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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrpsikan peningkatan keterampilan 
menulis teks prosedur menggunakan metode demostrasi siswa  kelas X Man 2 
Sumbawa Besar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penugasan, observasi dan dokumentasi. Data terkumpul dianalisis 
menggunakan mmetode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian in berupa 
peningkatan proses dan hasil menulis teks prosedur dengan menggunakan 
metode demonstrasi siswa kelas X Man 2 Sumbawa Besar. Adapun hasil 
penelitian ini yaitu pada siklus I aktivitas pembelajaran guru mencapai 71,42% 
meningkat menjadi 100% pada siklus II. Pada siklus I aktivitas belajar siswa 
mencapai 82% meningkat menjad 91,66% pada siklus II. Perolehan hasil belajar 
rata-rata siswa  pada siklus I mencapai 74 meningkat menjadi 84,09 pada siklus 
II dengan ketuntasan belajar 81,8. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 
bahwa aktivitas guru mengalami peningkatan 28,58%, aktivitas belajar siswa 
meningkat sebanyak 9,66% dan perolehan hasil belajar siswa meningkat 
sebanyak 45,44%. Pengunaan metode demonstrasi  meningkatkan kemampuan 
menulis teks prosedur pada siswa kelas X Man 2 Sumbawa Besar.

Kata Kunci : Keterampilan Menulis, Teks Prosedur, Metode Demonstrasi,
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, 

pendidikan merupakan usaha secara sadar agar manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran ataupun cara 

lain yang diakui oleh masyarakat. Pendidikan juga memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan taraf hidup seseorang karena pendidikan merupakan 

salah satu komponen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia jadi kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan, untuk mewujudkan 

hal tersebut maka sekolah sebagai komponen utama memiliki peran yang 

sangat penting. Untuk itu sekolah perlu mengelola pembelajaran sesuai dengan  

prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar (KBM) antara lain : (1) kegiatan 

berpusat pada siswa; (2) belajar melalui berbuat: (3) belajar mandiri dan 

belajar bekerja sama. Sejalan dengan prinsip KBM tersebut maka kegiatan 

pembelajaran diharapkan tidak terfokus pada guru, tetapi bagaimana 

mengaktifkan siswa dalam belajarnya (student active learning). Selain hal 

tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memperbaiki proses 

pembelajaran, diantaranya penggunaan  metode pembelajaran yang tepat. 

Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat 

dan afektif untuk mempermudah pencapaian dan tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan.

Dalam kehidupan sehari-hari bahasa digunakan untuk berkomunikasi 

baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Keterampilan berbahasa (language arts, 
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language skills) dalam kurikulum di sekolah biasanya mencapai empat segi (1) 

keterampilan menyimak (listening skills), (2) keterampilan berbicara(speaking 

skills), (3) keterampilan membaca (reading skills), (4) keterampilan Menulis 

(writing skills). Setiap keterampilan itu memiliki hubungan yang erat sekali 

dengan keterampilan lainnya dengan carayang beraneka ragam. Dalam 

memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui sesuatu hubungan 

urutan yang terakhir: mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak kita  

kemudian berbicara; sesudah itu kita membaca dan menulis. Menyimak dan 

berbicara kita pelajari sebelum sekolah, sedangkan membaca dan menulis 

dipelajari di sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

merupakan satu kesatuan yang disebut catur tunggal (Tarigan, 2008:2).

Berdasarkan empat keterampilan tersebut, menulis merupakan

keterampilan yang paling sulit. Untuk mengusai keterampilan menulis, siswa  

harus mengusai tiga keterampilan lainnya terlebih dahulu yaitu menyimak, 

berbicara dan membaca oleh sebab itu, keterampilan menulis siswa perlu 

mendapat perhatian ekstra dibandingkan dengan kemampuan keterampilan 

lainnya.

Menulis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

setiap siswa, dengan memiliki kemampuan menulis siswa dapat 

mengekpresikan dan menuangkan  ide,  gagasan dan pokok pikiran serta 

pengalaman mereka baik dalam bentuk puisi, cerpen, maupun karya sastra 

yang lainnya. Dalam menulis seorang siswa harus mampu bermain dengan 

kata-kata, dapat membedakan mana kalimat baku dan tidak baku, 

menggunakan tanda baca dengan tepat, serta merangkai kata dengan bahasa 
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yang mudah dimengerti oleh pembaca, salah satunya adalah dalam bentuk teks 

khususnya prosedur. Dalam (Silabus Bahasa Indonesia Kelas X) siswa 

dituntut untuk mampu menulis teks prosedur baik secara lisan aupun 

tulisan.oleh karena itu guru dituntut untuk mampu memilih metode, strategi, 

media pembelajaran dan tekhnik yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik.

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti

pada tanggal 15 juni 2016 di sekolah MAN 2 Sumbawa Besar, kemampuan 

menulis teks pada siswa terbilang rendah hal ini terlihat dari hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung siswa 

cenderung bosan dengan proses pembelajaran hal ini disebabkan oleh 

kurangnya media pembelajaran, proses pembelajaran yang membosankan, 

kurangnya fasilitas, dan motivasi dalam diri siswa. Selain itu kemampuan 

siswa dalam membedakan jenis-jenis teks seperti eksposisi, prosedur, dan 

observasi juga terbilang masih sangat rendah. Siswa yang berhasil tuntas 

sebanyak 11 siswa dan yang tidak tuntas ada 14 siswa dari 25 orang siswa.

Ketuntasan belajar hanya 44%. Untuk menciptakan proses belajar yang 

menyenangkan guru, dituntut agar kreatif dalam memilih metode 

pembelajaran yang akan digunakan agar siswa termotivasi untuk belajar, 

dalam hal ini, peneliti memilih menggunakan metode demontrasi untuk 

meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur  karena metode demontrasi 

memiliki keunggulan yang dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang 

sama dalam satu saluran pikiran yang sama, perhatian siswa dapat dipusatkan 

kepada proses belajar mengajar dan tidak kepada yang lainnya, mengurangi 
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kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau 

mendengarkan, serta dapat membantu peserta didik agar pembelajaran berjalan 

dengan afektif selain itu metode demontrasi dapat juga membantu peserta 

didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu peristiwa.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan metode demonstrasisebagai upaya menciptakan suasanabelajar 

yang kreatif serta meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur siswa 

kelas X MAN 2 Sumbawa Besar.Dengan menggunakan metode demonstrasi 

diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kemampuan menulis berbasis 

teks pada siswa.

1.2 Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah pada 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah peningkatan proses pembelajaran menulis teks prosedur 

menggunakan metode demontrasi pada siswa kelas X MAN 2 Sumbawa 

Besar tahun ajaran 2016-2017?

b. Bagaimanakah peningkatan hasil pembelajaran menulis teks prosedur  

menggunakan metode demontrasi pada siswa kelas X MAN 2 Sumbawa 

Besar tahun ajaran 2016-2017?

1.2.2 Cara Pemecahan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas permasalahan 

utama yang perlu dicarikan pemecahan dalam penelitian ini adalah perlunya 
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peningkatan kemampuan menulis teks prosedur dengan menggunakan metode 

demonstrasi.

Pemecahan masalah yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut.

Adapun langkah-langkah dalam metode demonstrasi adalah:

1. Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan 

dilakukan.

2. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik.

3. Guru menjelaskan kepada peserta didik apa yang direncanakan dan apa 

yang akan dikerjakan.

4. Guru mendemonstrasikan kepada peserta didik secara perlahan-lahan dan 

mengulang kembali selangkah-demi selangkah

5. Memperhatikan keadaan peserta didik apakah semuanya mengikuti 

demonstrasi dengan baik.

6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan 

lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya.

7. Siswa mencoba meniru apa yang telah didemonstrasikan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan proses belajar menulis teks prosedur dengan menggunakan

metode demonstrasi pada siswa kelas X MAN 2 Sumbawa Besar tahun 

pelajaran 2016-2017”.
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b. Meningkatkan hasil pembelajaran menulis teks prosedur dengan 

menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas X MAN 2 Sumbawa 

Besar tahun pelajaran 2016-2017”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran bahasa adapun manfaatnya adalah.

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang upaya 

peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa terutama dalam menulis teks 

prosedur serta menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam mengatasi 

permasalahan yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar.

2. Bagi Siswa

Manfaat penelitian tindakan kelas (PTK) ini bagi siswa dapat 

memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa dan memberikan 

pemahaman kepada siswa bahwa belajar bahasa Indonesia tidak 

membosankan tetapi  menyenangkan sehingga minat siswa untuk belajar 

bahasa Indonesia akan meningkat.

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

positif bagi sekolah sehingga terciptanya pembelajaran yang bervariasi yang 

akan membuat siswa tertarik belajar bahasa Indonesia serta memberikan 

masukan dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dalam 

pelaksanaan pendidikan disekolah.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan objek 

penelitian yang membahas masalah aspek keterampilan menulis dan strategi 

pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tentang meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan menulis sudah banyak dilakukan, akan tetapi 

kebanyakan dari penelitian tersebut hanya mengangkat masalah tentang 

menulis puisi dan cerpen. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang membahas 

tentang peningkatan kemampuan menulis berbasis teks khususnya teks

prosedur belum dilakukan sama sekali,oleh sebab itu penelitian relevan yang 

penulis gunakan masih berkaitan dengan peningkatan kemampuan menulis.

Kartikawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan

Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi Pada Siswa Kelas VII  SMPN 2 

Mataram Dengan Media Menulis Objek Langsung”.Hasil penelitiannya 

menunjukkan kemampuan siswa meningkat dalam menulis paragraf eksposisi 

hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil dan proses belajar siswa.Pada siklus 

I aktivitas pembelajaran guru mencapai 80% meningkat menjadi 100% pada 

siklus ke II. Pada siklus I aktivitas belajar siswa mencapai 80% meningkat 

menjadi 99%  pada sikus II dan perolehan hasil belajar siswa  pada siklus I 

mencapai 65,6% meningkat menjadi 79,16% pada siklus II dengan ketuntasan 

belajar 78. Dari data tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru 

mengalami peningkatan sebanyak 20%, aktivitas belajar siswa meningkat 
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19%, dan perolehan hasil belajar siswa meningkat sebanyak 13,56%.Dengan 

demikian penggunaan media MOL terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

menulis paragraf eksposisi pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram 

tahun pelajaran 2015/2016.

Penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Cerita 

Pendek (CERPEN) Dengan Metode Pemetaan Pikiran (MND MAPPING) 

Siswa Kelas X-2 Semester  2 SMA Negeri 1 Empang Tahun Pembelajaran 

2011”dilakukan oleh Abdul Hadi (2011).Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan menulis cerpen pada siswa meningkat hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan tiap siklus dari siklus I sampai dengan siklus II.Penilaian 

proses pada siklus I yaitu kinerja guru 50% meningkat menjadi 82,5% pada 

siklus ke II, kinerja siswa sebesar 56,25% meningkat menjadi 65% dan proses 

pembelajaran 45% menjadi 75% . Selisih peningkatan pada siklus I dan siklus 

II pada kinerja guru sebesar 39,4%, kinerja siswa sebesar 13,46% dan proses 

pembelajaran sebesar 40%.Penialaian hasil siswa pada siklus I nilai rata-rata 

siswa sebesar 55,75% menjadi 77, 86%, nilai ketuntasan klasikal  siswa 

sebesar 42,85%  menjadi 94,28% dan siswa yang tuntas mencapai KKM yang 

telah ditetapkan oleh sekolah pada siklus I sebanyak 16 siswa menjadi 33 

siswa pada siklus II. Selisih peningkatan pada penilain hasil nilai rata-rata 

siswa sebesar 28,39% dan nilai ketuntasan klasikal siswa sebesar 28,39%.

Penelitian yang dilakukan oleh Elya Fitriani dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Menulis Karangn Narasi dengan Teknik Menulis 

Objek Langsung (MOL) pada Siswa Kelas VII 2 SMP Negeri 2 Lingsar Tahun 

Pelajaran 2010/2011”. Hasil penelitiannya menunjukkan aspek yang dikuasai 
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oleh sebagian besar siswa adalah tema. Sedangkan aspek yang tidak dikuasai 

siswa adalah penutup. Pada proses pembelajarannya mengalami peningkatan 

pada siklus II. Memperhatikan bertambahnya siswa yang aktif dalam bertanya, 

adanya ekspresi kegembiraan yang ditunjukkan sebagian besar siswa, serta

adanya keseriusan dan ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farida Fitriani (2010) 

dengan judul penelitian “Peningkatan Kemampuan Menulis Cerpen dengan 

Model Pembelajaran Advance Organizer Pada Siswa Kelas XI Bahasa SMA 

Negeri 7 Mataram Tahun Pembelajaran 2009-2010”. Peneliitian ini berhasil 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran menulis cerpen siswa kelas 

XI Bahasa SMAN 7 Mataram. Peningkatan hasil keseluruhan yang diikuti oleh 

siswa pada siklus I dan siklus II adalah 69,54% atau 65,38% pada siklus I 

menjadi 75,95% atau 80,38% pada siklus II.

Dari keempat penelitian yang telah dipaparkan terdapat dua penelitian 

yang menggunakan media yang sama yaitu media menulis Objek Langsung 

(MOL) yang dilakukan oleh Ni Ketut Ayu Kartikawati dan Elya Fitriani 

sedangkan dua penelitian lainnya menggunakan media yang berbeda. Dari 

keempat penelitian yang diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

berkaitan dengan keterampilan berbahasa, khususnya menulis yang sudah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu semuanya berhasil meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan menulis siswa dengan tekhnik, strategi, metode, 

dan media yang berbeda.
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2.2.Landasan Teori

2.2.1. Keterampilan Menulis

Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang harus memiliki  peran penting dalam kehidupan 

manusia.Menulis merupakan kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

secara tertulis kepada pihak lain.Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis 

sebagai penyampaian pesan, pesan atau isi tulian, media tulisan dan pembaca 

sebagai penerima pesan.Pada hakekatnya, menulis merupakan kegiatan 

memberi bentuk kepada segala sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan berupa 

rangkaian kata secara tertulis, yang disusun sebaik-baiknya sehingga dapat 

dipahami dan dipetik manfaatnya oleh orang yang membacanya.

Tarigan, H.G (2008 :22) menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambing-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami 

oleh seseorang sehingga orang lain dapat membedakan lambang-lambang 

grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa gambar dan grafik tersebut.

Robert Lado (1979:143 dalam Tarigan 2008:22) menjelaskan menulis 

adalah menempatkan symbol grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dimengerti oleh seseorang, kemudian dapat diibaca oleh orang lain yang 

memahami bahasa  tersebutdan simbol-simbol grafisnya.

Menurut Suparno dan Yunus (dalam Dalman, 2015:4) menjelaskan 

menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya.

Sejalan dengan pendapat diatas Marwoto (dalam Dalman 2015;4) 

menjelaskan bahwa menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasannya 
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dalam bentuk karangan secara leluasa. Dalam hal ini, menulis membutukan 

skemata yang luas sehingga si penulis mampu menuangkan ide-ide, gagasan, 

pendapatnya dengan mudah dan lancar. Skemata itu sendiri adalah 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Jadi semakin  luas skemata 

seseorang semakin mudahlah dia menulis menurut Crimmon dalam Slamet 

(2007:96) adalah kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu 

objek, memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menulis sehingga 

pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. Begitu pula menurut 

Hernowo (2002:116) bahwa menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan 

(seperti mengarang atau membuat surat) dengan tulisan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan karang-

mengarang, pengarang mengunakan bahasa tulis untuk menyatakan isi hati dan 

buah pikirannya secara menarik kepada pembaca. Oleh karena itu disamping 

harus mengusai topik dan permasalahanya yang akan ditulis, penulis dituntut 

menguasai komponen : (1) grafologi, (2) struktur, (3) kosakata, dan (4) 

kelancaran. (Dalman 2015:11).

2.2.2. Pembelajaran Menulis Teks

Menulis sebagai suatu rangkaian seseorang dalam mengungkapkan 

gagasan dalam mengungkapkannya melalui bahasa tulis kepada pembaca, 

untuk dipahami tepat seperti apa yang dimaksudkan oleh pengarang. 

Mengarang adalah menulis dan menyusun sebuah cerita, buku, sajak, dan 

sebagainya (Moeliono dalam Kusumaningsih, dkk 2013:66).

Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis 

sangatlah dibutuhkan.Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan
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bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar 

atau bangsa yang terpelajar. Pembelajaran menulis di tingkat SMA merupakan 

upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasi komunikasi 

bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan.

Menulis akan melatih siswa dalam proses mengait-ngaitkan antara kata, 

kalimat, paragraf maupun bab secara logis agar dapat dipahami, proses inilah 

yang akan mendorong siswa agar berpikir secara sistematis dan logis secara 

kreatif.

2.2.3. Jenis-jenis Teks Pada Kurikulum 2013

Satuan bahasa yang mengandung makna, pikiran, dan gagasan adalah 

teks.Teks tidak selalu berwujud bahasa tulis, sebagaimana lazim dipahami, 

misalnya teks pancasila yang sering dibacakan pada saat upacara.Teks dapat 

berwujud, baik teks tulis maupun teks lisan. Teks itu sendirian, memiliki dua 

unsur utama. Pertama, adalah konteks situasi penggunaan bahasa yang 

didalamnya ada register yang melatarbelakangi lahirnya teks, yaitu adanya 

sesuatu (pesan, pikiran, gagasan, ide) yang hendak disampaikan. Unsur kedua 

adalah konteks situasi, yang didalamnya ada konteks sosial dan konteks 

budaya masyarakat tutur bahasa yang menjadi tempat teks tersebut diproduksi.

Menurut Martin (dalam Pangesti 2013) genre merupakan serangkaian 

langkah yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan sosial yang terwujud 

dalam bentuk teks lisan, tulis, multimodal, (perpaduan teks tulis, lisan 

gambar,). Dalam teks terdapat struktur teks dan tekstur (kohesi, appraisal, 

hubungan,konjungtif, leksiko-gramatikal, dan grafologi, (tulis) atau fonologi 

(lisan).
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Genre (macam-macam) teks dalam kurikulum 2013 yaitu :

1. Teks Deskripsi Faktual

Teks deskripsi faktual adalah teks yang menggambarkan ciri khas 

tertentu, tempat, orang, atau benda.

2. Teks Prosedur

Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan 

sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang 

dikerjakan melalui cara yang sistematis dan teratur.

3. Teks Negosiasi

Teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang hubungan atau interaksi 

antara dua orang atau lebih untuk memutuskan sesuatu dari kepentingan 

yang berbeda.

4. Teks Anekdot

Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan 

mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan 

berdasarkan kejadian yang sebenarnya.

5. Teks Laporan

Jenis-jenis teks laporan:

a. Teks laporan informasi

Adalah adalah teks yang digunakan untuk memberi informasi umum 

tentang berbagai kelas benda seperti ular, kota, komputer, dan lain-

lain.

b. Teks melaporkan fakta
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Adalah teks yang meenceritakan tantang apa yang terjadi dengan 

mendokumentasikan serangkaian peristiwa dan mengevaluasi 

signifikansinya.

Teks dapat menceritakan sejarah, otobiografi, atau biografi.Selain 

itu juga dapat digunakan untuk merekam peristiwa dan pengamatan 

dalam kunjungan lapangan dan wisata.

c. Teks pelaporan sastrawi

Adalah teks yang menceritakan kembali serangkaian kegiatan 

dengan tujuan menghibur. Pelaporan sastrawi melibatkan  

pengalaman pribadi atau imajinasi.

6. Teks Tanggapan

Teks tanggapan adalah teks yang digunakan untuk meringkas, 

menganalisis, dan menanggapi sastra, teks karya seni atau pertunjukkan.

7. Teks Eksposisi

Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk memaparkan atau 

menjelaskan maksud dan tujuan dari suatu pokok pikiran atau informasi 

sehingga memperluas pengetahuan pembaca.

8. Teks Narasi

Teks narasi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

tentang bagaimana seseorang mengungkapkan kehidupan yang pernah 

dialami dalam suatu kejadian

9. Teks Penjelasan
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Teks penjelasan adalah teks yag berfungsi menjelaskan secara ilmiah 

bagaimana fenomena tekhnologi dan alam terwujud, bagaimana cara 

atau hal-hal terjadi.

10. Teks Observasi

Teks observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum, atau 

teks yang melaporkan  sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau 

observasi.

2.2.4. Teks Prosedur.

2.2.4.1.Definisi Teks Prosedur

Menurut KBBI prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu 

aktivitas; metode atau langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan 

suatu masalah.

Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atautahapan-

tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan (Kemendikbud, 

2014:26).

Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah 

proses dalam membuat ataupun mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan 

secara sistematis dan teratur.

2.2.4.2.Ciri-ciri Teks Prosedur  

Kalimat dalam teks prosedur berbeda dengan teks deskriptif.Kalimat 

dalam teks prosedur memiliki ciri-ciri berikut:

1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif berupa kata kerja 

tanpa imbuhan me-, dan Partikel –lah, dan kata larangan yaitu jangan.

2. Pola kalimat biasanya connectif, maksudnya untuk mengurutkan kegiatan.
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Misalnya : kemudian, setelah itu.

3. Adverbials, yaitu menyatakan  rinci waktu, tempat cara yang akurat.

Misalnya : tunggu beberapa saat

4. Teks prosedur kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti 

sebaiknya  danhendaknya.

5. Kalimat yang digunakan harus jelas, logis, singkat.

a. Jelas

Kalimat jelas berarti tidak membingungkan dan mudah diikuti kejelasan 

ini menyangkut masalah pilihan kata atau kalimat yang digunakan dan 

keruntutan uraiannya. Penggunaan nomor untuk membedakan langkah 

yang satu dengan langkah berikutnya juga lebih memperjelas prosedur. 

Selain itu, kejelasan juga ditunjukkan dengan menggunakan istilah-istilah 

lazim.

b. Logis

Syarat logis ini terutama berkaitan dengan urutan penjelasan. Urutan yang 

sistematis dapat menghindarkan dari kesalahan atau tumpang tindih dalam

melakukan sesuatu.

c. Singkat 

Singkat berarti hanya mencantumkan hal-hal penting, tidak ada yang 

berulang, dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan.

2.2.4.3. Struktur Teks Prosedur

Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan kegiatan, materi, alat, dan 

bahan yang dibutuhkan serta metode dan langkah-langkah.

1. Tujuan Kegiatan
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Tujuan kegiatan yang dimaksud adalah hasil akhir yang akan dicapai 

dari teks prosedur tersebut.

2. Materi, alat, bahan yang dibutuhkan.

Berisi tentangmateri, alat, bahan yang dibutuhkan, tidak semua teks 

prosedur berisi materi, alat atau bahan yang dibutuhkan (umumnya 

terdapat dalam resep masakan).

3. Metode atau langkah-langkah

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan  agar memudahkan pelaksanaan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan.Berisi tentang langkah-langkah atau urutan yang harus 

dilakukan agar tujuan dapat tercapai.Langkah-langkah tersebut harus 

sesuai dengan urutan mulai dari yang pertama sampai terakhir.

2.3.Metode Demontrasi

Menurut Syaiful (2008:210) metode demonstrasi ini lebih sesuai untuk 

mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang merupakan suatu gerakan-gerakan, 

suatu proses maupun hal-hal yang bersifat rutin. Dengan metode demonstrasi 

peserta didik berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala 

benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil kesimpulan-

kesimpulan yang diharapkan. Metode demonstrasi baik digunakan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan proes mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya 

sesuatu proses mengerjakan atau menggunakannya.
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Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 

mempertunjukkan secara langsung objek atau cara melakukan sesuatu untuk 

mempertunjukkan proses tertentu.

Menurut Syaiful (2008:211) kelebihan dan kekurangan metode 

demonstrasi adalah sebagai berikut :

Kelebihan metode demonstrasi

1. perhatian siswa dapat dipusatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh 

guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Di samping 

itu, perhatian siswa pun lebih mudah dipusatkan kepada proses belajar 

mengajar dan tidak kepada yang lainya.

2. dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran 

pikiran yang sama.

3. ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu yang 

panjang dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang 

pendek.

4. dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya 

membaca atau mendengarkan, karena murid mendapatkan gambaran yang 

jelas dari hasil pengamatannya.

5. karena gerakan dan proses dipertunjukan maka tidak memerlukan 

keterangan-keterangan yang banyak.

6. beberapa persoalan yang menimbulkan petanyaan atau keraguan dapat 

diperjelas waktu proses demonstrasi.

Kekurangan metode demonstrasi
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1. derajat visibilitasnya kurang, peserta didik tidak dapat melihat atau 

mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan 

kadang-kadang terjadiperubahan yang tidak terkontrol.

2. untuk mengadakan demonstrasi digunakan alat-alat yang khusus, kadang-

kadang alat itu susah didapat. Demonstrasi merupakan metode yang tidak 

wajar bila alat yang didemonstrasikan tidak dapat diamati secara seksama.

3. dalam mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang didemonstrasikan 

diperlukan pemusatan perhatian. Dalam hal ini banyak diabaikan oleh 

peserta didik.

4. tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas.

5. memerlukan banyak waku sedangkan hasilnya kadang-kadang sangat 

minimum.

6. kadang-kadang hal yang didemonstrasikan di kelas akan berbeda jika 

proses itu didemonstrasikan dalam situasi nyata atau sebenarnya.

7. agar demonstrasi mendapatkan hasil yang baik diperlukan ketelitian dan

kesabaran.

Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap 

pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk 

pengertian dengan baik dan sempurna. Siswa juga  dapat mengamati dan 

memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung.

Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur 

sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu proses 

mengerjakan atau menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk 
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dan membandingkan suatu caradengan cara lain dan untuk mengetahui atau 

melihat kebenaran sesuatu. http://www.kajianpustaka.com/2012/10/metode-

demonstrasi-dalam-belajar.html.

Adapun langkah-langkah dalam metode demonstrasi adalah:

1. Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan 

dilakukan.

2. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik.

3. Guru menjelaskan kepada peserta didik apa yang direncanakan dan apa 

yang akan dikerjakan.

4. Guru mendemonstrasikan kepada peserta didik secara perlahan-lahan dan 

mengulang kembali selangkah-demi selangkah.

5. Memperhatikan keadaan peserta didik apakah semuanya mengikuti 

demonstrasi dengan baik.

6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan 

lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya.

7. Siswa mencoba meniru apa yang telah didemonstrasikan.

(http://www.wawasanpendidikan.com/2014/09/Pengertian-Langkah-Langkah 

dan-Kelebihan-serta-Kekurangan-Metode-Demonstrasi.html)

2.4. Penilaian Pembelajaran

Penilaian (assesment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Pada standar 

Nasional pendidikan, penilaian pendidikan merupakan salah satu standar yang 

bertujuan untuk menjamin : perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; 
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pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, 

efektif, efisien dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan pelaporan 

penilaian hasil peserta didik secara objektif, akuntabel dan informatif.

2.4.1. Jenis-jenis Penilaian Pada Kurikulum 2013

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian peserta 

didik yang dilakukan pada kurikulum 2013 mencakup:  penilaian otentik, 

penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu  

tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan 

sebagai berikut:

a. Penilaian otentik merupakan penilain yang dilakukan secara 

kompherensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses dan 

keluaran (output) pembelajaran.

b. Penilain diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta 

didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan 

kriteria yang telah ditetapkan.

c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yag dilaksanakan 

untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk 

penugasan perseorangan atau kelompok didalam atau diluar kelas 

khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan .

d. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 
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pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik.

e. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi 

Dasar (KD) atau lebih.

f. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan 

tengah semester meliputi seluruh indikator yang mempersentasikan 

seluruh KD pada periode tersebut.

g. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan pendidik  

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. 

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempersentasikan 

seluruh KD pada periode tersebut.

h. Ujian Tingkat Kompetensi (UTK) merupakan kegiatan pengukuran yang 

dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat 

kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang 

mempersentasikan Kompetensi Inti pada tingkat Kompetensi tersebut.

i. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK)  merupakan kegiatan 

pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui 

pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah 

Kompetensi Dasar yang mempersentasikan Kompetensi Inti pada tingkat 

Kompetensi tersebut.
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j. Ujian Nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran kompetensi 

tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian 

Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara Nasional.

k. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian 

kompetensi diluar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh 

satuan pendidikan.

2.4.2. Penilaian Keterampilan Menulis Teks Prosedur

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 

penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi 

tertentu dengan menggunaakan tes praktek, projek, dan penilaian 

portofolio.Instrumen yang digunakan berupa data cek atau skala penilaian 

(rating scale) yang dilengkapi rubrik. Rubrik adalah daftar kriteria yang

menunjukkan kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan 

gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai yang paling 

buruk. Rubrik kunci adalah rubrik sederhana yang berisi seperangkat kriteria 

yang menunjukkan indikator esensial paling penting yang dapat 

menggambarkan capaian kompetensi peserta didik.

2.5.Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah jika penerapan menulis 

teks prosedur menggunakan metode demonstrasi dilakukan secara optimal 

dalam pembelajaran, maka dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis teks prosedur.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas.Penelitian 

tindakan merupakan upaya mengujicobakan ide-ide kedalam praktek untuk 

memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari 

situasi(Kemmis 1983 dalam Syamsuddin AR dkk 2011:191).Sedangkan 

(Aqib,2008:3) menjelaskan penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru dikelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat.

3.2 Setting Penelitian

1. Subjek dan Observer Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-A MAN 2 Sumbawa 

Besar tahun pelajaran 2016-2017 yang berjumlah 25 orang siswa terdiri dari 

10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sedangkan observer yang 

mengamati aktivitas guru dan siswa dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

dan Guru mata pelajaran bahasa Indonesia MAN 2 Sumbawa Besar.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MAN 2 Sumbawa Besar

yang beralamatkan di Jln. Pendidikan I No.5 Desa Moyo Kec. Moyo Hilir 

Kab.Sumbawa Besar, yaitu dikelas X-A pada semester pertama tahun ajaran 

2016-2017. Siklus I dilakukan selama satu minggu dari Senin s.d Sabtu 

tanggal 5 s.d  10 September 2016 sedangkan siklus II dilakukan 12 s.d 17 

September 2016.
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3.3 Rencana Pelaksanaan Tindakan

Adapun rencana pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan 

untukmeningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur 

menggunakan metode demontrasi akan dilaksanakan II siklus. Rancangan 

penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri atas (1) tahap perencanaan tindakan, 

(2) tahap pelaksanaan, (3)  tahap observasi, (4) tahap refleksi. Adapun model 

PTK dimaksud menggambarkan adanya empat langkah (dan pengulangannya), 

yang disajikan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2008 : 16)

Siklus I

Observasi 

Perencanaan

Siklus II

Observasi 

PelaksanaanRefleksi

Refleksi Pelaksanaan

Perencanaan
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Jumlah siklus pada penelitian ini direncanakan dua siklus, apabila 

pelaksanaan dua siklus ini dirasa belum mencapai maksimal maka akan 

dilaksanakan siklus berikutnya. Adapun tahapan pelaksanaan siklus tersebut 

sebagai berikut:

3.3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal. Pada tahap ini peneliti 

melakukan persiapan terhadap tindakan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini 

meliputi diskusi mengenai penerapan penggunaan metode demonstrasi, 

penyusunan rancangan tindakan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), penyusunan alat pengumpulan data berupa lembar observasi dan 

dokumentasi untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran, serta menyediakan alat bantu pelajaran 

dan mengajak siswa melihat langsung suatu objek yang dapat membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur.

3.3.2 Tahap pelaksanaan Tindakan

Tahap ini merupakan tempat penerapan berbagai perencanaan tindakan 

yang telah direncanakan.Peneliti sebagai guru melaksanakan pembelajaran 

menulis teks prosedur menggunakan metode demostrasi sekaligus melakukan 

pengamatan terhadap tingah laku siswa menggunakan lembar observasi 

sebagai dasar melakukan refleksi terhadap tindakan yang dilakukan.

3.3.3 Tahap Observasi 

Guru sebagai peneliti melakukan observasi. Observasi dilaksanakan 

pada saat berlangsungnya proses pelaksanaan pembelajaran. Hal yang 
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diobservasi adalah semua kegiatan dari proses pembelajaran baik dari aktivitas 

guru maupun hasil belajar siswa.

3.3.4 Tahap Evaluasi dan Refleksi 

Pada tahap ini peneliti sebagai guru melakukan analisis tindakan yang 

telah dilakukan. Tahap refleksi dilakukan pada setelah mengumpulkan data 

hasil aktivitas siswa dan guru yang diperoleh dari observer. Pada tahap ini 

guru dan peneliti mengadakan diskusi terhadap tindakan yang telah 

dilaksanakan baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran.

Berdasarkan hasil refleksi tersebut peneliti dan guru mengadakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai 

bahan pertimbangan untuk pelaksanaan siklus berikutnya.
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Gambar 3.4

Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Menulis Teks 
Prosedur dengan Metode Demonstrasi

Alur Penelitian Tindakan Kelas 
Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Menggunakan Metode Demonstrasi

Alur Penelitian 
Tindakan Menulis 
Teks Prosedur 
Menggunakan Metode 
Demontrasi

Pelaksanaan Tindakan

a. Siswa memperhatikan 
materi pembelajaran 
menulis teks prosedur 
berkaitan dengan 
penggunaan metode 
demonstrasi.

b. Siswa mengambil LKS 
dan menyiapkan alat 
tulis.

c. Siswa mengamati proses 
demonstrasi dengan 
sungguh-sungguh dan 
seksama.

d. Siswa berpikir tentang 
ide utama yang akan 
ditulis.

e. Siswa  mengumpulkan 
tugas menulis teks 
prosedur

Observasi

Pengamatan terhadap proses dan hasil 
pembelajaran dan aktivitas siswa dan 

guru

Refleksi

Peneliti (guru) sedangkan guru mata 
pelajaran (observer) melakukan analisis 
dan evaluasi terhadap tindakan dan hasil 

belajar.

Kesimpulan Hasil

Sesuai atau tidak sesuai dengan KKM

Laporan

Simpulan Akhir

      BERHASIL

Sudah mencapai 
KKM

Tahap 
Perencanaan

a. Membuat 
RPP

b. Membuat 
lembar 
observasi

c. Membuat 
LKS

Merevisi rencana 
pembelajaran dan 
melanjutkan 
tindakan ke siklus 
berikutnya.

Belum Berhasil

Hasil belum 
mencapai KKM
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3.3.4 Siklus I

 Tahap perencanaan

Dalam tahap ini hal-hal yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Peneliti melakukan persiapan terhadap tindakan yang akan dilaksanakan.

b. Membuat rencana pelaksananaan pembelajaran (rpp).

c. Membuat lembar observasi untuk mencatat aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung.

d. Membuat lembar kerja siswa (LKS)

 Tahap pelaksanaan tindakan

Dalam tahap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

melaksanakan skenario tidakan kelas menulis teks prosedur menggunakan 

metode demontrasi. Tahap-tahap pelaksanaan tindakan ini adalah :

a. Memotivasi dan mengapresiasi siswa pada awal pembelajaran

b. Mempersiapkan siswa agar siap menerima pelajaran, 

c. Gurumenyiapkan media dan sumber belajar serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran.

d. Guru membagikan LKS

e. Guru menyampaikan materi pembelajaran menulis teks prosedur 

berkaitan dengan penggunaan metode demonstrasi.

f. Guru melakukan demontrasi sedangkan peserta didik mengamati.

g. Guru memandu siswa berpikir tentang ide utama yang akan ditulis.

h. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas menulis teks prosedur

i. Siswa dan guru menyimpulkan hasil  kegiatan pembelajaran.
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 Tahap observasi

Observasi dilakukan secara kontinu setiap kali pembelajaran berlangsung 

dalam pelaksanaan tindakan dengan mengamati kegiatan guru dan aktivitas 

siswa.

 Tahap refleksi

Hasil yang diperoleh dari observasi dan hasil evaluasi belajar siswa 

dikumpulkan dan dianalisa, sehingga dari hasil tersebut peneliti dapat 

merefleksi diri dengan melihat data observasi, yaitu identifikasi kekurangan, 

analisis sebab kekurangan dapat menentukan perbaikkan pada siklus 

berikutnya.

3.3.5 Siklus II

Jika refleksi siklus I memperoleh hasil yang belum optimal maka pada 

siklus II perlu melakukan revisi atau perbaikkan  dan penyempurnaan pada 

siklus selanjutnya.

3.4 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah kinerja aktivitas pembelajaran guru, 

kinerja aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa.Sumber data kinerja 

aktivitas pembelajaran guru didapatkan dari guru, kinerja aktivitas belajar 

siswa dan hasil belajar siswa didapatkan dari siswa selama proses 

pembelajaran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kridalaksana (2001:136), metode adalah cara mendekati, 

mengamati, menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena. Dalam filsafat dan 

ilmu pengetahuan, metode artinya cara memikirkan dan memeriksa suatu hal 
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menurut rencana tertentu. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 

beberapa metode diantaranya:

a. Penugasan

Pemberian tugas ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh hasil dan 

pemahaman yang diperoleh oleh peserta didik setelah kegiatan pemberian 

tindakan.Tugas yang diberikan kepada peserta didik berupa suruhan atau 

perintah membuat teks prosedur, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

pemahaman mereka terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru.

b. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis 

melalui pengamatan dan pencatatan terhadap permasalah yang diteliti. 

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses 

pembelajaran. Data situasi pembelajaran diambil dengan menggunakan lembar 

observasi.

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono 2015:82 ). 

Dokumentasi yang digunakan adalah dokumentasi berupa 

foto.Dokumentasi  digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terlewatinya 

data dari hasil observasi. Dokumentasi foto akan dilakukan saat proses 

pembelajaran berlangsung selain itu dokumentasi juga akan digunakan untuk 

memperkuat bukti serta analisis penelitian.
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3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan  dalam mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Adapun intrumen dalam penelitian tindakan 

kelas ini yaitu:

1. Lembar Observasi Aktivitas Guru

Pada instrumen  ini, aspek yang akan dinilai adalah kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan RPP yang sudah dibuat, yaitu guru menyapa siswa, 

memeriksa daftar kehadiran siswa, mengkondisikan siswa, menyampaikan 

materi pembelajaran, mengkordinir siswa dalam menyiapkan segala alat dan 

bahan praktek, meminta siswa menulis teks prosedur sesuai dengan yang 

mereka praktekkan, memandu siswa dalam memadukaan banyak ide dalam 

teks prosedur, bersama siswa melakukan evaluasi dan refleksi, menyimpulkan 

pembelajaran. Skor yang diberikan yaitu 4-1.Skor 4 akan diberikan jika 

dilaksanakan dengan sangat baik, skor 3 diberikan jika terlaksana dengan 

sangat baik, skor 2 diberikan jika terlaksana dengan cukup baik dan skor 1 

diberikan jika terlaksana kurang baik. (lampiran 1)

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Pada instrumen ini aspek yang akan dinilai pada siswa adalah menjawab 

salam guru, menanggapi guru yang mengabsensi kehadiran, bertanya jawab 

tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan, memperhatikan dan 

mencatat tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru, 

memperhatikan guru dalam menyampaikan materi, menyusun teks dan 

mengembangkan teks  prosedur , bersama guru melakukan refleksi, 

mendengarkan kesimpulan pembelajaran.Skor yang akan diberikan yaitu 4-
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1.Skor 4 akan diberikan jika dilaksanakan dengan sangat baik, skor 3 

diberikan jika terlaksana dengan sangat baik, skor 2 diberikan jika terlaksana 

dengan cukup baik dan skor 1 diberikan jika terlaksana kurang baik.

(lampiran2)

3. Lembar Obsevasi Penilaian Hasil Pembelajaran Menulis Teks 

Prosedur

Pada penilaian ini yang akan dinilai yaitu : 1) kesesuaian antara teks 

prosedur dengan kegiatan demontrasi; 2)struktur dan isi dari teks prosedur; 3)

penggunaan diksi; 4) penggunaan ejaan. Skor yang akan diberikan adalah 4-1 

dengan keterangan skor 4 jika sangat baik, skor 3 jika baik, skor 2 jika cukup 

baik, dan 1 jika kurang baik. (lampiran 3)

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah agar dapat diketahui simpulan 

dari hasil belajar siswa sehingga dapat menjadi gambaran hasil akhir 

pertimbangan dalam mengambil kesimpulan terakhir. Data yang diperoleh 

melalui metode observasi dianalisis dengan melihat ketercapaian indikator 

tindakan yang diisyaratkan baik dari aspek guru maupun siswa.Sedangkan data 

produk atau teks prosedur hasil karya siswa, dianalisis menggunakan format 

penilaian metode penugasan siswa dalam menulis teks prosedur. Hasil akhir 

siswa diberikan skor sesuai dengan pencapaian indikator pada setiap aspek 

yang dinilai.

Untuk menentukan skor siswa digunakan rumus sebagai berikut:

Nilai =  
  x skor ideal (100)
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1. Untuk menghitung nilai rata-rata siswa digunakan rumus sebagai berikut:

x =Σf(x)n
Keterangan :

x : Nilai rata-rata siswa

Σf(x) : Jumlah nilai seluruh siswa

n : Jumlah siswa

2.Rumus Untuk mencari nilai setiap individu

N = Jumlah Skor Siswa Skor Ideal X 100
3. Untuk menghitung nilai tiap aspek penilaian rumus sebagai berikut:

xn =  asjs(x) x 100
Keterangan :

Xn = Nilai rata-rata tiap aspek (klasikal)

As = Jumlah nilai setiap aspek secara keseluruhan

Js(X) = Jumlah ideal (jumlah siswa dikali nilai tertinggi aspek)

4.Mengetahui  persentase nilai siswa yang tuntas secara klasikal dapat dicari 

dengan rumus :

KK(%) = QrT x 100%
Keterangan :

KK = Ketuntasan Klasikal

Qr = jumlah siswa yang tuntas belajar (≥ nilai standar minimal)
T = jumlah seluruh siswa
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Hasil akhir berupa peningkatan kemampuan menulis teks prosedur 

menggunakan metode demontrasi berupa peningkatan kemampuan, dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

N = SII − SI (Selisih) SII x 100
Keterangan:

N = Analisis Peningkatan

S1= Nilai perolehan siklus I

SII=Nilai perolehan siklus II

3.8 Kategori Keberhasilan Belajar Siswa 

1. Kategori  aktivitas guru

a. 71-80 Sangat Baik

b. 61-70 Baik

c. 50-60 Baik

d. 40-50 Kurang 

2. Kategori  aktivitas siswa

a. 71-80 Sangat Baik

b. 61-70 Baik

c. 50-60 Baik

d. 45-50 Kurang 

3. Kategori  hasil belajar siswa

a. 91-99 Sangat Baik

b. 80-90 Baik

c. 70-79 Baik

d. 61-69 Kurang 
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e. 50-60 Sangat Kurang

3.9 Indikator Kinerja

Keberhasilan peneitian ini dilihat dari hasil belajar siswa dalam menulis 

teks prosedur menggunakan metode demonstrasi apabila mencapai tingkat 

keberhasilan 80% secara klasikal dan memperoleh hasil individual dengan 

kriteria baik (78) berdasarkan Standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di 

MAN 2 Sumbawa Besar.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Hasil Penelitian

Deskripsi data hasil penelitian ini diperoleh dari pelaksanaan proses 

belajar mengajar dalam dua siklus tindakan yang telah dilakukan. Hasil 

penerapan penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan kemampuan 

menulis teks prosedur dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

4.1.1. Siklus I

4.1.1.1.Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan terhadap tindakan yang akan 

dilaksanakan. Dalam tahap in digunakan untuk merencanakan tindakan-

tindakan dalam kelas, termasuk persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Secara rinci tahap ini dilakukan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

kompetensi dasar  indikator yang ingin dicapai yaitu:

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

1. 1.2.1Menghargai dan mensyukuri 
keberadaan Bahasa Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana 
memahami informasi lisan dan 
tulis.

1.2.1Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dalam berkomunikasi 
lisan maupun tulisan.

2. 2.2 Memiliki perilaku percaya diri, 
tanggung jawab, dan santun dalam 
membuat tanggapan pribadi atas 
karya budaya masyarakat Indonesia 
yang penuh makna.

2.2.1 Percaya diri dalam menanggapi 
hasil persentasi.

2.2.2 Selalu tepat waktu dalam 
menyelesaikan tugas

3. 4.2 Menyusun teks prosedur baik
secara lisan maupun tulisan.

4.2.1 Menyusun teks prosedur sesuai 
dengan langkah-langkah 
menyusun teks prosedur.
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b. Mempersiapkan media pembelajaran untuk meningkatkan situasi belajar 

yang kondusif bagi siswa. Media pembelajaran yang digunakan berupa 

alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses demonstrasi, alat 

dan bahan yang akan digunakan dalam proses demonstrasi yaitu roti, 

mayonaise, selada, saos, telur, piring, garpu, pisau dan serbet.

c. Mempersiapkan lembar observasi terhadap proses pembelajaran. Peneliti 

membuat lembar observasi untuk guru dan siswa. Lembar observasi 

digunakan untuk mengamati setiap aktivitas atau kegiatan siswa dan guru 

selama proses pembelajaran selain itu lembar observasi juga digunakan 

untuk mengukur keaktifan siswa, kemampuan siswa dalam menghasilkan 

teks prosedur. 

d. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS). Materi yang digunakan dalam 

lembar kerja siswa adalah teks prosedur sedangkan penugasan yang 

digunakan oleh peneliti berupa uraian. 

e. Kolaborasi antara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, 

dalam penelitian tindakan kelas ini guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

bertindak sebagai observer yang tugasnya mengamati aktivitas guru dan 

siswa sedangkan peneliti menjadi guru bahasa Indonesia.

4.1.1.2.Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Pelaksanan siklus I berlangsung 

sekali pertemuan, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 8 september 2016 jam 

ketiga dan keempat pukul 09.00-10.25 Wita. Adapun langkah-langkah 

pelaksanaan tindakan siklus I adalahsebagai berikut: 



39

a. Kegiatan Awal

Pada kegiatan awal ini adalah peneliti sebagai guru membuka pelajaran 

dengan memberikan salam. Siswa merespon salam dari guru,setelah siswa 

menjawab salam, guru menanyakan kabar siswa untuk menarik perhatian 

siswa serta membuat suasana menjadi nyaman. Guru juga menayakan kesiapan 

siswa untuk menerima pelajaran.Sebagian besar siswa menjawab siap 

sedangkan sebagian lagi menjawab belum siap untuk menerima pelajaran. 

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh guru adalah memeriksa kehadiran 

siswa dengan mengabsensi siswa dan siswa menanggapi absensi yang 

dilakukan oleh guru dengan mengangkat tangan yang menandakan kehadiran 

siswa, absensi ini bertujuan untuk mengetahui berapa siswa yang hadir dan 

tidak hadir selama proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan siklus I siswa 

yang hadir berjumlah 22 orang, 2 orang siswa dengan keterangan sakit,

sedangkan 1 lainnya tanpa keterangan. Guru selanjutnya mengkondisikan 

siswa agar siap menerima pelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran

serta indikator keberhasilan yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur. Dalam penyampaian indikator beberapa siswa 

memperhatikan dengan seksama sedangkan beberapa lainnya masih sibuk 

dengan kegiatan masing-masing.

b. Kegiatan Inti

Pada kegiatan ini yang dilakukan oleh guru adalah menyampaikan 

pengantar pembelajaran, melakukan apersepsi bersama siswa yaitu 

menanyakan siswa pernahkan mereka melihat, mengamati dan menemukan 

teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari.Sebagian besar siswa menjawab 
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pernah bahkan beberapa siswa menjawab pernah membuat teks prosedur 

dalam bahasa Inggris. Guru memancing keaktifan siswa dan memfokuskan 

perhatian siswa terhadap proses belajar mengajar dengan cara melakukan 

tanya jawab bersama siswa tentang garis besar materi yang sedang dibahas

yaitu tentang teks prosedur, beberapa orang siswa menjawab pertanyaan guru 

dengan benar mengenai materi tentang teks prosedur. Sebelum melakukan 

demonstrasi guru membagikan LKS kepada masing-masing siswa serta 

mengkoordinir siswa dalam menyiapkan alat tulis, beberapa siswa dengan 

gesit menyiapkan alat tulis, bahkan ada siswa yang tidak memiliki alat tulis 

sama sekali. Selanjutnya guru memilih posisi paling tengah untuk melakukan 

demonstrasi agar seluruh siswa dapat mengamati dengan jelas, seluruh siswa 

mengamati dengan sungguh-sungguh proses demonstrasi karena  teks prosedur 

yang mereka hasilkan harus sesuai dengan demonstrasi. Demonstrasi yang 

dilakukan oleh guru adalah bagaimana membuat roti isi, Siswa mencoba 

membuat dan mengembangkan teks prosedur sesuai dengan  demotrasi yang 

dilakukan. Guru membantu siswa dalam mengembangkan teks prosedur yang 

ditulis. Hal terakhir yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan inti ini adalah 

meminta siswa mengumpulkan hasil menulis teks prosedur tersebut.

c. Kegiatan Penutup

Pada kegiataan ini, guru melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja siswa 

hal ini bertujuan agar siswa tidak  akan mengulangi kesalahan yang sama pada 

pertemuan selanjutya. Memberikan masukan terhadap hasil menulis siswa dan

menilai sesuai indikator penilaian yang sudah disiapkan. Untuk menutup 

pembelajaran, guru memberikan motivasi terkait hasil menulis agar menjadi 
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lebih baik dan mengucapkan salam pertanda siklus I telah berakhir dan akan 

dilanjutkan dengan siklus II pada pertemuan selanjutnya.

4.1.1.3 Observasi 

Harapan terhadap penelitian ini yaitu terjadinya peningkatan terhadap 

mutu proses, dan hasil pembelajaran. Melalui metode observasi, data yang 

berkaitan dengan proses dan hasil penelitian dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur menggunakan metode demonstrasi dicatat pada lembar 

observasiaktivitas guru maupun siswa. Keutuhan pelaksanaan pembelajaran 

dapat terlihat jelas pada tahap observasimelalui pengamatan dan pencatatan, 

baik dalam proses maupun hasil. Observasi terhadap proses pembelajaran 

dilakukan terhadap guru ( peneliti) dan siswa sehingga, menggambarkan 

pelaksanaan pembelajaran yang nyata terhadap tindakan guru dan respon 

siswa dalam pembelajaran.

Berikut disajikan tabel hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh 

observer menggunakan panduan pengamatan dan rambu-rambu analisis dan 

proses pembelajaran menulis teks prosedur menggunakan metode demonstrasi 

pada siswa kelas X-A Man 2 Sumbawa Besar dari dua aspek yakni guru dan 

siswa.

a. Hasil Observasi Aktivitas Guru

Lembar aktivitas guru dinilai oleh observer yakni guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia berdasarkan tingkah laku guru yang tampak selama proses 

kegiatan belajar mengajar.
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Tabel 4.1
Hasil Observasi Kegiatan Guru Dalam Menulis Teks Prosedur 

Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa 
Besar Tahun Ajaran 2016-2017 Tindakan Siklus I

No. Aspek yang diamati Ya Tidak

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Menyapa siswa, menayakan kabar siswa. 

b. Mengajak  siswa berdoa, memeriksa 

kehadiran setiap siswa, dan mengkondisikan 

agar siswa siap menerima pembelajaran.


c. Menyiapkan media dan sumber belajar. 

d. Menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran serta indikator yang harus 

mereka capai dalam menulis teks prosedur



2. Kegiatan Inti 

a. Melakukan apersepsi bersama siswa 
b. Menyampaikan materi pembelajaran  

pembelajaran menulis teks prosedur 
berkaiatan dengan penggunaan metode 
demontrasi.



c. Membagikan LKS dan mengkoordinir siswa 
dalam menyiapkan alat tulis.



d. Memberikancontoh tentang pembelajaran 
menggunakan metode demonstrasi.



e. Meminta siswa mengamati proses 
demontrasi.
Proses demonstrasi yang dilakukan oleh 
guru pada siklus I adalah membuat roti isi.
Pertama-tama guru menyiapkan seluruh 
bahan dan alat yang dibutuhkan contohnya 
roti, mayonaise, telur, selada, pisau, piring 
dll.
Guru melakukan demonstrasi didepan kelas 
sedangkan seluruh siswa memperhatikan 
proses demonstrasi dengan sungguh-
sungguh.



f. Memandu siswa berpikir tentang ide utama 
yang akan ditulis.
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g. Meminta siswa mengumpulkan tugas 
menulis teks prosedur.



4. Kegiatan Penutup

a. bersama siswa melakukan evaluasi terhadap 
pembelajaran.

b. bersama siswa melakukan evaluasi terhadap 
pembelajaran.

c. Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 
yang sudah dilakukan.

d. Memberikan  tugas kepada siswa berkaitan 
dengan pembelajaran yang telah dilakukan.









Jumlah 10 4

%  Pelaksanaan 71,42% 27,58%

Hasil penilaian aktivitas guru 

nilai = perolehan skorskor maksimal  x skor ideal (100)
nilai = 1014  x 100

= 71,42 %

Setelah melakukan penilaian aktivitas guru maka didapatkan hasil 

penilaian aktivitas guru siklus I yang mencapai 71,42% hasil ini didapatkan 

dari perolehan skor dibagi  skor maksimal dikalikan seratus.

Berdasarkan tabel 4.1 yakni hasil observasi aktivitas guru yang 

dilakukan pada siklus I dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Sebagian besar tindakan yang direncanakan telah terlaksana, 2) dari 14 

poin ada empat poin yang belum terlaksana.Pada kegiatan inti dua item belum 

terlaksana yakni memberikan contoh tentang pembelajaran menggunakan 

metode demonstrasi dan memandu siswa dalam menulis teks prosedur. Pada 

kegiatan penutup terdapat dua item yang belum terlaksana yaitu bersama siswa 
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menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan,  dan memberikan tugas 

kepada siswa. Hal ini disebabkan kurangnya waktu serta kurangnnya  

penguasaan materi oleh guru. Angka persentase (%) secara keseluruhan dari 

14 deskriptor yang direncanakan, yang terlaksana sebesar 71,42% sedangkan 

yang tidak terlaksana sebesar 28,58%.

Untuk memperjelas kegiatan guru yang terlaksana maupun yang tidak 

terlaksana, berikut disajikan dalam diagram 4.1 sebagai berikut:

Diagaram 4.1 Aktivitas Guru Siklus I

Berdasarkan diagram 4.1 kegiatan yang telah direncanakan kegiatan guru 

telah terlaksana mencapai 71,42%. Hanya terdapat empat kegiatan yang belum 

terlaksana persentasenya mencapai 28,58%.

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi aktivitas siswa dinilai oleh observer. Observasi proses 

pembelajaran dari aspek siswa menggambarkan aktivitas dan respon  siswa 

selama proses pembelajaran menulis teks prosedur menggunakan metode 

71.42%

28.58%

Diagram aktivitas guru siklus I 

terlaksana

tidak terlaksana
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demonstrasi. Berikut disajikan hasil observasi aktivitas siswa menulis teks 

prosedur pelaksanaan tindakan siklus I:

Tabel 4.2
Hasil Observasi Kegiatan Siswa Dalam Menulis Teks Prosedur 

Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa 
Besar Tahun Ajaran 2016-2017 Tindakan Siklus I

No Kegiatan

Skor

4 3 2 1

SS SB BS TA

1. Kegiatan awal

Menjawab salam guru dan senyum kepada guru 

Menanggapi guru yang mengabsen kehadiran 

Bertanya jawab materi pelajaran yang akan 
diajarkan



Memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru 
mengenai tujuan pembelajaran yang akan 
diajarkan



2.

Kegiatan Inti

Memperhatikan materi menulis teks prosedur 
berkaitan dengan penggunaan metode 
demonstrasi.



Menyiapkan alat tulis dan selembar kertas. 

Memperhatikan guru dalam menyampaikan 
contoh pembelajaran menggunakan metode 
demonstrasi



Siswa bertanya tentang contoh pembelajaran
menggunakan metode demonstrasi.



Memperhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh 
guru.



Menyusun teks prosedur sesuai dengan 
demonstrasi yang dilakukan guru.



Siswa berpikir tentang ide utama dalam 
mmengembangkan teks prosedur.



3. Kegiatan Penutup
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Bersama guru melakukan evaluasi terhadap 
pembelajaran.



Mendengarkan kesimpulan pembelajaran yang 
sudah dilakukan.



Bersama guru melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran.



Menerima tugas berkaitan dengan pembelajaran 

yang sudah dilakukan.



Jumlah 32 15 0 2

Jumlah Keseluruhan 49

Skor Maksimal 60

Persentase 82%

Kategori Sangat Baik

Keterangan :
SS : Semua siswa
SB : Sebagian siswa
BS : Beberapa siswa
TA : Tidak ada siswa

Hasil observasi kegiatan siswa pada pelaksanaan siklus I berjalan 

dengan lancar.Pada kegiatan awal terdiri dari empat item, kegiatan inti terdiri 

dari tujuh item, dan kegiatan penutup terdiri dari empat item. Pada kegiatan 

awal dua item dilaksanakan oleh semua siswa yakni menjawab salam, senyum 

kepada guru, dan menanggapi guru yang mengabsen kehadiran siswa 

sedangkan dua item lainnya hanya dilaksanakan oleh sebagian besar siswa. 

Pada kegiatan inti empat item dilaksanakan oleh semua siswa sedangkan tiga 

item lainnya hanya dilaksanakan oleh sebagian besar siswa. Pada kegiatan 

penutup dua item dilaksanakan oleh seluruh siswa sedangkan dua item lainnya 

tidak dilaksanakan oleh siswa sama sekali.

Berdasarkan tabel 4.2 data dari hasil observasi aktivitas siswa dalam 

menulis teks prosedur mengunakan metode demonstrasi diatas diketahui 
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terdapat 15 deskriptor yang dinilai.Hasil observasi kegiatan siswa pada 

pelaksanaan siklus I ada delapan item yang dilaksanakan oleh seluruh siswa 

dan masing-masing item mendapat mendapat skor 4, lima item dilaksanakan 

oleh sebagian besar siswa dan mendapat skor 3, sedangkan 2 item tidak 

dilaksanakan sama sekali dan mendapat skor 1. Jumlah skor yang diperoleh 

sebanyak 49 dan skor maksimal 60. Untuk menentukan skor maksimal 

dihitung dengan cara sebagai berikut:

Nilai = perolehan skorskor maksimal  x (100)

Nilai = 4960  x 100
= 82%

Hasil observasi kegiatan siswa pada pelaksanaan siklus I mencapai 82% 

dengan kategori sangat baik.

4.1.1.4 Evaluasi  dan Refleksi

a. Evaluasi 

Setelah melakukan pelaksanaan tindakan pada siklus I dari 25 orang siswa 

hanya 22 orang siswa yang hadir tiga orang siswa tidak hadir dengan 

keterangan sakit.Data kemampuan siswa sebanyak 22 orang  yang diperoleh 

setelah melaksanakan penilaian terhadap kemampuan menulis teks prosedur 

dengan menggunakan metode demonstrasi  siswa kelas X Man 2 Sumbawa 

Besar dapat dilihat pada tabel 4.3
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Tabel 4.3
  Hasil Penilaian Kemampuan Menulis Teks Prosedur Menggunakan Metode 
DemonstrasiPada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa Besar Tahun ajaran  2016-

2017 Pelaksanaan Tindakan Siklus I

No Nama Siswa
Aspek Yang Dinilai

Skor Nilai Keterangan 
T/TTA B C D

1. Aryadi Nursyaputra 4 3 2 3 12 75 TT
2. Asma Ramdani 3 3 3 4 13 82 T
3. Bayu Perbata S S S S S S SAKIT
4. Chelvin Aldiansyah 4 4 3 3 14 88 T
5. Dwi Sri Hidayati S S S S S S SAKIT
6. Erni Susanti 4 4 3 3 14 88 T
7. Faisal 4 3 3 3 13 82 T
8. Fitri Rahmadani 4 2 3 3 11 69 TT
9. Ian Saputra 4 3 2 2 11 69 TT
10. Indri Ariani 4 4 4 3 15 94 T
11. Isma Haniatika 2 2 2 3 9 57 TT
12. Jimi Satria Utama 4 3 2 2 11 69 TT
13. M. Kaharudin Sultan 4 4 3 4 15 94 T
14. M. Sahrildi 4 4 3 3 14 88 T
15. M. Saleh 4 2 3 2 11 69 TT
16. Meri Anandi S S S S S S SAKIT
17. Minarti 4 2 1 1 8 50 TT
18. Muhammad Jadid 3 2 2 2 9 57 TT
19. Sri Maulida 2 2 2 3 9 57 TT
20. Sri Wahyuni 4 4 2 2 12 75 TT
21. Suri Diana 4 3 2 2 11 69 TT
22. Windi Alfiani 4 2 2 3 11 69 TT
23. Wiwin Febrianti 3 2 2 2 9 57 TT
24. Yulia Fuji Astuti 3 3 3 3 12 75 TT

25. Yuliana 4 4 3 3 14 88 T
Jumlah 80 65 55 59 1628

Rata-rata 74

Nilai rata-rata siswa
Nilai tertinggi 94

Nilai Terendah 57

Jumlah siswa tuntas 8

Jumlah siswa tidak tuntas 14

Ketuntasan belajar 36%



49

Keterangan :
A : Kesesuaian antara teks prosedur dengan prosesdemonstrasi
B : Struktur teks prosedur
C :Penggunaan diksi 
D: Penggunaan EYD
T : Tuntas
TT : Tidak Tuntas

Ada beberapa nilai  yang diperoleh dari tabel diatas berdasarkan

pedoman penilaian hasil kemampuan menulis siswa yaitu nilai rata-rata siswa, 

ketuntasan belajar siswa, jumlah ideal, nilai rata-rata tiap aspek ada empat : 1) 

aspek kesesuaian antara teks prosedur dengan proses demonstrasi; 2) aspek 

struktur teks prosedur; 3) aspek penggunaan diksi; 4) aspek penggunaan EYD. 

Berikut hasil penilaian siswa menulis teks prosedur menggunakan metode 

demonstrasi:

a. Nilai rata-rata siswa

X̅ = Σf(x) N
X̅ = 1628 22

= 74

Keterangan :

x : Nilai rata-rata siswa

Σf(x)  : Jumlah nilai seluruh siswa

N : Jumlah seluruh siswa

Nilai rata-rata siswa diperoleh dari jumlah nilai siswa  sebanyak 1628 

dibagi keseluruhan siswa yang hadir yaitu 22 siswa maka didapatkan hasil 74 

untuk nilai rata-rata siswa pada pelaksanaan siklus I.
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b. Ketuntasan Belajar

KB = P × 100N
KB = 8 × 10022

= 36%

Ketuntasan belajar siswa diperoleh dari banyaknya siswa yang 

memperoleh nilai diatas 78 yakni 8 orang siswa dikalikan seratus kemudian 

dibagi jumlah keseluruhan siswa sebanyak 22 maka diperoleh KB pada 

pelaksanaan tindakan siklus I mencapai 36 %.

c. Jumlah ideal

JS (X) = (jumlah siswa x nilai tertinggi tiap aspek)

= 22 × 4

= 88

Jumlah nilai ideal didapatkan dari jumlah siswa sebanyak 22 orang 

dikalikan nilai tertinggi  tiap aspek yaitu 4 maka diperoleh nilai ideal 88.

d. Nilai rata-rata tiap aspek

Ada 4 aspek yang dinilai dalam menulis teks prosedur yaitu sebagai berikut:

(1) Kesesuaian antara teks prosedur dengan demonstrasi

(2) Struktur teks prosedur

(3) Diksi 

(4) EYD

Nilai rata-rata tiap aspek

XN = AS × 100
JS (X)
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Keterangan :

XN : Nilai rata-rata tiap aspek

AS : Jumlah nilai tiap aspek

JS (X) : Jumlah ideal (jumlah siswa × nilai tertinggi tiap aspek)

1. Aspek kesesuaian antara teks prosedur dengan proses

demonstrasi

XN = 80  × 100
88

= 90,90

2. Aspek struktur teks prosedur

XN = 65× 100
88

= 73,86

3. Aspek penggunaan diksi

XN = 55× 100
               88

= 62,5

4. Aspek penggunaan EYD

XN = 59× 100
88

= 67,04

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dideskripsikan bahwa pada siklus I siswa 

yang hadir sebanyak 22 orang dari 25 siswa.Siswa yang mencapi KKM yang 

ditetapkan oleh sekolah sebanyak 8 orang siswa dari 22 siswa. Nilai tertinggi 
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yang diperoleh adalah 94 dan nilai terendah sebesar 57, nilai rata-rata siswa 

74,00 dan ketuntasan belajar siswa  secara klasikal sebesar 36%. Dari data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal belum 

mencapai hasil yang diinginkan.Dengan demikian pada siklus I ini perlu 

diadakan siklus II guna mencapai hasil yang diinginkan.Kemampuan  menulis 

siswa pada siklus I belum dikatakan berhasil karena ketuntasan belajar hanya 

mencapai 36% dengan nilai rata-rata siswa mencapai 74 dengan kriteria 

cukup. Sedangkan indikator keberhasilan penelitian ini yaitu jika KB ≥ 75% 

siswa mencapai 71-80 dengan kriteria baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran  berlangsung yaitu dari 

aspek guru dan siswa. Pada siklus berikutnya yaitu siklus II akan dilaksanakan 

perbaikan terhadap kendala yang muncul pada siklus I. Adapun alternatif

solusinya antara lain :

1. Peneliti harus menguasai keadaan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung.

2. Peneliti harus tegas agar siswa lebih siap dalam menerima pembelajaran

3. Peneliti harus menguasai materi yang akan disampaikan. 

4. Penyampaian informasi dalam langkah-langkah demonstrasi dalam 

membuat teks prosedur harus jelas agar siswa lebih mudah mengerti.

5. Peneliti harus bisa memberikan contoh menulis teks prosedur  sehigga 

siswa mudah mengerti.

4.1.2 Siklus II

Tindakan pada siklus II dilaksanakan pada hari kamis 8 september 

2016 jam ketiga dan keempat yaitu pukul 09.00-10.25 Wita. Tindakan yang 
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dilakukan pada siklus II ini sama dengan tindakan pada siklus I. Hanya saja 

pada siklus II pelaksanaan akan dilakukan dengan lebih optimal.

4.1.2.1 Perencanaan

Perencanaan tindakan pada siklus ini didasarkan pada hasil refleksi 

pembelajaran siklus I. Pada siklus II aspek yang difokuskan adalah 

memperbaiki aktivitas siswa agar proses pembelajaran lebih kondusif, peneliti 

harus lebih menguasai materi agar siswa lebih mudah mengerti. Adapun 

rencana pelaksanaan tindakan pada siklus II yaitu: (a) mendesain rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan melaksanakannya secara efektif; 

(b)Mempersiapkan media pembelajaran untuk meningkatkan situasi belajar 

yang kondusif bagi siswa; (c) mempersiapkan lembar observasi terhadap 

proses pembelajaran. Peneliti membuat lembar observasi untuk guru dan 

siswa; (d) peneliti harus lebih mengusai materi agar dapat memfokuskan 

perhatian siswa terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.Oleh 

karena itu, pada siklus ini guru menerapkan alternatife solusi  yang telah 

direncanakan pada tahap refleksi siklus I untuk mengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi pada siklus I.

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan sebanyak satu kali 

pertemuan.Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan hari kamis tanggal 8 

september 2016  jam ketiga dan keempat pukul 09.00-10.25 Wita. Pelaksanaan 

tindakaan siklus II tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tindakan pada 

siklus I. Peneliti mengupayakan pelaksanaan yang lebih optimal, adapun 

langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut:
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a. Kegiatan Awal

Kegiatan awal yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan siklus I dimana 

kegiatan yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam sebelum memulai 

proses pembelajaran. Siswa serempak menjawab salam, guru kemudian  

memulai menyapa siswa menanyakan kabar, tidak lupa guru menanyakan 

kesiapan belajar siswa, pada pelaksanaan tindakan siklus II siswa lebih 

bersemangat dibandingkan dengan siklus I. Guru mulai memeriksa kehadiran 

siswa, semua siswa merespon absensi yang dilakukan guru dengan penuh 

semangat. Pada pelaksanaan tindakan  siklus II ini dari 25 orang siswa hanya 

22 orang siswa yang hadir. Satu orang siswa tidak hadir dengan keterangan 

sakit, satu orang siswa tanpa keterangan sedangkan satu lainnya terlambat 

masuk kedalam kelasjadi guru tidak mengizinkan siswa tersebut mengikuti 

proses pembelajaran. Guru mengkondisikan siswa agar siap menerima 

pelajaran,kemudian menyiapkan media pembelajaran berupa LCD dan 

sumber belajar, serta menyampaikan indikator dan manfaat pembelajaran 

menulis teks prosedur, siswa merespon dengan sangat baik apa yang 

disampaikan oleh guru.

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti pada siklus II juga tidak jauh berbeda dengan siklus I kegiatan 

inti yang dilakukan oleh guru adalah menyampaikan pokok-pokok materi 

menulis teks prosedur guna merefleksikan ingatan siswa hal ini sengaja guru 

lakukan melihat banyaknya siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari 

guru. Guru membahas kekurangan-kekurangan siswa dalam menulis teks 

prosedur  pada siklus I hal ini bertujuan agar siswa tidak melakukan 
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kesalahan-kesalahan yang sama pada siklus II sehingga hasil yang diinginkan 

dapat tercapai. Pada pertemuan ini guru menerapkan alternatife solusi yang 

direncanakan guna memperbaiki semua kendala yang terjadi pada siklus 

I.Guru kemudian membagikan LKS, mengkoordinir siswa dalam menyiapkan 

alat tulis, guru menyampaikan materi menulis teks prosedur dengan 

menggunakan metode demonstrasi, siswa memperhatikan apa yang 

disampaikan guru tentang bagaimana membuat teks prosedur sesuai dengan 

struktur-strukturnya dengan memperhatikan demontrasi yang dilakukan oleh 

guru, kegiatan siswa selanjutnya mencoba membuat dan mengembangkan teks 

prosedur sesuai dengan demotrasi yang dilakukan guru, pada siklus II ini guru 

mendemonstrasikan bagaimana membuat salad buah. Sama seperti pertemuan 

sebelumnya semua alat dan bahan sudah dipersiapkan oleh guru.Setelah siswa 

mengumpulkan hasil menulis teks prosedur, guru memilih beberapa hasil 

menulis teks prosedur mereka untuk dibacakan didepan kelas. Guru 

memberikan apresiasi kepada siswa yang berani maju untuk membaca hasil 

menulis teks prosedur didepan kelas.

c. Kegiatan  Penutup 

Pada kegiatan penutup ini guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah berlangsung, melakukan refleksi dan menutup 

pembelajaran dengan mengucap salam, seluruh siswa serempak membalas 

salam dari guru.

4.1.2.3 Observasi

Pada penelitian ini, harapan terhadap pelaksanaan penelitianmenulis teks 

prosedur pada siklus II yaitu terjadinya peningkatan terhadap mutu, proses dan 
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hasil pembelajaran. Dari penilaian proses maupun penilaian hasil, pada siklus 

II ini hasil pembelajaran siswa sudah mengalami peningkatan. Secara 

kuantitatif nilai rata-rata siswa sudah mengalami peningkatan sedangkan 

secara kualitatif proses belajar mengajar sudah berjalan dengan lancar. Guru 

telah mampu mengkoordinir dan mengelola kelas, mampu menjalin interaksi 

yang baik dengan siswa sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik 

dan semakin kondusif.Saat proses pembelajaran menulis teks prosedur 

menggunakan metode demonstrasi yang dilaksanakan pada siklus II, semua 

siswa sudah mulai aktif mengikuti pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan 

banyaknya siswa yang bertanya seputar materi pembelajaran, adanya ekspresi 

kegembiraan yang ditunjukkan siswa, keseriusan siswa juga terlihat dalam 

menulis teks prosedur dan adaya ketertarikan untuk mengikuti pembelajaran.

Adapun hasil pengamatan aktivitas pada siklus II dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas X 

Man 2 Sumbawa Besar yang dinilai ada 2 yaitu aktivitas guru dan aktivitas 

siswa.

a. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II

Lembar aktivitas guru dinilai oleh observer berdasarkan tingkah laku guru 

yang tampak, yang memuat semua aspek pada saat proses kegiatan belajar 

mengajar.
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Tabel 4.4
Hasil Observasi Kegiatan Guru Dalam Menulis Teks Prosedur 

Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa 
Besar Tahun Ajaran 2016-2017 Pelaksanaan Tindakan Siklus II

No. Aspek yang diamati Ya Tidak

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Menyapa siswa 

b. Mengajak  siswa berdoa, memeriksa kehadiran 

setiap siswa, dan mengkondisikan agar siswa 

siap menerima pembelajaran. 

c. Menyiapkan media dan sumber belajar. 

d. Menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

e. Menyampaikan materi pembelajaran  
pembelajaran menulis teks prosedur berkaiatan 
dengan penggunaan metode demontrasi.



f. Membagikan LKS dan mengkoordinir siswa 
dalam menyiapkan alat tulis.



g. Memberikancontoh tentang pembelajaran 
menggunakan metode demonstrasi.



h. Meminta siswa mengamati proses demontrasi. 

i. Memandu siswa berpikir tentang ide utama 
yang akan ditulis.



j. Meminta siswa mengumpulkan tugas menulis 
teks prosedur.



4. Kegiatan Penutup

1) bersama siswa melakukan evaluasi terhadap 
pembelajaran.

2) bersama siswa melakukan evaluasi terhadap 
pembelajaran.

3) Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 
yang sudah dilakukan.









58

Jumlah 15 0

%  Pelaksanaan 100% 0,00%

Hasil penilaian aktivitas guru 

nilai = perolehan skorskor maksimal  x skor ideal (100)
nilai = 1515  x 100

= 100%

Setelah melakukan penilaian aktivitas guru maka didapatkan hasil 

penilaian aktivitas guru siklus II yang mencapai 100% hasil ini didapatkan dari 

perolehan skor dibagi  skor maksimal dikalikan seratus.

Berdasarkan tabel 4.4 yakni hasil observasi aktivitas guru yang 

dilakukan pada siklus II dapat dijelaskan semua item pada kegiataan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam aktivitas guru telah terlaksana. 

Angka atau persentase dari kegiatan yang tidak terlaksana mencapai (o%). 

Secara keseluruhan dari 15 deskriptor yang direncanakan, yang terlaksana 

sebesar 100% melebih hasil yang diinginkan.Persentase yang didapatkan pada 

siklus II lebih tinggi dari siklus I. Sehingga persentase yang didapatkan 

mencapai 100%.Untuk memperjelas kegiatan guru yang terlaksana maupun 

yang tidak terlaksana, berikut disajikan dalam diagram 4.2 sebagai berikut:



Berdasarkan diagram diatas

pada siklus II telah terlaksana.

b. Hasil Observasi aktivitas siswa siklus II

Lembar aktivitas siswa dinilai oleh observer.

pemeblajaran dari aspek siswa menggambarkan aktivitas atau respon siswa 

selam proses pembelajaran menulis teks prosedur. Berikut disajikan hasil 

observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran menulis teks prosedur 

menggunakan metode

Besar.

Diagram Aktivitas Guru Siklus II

Diagram 4.2 Aktivitas guru siklus II

diagram diatas seluruhkegiatan yang direncanakan  oleh

telah terlaksana.

Hasil Observasi aktivitas siswa siklus II

Lembar aktivitas siswa dinilai oleh observer. Observasi Proses 

pemeblajaran dari aspek siswa menggambarkan aktivitas atau respon siswa 

selam proses pembelajaran menulis teks prosedur. Berikut disajikan hasil 

observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran menulis teks prosedur 

menggunakan metode demonstrasi pada siswa  kelas X Man 2 Sumbawa 

100%

0

Diagram Aktivitas Guru Siklus II

Aktivitas Terlaksana

Aktivitas Tidak 
Terlaksana

yang direncanakan  oleh guru 

Observasi Proses 

pemeblajaran dari aspek siswa menggambarkan aktivitas atau respon siswa 

selam proses pembelajaran menulis teks prosedur. Berikut disajikan hasil 

observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran menulis teks prosedur 

demonstrasi pada siswa  kelas X Man 2 Sumbawa 

Aktivitas Terlaksana

Aktivitas Tidak 
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Tabel 4.5
Hasil Observasi Kegiatan Siswa Dalam Menulis Teks Prosedur 

Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa 
Besar Tahun Ajaran 2016-2017 Tindakan Siklus II

No Kegiatan

Skor

SS SB BS TA

4 3 2 1

1. Kegiatan awal

Menjawab salam guru dan senyum kepada guru 

Menanggapi guru yang mengabsen kehadiran 

Bertanya jawab materi pelajaran yang akan 
diajarkan



Memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru 
mengenai tujuan pembelajaran yang akan 
diajarkan



2.

Kegiatan Inti

Memperhatikan materi menulis teks prosedur 
berkaitan dengan penggunaan metode 
demonstrasi.



Menyiapkan alat tulis dan selembar kertas. 

Memperhatikan guru dalam menyampaikan contoh 
pembelajaran menggunakan metode demonstrasi



Siswa bertanya tentang contoh pembelajaran
menggunakan metode demonstrasi.



Memperhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh 
guru.



Menyusun teks prosedur sesuai dengan 
demonstrasi yang dilakukan guru.



Siswa berpikir tentang ide utama dalam 
mmengembangkan teks prosedur.



3. Kegiatan Penutup

Bersama guru melakukan evaluasi terhadap 
pembelajaran.



Mendengarkan kesimpulan pembelajaran yang 
sudah dilakukan.
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Bersama guru melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran.



Menerima tugas berkaitan dengan pembelajaran 
yang sudah dilakukan.



Jumlah 48 6 0 1

Jumlah Keseluruhan 55

Skor Maksimal 60

Persentase 91,66%

Kategori Sangat Baik

Keterangan :

SS : Semua siswa

SB :  Sebagian besar siswa

BS : Beberapa siswa

TA : Tidak ada siswa

Hasil observasi kegiatan siswa pada pelaksanaan siklus II berjalan dengan 

lancar. Pada kegiatan awal terdiri dari empat item, kegiatan inti terdiri dari 

tujuh item, dan kegiatan penutup terdiri dari lima item. Pada kegiatan awal tiga 

item dilaksanakan oleh semua siswa yakni menjawab salam, senyum kepada 

guru, menanggapi guru yang mengabsen kehadiran siswa  dan memperhatikan 

apa yang disampaikan oleh guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan 

diajarkan sedangkan satu item lainnya hanya dilaksanakan oleh sebagian besar 

siswa. Pada kegiatan inti enam item dilaksanakan oleh semua siswa sedangkan 

satu item lainnya hanya dilaksanakan oleh sebagian besar siswa. Pada kegiatan 

penutup semua item dilaksanakan oleh seluruh siswa sedangkan satu item 

lainnya tidak dilaksanakan oleh siswa sama sekali.
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Berdasarkan tabel 4.5 data dari hasil observasi aktivitas siswa dalam 

menulis teks prosedur mengunakan metode demonstrasi diatas diketahui 

terdapat 15 deskriptor yang dinilai. Hasil observasi kegiatan siswa pada 

pelaksanaan siklus II ada duabelas item yang dilaksanakan oleh seluruh siswa 

dan masing-masing item mendapat mendapat skor 4, satuitem dilaksanakan 

oleh sebagian besar siswa dan mendapat skor 3, sedangkan 1 item tidak 

dilaksanakan sama sekali dan mendapat skor 1. Jumlah skor yang diperoleh 

sebanyak 55 dan skor maksimal 60. Untuk menentukan skor maksimal 

dihitung dengan cara sebagai berikut:

N = Skor PerolehanSkor Maksimal  x (100)
Nilai = 4960  x 100

= 91,66

Hasil observasi kegiatan siswa pada pelaksanaan siklus II mencapai 

91,66% dengan kategori sangat baik.Dengan demikian, keberhasilan tindakan 

tersebut memberikan pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks 

prosedur. Saat proses pembelajaran menulis teks prosedur dengan 

menggunakan metode demonstrasi yang dilaksanakan pada siklus II, semua 

siswa sudah mulai aktif mengikuti pembelajaran. Ini ditunjukkan dengan 

banyaknya siswa yang bertanya tentang seputar materi pembelajaran, adanya 

ekspresi kegembiraan yang ditunjukkan oleh siswa, adanya keseriusan di 

dalam menulis teks prosedur, dan adanya ketertarikan untuk mengikuti 

pembelajaran.
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4.1.2.4 Evaluasi  dan Refleksi

a. Evaluasi

Data kemampuan menulis  siswa sebanyak 25 orang yang diperoleh setelah 

melaksanakan penilaian terhadap kemampuan menulis dengan menerapakan 

penggunaan metode demonstrasi  pada siswa kelas X-A MAN 2 Sumbawa 

Besar. Berikut data hasil menulis teks prosedur siswapada pelaksanaan siklus 

II sebagai berikut:

Tabel 4.6
  Hasil Penilaian Kemampuan Menulis Teks Prosedur Menggunakan Metode 

Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa Besar Tahun ajaran  
2016-2017 Pelaksanaan Tindakan Siklus II

No Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai

Skor Nilai Keterangan

T/TT
A B C D

1. Aryadi Nursyaputra 4 3 3 3 13 88 T

2. Asma Ramdani 4 4 3 3 14 82 T

3. Bayu Perbata S S S S S S SAKIT

4. Chelvin Aldiansyah 4 4 4 3 15 94 TT

5. Dwi Sri Hidayati 4 3 3 2 12 75 T

6. Erni Susanti 4 3 3 3 13 82 T

7. Faisal 4 4 3 3 14 88 T

8. Fitri Rahmadani 4 4 4 3 15 94 T

9. Ian Saputra A A A A A - TT

10. Indri Ariani 4 4 3 3 14 88 T

11. Isma Haniatika 4 2 2 2 10 63 TT

12. Jimi Satria Utama 4 4 3 2 13 82 T

13. M. Kaharudin Sultan 4 4 3 3 14 88 T

14. M. Sahrildi 4 4 3 3 14 88 T

15. M. Saleh 4 4 3 3 14 88 T
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16. Meri Anandi S S S S S S SAKIT

17. Minarti 4 3 3 2 12 75 TT

18. Muhammad Jadid 4 3 2 3 12 75 TT

19. Sri Maulida 4 3 3 3 13 82 T

20. Sri Wahyuni 4 3 3 3 13 82 T

21. Suri Diana 4 4 3 3 14 88 T

22. Windi Alfiani 4 4 4 3 15 94 T

23. Wiwin Febrianti 4 3 3 3 12 82 T

24. Yulia Fuji Astuti 4 3 3 3 13 82 T

25. Yuliana 4 4 3 3 14 88 T

Jumlah nilai 88 77 67 60 292 1850

Rata-rata 84,09

Nilai rata-rata siswa 84,09

Nilai tertinggi 94

Nilai Terendah 69

Jumlah siswa tuntas 18

Jumlah siswa tidak tuntas 4

Ketuntasan belajar 81.8%

Keterangan  :
A : Kesesuaian antara teks prosedur dengan proses demonstrasi
B : Struktur teks prosedur
C :Penggunaan diksi 
D: Penggunaan EYD

Ada beberapa nilai  yang diperoleh dari tabel diatas berdasarkan pedoman 

penilaian hasil kemampuan menulis siswa yaitu nilai rata-rata siswa, 

ketuntasan belajar siswa, jumlah ideal, nilai rata-rata tiap aspek ada empat : 1) 

aspek kesesuaian antara teks prosedur dengan proses demonstrasi; 2) aspek 

struktur teks prosedur; 3) aspek penggunaan diksi; 4) aspek penggunaan EYD. 
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Berikut hasil penilaian siswa menulis teks prosedur menggunakan metode 

demonstrasi:

a. Nilai rata-rata siswa

X̅ = Σf(x) N
X̅ = 185022
=84,09

Keterangan :

x : Nilai rata-rata siswa

Σf(x)  : Jumlah nilai seluruh siswa

N :Jumlah seluruh siswa

Nilai rata-rata siswa diperoleh dari jumlah nilai siswa  sebanyak 1850 

dibagi keseluruhan siswa yang hadir yaitu 22 siswa maka didapatkan hasil 

84,09 untuk nilai rata-rata siswa pada pelaksanaan siklus II.

b. Ketuntasan Belajar

KB = P × 100N
KB = 18 × 10022
= 81,8%

Keterangan :

KB: Ketuntasan Belajar

P : Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥78

N : Jumlah siswa keseluruhan



66

Ketuntasan belajar siswa diperoleh dari banyaknya siswa yang 

memperoleh nilai diatas 78 yakni 18 orang siswa dikalikan seratus kemudian 

dibagi jumlah keseluruhan siswa sebanyak 22 maka diperoleh KB pada 

pelaksanaan tindakan siklus II mencapai 81,8 %.

c. Jumlah Nilai  Ideal

JS (X) = (jumlah siswa x nilai tertinggi tiap aspek)

= 22 × 4

= 88

Jumlah nilai ideal didapatkan dari jumlah siswa sebanyak 22 orang 

dikalikan nilai tertinggi  tiap aspek yaitu 4 maka diperoleh nilai ideal 88.

d. Nilai rata-rata tiap aspek

Nilai rata-rata tiap aspek

XN = AS × 100
JS (X)

Keterangan :

XN : Nilai rata-rata tiap aspek

AS : Jumlah nilai tiap aspek

JS (X) : Jumlah ideal (jumlah siswa × nilai tertinggi tiap aspek)

Ada 4 aspek yang dinilai dalam menulis teks prosedur yaitu sebagai berikut:

1. Aspek kesesuaian teks prosedur dengan proses demonstrasi

XN = 88× 100
88

= 100 

2. Aspek struktur teks prosedur

XN = 77× 100
88
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= 87,5

3. Aspek penggunaan diksi

XN = 67× 100
               88

    = 76,13

4. Aspek  penggunaan EYD

XN = 62× 100
88

= 70,45

Berdasarkan tabel diatas  dapat dideskripsikan bahwa pada siklus II 

siswa yang hadir sebanyak 22 siswa dari 25 siswa. Siswa yang mencapai 

KKM sebanyak 18 orang. Perolehan hasil pada siklus II lebih tinggi 

dibandingkan dengan siklus I dengan nilai tertinggi 94,00 dan nilai terendah 

69,00. Nilai rata-rata siswa 84,08 dengan ketuntasan belajar secara klasikal 

81,8%.

Pelaksanaan proses pembelajaran menulis teks prosedur dengan 

menggunakan metode demonstrasi yang dilakukan pada siklus II dapat 

dikatakan sudah berhasil. Dilihat dari indikator keberhasilan penelitian ini 

yaitu jika  KB ≥ siswa mencapai 78-85 dengan kriteria baik. Untuk siklus 

berikutnya dapat dihentikan.

4.1.3 Perbandingan Hasil Siklus I dan Siklus II

Dalam melaksanakan tindakan selama proses pembelajaran berlangsung, 

observer/guru mata pelajaran mengamati peneliti dalam tiap siklus yang 

dilaksanakan. Maka, didapat hasil observasi perbandingan proses dan hasil 

belajar siklus I dan Siklus II sebagai berikut:
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4.1.3.1 Perbandingan Proses Pembelajaran siklus I dan siklus II

Perbandingan proses pembelajaran antara siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Peningkatan Penilaian Proses Menulis Teks Prosedur Menggunakan 

Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa Besar 
Tahun Ajaran 2016-2017

No Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

1. Siklus I 71,42% 82%

2. Siklus II 100% 91,66%

Berdasarkan tabel 4.7 pada setiap aspek penilaian terjadi peningkatan, 

baik dari aspek siswa maupun guru. Kinerja guru pada pelaksanaan 

pembelajaran menulis teks prosedur menggunakan metode demonstrasi pada 

siklus I mencapai 71,42 % mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 

menjadi 100%. Peningkatan aktivitas guru dari siklus I ke siklus II mencapai 

28,58%. Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I aktivitas 

siswa mencapai 82% mengalami peningkatan menjadi 91,66%pada siklus II.

Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I  ke siklus II mencapai 9,66%.

4.1.3.2 Peningkatan Hasil Belajar

Peningkatan hasil menulis teks prosedur pada siswa kelas X Man 2 

Sumbawa Besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.8
Penigkatan Hasil Menulis Teks Prosedur Menggunakan Metode Demonstrasi 

Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa Besar Tahun Ajaran 2016-2017.

No. Nama Siswa Perkembangan 
Nilai Jumlah 

Peningkatan

Keterangan

Siklus I Siklus 

II

1. Aryadi Nursyaputra 75 88 13 Meningkat 

2. Asma Ramdani 82 88 6 Meningkat

3. Bayu Perbata - - - -

4. Chelvin Aldiansyah 88 94 6 Meninngkat

5. Dwi Sri Hidayati 69 75 6 Meningkat 

6. Erni Susanti 82 88 6 Meningkat

7. Faisal 82 88 6 Meningkat

8. Fitri Rahmadani 69 94 25 Meningkat

9. Ian Saputra 69 - - Tidak Meningkat

10. Indri Ariani 94 88 6 Tidak Meningkat

11. Isma Haniatika 57 63 6 Meningkat

12. Jimi Satria Utama 69 82 13 Meningkat

13. M. Kaharuddin Sultan 94 94 - Tetap 

14. M.Sahrildi 88 88 - Tetap

15. M.Saleh 69 88 19 Meningkat

16. Meri Anandi - - - -

17. Minarti 50 75 25 Meningkat

18. Muhammad Jadid 57 75 18 Meningkat

19. Sri Maulida 57 82 25 Meningkat

20. Sri Wahyuni 75 82 7 Meningkat

21. Suri Diana 69 88 19 Meningkat

22. Windi Alpiani 69 94 25 Meningkat

23. Wiwin Febriani 57 82 25 Meningkat

24. Yulia Fuji Astuti 75 82 7 Meningkat 

25. Yuliana 88 88 - Tetap
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Jumlah 1628 1850 222 Meningkat 

Nilai Rata-rata 74,00 84,09 10,09 Meningkat 

Ketuntasan Belajar (%) 36,36% 81,8% 45,44% Meningkat 

Dari data penilaian hasil siswa menulis teks prosedur menggunakan 

metode demonstrasi pada siswa kelas X Man 2 Sumbawa Besar mengalami 

peningkatan. Dari 22 orang siswa sebanyak 18 siswa mengalami peningkatan, 

3 orang siswa tetap, hanya satu orang siswa yang  menurun. Dilihat dari nilai 

rata-rata siswa pada siklus I sebesar 74,00 meningkat menjadi 84,09 pada 

siklus II, persentase kelulusan belajar siswa secara klasikal pada siklus I 

sebesar 36,36% meningkat menjadi 81,8% pada Siklus II.

4.1.3.3 Perbandingan presentase peningkatan hasil siklus I dan Siklus II

Perbandingan presentase peningkatan hasil siklus I dan Siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Presentase Peningkatan Hasil Pada Setiap Aspek Menulis Teks 

Prosedur Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 
Sumbawa Besar Tahun Ajaran 2016-2017

No . Aspek yang diamati 
Jumlah skor yang 

dicapai
Nilai rata-rata

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II

1. Kesesuaian antara teks 

prosedur dengan proses 

demonstrasi

80 100 90,9 100

2. Struktur teks prosedur 65 77 73,86 87,5

3. Penggunaan diksi 55 69 62, 5 76,13

4. Pengunaan EYD 59 62 67,04 70,45

Tabel 4.9 menggambarkan peningkatan hasil kemampuan menulis teks 

prosedur menggunakan metode demonstrasi  pada siswa kelas X Man 2 
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Sumbawa Besar dalam setiap aspek penilaian. Dari aspek Kesesuaian antara 

teks prosedur dengan proses demonstrasi, pada siklus I 90,9 menjadi 100 pada 

siklus II. Dari aspek Struktur teks prosedur presentase 73,86 meningkat 

menjadi 87,5 pada siklus II. Dari aspek Penggunaan diksi pada siklus I hanya 

62,5 meningkat menjadi 76,13 pada siklus II. Dari aspek pengunaan EYD pada 

siklus I presentase 67,04 meningkat menjadi 70,45 pada siklus II.

4.1.3.3.1 Perbandingan peningkatan hasil menulis teks prosedur siklus I 
dan Siklus II

Perbandingan peningkatan hasil menulis teks prosedur siklus I dan Siklus 

II dapat dilihat pada tabel  diberikut:

Tabel 4.10
Peningkatan Hasil Menulis Teks Prosedur Menggunakan Metode 

Demonstrasi Pada Siswa Kelas X Man 2 Sumbawa Besar Tahun Ajaran 
2016-2017 dari Semua Aspek

No. Siklus
Jumlah 
siswa 
tuntas

Jumlah 
siswa tidak 

tuntas

Skor 
yang 

dicapai
Rata-rata

Ketuntas
an 

Klasikal
1. 

Siklus I
8 14 1628 74,00 36,36%

2.
Siklus II

18 6 1850 84,09 81,8%

Jumlah Peningkatan 10.09 45,44%

Dari tabel peningkatan hasil diatas diperoleh dari data pada siklus I dan 

siklus II.Baik dari jumlah nilai keseluruhan siswa, nilai rata-rata siswa, dan 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal.Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 8 orang meningkat menjadi 18 orang pada siklus II. Skor yang 

dicapai pada siklus I sebanyak 1628 dengan nilai rata-rata siswa 74,00 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 1850 dengan nilai rata-rata 

siswa 84,09.jumlah peningkatan pada nilai rata-rata siswa mencapai 10,09 
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sedangkan peningkatan pada ketuntasan belajar siswa mencapi 45,44% Data 

tersebut dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

N = SII − SI (selisih)SII x100
Keterangan :

N= Analisis Peningkatan

SI= Nilai perolehan Siklus I

SII= Nilai perolehan Siklus II

Apabila peningkatan kemampuan menulis teks prosedur menggunakan 

metode demonstrasi pada  siswa kelas X Man 2 Sumbawa Besar digambarkan  

bentuk diagram, maka akan tampak sebagai berikut:

a. Perbandingan proses siklus I dan siklus II dari aspek aktivitas guru
berdasarkan diagram

Diagram 4.3 Perbandingan proses siklus I dan siklus II dari aspek aktivitas 
guru berdasarkan diagram

Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa hasil dari aspek aktivitas 

guru pada siklus I memperoleh persentase 71,42% menjadi 100% pada siklus 

II. Peningkatan aktivitas guru siklus I ke siklus II sebesar 28,58% .

71,42%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Siklus I Siklus II

Perbandingan proses siklus I dan siklus II dari 
aspek aktivitas guru

Perbandingan proses 
siklus I dan siklus II dari 
aspek aktivitas Guru
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4) Perbandingan proses siklus I dan siklus II dari aspek aktivitas siswa
berdasarkan diagram

Diagram 4.4 Perbandingan proses siklus I dan siklus II dari aspek aktivitas 
siswa

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa hasil dari aspek aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh persentase 82% meningkat menjadi 91,66% 

pada siklus II. Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I ke siklus II sebesar 

9,66%.

5) Peningkatan rata-rata siswa dari aspek hasil pada siklus I dan siklus II
berdasarkan diagram

Diagram 4.5 Peningkatan rata-rata siswa dari aspek hasil pada siklus I dan 
siklus II

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata  siswa

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I rata-rata siswa 

82%
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pada siklus I dan siklus 
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siswa
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65
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siklus I siklus II

Peningkatan nilai rata-rata siswa dari aspek hasil 
pada siklus I dan siklus II

peningkatan nilai rata-rata 
siswa dari aspek hasil pada 
siklus I dan siklus II
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adalah 74 meningkat menjadi 84,09 pada siklus II.Peningkatan nilai rata-rata 

siswa dari siklus I ke siklus II mencapai 10.09.

6) Peningkatan penilaian hasil dari aspek ketuntasan klasikal pada siklus I 
dan siklus II berdasarkan diagram

Diagram 4.6 Peningkatan penilaian hasil dari aspek ketuntasan klasikal pada 
siklus I dan siklus II

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat persentase ketuntasan belajar 

secara klasikal siswa pada siklus I hanya 36% meningkat menjadi 81,8% pada  

siklus II. Besar peningkatan yang dicapai pada apek ketuntasan belajar adalah 

45,8%.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan pada 

siswa kelas X-A Man 2 Sumbawa Besar dengan penggunaan metode 

demonstrasi dalam menulis teks prosedur pada dua siklus, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahawa penggunaan metode demostrasi telah berhasil 

meningkatkan proses dan hasil belajar pada siswa kelas X-A Man 2 Sumbawa 

Besar tahun pelajaran 2016/2017. Proses belajar siswa dengan menggunakan 

metode demonstrasi meningkat dari 36% menjadi 72%. Sedangkan hasil 

belajar siswa meningkat dari nilai rata-rata siswa menjadi 83,45

36%

81,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siklus I siklus II

peningkatan hasil dari aspek ketuntasan 
belajar secara klasikal

peningkatan hasil dari aspek 
ketuntasan belajar secara 
klasikal



75

Peningkatan tersebut tidak terlepas dari tindakan kerjasama guru, siswa 

dan sarana yang mendukung. Dalam proses pembelajaran menulis teks 

prosedur siswa guru selalu memperhatikan hal-hal kecil selama proses 

pembelajaran berlangsung yaitu seperti media pembelajaran dan lain 

sebagainya.

Meskipun,  penelitian ini berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis teks prosedur, namun dalam penelitian ini, peneliti menyadari banyak 

terdapat kekurangan. Untuk itu, perlu tindakan yang lebih lanjut dari guru 

mata pelajaran yang bersangkutan agar proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa dapat terus meningkat.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dari analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil meningkatkan 

kemampuan menulis teks prosedur pada siswa kelas X-A MAN 2 Sumbawa 

Besar dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan penggunaan metode 

demonstrasi telah terjadi peningkatan dalam kemampuan menulis teks 

prosedur pada siswa kelas   X-A Man 2 Sumbawa Besar. Hal ini dapat dilihat

sebagai berikut: 

1. Pada aspek proses pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Pada siklus I aktivitas pembelajaran guru mencapai 71,42% 

meningkat sebesar  28,58 menjadi 100%  pada siklus II. Sedangkan untuk 

aktivitas belajar siswa mencapai 36% pada siklus I meningkat sebesar 

45,44 menjadi 81,8% pada siklus II.

2. Pada aspek  hasil menulis teks prosedur siswa mengalami Peningkatan dari 

siklus I ke siklus II.   Jumlah siswa yang tidak tuntas pada siklus I adalah 8 

orang dari 22 orang siswa yang hadir. Sedangkan pada siklus II, 

mengalami peningkatan jumlah siswa yang tuntas 18 orang dari 22 0rang 

siswa yang hadir. Pada siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 74 dengan 

ketuntasan belajar 36%. Sedangkan pada siklus II perolehan nilai rata-rata

siswa meningkat mencapai mencapai 84,09 dengan ketuntasan belajar 

81,8%.
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5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran 

peningkatan keterampilan menulis teks prosedur menggunakan metode 

demonstrasi terdapat beberapa hal yang disarankan sebagai berikut :

1. Penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

keterampilan menulis teks prosedur. Kepada guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dapat menerapkan model pembelajaran menulis teks prosedur 

menggunakan metode demonstrasi.

2. Guru  hendaknya menerapkan metode maupun media pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi 

lebih senang dan bersemangat dalam belajar.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau refrensi  dalam 

penelitian berikutnya untuk penggunaan metode yang sama. 

4. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu bagi peneliti 

selanjutnya dapat mempelajari kekurangan dan kelebihan yang terdapat 

dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan lebih baik.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS I

Satuan Pendidikan : MAN 2 Sumbawa Besar

Kelas/Semester : X-A

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Topik : Teks Prosedur

Jumlah Pertemuan : 1 x Pertemuan (2 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

1. 1.2 Menghargai dan mensyukuri 

keberadaan Bahasa Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa sebagai sarana 

memahami informasi lisan dan 

tulis.

1.2.1Terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia dalam berkomunikasi 

lisan maupun tulisan.

2. 2.2 Memiliki perilaku percaya diri, 

tanggung jawab, dan santun dalam 

membuat tanggapan pribadi atas 

karya budaya masyarakat Indonesia 

yang penuh makna.

2.2.1 Percaya diri dalam menanggapi 

hasil persentasi.

2.2.2 Selalu tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas

3 4.2 Menyusun teks prosedur baik 

secara lisan maupun tulisan.

4.2.1 Menyusun teks prosedur sesuai 

dengan langkah-langkah 

menyusun teks prosedur.

C. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menyusun teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah 

menyusun teks cerpen.

Melalui pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi peserta didik dapat 

mengembangkan teks prosedur berdasarkan revisi yang dilakukan dengan tepat.

D. Materi Pembelajaran

Pengertian dan struktur teks prosedur

Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam 

membuat ataupun mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan secara sistematis dan 

teratur.



Ciri-ciri teks prosedur

Kalimat dalam teks prosedur berbeda dengan teks deskriptif. Kalimat dalam teks 

prosedur memiliki ciri-ciri berikut:

1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif berupa kata kerja tanpa 

imbuhan me-, dan Partikel –lah, dan kata larangan yaitu jangan.

2. Pola kalimat biasanya connectif, maksudnya untuk mengurutkan kegiatan.

Misalnya : kemudian, setelah itu.

3. Adverbials, yaitu menyatakan  rinci waktu, tempat cara yang akurat.

Misalnya : tunggu beberapa saat

4. Teks prosedur kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya  dan 

hendaknya.

5. Kalimat yang digunakan harus jelas, logis, singkat.

Struktur Teks Prosedur

Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan kegiatan, materi, alat, dan bahan yang 

dibutuhkan serta metode dan langkah-langkah.

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dimaksud adalah hasil akhir yang akan dicapai dari teks 

prosedur tersebut.

2. Materi, alat, bahan yang dibutuhkan.

Berisi tentang materi, alat, bahan yang dibutuhkan, tidak semua teks prosedur 

berisi materi, alat atau bahan yang dibutuhkan (umumnya terdapat dalam resep 

masakan).

3. Metode atau langkah-langkah

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan  

agar memudahkan pelaksanaan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Berisi 

tentang langkah-langkah atau urutan yang harus dilakukan agar tujuan dapat 

tercapai. Langkah-langkah tersebut harus sesuai dengan urutan mulai dari yang 

pertama sampai terakhir.



E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik

Metode : Demonstrasi

F. Media Pembelajaran

1. Media/alat

 LCD

 Laptop

2. Sumber belajar

 Buku Guru : Bahasa Indonesia Kelas X Ekpresi dan Akademik.

 Buku PR Intan Pariwara kelas X.

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Tahap Pembelajaran

a.Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

 Guru menyapa siswa, memeriksa daftar hadir siswa dan mengkondisikan siswa 

agar siap menerima pembelajaran

 Guru menyiapkan media dan sumber belajar.

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

b. Kegiatan Inti

 Guru menyampaikan materi pembelajaran menulis teks prosedur berkaitan 

dengan penggunaan metode demonstrasi

 Membagikan LKS dan mengkoordinir siswa dalam menyiapkan alat tulis.

 Memberikan contoh tentang pembelajaran menggunakan metode demonstrasi

 Meminta siswa mengamati proses demonstrasi

 Memandu siswa berpikir tentang ide yang akan ditulis 

 Meminta siswa mengumpulkan hasil menulis teks prosedur.



 Beberapa perwakilan siswa maju kedepan kelas mempresentasikan hasil teks 

prosedur  yang mereka tulis sementara siswa lain menanggapi dengan seksama 

apa yang disampaikan oleh teman mereka.

c. Kegiatan Penutup

 Bersama siswa melakukan evaluasi terhadap pembelajaran.

 Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran

 Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.

 Memberikan tugas kepada siswa berkaitan dengan pembelajaran ang telah 

dilakukan.

 Menutup proses belajar dan mengucapkan salam

H. Penilaian

1. Sikap siswa dalam pembelajaran menyusun teks prosedur

a. Teknik Penilaian : observasi

b. Bentuk Instrumen  : lembar observasi aktivitas siswa

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Teknik Penilaian : Penugasan

b. Bentuk Instrumen : Uraian 



Sumbawa, 14 September 2016

Mengetahui,

Guru Bahasa Indonesia                           Mahasiswi

           MAN 2 Sumbawa Besar

  Rukmini, S.Pd. Yunia Ahsini

      Kepala MAN Sumbawa Besar

                                                                     Syahabuddin



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS II

Satuan Pendidikan : MAN 2 Sumbawa Besar

Kelas/Semester : X-A

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Topik : Teks Prosedur

Jumlah Pertemuan : 1 x Pertemuan (2 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

C. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menyusun teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah 

menyusun teks cerpen.

Melalui pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi peserta didik dapat 

mengembangkan teks prosedur berdasarkan revisi yang dilakukan dengan tepat.

D. Materi Pembelajaran

Pengertian dan struktur teks prosedur

Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam 

membuat ataupun mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan secara sistematis dan 

teratur.

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

1. 1.2.1Menghargai dan mensyukuri 

keberadaan Bahasa Indonesia sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai sarana memahami informasi 

lisan dan tulis.

1.2.1Terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia dalam berkomunikasi 

lisan maupun tulisan.

2. 2.3 Memiliki perilaku percaya diri, 

tanggung jawab, dan santun dalam 

membuat tanggapan pribadi atas 

karya budaya masyarakat Indonesia 

yang penuh makna.

2.3.1 Percaya diri dalam menanggapi 

hasil persentasi.

2.3.2 Selalu tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas

3 4.2 Menyusun teks prosedur baik secara 

lisan maupun tulisan.

4.2.1 Menyusun teks prosedur sesuai 

dengan langkah-langkah 

menyusun teks prosedur.



Ciri-ciri teks prosedur

Kalimat dalam teks prosedur berbeda dengan teks deskriptif. Kalimat dalam teks 

prosedur memiliki ciri-ciri berikut:

1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif berupa kata kerja tanpa 

imbuhan me-, dan Partikel –lah, dan kata larangan yaitu jangan.

2. Pola kalimat biasanya connectif, maksudnya untuk mengurutkan kegiatan.

Misalnya : kemudian, setelah itu.

3. Adverbials, yaitu menyatakan  rinci waktu, tempat cara yang akurat.

Misalnya : tunggu beberapa saat

4. Teks prosedur kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya  dan 

hendaknya.

5. Kalimat yang digunakan harus jelas, logis, singkat.

Struktur Teks Prosedur

Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan kegiatan, materi, alat, dan bahan yang 

dibutuhkan serta metode dan langkah-langkah.

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dimaksud adalah hasil akhir yang akan dicapai dari teks 

prosedur tersebut.

2. Materi, alat, bahan yang dibutuhkan.

Berisi  tentang materi, alat, bahan yang dibutuhkan, tidak semua teks prosedur 

berisi materi, alat atau bahan yang dibutuhkan (umumnya terdapat dalam resep 

masakan).

3. Metode atau langkah-langkah

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan  

agar memudahkan pelaksanaan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Berisi 

tentang langkah-langkah atau urutan yang harus dilakukan agar tujuan dapat 

tercapai. Langkah-langkah tersebut harus sesuai dengan urutan mulai dari yang 

pertama sampai terakhir.



E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik

Metode : Demonstrasi

F. Media Pembelajaran

3. Media/alat

 LCD

 Laptop

4. Sumber belajar

 Buku Guru : Bahasa Indonesia Kelas X Ekpresi dan Akademik.

 Buku PR Intan Pariwara kelas X.

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Tahap Pembelajaran

a.Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

 Guru menyapa siswa, memeriksa daftar hadir 

siswa dan mengkondisikan siswa agar siap 

menerima pembelajaran.

 Guru menyiapkan media dan sumber belajar.

 Guru menyampaikan kembali tujuan pembelajaran

dan indikator yang harus dicapai dalam prose 

pembelajaran menulis teks prosedur.

b. Kegiatan Inti

 Guru merefleksikan ingatan siswa mengenai kegiatan pemebeljaran pada 

peretemuan sebelumnnya.

 Kegiatan Guru menyampaikan materi pembelajaran menulis teks prosedur 

berkaitan dengan penggunaan metode demonstrasi

 Membagikan LKS dan mengkoordinir siswa dalam menyiapkan alat tulis.



 Memberikan contoh tentang pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, 

akan tetapi demonstrasi pada siklus II berbeda dengan siklus I.

 Meminta siswa mengamati proses demonstrasi

 Memandu siswa berpikir tentang ide yang akan ditulis 

 Meminta siswa mengumpulkan hasil menulis teks prosedur.

 Beberapa perwakilan siswa maju kedepan kelas mempresentasikan hasil teks 

prosedur  yang mereka tulis sementara siswa lain menanggapi dengan seksama 

apa yang disampaikan oleh teman mereka.

c. Kegiatan Penutup

 Bersama siswa melakukan evaluasi terhadap kinerja siswa selam proses 

pembelajaran berlangsung.

 Bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran

 Menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.

 Memberikan tugas kepada siswa berkaitan dengan pembelajaran ang telah 

dilakukan.

 Menutup proses belajar dan mengucapkan salam

H. Penilaian

1. Sikap siswa dalam pembelajaran menyusun teks prosedur

a. Teknik Penilaian : observasi

b. Bentuk Instrumen  : lembar observasi aktivitas siswa

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Teknik Penilaian : Tugas

b. Bentuk Instrumen :  Uraian 



Sumbawa, 15 September 2016

Mengetahui,

Guru Bahasa Indonesia                           Mahasiswi

           MAN 2 Sumbawa Bes

  Rukmini, S.Pd. Yunia Ahsini

      Kepala MAN Sumbawa Besar

                                                                     Syahabuddin



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Guru  Dalam Menulis Teks Prosedur  

pelaksanaan Tindakan Siklus II

Aspek yang 

dinilai 

Indikator yang Diamati Ya/Tidak Skor 

Pertemuan ke-1

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

Membuka pelajaran dengan senyum

Menyapa siswa, memeriksa daftar hadir 

siswa, dan mengkondisikan siswa agar siap 

menerima pelajaran.

Menyampaikan garis besar materi untuk 

memancing keaktifan siswa melalui Tanya 

jawab

Menyampaikan tujuan pembelajaran.

.

Kegiatan Inti (60 menit)

Menyampaikan materi pembelajaran menulis 

teks prosedur berkaitan dengan penggunaan 

metode demontrasi.

Membagikan LKS dan mengkoordinir siswa 

dalam menyiapkan alat tulis.

Memberikan contoh tentang pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi.

Meminta siswa mengamati proses 

demontrasi.

Memandu siswa berpikir tentang ide utama 

yang akan ditulis.



Meminta siswa mengumpulkan tugas 

menulis teks prosedur.

Kegiatan Penutup (10 menit)

Bersama siswa melakukan evaluasi terhadap 

pembelajaran.

Bersama  siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran.

Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dilakukan.

Memberikan  tugas kepada siswa berkaitan 

dengan pembelajaran yang telah dilakukan 



Keterangan :

Jika terlaksana (4) indikator maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

(3) indikator maka skor 3 dengan kriteria  baik

(2) indikator maka skor 2 dengan kriteria cukup baik

(1) indikator maka skor 1 dengan kriteria kurang baik

Sumbawa,                   2016

Observer. 

Rukmini S.Pd



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Siswa Dalam Menulis Teks Prosedur 

Pelaksanaan Tindakan  Siklus II

No Aktivitas 

yang dinilai

Indikator yang diamati Keterlaksanaan

SS SB SK BS TA

1.

Kegiatan

Awal

Menjawab salam dan senyum kepada 

guru.

Siswa merespon absensi yang 

dilakukan oleh guru

Siswa menjawab pertanyaan guru 

terkait materi.

Siswa memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru mengenai 

tujuan pembelajaran dan mencatat 

tujuan pembelajaran.

2. Kegiatan

Inti

Siswa memperhatikan penyampaian 

guru tentang materi pembelajaran  

menulis teks prosedur berkaitan 

dengan penggunaan metode 

demonstrasi

Siswa menyiapkan alat tulis.

Siswa memperhatikan guru dalam 

menyampaikan contoh pembelajaran 

berkenaan dengan penggunaan 

metode demonstrasi



Siswa memperhatikan dan 

mengamati dengan seksama proses 

demonstrasi

Siswa menyusun dan menulis teks  

prosedur sesuai dengan demonstrasi.

Siswa berpikir tentang ide-ide 

penggunaan diksi dan EYD dalam 

menulis  teks prosedur 

3

.

Kegiatan  

Penutup

Siswa bersama guru melakukan 

evaluasi terhadap pembelajaran.

Siswa bersama guru melakukan

refleksi terhadap pembelajaran.

Siswa mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran yang sudah dilakukan.

Menerima tugas yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang sudah 

dilakukan.

Keterangan 

Jika keterlaksanaan SS :Semua siswa maka skor 4 dengan kriteria Sangat Baik

SB : Sebagian Besar  maka skor 3 dengan kriteria Baik

SK : Sebagian kecil  maka skor 2 dengan kriteria  cukup

BS : Beberapa siswa  maka skor 1 dengan kriteria kurang

TA : Tidak ada maka skor 0 dengan kriteria sangat kurang



Sumbawa,                 2016

   Observer

Rukmini S.Pd



Pedoman Penilaian Hasil Belajar Siswa Dalam Menulis Teks Prosedur

No Aspek Yang Dinilai Deskripsi
Tingkat 

Skor

1. Kesesuaian antara  
teks prosedur dengan 
demontrasi

Teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah 
yang di demonstrasikan 4

Teks prosedur sebagian besar sesuai dengan 
langkah-langkah yang di demonstrasikan. 3

Teks prosedur beberapa sesuai dengan 
langkah-langkah yang di demonstrasikan 2

Teks prosedur hanya sebagian kecil sesuai 
dengan langkah-langkah yang di 
demonstrasikan.

1

2. Struktur isi paragraf 
Prosedur

Semua struktur teks prosedur ada dalam teks 
prosedur yang dibuat. 4
Sebagian besar struktur teks prosedur ada 
dalam teks prosedur yang dibuat. 3

Hanya beberapa struktur teks prosedur ada 
dalam teks prosedur yang dibuat. 2

Tidak ada struktur teks prosedur yang ada 
dalam teks prosedur yang dibuat. 1

3. Diksi 

Semua menggunakan diksi dengan sangat baik.
4

Sebagian besar menggunakan diksi dengan 
baik.

3

Beberapa menggunakan diksi dengan cukup 
baik.

2

Sebagian menggunakan diksi dengan kurang 
baik.

1

4. Penggunaan ejaan 

Semua penggunaan ejaan baik. 4

Sebagian besar penggunaan ejaan baik. 3

Beberapa menggunakan ejaan baik. 2

Sebagian kecil penggunaan ejaan baik. 1



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Guru  Dalam Menulis Teks Prosedur  

pelaksanaan Tindakan Siklus I

Aspek yang 

dinilai 

Indikator yang Diamati Ya/Tidak Skor 

Pertemuan ke-1

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

Membuka pelajaran dengan senyum

Menyapa siswa, memeriksa daftar hadir 

siswa, dan mengkondisikan siswa agar siap 

menerima pelajaran.

Menyampaikan garis besar materi untuk 

memancing keaktifan siswa melalui Tanya 

jawab

Menyampaikan tujuan pembelajaran.

.

Kegiatan Inti (60 menit)

Menyampaikan materi pembelajaran menulis 

teks prosedur berkaiatan dengan penggunaan 

metode demontrasi.

Membagikan LKS dan mengkoordinir siswa 

dalam menyiapkan alat tulis.

Memberikan contoh tentang pembelajaran 

menggunakan metode demonstrasi.

Meminta siswa mengamati proses 

demontrasi.

Memandu siswa berpikir tentang ide utama 

yang akan ditulis.



Meminta siswa mengumpulkan tugas 

menulis teks prosedur.

Kegiatan Penutup (10 menit)

Bersama siswa melakukan evaluasi terhadap 

pembelajaran.

Bersama  siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran.

Bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang sudah dilakukan.

Memberikan  tugas kepada siswa berkaitan 

dengan pembelajaran yang telah dilakukan 

Keterangan :

Jika terlaksana (4) indikator maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

(3) indikator maka skor 3 dengan kriteria  baik

(2) indikator maka skor 2 dengan kriteria cukup baik

(1) indikator maka skor 1 dengan kriteria kurang baik

Sumbawa,                   2016

Observer. 

Rukmini S.Pd



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Siswa Dalam Menulis Teks Prosedur 

Pelaksanaan Tindakan  Siklus I

No Aktivitas 

yang dinilai

Indikator yang diamati Keterlaksanaan

SS SB SK BS TA

1.

Kegiatan

Awal

Menjawab salam dan senyum kepada 

guru.

Menanggapi guru yang mengabsen 

kehadiran.

Bertanya jawab tentang materi 

pelajaran yang akan diajarkan.

Memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru mengenai 

tujuan pembelajaran dan mencatat 

tujuan pembelajaran.

2.

Kegiatan

Memperhatikan penyampaian guru 

tentang materi pembelajaran  menulis

teks prosedur berkaitan dengan 

penggunaan metode demonstrasi

Menyiapkan alat tulis.

Memperhatikan guru dalam 

menyampaikan contoh pembelajaran 

berkenaan dengan penggunaan 

metode demonstrasi

Memperhatikan dan mengamati 

dengan seksama proses demonstrasi



Inti Menyusun dan menulis teks  prosedur 

sesuai dengan demonstrasi.

Siswa berpikir tentang ide-ide 

penggunaan diksi dan EYD dalam 

menulis  teks prosedur 

3

. Kegiatan  

Penutup

Bersama guru melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran.

Bersama guru melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran.

Mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran yang sudah dilakukan.

Menerima tugas yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang sudah 

dilakukan.

Keterangan 

Jika keterlaksanaan SS :Semua siswa maka skor 4 dengan kriteria Sangat Baik

SB : Sebagian Besar  maka skor 3 dengan kriteria Baik

SK : Sebagian kecil  maka skor 2 dengan kriteria  cukup

BS : Beberapa siswa  maka skor 1 dengan kriteria kurang

TA : Tidak ada maka skor 0 dengan kriteria sangat kurang

Sumbawa,                 2016

   Observer

Rukmini, S. Pd.



Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Sekolah  : MAN 2 Sumbawa Besar

Kelas : X-A

Soal

1. Buatlah sebuah teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

didemontrasikan!

Lembar Kerja Siswa (LKS)

Nama :

Kelas :

No absen :

Hari/ tanggal :



DOKUMENTASI  SIKLUS I DAN SIKLUS II
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