika 
penulisan benar, 
memuat saran, 
tetapi bahasa 
kurang komunikatif 

Jika sistematika 
penulisan benar,  
tetapi bahasa tidak 
komunikatif dan tidak 
memuat saran 
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4) Data Penilaian Produk 

Data penilaian produk diperoleh dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pembuatan (produk), dan tahap penilaian (appraisal).  Informasi tentang data 

penilaian produk diperoleh dengan menggunakan cara holistik atau cara analitik. 

Dengan cara holistik, guru menilai hasil produk siswa berdasarkan kesan 

keseluruhan produk dengan menggunakan kriteria keindahan dan kegunaan 

produk tersebut dalam menilai setiap aspek, guru dapat menggunakan skor yang 

terentang dari 1 , 2, 3, 4 Skor 1 merupakan skor terendah dan skor 4 adalah skor 

tertinggi untuk setiap tahap. Jadi total skor terendah untuk keseluruhan tahap 

adalah 4 dan total skor tertinggi adalah 16.  

 

Contoh Rubrik Penilaian Produk 

Menulis Kreatif Puisi; Kelas V semester 2 Menulis Standar Kompetensi:8.  

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam 

bentuk ringkasan, laporan, dan  puisi bebas; Kompetensi Dasar: 8.3 Menulis 

puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat. 

 

    Contoh rubrik penilaian produk 

Kelas/semester  :  V Semester 2;  

Standar Kompetensi :  8.Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi,  

dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, 

laporan, dan  puisi bebas; Kompetensi Dasar.  

Kompetensi Dasar : 8.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang 

tepat. 
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No. 
Aspek yang 

Dinilai/Kriteria 
Tingkat Kualitas Skor 

4 3 2 1  

1 

Ide/gagasan 

a. Kemenarikan 

Gagasan 

bermakna dan 

menimbulkan 

kesan 

Gagasan 

bermakna 

tetapi kurang 

menimbulkan 

kesan 

Gagasan 

kurang 

bermakna 

dan kurang 

menimbulkan 

kesan 

Gagasan 

kurang 

bermakna 

dan tidak 

menimbulkan 

kesan 

 

b. Keutuhan Penggarapan 

ide lengkap 

dan terfokus 

Penggarapan 

ide lengkap 

tetapi kurang 

terfokus 

Penggarapa

n 

ide kurang 

lengkap dan 

kurang 

terfokus 

Penggarapan 

ide tidak 

lengkap dan 

tidak 

terfokus 

 

2 

Pengolahan 

Bahasa 

a. Variasi Lirik 

 

Semua larik 

tergarap 

dengan padat 

dan sangat 

bervariasi 

Sedikit larik 

yang kurang 

padat dan 

kurang 

bervariasi 

Setengah 

larik kurang 

padat dan 

kurang 

bervariasi 

Lebih dari 

setengah 

larik kurang 

padat dan 

tidak 

bervariasi 

 

b. Diksi Menimbulkan 

imajinasi dan 

bervariasi 

 

Menimbulkan 

imajinasi 

tetapi kurang 

bervariasi 

Menimbulkan 

imajinasi 

tetapi tidak 

bervariasi 

Tidak 

menimbulkan 

imajinasi 

 

Total 

 

Cara menentukan nilai skor total yang diperoleh dibagi skor total maksimal kali 

100%. 

Nilai Akhir (NA) ditentukan dengan prosedur berikut ini. 

Skor 

perolehan X 100% 

Skor maksimal 
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7. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar RPP merupakan pedoman bagi guru. RPP 

adalah rencana atau program yang disusun oleh guru untuk satu satu pertemuan 

atau lebih, untuk mencapai target satu kompetensi dasar. RPP dijabarkan dari 

silabus yang telah disusun dan bersifat aplikatif di kelas. RPP  biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk memandu guru. RPP berisi gambaran tentang 

kompetensi dasar yang akan dicapai, yang dijabarkan pada indikator, tujuan, 

materi, skenario pembelajaran tahap demi tahap, metode, sumber belajar, serta 

penilaian autentiknya.  

 

RPP merupakan perencanaan pribadi guru tentang apa yang akan dilakukannya 

bersama siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Tujuan pembuatan 

RPP adalah mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses 

belajar mengajar.. Penyusunan RPP secara profesional, sistematik, dan 

berdayaguna akan memudahkan guru untuk melihat, mengamati, menganalisis 

dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan 

terencana 

. 

RPP memiliki manfaat sebagai berikut: (1) sebagai petunjuk arah kegiatan dalam 

mencapai tujuan, (2) sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang 

bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, (3) sebagai pedoman kerja bagi 

setiap unsur, baik unsur guru maupun siswanya, (4) sebagai alat ukur efektif 

tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan 

kelambatan kerjanya, (5) sebagai bahan penyusunan data agar terjadi 

keseimbangan kerja, (6) perencanaan pembelajaran dibuat untuk menghemat 

waktu, tenaga, alat, dan biaya. 

 

b. Komponen RPP 

Komponen RPP  sesuai dengan standar proses (Permendiknas No 41 tahun 

2007) meliputi:  

a) Identitas mata pelajaran 
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Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan. 

b)  Standar kompetensi 

 Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau 

semester pada suatu mata pelajaran. 

c) Kompetensi dasar 

    Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai 

peserta didik•dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan 

indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

d) Indikator pencapaian kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi 

acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

e) Tujuan pembelajaran 

    Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang   

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

f)   Materi ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi. 

g) Alokasi waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar.  

h) Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai 

kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemi-

lihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi 
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yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan 

pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 

3 SD/M I. 

i) Kegiatan pembelajaran  

 Pendahuluan 

 Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

 Inti 

 Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini 

dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses.eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

 Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 

atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut. 

  

j)  Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

kepada Standar Penilaian. 

k) Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi. 
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c. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

 Kegiatan Pendahuluan 

    Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

1)  menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses    pembelajaran; 

2)  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

3) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai;  

4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai  

silabus.  

 Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

 

1) Eksplorasi 

     Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 

menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber; 

b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media   

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara  
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peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya; 

d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

e) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

 

2)  Elaborasi 

Dalarn kegiatan elaborasi, guru: 

a) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

b) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis; 

c) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

d) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif can 

kolaboratif; 

e) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

f) rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan balk lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

g) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r iasi; kerja 

individual maupun kelompok; 

h) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan; 

i) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

3)  Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
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a) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan,  isyarat, maupunhadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik, 

b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

c) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

d) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

(1) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 

benar; 

(2) membantu menyelesaikan masalah; 

(3) memberi acuan agar peserta didik dapatmelakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

(4) memberi informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh; 

(5) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  

 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

1) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 

4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas balk tugas individual maupun kelompok sesuai 

dengan hasil belajar peserta didik; 

5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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d. Prinsip-prinsip penyusunan RPP 

Memerhatikan perbedaan individu peserta didik 

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, 

kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, 

potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma,nilai, dan/atau 

lingkungan peserta didik. 

Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi 

kemandirian dan semangat belajar.  
Mengembangkan budaya membaca dan menulis  

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca,, pemahaman beragam bacaan dan berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan. 

Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif 

penguatan pengayaan dan remidi. 

Keterkaitan dan keterpaduan  

RPP  disusun dengan memperhatikan keterkaitn dan keterpaduan antara 

SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu 

kebutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi 

pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 

belajar dan keragaman budaya. 

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi 
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Contoh format RPP  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

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

Sekolah   :  ……........................ 

 Kelas  : …………….............. 

Semester  : ……………............... 

Alokasi Waktu : ………(pertemuan) 

I. Standar Kompetensi               : …………............................    

II. Kompetensi Dasar                    : ............................................... 

III. Indikator                                      : ............................................... 

IV. Tujuan                                         : .............................................. 

V. Materi Ajar                                  : .............................................. 

VI.  Metode Pembelajaran              : .............................................. 

 VII. Langkah-langkah Pembelajaran     : .............................................. 

a. Kegiatan Pendahuluan 
b. Kegiatan Inti 
c. Kegiatan Penutup 

VIII.Alat dan Bahan/Sumber Belajar    : ..................................................                             

IX. Penilaian Hasil Belajar                    : ................................................. 

 

Mengetahui   Guru Kelas, 

Kepala Sekolah, 

 

__________________ _____________________               

          NIP                                   NIP 
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Contoh RPP  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : MI  Pandangan 

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 

Kelas/Smester :  6/ Pertama 

Standar Kompetansi :  2. Memberikan informasi dan tanggapan secara lisan 

Waktu :  2 X 35 menit  

 

A. Kompetensi Dasar 

2.2 Menanggapi ( memuji, mengkritik) sesuatu  hal disertai alasan yang jelas 

dengan menggunakan bahasa yang santun 

B .  Indikator 

 Membuat   kalimat pujian dengan tepat  

 Menyusun  percakapan sederhana  dengan menggunakan kalimat pujian 

 dengan tepat. 

 Memperagakan percakapan  tentang kalimat pujian yang telah dibuat. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan ini siswa  dapat       

   membuat  kalimat  pujian  

  menyusun  percakapan sederhana  dengan menggunakan kalimat pujian  

dengan tepat. 

  memeragakan percakapan tentang kalimat pujian  yang  telah dibuat  

 

D. Materi Pokok 

 Kalimat pujian  
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E. langkah-langkah  Pembelajaran  

 Kegiatan Awal  

 Guru menyampaikan  informasi  tentang materi  dan tujuan pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang indikator yang akan dicapai 

 Kegiatan Inti  

            Eksplorasi 

  Guru mengajukan pertanyaan tentang kalimat pujian yang pernah 

didengar 

             Elaborasi  

 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

 Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan  kalimat pujian 

 Wakil setiap kelompok diminta menyampaikan hasil diskusinya di depan 

kelas 

 Siswa menyusun  percakapan dengan menggunakan kalimat pujian  

 Siswa   secara berpasangan  memperagakan  percakapan  di depan  

kelas .   

                     

Konfirmasi 

 Guru bersama siswa   menyimpulkan  materi yang dipelajari  

 Guru memberikan penguatan 

 Kegiatan  Akhir 

 Siswa merefleksikan pembelajaran  

 Guru memberi  penugasan untuk kegiatan selanjutnya. 

 

F. Metode/Sumber Belajar: 

 Metode   : Tanya jawab,diskusi,penugasan.  

            Sumber Belajar      :  Buku Bina Bahasa Indonesia Kelas 6 A Kurikulum 2006   

KTSP 
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     G. Penilaian 

Indikator 
Pencapaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

 

 Siswa dapat 

membuat kalimat 

pujian  

 Siswa dapat 

menyusun  

percakapan 

sederhana dengan 

menggunakan 

kalimat pujian  

 Siswa dapat 

memperagakan 

percakapan  yang 

telah dibuat 

 

 

Lisan  

Tertulis 

Penugasan 

 

Lembar 

penilaian  

Produk 

 

Buatlah beberapa 

kalimat pujian ! 

 

Susunlah  percakapan 

sederhana dengan 

menggunakan kalimat 

pujian 

 

Peragakanlah 

percakapan yang  telah 

kalian buat secara 

berpasangan 

 

 

        Kriteria Penilaian        

PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 
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PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
Praktik 
 
 
 
Sikap 

 Paham 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
* sangat aktif 
*  aktif 
* kurang  aktif 
* Sikap  baik   
* cukup  baaik 
* kurang Sikap 

4 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 

  Penilaian 

No Nama 
Siswa 

Performan 
Produk 

Jumlah 
Skor 

Nilai 
Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

       

   CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

  Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remedial. 

 

 Sawangan, 8 Oktober 2011 

         Diketahui        Kepala MI Pandangan 
 Guru Mapel Bahasa Indonesia. 

 

 M . Mata Angin   Cici Matahari 

NIP   195107061971091001    NIP  
197510232003122001 
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Mata Pelajaran                   : Bahasa Indonesia 

Kelas                                     : V 

Semester                               : 1 

Waktu                                    : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

                        

A.   Standar Kompetensi 

      Memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan 

 

 B.  Kompetensi Dasar 

      Mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. 

 

C. Indikator 

     Indikator  pencapaian kompetensi dasar  

1. Menentukan tema cerita  Kota Banyuwangi. 

2. Menentukan amanat cerita Kota Banyuwangi 

3. Menyebutkan tokoh-tokoh cerita dalam cerita rakyat  Kota Banyuwangi. 

4. Mengidentifikasi setting cerita (setting tempat dan setting waktu) dalam cerita 

Kota Banyuwangi. 

5. Menuliskan kembali garis besar  isi cerita  dengan kata-kata sendiri. 

 

D.  Tujuan 

      Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat 

1. menyebutkan tokoh cerita dalam cerita rakyat Kota Banyuwangi  

2. mengidentifikasi tempat dan waktu dalam cerita  Kota Banyuwangi 

3. menentukan tema cerita Kota Banyuwangi 

4. menentukan amanat cerita Kota Banyuwangi 

 

E.  Materi Pokok 

 Tema cerita 

 Amanat cerita 

 Tokoh dan penokohan dalam cerita 

 Setting cerita 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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F. Nilai yang  Diintegrasikan 

 

1. Kerja sama 

2. Jujur 

3. Disiplin 

4. Komukatif 

 

 

G. Metode Pembelajaran: 
 

1. Metode  : diskusi 

                          Tanya jawab 

                          penugasan 

2. Sumber  : Kumpulan cerita 

Buku Pelajaran Bahasa Indonesia                             

               

                                                                                                                   

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Memperkenalkan gambaran umum pembelajaran: 

Mendata Cerita Rakyat  

         

Membentuk kelompok: 

 Setiap siswa diminta memilih salah satu 

potongan karton manila dengan warna yang 

disenanginya. Potongan-potongan kertas 

manila diisi dalam sebuah kotak dan 

jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. 

 Potongan karton manila yang telah dipilih 

tidak boleh diperlihatkan kepada teman 

sekelas. 

 Setelah semua siswa mendapat potongan 

karton manila, mereka diminta mencari teman 

 

 

 

 

15 Menit 
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yang memilih potongan karton manila dengan 

warna yang sama.     

 Setiap siswa diminta duduk sekelompok 

dengan teman yang memilih potongan karton 

manila dengan warna yang sama. 

 

 

2) Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                           

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru membimbing 

siswa: 

 Mendengarkan cerita Kota Banyuwangi yang 

diceritakan oleh guru atau diperdengarkan 

melalui  tape recorder. 

 Cerita diperdengarkan sebanyak dua kali 

 Setiap siswa dalam kelompok mengidentifikasi 

tema, amanat, tokoh dan penokohan, serta 

setting cerita 

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru membimbing 

siswa: 

 

 Setiap kelompok berdiskusi dan membuat 

simpulan hasil diskusi 

 Setiap kelompok selama 7 menit diminta 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

 Kelompok lain diminta mengomentari 

 Setiap kelompok membuat simpulan hasil 

diskusi. 

 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

siswa: 

 

 

 

 

 

 

 

     45 

Menit 
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 Membubarkan kelompok dan memberikan 

applus untuk kegiatan pembelajaran hari itu 

 Setiap siswa menuliskan kembali isi cerita 

dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa. 

3) Kegiatan 

Penutup 

 

                         

 Memberikan penguatan 

 Membuat simpulan 

 Menentukan batas-batas tugas untuk 

pertemuan berikutnya. 

 Membuat refleksi/menulis jurnal tentang 

proses pembelajaran 

 

 

 

 

    15 

Menit 

 

 
Materi Pembelajaran: 

     Ringkasan Cerita  Kota Banyuwangi 
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Cerita Rakyat 
Legenda Kota Banyuwangi 

(Sumber: Kumpulan Cerita RakyatI; Hari Wibowo) 

Syahdan dahulu kala di kawasan ujung timur Propinsi Jawa Timur terdapat 

sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan 

bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah, bernama 

Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu.  

“Pagi hari ini aku akan berburu ke hutan. Siapkan 

alat berburu,” kata Raden Banterang kepada para 

abdinya.  

Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang 

disertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan. 

Saat Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat 

seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga 

masuk jauh ke dalam hutan. Ia terpisah dengan para pengiringnya.  

 “Kemana seekor kijang tadi?” kata Raden Banterang, ketika kehilangan jejak 

buruannya. “Akan ku cari terus sampai dapat,” tekadnya.  

Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun, 

binatang buruan itu tidak ditemukan. Ia tiba di sebuah sungai yang sangat 

bening airnya.  

“Hemm, segar nian air sungai ini,” Raden Banterang minum air sungai itu, 

sampai merasa hilang dahaganya.  

Setelah itu, ia meninggalkan sungai. Namun baru beberapa langkah berjalan, 

tiba-tiba dikejutkan kedatangan seorang gadis cantik jelita. 

“Wah..Ha? Seorang gadis cantik jelita? Benarkah ia seorang manusia? 

Jangan-jangan setan penunggu hutan,” gumam Raden Banterang bertanya-

tanya.  

Raden Banterang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu. “Kau 

manusia atau penunggu hutan?” sapa Raden Banterang.  

“Saya manusia,” jawab gadis itu sambil tersenyum. Raden Banterang pun 

memperkenalkan dirinya.  

Gadis cantik itu menyambutnya. “Nama saya Surati berasal dari kerajaan 

Klungkung.” 

“Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. 
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Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan,” Jelasnya. 

Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepalang.  

Melihat penderitaan puteri Raja Klungkung itu, Raden Banterang segera 

menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak lama kemudian mereka 

menikah membangun keluarga bahagia.  

Pada suatu hari, puteri Raja Klungkung berjalan-jalan sendirian ke luar 

istana. “Surati! Surati!”, panggil seorang laki-laki yang berpakaian compang-

camping.  

Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di 

depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Maksud kedatangan 

Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam, karena 

Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Surati menceritakan 

bahwa ia mau diperistri Raden Banterang karena telah berhutang budi. 

Dengan begitu, Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya. 

Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya. Namun, ia sempat 

memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati.  

“Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu,” pesan Rupaksa.  

 Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak 

diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden 

Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden 

Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba 

pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan 

seorang lelaki berpakaian compang-camping.  

“Tuanku, Raden Banterang. Keselamatan Tuan terancam bahaya yang 

direncanakan oleh istri tuan sendiri,” kata lelaki itu.  

 “Tuan bisa melihat buktinya, dengan melihat sebuah ikat kepala yang 

diletakkan di bawah tempat peraduannya. Ikat kepala itu milik lelaki yang 

dimintai tolong untuk membunuh Tuan,” jelasnya.  

Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu 

hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan 

lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, 

Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicarinya ikat 

kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang 

telah menemui di hutan.  
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“Ha! Benar kata lelaki itu! Ikat kepala ini sebagai bukti! 

Kau merencanakan mau membunuhku dengan minta 

tolong kepada pemilik ikat kepala ini!” tuduh Raden 

Banterang kepada istrinya.  

“Begitukah balasanmu padaku?” tandas Raden 

Banterang. 

”Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh 

Kakanda, apalagi minta tolong kepada seorang lelaki!” jawab Surati.  

Namun Raden Banterang tetap pada pendiriannya, bahwa istrinya yang 

pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Nah, sebelum nyawanya 

terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya.  

Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. 

Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan 

dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri 

pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian 

compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya.  

“Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat 

kepala kepada Adinda,” Surati menjelaskan kembali, agar Raden Banterang 

luluh hatinya. Namun, Raden Banterang tetap yakin bahwa istrinya akan 

mencelakakan dirinya.  

“Kakanda suamiku! Bukalah hati dan perasaan 

Kakanda! Adinda rela mati demi keselamatan 

Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda 

untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda 

dengan kakak kandung Adinda bernama Rupaksa,” 

ucap Surati mengingatkan.   

“Kakak Adindalah yang akan membunuh kakanda! 

Adinda diminati bantuan, tetapi Adinda tolak!” Mendengar hal tersebut, hati 

Raden Banterang tidak cair bahkan menganggap istrinya berbohong..  

“Kakanda ! Jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti 

Adinda tidak bersalah! Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda 

bersalah!” seru Surati.  

Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ada. Maka, 

Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. 
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Bersamaan itu pula, Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang.  

Tidak berapa lama, terjadi sebuah keajaiban. Bau harum nan wangi merebak 

di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan 

suara gemetar.  

“Istriku tidak berdosa! Air kali ini harum baunya!” Betapa menyesalnya Raden 

Banterang. Ia meratapi kematian istrinya, dan menyesali kebodohannya. 

Namun sudah terlambat.  

Sejak saat itu, sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut 

Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi 

kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. 

Hikmah: Berpikirlah dahulu dengan saksama sebelum bertindak. Penyesalan 

tidak berguna apabila kita sudah berbuat. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran                      :   Bahasa Indonesia 

Kelas                                     :   V 

Semester                               :  1 

Waktu                                    :   2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

 

 
I. Konsep  

    Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat: 

 Nilai Agama 

 Nilai Budaya 

 Nilai Moral 

 

2. Hasil yang Diharapkan 

 Siswa dapat membuat sinopsis Cerita Rakyat  Kota Banyuwangi 

 Siswa dapat menuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rak- 

yat yang dibacanya.  

 
 
3. Prosedur 

1) Setelah pulang sekolah, kunjungilah perpustakaan wilayah atau toko-toko 

buku. 

2) Carilah buku-buku cerita rakyat  

3) Bacalah cerita-cerita tersebut dengan cermat. 

4) Pilihlah sebuah cerita dan buatlah sinopsis atau ringkasan cerita. 

5) Identifikasikablah nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral yang 

  terdapat dalam cerita rakyat yang kamu baca. 

6) Tulislah masing-masing sebuah contoh kutipan nilai agama, nilai 

budaya, dan nilai moral dalam cerita rakyat yang kamu baca. 

 

4. Nilai yang Dikembangkan 

     1. Nilai Kebajikan Lokal 
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 Dapat menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita 

rakyat dalam kehidupan 

 Menumbuhkan apresiasi siswa terhadap cerita rakyat  Kota 

Banyuwangi 

 

2. Nilai Keragaman Budaya 

 Menumbuhkan kesadaran siswa bahwa di Pulau Jawa terdapat 

      beragam cerita rakyat. 

 Melalui cerita rakyat, siswa mengenal keragaman budaya 

di Pulau Jawa 

 

5. Hasil Temuan 

       
 
         2) Nilai-nilai dalam Cerita Rakyat 

              a) Nilai Agama 

              b) Nilai moral 

              c) Nilai Budaya 

 

 

LEMBAR EVALUASI 
 

Mata Pelajaran                      : Bahasa Indonesia 

Kelas                                     : V 

Semester                               : 1 

Waktu                                   : 2 x 35 menit (1 x Pertemuan) 

Topik                                    :  Cerita Rakyat Kota Banyuwangi 

 
 
Prosedur Evaluasi 
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Ranah yang Diukur Cara Penilaian Skor Penilai 

A. Kognitif 

 

     Tes tentang: 

      tema, 

      amanat, 

      penokohan, 

      setting, dan 

     kemampuan 

      menulis. 

 Akademik Promt 

(penilaian proses) 

dilakukan secara 

lisan 

 Tes tertulis 

menyangkut 

a. unsur intrinsik 

cerita 

      b. 

Kemampuan      

menulis cerita 

 

 

 

 

 

10-50 

 

10-50 

Guru 

 

B. Afektif 

     Apresiasi  

     terhadap 

     budaya 

     daerah  

 

 

 Pengamatan 

 

Tinggi  

 

Sedang 

 

 

Rendah 

 

Guru 

C. Psikomotor -- -- -- 

 

Butir Soal 

 

1) Tuliskan tema yang terkandung dalam cerita Kota Banyuwangi 

2) Tuliskan amanat yang terdapat dalam cerita Kota Banyuwangi 

3) Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita  Kota Banyuwangi 

4) Sebutkan setting tempat dan setting waktu dalam cerita  Kota 

Banyuwangi 

      5)   Tulislah kembali secara garis besar isi cerita Kota Banyuwangi dengan 

kata-katamu  sendiri!   
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E. Rangkuman 

Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara 

konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

dimiliki peserta didik. Standar Kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal 

yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Pengembangan indikator dilakukan dengan menganalisis tingkat kompetensi 

dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal 

kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. 

Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan 

indikator (indikator pencapaian kompetensi). Rumusan indikator penilaian 

memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi 

instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian 

hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. 

Materi pembelajaran dipilih untuk membantu peserta didik dalam mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, 

urutan, dan perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran tersebut.  

Kesesuaian pemilihan media dan alat bantu pembelajaran yang memungkinkan 

siswa dapat belajar lebih baik, lebih intensif dan lebih banyak potensi yang 

dikembangkan, sehingga tercapai kompetensi yang telah ditetapkan. 
Setelah merumuskan indikator,  menyiapkan bahan pembelajaran dan media 

memilih, langkah berikutnya adalah menetapkan metode pembelajaran. 

Penilaian dalam proses belajar merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, 

menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran. 
Dalam kegiatan belajar mengajar RPP merupakan pedoman bagi guru. RPP 

adalah rencana atau program yang disusun oleh guru untuk satu atau dua 

pertemuan, untuk mencapai target satu kompetensi dasar. RPP dijabarkan dari 

silabus yang telah disusun dan bersifat aplikatif di kelas. RPP  biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk memandu guru. RPP berisi gambaran tentang 
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kompetensi dasar yang akan dicapai, yang dijabarkan pada indikator, tujuan, 

materi, skenario pembelajaran tahap demi tahap serta penilaian autentiknya.  

 
F. Media/ Sumber 

Media dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk menunjang 

terlaksananya pelatihan ini di antaranya adalah: 

1) Standar Isi 

2) Silabus pembelajaran 

3) Contoh RPP 

4) Contoh media pembelajaran 

5) Contoh materi ajar 

6) Contoh rubrik penilaian 

 
G. Evaluasi 

SOAL 
Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Standar  kompetensi lulusan  berikut ini yang berkaitan langsung dengan 

mata pelajaran bahasa Indonesia adalah ... 

a. berkomunikasi dengan lancar dan santun. 

b. menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 

c. menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa. 

d. menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan 

budaya lokal. 

 

2. Salah satu langkah pengembangan silabus adalah mengidentifikasi 

materi yang menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam langkah tersebut, 

antara lain.... 

a. potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah,  

kebermanfaatan bagi peserta didik, dan alokasi waktu 

b. sruktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi 

pembelajaran, dan buku teks yang diharuskan. 
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c. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, 

alokasi waktu, dan buku teks yang diharuskan. 

d. potensi peserta didik, struktur keilmuan dan aktualitas, buku teks 

yang diharuskan 

 

3. Salah satu kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 

“Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman teman 

yang didengarnya” Metode yang cocok untuk proses pembelajaran pada 

kompetensi dasar tersebut adalah.... 

a. eksperimen 

b. diskusi kelompok 

c. demonstrasi 

d. ceramah 

 

4. Bila guru mengajarkan KD “menyimpulkan isi dialog interaktif beberapa 

nara sumber dalam tayangan televisi atau radio”, media yang dapat 

digunakan di antaranya: 

a. radio, televisi, dialog langsung, teks dialog interaktif 

b. video rekaman dialog interaktif, kaset rekaman dialog interaktif 

c. teks dialog interaktif, radio, televisi 

d. kaset rekaman radio, dialog langsung, teks dialog interaktif 

 

5. Bila guru menetapkan indikator “mengemukakan isi perkenalan dengan 

urutan yang tepat dan lafal, intonasi yang tepat serta bahasa yang baik 

dan benar” materi yang dipersiakan adalah “urutan isi perkenalan”. 

Materi tersebut berupa: 

a. konsep 

b. prosedur 

c. sikap 

d. fakta  
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6. Rumusan indikator berikut ini termasuk rumusan indikator yang 

operasional, kecuali: 

a. menyebutkan pikiran utama yang terdapat dalam paragraf 

b. menunjukkan kalimat utama yag terapat dalam paragraf 

c. memahami isi paragraf 

d. mengungkapkan tema paragraf 

 

7.  Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan 

pengecekan secara rutin bahwa semua peserta didik secara aktif 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Pengamatan aspek ini 

merupakan cara mengukur kompetensi….  

a. Menguasai karakteristik peserta didik. 

b. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

c. Komunikasi dengan peserta didik 

d. Pengembangan potensi peserta didik 

 

8. Guru menggunakan media pembelajaran tertentu disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran sehingga dapat membantu cara belajar dan 

memotivasi siswa. Keterampilan menggunakan media ini untuk 

mengetahui pencapaian kompetensi  

a. Berkomunikasi dengan peserta didik 

b. Pengembangan potensi peserta didik 

c. Menguasai karakteristik peserta didik 

d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

 

9. Jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur keterampilan berbicara 

adalah  

a. Penilaian produk,   

b. Penilaian unjuk kerja 

c. Penilaian produk 

d. Penilaian proyek 
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10. Bila guru akan mengajarkan keterampilan berbicara dengan KD 

“Menceritakan   hasil pengamatan/kunjungan  dengan bahasa runtut, 

baik, dan benar” metode pembelajaran yang utama: 

a. Metode wawancara 

b. Metode ceramah 

c. Metode bermain peran 

d. Metode karya wisata   

 

Esai: 
              Buatlah RPP untuk Kelas IV Semester 2, dengan SK: Menulis 

       “Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi  secara tertulis dalam 

bentuk  karangan, pengumuman, dan pantun anak”, KD: 8.2 “Menulis 

pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan 

penggunaan ejaan”  

 

H.     Glosarium 
 
D 

Discovery: Penemuan 
E 
Ekspositori:  suatu model cara untuk menyampaikan ide atau gagasan 

(informasi) dengan lisan/tulisan. 

I 
Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 

 

Inquiry: Penyelidikan;  menyelidiki dengan cara mencari informasi dan 

melakukan pertanyaan-pertanyaan.  

 

K 
Karakteristik:  Mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu 
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Kinestetik: yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan gerak tubuh (atlet, penari, 

dsb).Kecerdasan Interpersonal (Interpersonal), yaitu kecerdasan yang berkaitan 

dengan interaksi sosial (politisi, psikolog, pekerja sosial, dsb).  

 

Kompetensi  merupakan perubahan kemampuan yang dibutuhkan pelajar 

setelah proses pembelajaran. Perubahan kemampuan meliputi kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

Kompetensi Dasar (KD), merupakan penjabaran SK peserta didik yang 

cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan SK peserta didik. 

 

Konsisten: Tetap, tidak berubah-ubah, taat asas, selaras atau sesuai 

 

P 
Potensi: Kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan 

 

R 

Relevansi: Hubungan, kaitan, kesesuaian 

S 
Self Assesment: Penilaian diri sendiri 

 

Standar Kompetensi (SK), merupakan ukuran kemampuan minimal yang 

mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, 

dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi 

yang diajarkan. 
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