
 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERDISKUSI  

BERWAWASAN KEBANGSAAN DENGAN PENDEKATAN 

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH  

UNTUK SISWA SMA KELAS XI  

 

 

SKRIPSI 

untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

 

  

 

 

  

Oleh 

Nama        : Dyah Fitri Aryani 

NIM : 2101407140 

Prodi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 

 



 

 

 

ii 

SARI 
 

Aryani, Dyah Fitri. 2012. “Pengembangan Bahan Ajar Berdiskusi Berwawasan 

Kebangsaan dengan Pendekatan Berbasis Masalah untuk Siswa SMA Kelas 

XI”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Bambang Hartono, M.Hum., Pembimbing II: Rahayu Pristiwati, S.Pd., 

M.Pd. 

 

Kata kunci: pengembangan bahan ajar berdiskusi, wawasan kebangsaan, 

pendekatan berbasis masalah 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berdiskusi siswa SMA 

kelas XI adalah dengan memenuhi kebutuhan bahan ajar berdiskusi. Degradasi 

moral dan lunturnya semangat kebangsaan menjadikan siswa lupa terhadap jati 

diri bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan kembali adalah dengan 

memberikan pendidikan wawasan kebangsaan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah bahan ajar berdiskusi 

berwawasan kebangsaan dengan pendekatan berbasis masalah untuk siswa SMA 

kelas XI.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahan ajar berdiskusi yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa SMA kelas XI, mengetahui prototipe bahan ajar 

berdiskusi berwawasan kebangsaan dengan pendekatan berbasis masalah untuk 

siswa SMA kelas XI yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa, mengetahui 

penilaian guru dan ahli terhadap penilaian bahan ajar berdiskusi berwawasan 

kebangsaan dengan pendekatan berbasis masalah untuk siswa SMA kelas XI, dan 

mengetahui reapon siswa terhadap adanya bahan ajar berdiskusi berwawasan 

kebangsaan dengan pendekatan berbasis masalah untuk siswa SMA kelas XI yang 

telah dikembangkan peneliti. 

Desain penelitian yang digunakan adalah research and development 

(R&D) yang dilakukan dalam tujuh tahap penelitian. Subjek pemerolehan data 

dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dan ahli. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa membutuhkan bahan ajar 

berdiskusi yang memuat konsep, fakta, prinsip, dan prosedur pelaksanaan diskusi. 

Bahan ajar berdiskusi berwawasan kebangsaan dengan pendekatan pembelajaran 

berbasis masalah untuk siswa SMA kelas XI yang dihasilkan mendapatkan 

penilaian dengan kategori baik. Setelah melakukan penambahan beberapa 

komponen materi dan penyajian, siswa memberikan respon yang positif terhadap 

bahan ajar tersebut.  

Berdasarkan temuan tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 

Pertama, perlu diadakan pengembangan bahan ajar berdiskusi yang lain untuk 

melengkapi kekurangan pada bahan ajar berdiskusi berwawasan kebangsaan. 

Kedua, perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan bahan 

ajar berdiskusi berwawasan kebangsaan dengan pendekatan pembelajaran berbasis 

masalah untuk siswa SMA kelas XI. 




