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SARI 

 

Setiyawan, Angga. 2013. “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Keterampilan 
Memahami Perintah Kerja Tertulis Bagi Peserta Didik SMK dalam 
Pendekatan Competency Based Training (CBT)”. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof.Dr. Fathur Rokhman,  
Pembimbing II : Dr. Ida Zulaeha, M.Hum 

Kata kunci: bahan ajar tematik, perintah kerja tertulis, pendekatan Competency 
Based Training. 

Dalam rangka mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SMK yang 
mengacu pada pendekatan Competency Based Training (CBT), pengembangan 
bahan ajar yang mengarah pada konteks budaya kerja sesuai dengan bidang 
kompetensi kejuruan mendesak untuk dilakukan, terlebih di era pembelajaran 
modern saat ini. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SMK, 
pengembangan bahan ajar harus mempertimbangkan sinkronisasi dan integrasi 
mata pelajaran kejuruan dalam satu kesatuan tema (tematik). Pengembangan 
materi ajar berbasis tematik didasarkan beberapa prinsip: sesuai dengan potensi 
peserta didik, relevan dengan karakteristik lingkungan (kontekstual), sesuai 
dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional dan sosial peserta 
didik, bermanfaat bagi peserta didik, serta bersifat riil dan aktual 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimanakah karakteristik bahan 
ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis yang dibutuhkan guru 
dan peserta didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT), (2) 
bagaimanakah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tematik keterampilan 
memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta didik SMK dalam 
pendekatan Competency Based Training (CBT), dan (3) bagaimanakah bahan ajar 
tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta 
didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan research and development 
(R&D) yang dilakukan dengan lima tahap, yaitu (1) penelitian dan pengumpulan 
data (research and information collecting), (2) perencanaan (planning), (3) 
pengembangan produk (develop preliminary form of product), (4) uji produk dan 
revisi (field testing and product revision), (5) penyempurnaan produk akhir (final 
product revision). Pengumpulan data kebutuhan pengembangan bahan ajar 
tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis dilakukan dengan 
menggunakan angket. Data dianalisis dengan menggunakan teknik deskrisptif 
kualitatif, yaitu pemaparan data dan simpulan data. 

Bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis dalam 
pendekatan Competency Based Training (CBT) memiliki dua karakteristik pokok 
yaitu materi dan penyajian. Karakteristik materi dapat dilihat dari cakupan materi 
yang  meliputi hakikat perintah kerja tertulis, bentuk-bentuk perintah kerja 
tertulis, dan kiat merencanakan tindak lanjut perintah kerja tertulis. Informasi 
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pelengkap dalam materi meliputi informasi kebahasaan, budaya kerja, nilai-nilai 
kewirausahaan dalam perintah kerja tertulis dan cerita sukses wirausaha. 
Sistematika penataan uraian materi yaitu (a) pengantar, (b) isi, (c) contoh, (d) 
rangkuman, dan (e) latihan. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah kerja tertulis meliputi struktur isi dan struktur 
penyajian. Struktur isi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan  materi ini 
perintah kerja tertulis dan materi pelengkap berupa informasi kebahasaan, 
informasi budaya kerja, dan insirasi wirausaha. Adapun struktur penyajian 
melingkupi unsur (a) kebahasaan, (b) penulisan, dan (c) kegrafikaan. Keunggulan 
bahan ajar ini dapat dilihat dari konteks materi pembelajaran yang disesuaikan 
dengan budaya kerja pada kompetensi kejuruan. Penyajian materi perintah kerja 
tertulis terutama pada bagian contoh disesuaikan dengan kompetensi kejuruan 
yang harus dikuasai peserta didik, sehingga mampu menambah minat dan 
motivasi belajar mereka. Kekurangan bahan ajar ini terletak pada variasi bentuk 
perintah kerja tertulils pada beberapa bagian sehingga masih terkesan monoton 

Saran penelitian meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) guna 
memaksimalkan penggunaan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 
kerja tertulis ini, bahan ajar ini dapat dikombinasikan dengan laporan-laporan 
praktik kerja industri (prakerin) yang pernah disusun peserta didik. Konteks 
budaya kerja dan perintah kerja yang terangkum dalam laporan dapat digunakan 
untuk memperkaya pemahaman peserta didik pada kompetensi perintah kerja 
tertulis, (2) bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis ini 
dapat digunakan lebih optimal apabila guru Bahasa Indonesia berkolaborasi dan 
berdiskusi dengan guru mata pelajaran produktif pada masing-masing kompetensi 
kejuruan untuk lebih memahami konteks budaya kerja yang akrab dengan peserta 
didik, (3) para pemerhati pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan hendaknya 
dapat bersinergi untuk mengadakan pengembangan terhadap bahan ajar Bahasa 
Indonesia yang mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam konteks 
kompetensi keahlian (Commpetency Based Training) untuk meningkatkan 
keterampilan peserta didik SMK.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), kehadiran bahan ajar yang berorientasi pada lingkungan budaya 

kerja telah dirasakan penting baik oleh peserta didik maupun guru. Konteks 

belajar bahasa untuk mencapai kompetensi komunikatif sudah seharusnya 

diciptakan dalam situasi belajar yang mudah bagi peserta didik dalam penggunaan 

dan pengembangan secara fungsional dan bermakna sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

Paradigma baru pembelajaran bahasa Indonesia saat ini tengah berupaya 

untuk mengubah orientasi pembelajaran bahasa yang teoretis gramatikal ke arah 

fungsi komunikatif. Pembelajaran berbahasa kini harus lebih mengutamakan 

fungsi kumunikasi yang dilakukan di masyarakat serta ruang publik di dalam 

bidang profesional kerja maupun industri (Rokhman dalam Yudono, 2012). 

Pembelajaran bahasa Indonesia kini memiliki posisi yang strategis, tidak hanya 

dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga peningkatan 

kecakapan hidup. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa Indonesia dirancang, 

dikembangkan serta diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik SMK agar 

mampu berkomunikasi di dunia kerja secara efisien dan efektif.  
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Bahasa merupakan alat yang ampuh bagi manusia dalam berinteraksi dan 

menjalin kerja sama (Sobur 2004:301). Oleh sebab itu, keterampilan berbahasa 

sebagai hakikat dari komunikasi menjadi mutlak dikuasai, tidak terkecuali oleh 

peserta didik SMK.  Badan Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa salah 

satu kompetensi dasar bahasa Indonesia yang harus dikuasai peserta didik kelas 

IX SMK adalah memahami perintah kerja tertulis. Siswa diharapkan mampu 

mengenali informasi yang berkaitan dengan budaya kerja sesuai dengan tuntutan 

yang berlaku di lingkungan kerja dan industri. Kemampuan berkomunikasi dan 

berinteraksi menjadi tujuan utama pembentukan sikap profesional kerja yang 

unggul dan santun.  

Untuk mecapai tujuan di atas, pembelajaran bahasa Indonesia di SMK harus 

berorientasi pada model kompetensi yang komunikatif dan bermakna. Artinya, 

harus ada sinkronisasi antara guru, perangkat pembelajaran, dan media yang 

mampu mendukung dan memudahkan peserta didik untuk mengaplikasikan 

keterampilan berbahasa dalam konteks bekerja. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

observasi selama masa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 1 

Bawen pada tahun 2012, fakta menunjukan bahwa selama ini pembelajaran 

bahasa Indonesia masih berjalan secara konvensional. Dominasi metode tekstual 

dalam pembelajaran menuntut ketersediaan bahan ajar yang mumpuni dan dapat 

dijadikan sebagai pedoman bagi guru maupun peserta didik. Akan tetapi, kondisi 

ini tidak didukung dengan ketersediaan teks bahan ajar yang menarik peserta didik 

untuk menyadari kebermanfaatan mempelajari perintah kerja tertulis bagi mereka. 
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Sementara itu, buku-buku atau bahan ajar yang beredar di lapangan lebih 

banyak membahas tentang hal-hal teoretis dan tidak dilengkapi dengan hal-hal 

bersifat praktis yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan kompetensi 

peserta didik SMK. Sebagai contoh, Buku Sekolah Elektronik (BSE) SMK yang 

ditulis oleh Mokhamad Irman dkk, dan diterbitkan oleh Pusat Perbukuan pada 

tahun 2008. Materi perintah kerja tertulis yang disajikan dalam buku tersebut 

belum mengarah pada orientasi budaya kerja yang sesuai dengan konteks 

kompetensi program kejuruan, bahkan program kejuruan yang populer seperti 

teknik otomotif maupun elektro. Contoh-contoh dan ilustrasi yang dihadirkan 

dalam materi masih bersifat umum dan belum mengarah pada nilai kebermaknaan 

bagi peserta didik setelah mereka lulus nanti. 

Melihat dominasi metode tekstual yang digunakan guru dalam 

pembelajaran, sejatinya pemilihan bahan ajar yang digunakan juga menjadi salah 

satu faktor penentu keberhasilan kompetensi dasar memahami perintah kerja 

tertulis. Bahan ajar sebagaimana dipaparkan dalam buku Panduan Memilih dan 

Menyusun Bahan Ajar (Depdiknas 2006:3) merupakan salah satu komponen 

sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Bahan ajar dirancang untuk membantu guru dalam memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta 

didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat 

terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 
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peserta didik, yang memuat kecakapan hidup yang perlu mereka kuasai agar 

mampu bersaing dalam dunia kerja dan peserta didik.   Oleh sebab itu, dalam 

menyusun atau memilih bahan ajar bahasa Indonesia SMK harus 

mempertimbangkan konten yang mampu mendukung proses pembelajaran dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT). 

Competency Based Training (CBT) adalah pembelajaran yang 

menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan spesifik dan sikap 

sebagai kompetensi terstandar tuntutan dunia kerja. Pendekatan pembelajaran ini 

merupakan pendekatan yang paling tepat diterapkan pada peserta didik SMK, 

guna membekali kesiapan kompetensi dan mental mereka sebelum masuk ke 

dalam dunia kerja.  

Dalam rangka mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SMK yang 

mengacu pada pendekatan Competency Based Training (CBT), pengembangan 

bahan ajar yang mengarah pada konteks budaya kerja sesuai dengan bidang 

kompetensi kejuruan mendesak untuk dilakukan, terlebih di era pembelajaran 

modern saat ini. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SMK, 

pengembangan bahan ajar harus mempertimbangkan sinkronisasi dan integrasi 

mata pelajaran kejuruan dalam satu kesatuan tema (tematik). 

Pengembangan materi ajar berbasis tematik didasarkan beberapa prinsip di 

antaranya harus sesuai dengan potensi peserta didik, relevan dengan karakteristik 

lingkungan (kontekstual), sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 
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emosional dan sosial peserta didik, bermanfaatan bagi peserta didik, serta bersifat 

riil dan aktual (Dantes 2008). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran memahami perintah kerja tertulis merupakan salah satu 

keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik SMK kelas XI dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi perintah kerja sebagai bagian yang akrab 

dari dunia kerja harus disajikan tidak hanya menekankan pada aspek kebahasaan 

saja, melainkan aspek korelasi dengan konteks kejuruan peserta didik sehingga 

mampu memberi kebermaknaan pada mereka. Oleh karena itu, bahan ajar sebagai 

sarana pendukung sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran 

yang bermakna tersebut.  

Dalam konteks pembelajaran bahasa di SMK, kebermaknaan bahan ajar 

sebagai pendukung pembelajaran dilihat dari seberapa jauh bahan ajar tersebut 

mampu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk membangun jiwa 

kewirausahaan mereka. Bahan ajar diharapkan mampu berdampak pada kesiapan 

peserta didik memasuki dunia kerja dan industri. 

Pentingnya bahan ajar dengan konteks budaya kerja sesuai dengan 

kompetensi kejuruan dimaksudkan untuk membangun mental profesional kerja 

peserta didik. Oleh sebab itu, tema-tema pembelajaran memahami perintah kerja 

tertulis perlu disinkronkan dengan konteks kompetensi kejuruan peserta didik. 

Jaringan tema antara perintah kerja tertulis dengan kompetensi dasar kejuruan 
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juga dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan masalah di atas, kebutuhan bahan ajar memahami perintah 

kerja tertulis yang disusun dengan jaringan tema kompetensi kejuruan mendesak 

untuk dikembangkan. Kesiapan mental peserta didik untuk terjun ke dunia kerja 

dan industri perlu dibina melalui bahan ajar dengan konteks budaya kerja yang 

dekat dengan keseharian mereka. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini terbatas pada perancangan 

dan pembuatan produk bahan ajar cetak berupa bahan ajar memahami perintah 

kerja tertulis untuk mengakomodasi kebutuhan pembelajaran bahasa Indonesia 

bagi peserta didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah karakteristik bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis yang dibutuhkan guru dan peserta didik SMK dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

2) Bagaimanakah prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta didik 

SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT)? 
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3) Bagaimanakah bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis bagi guru dan peserta didik SMK dalam pendekatan Competency 

Based Training (CBT)? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi karakteristik bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik SMK 

dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). 

2) Merumuskan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta didik SMK dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT). 

3) Menyusun bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

bagi guru dan peserta didik SMK dalam pendekatan Competency Based 

Training (CBT). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan bahan ajar  yang sesuai dengan 

kompetensi peserta didik SMK dan konteks ingkungan budaya kerja. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis 

dan praktis. 
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1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, produk bahan ajar hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia untuk peserta didik SMK. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi guru, peserta didik,    dan 

peneliti lain yang ingin mengembangkan atau menyempurnakan penelitian ini. 

Bagi guru, produk bahan ajar hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan sekaligus 

panduan dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya pokok bahasan 

memahami perintah kerja tertulis. Dengan bahan ajar ini, tentu akan 

mempermudah guru untuk mentransformasikan ilmu yang bermanfaat bagi 

kehidupan peserta didik sesuai dengan kompetensi keahlian dan lingkungan 

budaya kerja mereka. 

Bagi peserta didik, kehadiran bahan ajar memahami perintah kerja tertulis 

yang sesuai dengan kompetensi kejuruan mereka tentu akan menambah minat 

mereka dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga mempunyai 

gambaran pentingnya pelajaran memahami perintah kerja tertulis bagi mereka, 

terutama setelah memasuki dunia kerja dan industri. 

Bagi peneliti lain, produk bahan ajar dari hasil penelitian ini dapat 

dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan 

bahan ajar yang sesuai dengan konteks kompetensi kejuruan peserta didik SMK 

dan lingkungan budaya kerja mereka. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, DAN 

 KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Sejatinya, keterampilan berbahasa bagi peserta didik sekolah kejuruan 

merupakan keterampilan yang mutlak dikuasai disamping kompetensi kejuruan 

mereka. Akan tetapi, kenyataan ini belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak 

baik kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan kejuruan sekalipun. Hal ini 

terlihat dari masih minimnya kajian atau penelitian yang membahas upaya 

peningkatan maupun pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SMK. 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti membagi tiga kategori pustaka 

yang relevan yaitu (1) penelitian mengenai pengembangan bahan ajar, (2) 

penelitian mengenai pembelajaran tematik, (3) penelitian mengenai implementasi 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMK, dan (4) penelitian mengenai pendekatan 

Competency Based Training (CBT).  

Penelitian mengenai pengembangan bahan ajar pernah dilakukan oleh 

Krishnakumar dan Jayakumar (2011) dengan judul “Developing Teaching 

Material for E-learning Environment”. Penelitian yang dimuat dalam Journal of 

Education and Practice ini memfokuskan kajian penelitian pada aspek keefektifan 

desain dan kualitas pengembangan materi ajar untuk pembelajaran dalam jaringan 

(on-line). Nilai unggul dari penelitian ini terletak pada efektivitas waktu 

pembelajaran dan jangkauan pembelajaran yang luas dari gagasan pengembangan 
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E-Learning yang ditawarkan. Jika hasil penelitian tersebut benar-benar 

diaplikasikan dalam pembelajaran, tentu akan mempermudah proses transfer ilmu 

pengetahuan bahkan lintas negara sekalipun. Hanya saja, penelitian di atas 

memang tidak menghasilkan produk melainkan berupa kerangka acuan yang dapat 

digunakan untuk pengembangan produk bahan ajar E-Learning. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

terletak pada kajian penelitian, yaitu pengembangan bahan ajar. Adapun 

perbedaan terletak pada hasil akhir penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh 

Krishnakumar dan Jayakumar menghasilkan kerangka teori yang dapat dijadikan 

acuan bagi peneliti setelahnya untuk menghasilkan produk bahan ajar dalam 

jaringan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan menghasilkan 

produk bahan ajar berupa buku. 

Penelitian lain mengenai pengembangan bahan ajar juga pernah dilakukan 

oleh Febriani (2012) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Apresiasi 

Dongeng Banyumas bagi Siswa SD Kelas Rendah”. Memperhatikan kebutuhan 

pendidikan bermuatan kearifan lokal dan bahan ajar mengapresiasi dongeng, 

penelitian tersebut menawarkan sebuah pengembangan bahan ajar apresiasi 

dongeng Banyumas bagi siswa SD kelas rendah yakni kelas III. 

Muatan pendidikan nilai-nilai kearifan lokal menjadi daya unggul dari 

penelitian diatas. Bahan ajar yang dihasilkan berani menghadirkan dongeng-

dongeng lokal khas Banyumasan yang memancing anak untuk mau mempelajari 

budaya tempat mereka tinggal. Akan tetapi, orientasi dongeng kedaerahan ini 

justru menimbulkan permasalahan lain bagi produk pengembangan bahan ajar ini. 
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Permasalahan kesesuaian pilihan bahasa yang digunakan dalam dongeng terjadi 

karena cerita harus disesuaikan dengan lingkungan sosial bahasa Banyumasan. 

Akibatnya, masih ditemukan beberapa salah ketik dan ejaan dalam produk bahan 

ajar yang dihasilkan. Belum lagi masalah komposisi antara dongeng dan materi 

apresiasi dongeng juga menjadi kekurangan lain produk hasil penelitian ini. 

Persamaan penelitian Febriani dengan penelitian yang akan dilakukan ini 

terletak pada hasil akhir berupa bahan ajar bagi peserta didik. Perbedaannya 

terletak pada sasaran jenjang pendidikan yang diteliti dan pendekatan yang 

digunakan. Berbeda dengan penelitian Febriani yang menekankan pendidikan 

bermuatan nilai kearifan lokal, penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis 

kompetensi (Competency Based Training) yang berorientasikan lingkungan 

budaya kerja. 

Sementara itu, penelitian mengenai pembelajaran tematik pernah dilakukan 

oleh Dursun Dilek (2002) dengan judul “Using a Thematic Teaching Approach 

Based on Pupil's Skill and Interest in Social Studies Teaching”. Penelitian ini  

menyelidiki bagaimana guru mata pelajaran sosial dapat mengenalkan aktivitas 

yang berpusat pada peserta didik di dalam kelas. Masalah utama yang menjadi 

landasan kajian penelitian ini adalah bagaimana peserta didik dapat menggunakan 

antusiasme, minat, dan keahlian mereka dalam belajar ilmu sosial dan sejarah. 

Dalam penelitian ini pula, dijelaskan bagaimana penerapan dan keuntungan dari 

teknik pembelajaran tematik yang berdasarkan pada keahlian peserta didik. 

Secara konseptual, penelitian Dilek di atas memberikan sumbangan 

pemikiran yang besar terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. 
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Sebagaimana dikaji dalam penelitian tersebut, pendekatan tematik berbasis minat 

dan keahlian siswa membutuhkan peran guru sebagai interpreter. Peran guru 

inilah yang kemudian secara otomatis berdampak pada kebutuhan perangkat 

pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran, salah satunya bahan ajar tematik 

dengan pendekatan kompetensi keahlian peserta didik.   

Penelitian lain mengenai pembelajaran tematik juga dilakukan oleh Hilda 

Karli (2012) dengan judul “Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Jiwa 

Kewirausahaan.” Penelitian ini berupa kajian bagaimana menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan peserta didik kelas 1–3 SD melalui pembelajaran tematik. 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pemikiran bahwa salah satu cara membangun 

semangat kewirausahaan adalah memasyarakatkan serta mengembangkan 

perkoperasian dan kewirausahaan melalui pendidikan sedini mungkin. 

Karli menyimpulkan bahwa jiwa kewirausahaan yang dapat dikembangkan 

melalui pembelajaran tematik antara lain: berani, disiplin, pantang menyerah, 

mandiri, komunikatif, bertanggungjawab, jujur, kreatif, inovatif, dan 

menyampaikan gagasan. Hal ini membuktikan bahwa konsep belajar tematik 

sangat efektif untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik dengan 

memberikan pelajaran yang bermakna bagi mereka. Akan tetapi, dalam konteks 

penelitian yang dilakukan oleh Karli, jiwa kewirausahaan yang diintagrasikan 

dalam pembelajaran hanya akan berhenti sebatas pengetahuan, karena belum 

diikuti dengan mental siswa SD yang matang memungkinkan mereka 

mempraktikan ilmu kewirausahaan secara langsung. Hal ini kemudian peneliti 
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coba sempurnakan melalui penelitian pengembangan bahan ajar berwawasan 

dunia kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian peserta didik SMK.  

Adapun penelitian mengenai implementasi pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMK pernah dilakukan oleh Rahayu dkk (2009) dengan judul “Implementasi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMK 

Negeri 6 Surakarta”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KTSP sudah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat tiga 

hambatan dalam pelaksanaan KTSP yang berasal dari guru, sarana dan prasarana 

sekolah, dan stakeholders. Upaya yang perlu segera dilakukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut adalah guru harus mampu mengembangkan dan menyesuaikan 

materi ajar dengan waktu yang tersedia, sarana dan prasarana digunakan secara 

bergantian, dan penyamaan persepsi antar guru melalui forum Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP). 

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di SMK. Penelitian 

tersebut juga semakin memperkuat minat peneliti untuk mengembangkan bahan 

ajar bahasa Indonesia di SMK. Hasil penelitian tersebut juga menjadi fakta 

empiris bahwa pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia sangat dibutuhkan 

bagi pendidik (guru) dan peserta didik.    

Penelitian lain mengenai implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMK juga pernah dilakukan oleh Vhernantdes dkk (2012) dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Memahami Perintah Kerja Tertulis Dengan Model 

Problem Based Learning (PBL) pada Siswa Kelas XI AK 4 Semester 1 SMK N 3 
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Potianak  Tahun Pelajaran 2012/2013.” Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatkan keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

dengan model Problem Based Learning (PBL) pada peserta didik kelas XI AK 4 

SMK Negeri 3 Pontianak tahun pelajaran 2012/2013. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitiannya adalah 

penelitian kualitatif.  

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan persentase aktivitas 

peserta didik kelas XI AK 4 SMK Negeri 3 Pontianak tahun pelajaran 2012/2013 

dalam mengikuti pembelajaran memahami perintah kerja tertulis dengan model 

Problem Based Learning (PBL) mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I 

59,4% menjadi 86,4% pada siklus II (terjadi peningkatan sebesar 27%). 

Sementara itu, rata-rata hasil belajar peserta didik kelas XI AK 4 SMK Negeri 3 

Pontianak tahun pelajaran 2012/2013 dalam mengikuti pembelajaran memahami 

perintah kerja tertulis dengan model Problem Based Learning (PBL) mengalami 

peningkatan, yaitu pada siklus I nilai rata-rata kelas adalah 62,6 meningkat 

menjadi 82 (terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 19,6).  

Penelitian yang dilakukan oleh Vhernantdez memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Letak persamaan tersebut adalah 

kompetensi dasar yang menjadi fokus kajian, yaitu memahami perintah kerja 

tertulis. Hanya saja, penelitian Vhernantdez tergolong penelitian tindakan kelas 

yang memanfaatkan model Problem Based Learning (PBL) sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memahami perintah kerja tertulis. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian 
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pengembangan yang berupaya untuk menghasilkan produk bahan ajar dengan 

pendekatan Competency Based Training (CBT). 

Penelitian mengenai pendekatan Competency Based Training (CBT) telah 

dilakukan beberapa peneliti di antaranya  oleh Parker dan Walters (2008) dengan 

judul “Competency Based Training and National Qualifications Frameworks: 

Insights from South Africa”. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Asia Pasific 

Education Review ini mencoba membahas hubungan atau keterkaitan antara 

pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Menurut Parker dan Walters, kompetensi 

berbasis kerangka kualifikasi nasional yang telah dikenal sejak 30 tahun lalu ini 

mampu memberikan dampak yang luar biasa dari sisi ekonomi, khususnya di 

negara berkembang. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis kompetensi 

mampu mengembalikan makna pendidikan yang relevan dengan lingkungan kerja 

sekaligus sebagai steering mechanism atau kendali reformasi pendidikan dan 

keadilan. 

Beberapa penelitian di atas memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan 

pengembangan bahan ajar, pembelajaran tematik, kondisi kekinian pembelajaran 

di SMK, dan juga pendekatan Competency Based Training (CBT). Penelitian ini 

dilakukan sebagai tindak lanjut dan pengembangan untuk melengkapi penelitian-

penelitian tersebut di atas, dengan memberikan pembaharuan dan inovasi pada 

beberapa segi. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang akan dipaparkan berkaitan dengan penelitian ini meliputi 

teori tentang bahan ajar, teori perintah kerja tertulis, teori pembelajaran tematik,  

dan teori pendekatan Competency Based Training (CBT). Teori-teori tersebut 

menjadi landasan dalam penelitian ini. 

 

2.2.1 Bahan Ajar 

Teori mengenai bahan ajar yang dipaparkan meliputi hakikat bahan ajar, 

jenis-jenis bahan ajar, dan penyusunan bahan ajar/ buku teks pelajaran.  

 

2.2.1.1 Hakikat Bahan Ajar 

Keberadaan bahan ajar mutlak diperlukan pada pembelajaran. Majid  (2005) 

mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan tidak tertulis. Sejalan dengan 

pengertian tersebut, Depdiknas (2006:4) mendefinisikan bahan ajar atau materi 

pembelajaran (instructional materials) sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), 

keterampilan, dan sikap atau nilai.  
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Awasthi (2006:1) melalui penelitian yang berjudul Textbook and its 

Evaluation menyimpulkan,“A textbook is teaching material for the teacher and a 

learning material for the learner. It is one of the pivotal aspects of the total 

teaching and learning process.” Secara sederhana, simpulan tersebut dapat 

diterjemahkan bahwa buku teks atau bahan ajar adalah materi/ bahan mengajar 

untuk guru dan materi/ bahan belajar untuk peserta didik. Jadi buku teks atau 

bahan ajar merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari keseluruhan 

proses belajar mengajar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya bahan ajar memang dibutuhkan baik oleh guru maupun oleh 

peserta didik. Oleh karena itu, bahan ajar harus dirancang dan disusun sedemikian 

rupa agar dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik. Beberapa manfaat dari 

bahan ajar menurut Awasthi (2006:3), yaitu dapat membantu menstandardisasi 

instruksi atau arah pembelajaran, menyediakan sumber belajar yang bervariasi, 

serta menjadi pengaman, pengarah, dan pendukung guru dalam proses 

pembelajaran.  

Sejalan dengan definisi tersebut, Efendi (2009:3) menjelaskan bahwa buku 

pelajaran (textbook) adalah buku yang dijadikan pegangan peserta didik sebagai 

media pembelajaran (instruksional). Peran buku pelajaran, baik di kelas maupun 

di luar kelas, sangat dominan dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

suatu sistem pendidikan. Isi buku pelajaran dikembangkan berdasarkan kurikulum 

yang berlaku. 

Berdasarkan teori bahan ajar yang dihimpun dari Majid  (2005),  Depdiknas 

(2006:4),  Awasthi (2006:1), dan Efendi (2009:3), dapat disimpulkan bahwa 
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bahan ajar adalah media yang berisi materi pelajaran yang digunakan guru 

maupun peserta didik sebagai sarana untuk mencapai indikator dari standar 

kompetensi yang telah ditentukan.  

2.2.1.2 Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Prinsip-prinsip penyusunan dan pemilihan bahan ajar tersebut diaplikasin ke 

dalam beberapa bentuk bahan ajar. Adapun bentuk bahan ajar dapat dikelompokan 

menjadi empat, yaitu bahan ajar cetak (printed), bahan ajar audio, bahan ajar 

pandang-dengar (audio-visual), dan bahan ajar interaktif. 

1. Bahan Cetak (Printed)  

Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam bebagai bentuk. Menurut Majid 

(2005) ada beberapa jenis bahan ajar cetak, yaitu (1) handout, (2) buku, (3) 

modul,  (4) lembar kegiatan peserta didik, (5) foto/gambar, dan (6) bagan. Berikut 

paparan keenam bentuk bahan ajar cetak. 

a. Handout 

Handout biasanya diambil dari beberapa pustaka yang memiliki relevansi 

dengan materi yang akan disampaikan. Handout dapat diperoleh dengan berbagai 

cara, antara lain dengan cara mengunduh dari internet  atau terilhami dari 

beberapa buku dan sumber. 

b. Buku 

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan/buah pikiran 

dari pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara 

misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobiografi, 

atau hasil karya fiksi. 
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Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang 

baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik dilengkapi dengan gambar 

dan keterangan-keterangan, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai 

dengan ide penulisannya. 

 
c. Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Satu modul 

biasanya digunakan dalam waktu penyelesaian belajar antara 1-3 minggu. 

Umumnya satu modul menyajikan satu topik materi bahasan yang merupakan satu 

unit program pembelajaran tertentu.  

 
d. Lembar Kegiatan Peserta didik 

Lembar kegiatan peserta didik biasannya berupa petunjuk dan langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Pemakaian lembar kegiatan peserta 

didik cukup bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Guru akan dimudahkan 

dalam melaksanakan pembelajaran dan peserta didik akan belajar secara mandiri 

dalam memahami dan menjalankan tugas tertulis. 

e. Foto/Gambar 

Gambar sebagai ilustrasi cerita sangat mendukung pemahaman peserta didik 

dalam mengapresiasi cerita dan mengembangkan imajinasi peserta didik dalam 

menyelami isi cerita yang dibaca. Selain itu, adanya gambar dalam pembelajaran 

mengapresiasi cerita dapat digunakan sebagai ilustrasi peserta didik dalam 

memahami cerita. Gambar yang dapat digunakan sebagai ilustrasi tersebut dapat 
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berupa gambar peserta didik yang sedang berkomunikasi mengenai materi yang 

sedang dipaparkan dalam bahan ajar. 

f. Bagan 

Ragam media yang sering pula digunakan adalah bagan. Bagan digunakan 

untuk menulis tahapan-tahapan dari proses prosedural. Selain pada pembelajaran 

yang bersifat prosedural, bagan juga sering digunakan sebagai bahan ajar dalam 

kompetensi dasar menyampaikan atau menyimpulkan isi teks dalam konteks 

bekerja pada peserta didik kelas XI SMK. 

 
2. Bahan Ajar Audio 

Bahan Ajar audio dapat berwujud kaset, piringan hitam, dan compact disk 

audio. Bahan ajar audio dapat menyimpan suara yang dapat berulang-berulang 

diperdengarkan kepada peserta didik. Sama halnya dengan bahan ajar foto, 

penggunaan bahan ajar audio juga tidak dapat digunakan tanpa bahan ajar lain, 

dalam penggunaannya memerlukan bantuan alat dan bahan lainnya seperti tape 

recorder, disc player dan lembar skenario pembelajaran. 

 
3. Bahan Ajar Pandang-Dengar (Audio Visual) 

Ada dua bentuk bahan ajar pandang-dengar (audio-visual), berupa 

video/film dan orang/narasumber. 

A. Video/Film 

Karakteristik bahan ajar video/film yakni bersifat audible dan visible. 

Audible artinya dapat didengar sedangkan  visible artinya dapat dilihat. Sesuai 

dengan perkembangan zaman, bahan ajar tentu mengalami kemajuan. Media 
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pembelajaran/bahan ajar tidak hanya berupa gambar, tabel, grafik, OHP, dan tape 

recorder, tetapi dapat pula berupa audio-visual berbentuk VCD/DVD.  

VCD (video compact disc) memiliki persamaan dan perbedaan dengan DVD 

(digital versatile disc). Persamaan antara keduanya adalah pada aspek bentuk dan 

dimensi yang disuguhkan yakni dimensi pandang-dengar. Adapun perbedaan 

antara VCD dan DVD ada pada kualitas gambar, suara, format, dan kapasitas 

memori. Kualitas gambar dan suara yang dihasilkan oleh DVD jauh lebih baik 

dari pada VCD. Memori dari DVD juga lebih besar sehingga memungkinkan 

menyimpan banyak data. DVD menggunakan format VOB dan TSO sedangkan 

VCD menggunakan format MPEG dan DAT.       

B. Orang/Narasumber 

Pakar atau ahli bidang studi dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar. 

Seorang ahli atau pakar dapat diminta pendapatnya mengenai kebenaran materi 

atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dsb. 

 
4. Bahan Ajar Interaktif 

Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disk (CD). 

Multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, 

grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunaannya dimanipulasi untuk 

mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. 

2.2.1.3 Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan sendiri atau dalam sebuah tim 

pengembang bahan ajar (lebih dari satu orang). Secara umum, Paulina dan 
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Purwanto (dalam Widodo dan Jasmadi 2008:55) menyatakan ada tiga cara dalam 

menyusun bahan ajar, yaitu Starting from Scratch, Text Transformation, dan 

Compilation. 

1) Starting from Scratch 

Tim pengembang bahan ajar dapat menyusun sendiri, penulisan dari awal 

(starting from scratch) sebuah bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan 

instruksional karena tim dianggap mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu 

terkait, mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti kebutuhan peserta didik. 

Kepakaran dalam bidang ilmunya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

dan pengetahuan peserta didik, misalnya hasil penelitian dari anggota tim, tulisan-

tulisan, atau artikel-artikel  yang telah dimuat di sebuah jurnal anggota tim. 

Tentunya materi-materi tersebut harus relevan dengan tujuan instruksional.    

Selain mempunyai kepakaran pada materi yang akan dilibatkan dalam 

proses instruksional, tim pengembang juga harus mempunyai kemapuan menulis 

bahan ajar yang sesuai dengan kaidah-kaidah instruksional. Apabila di antara tim 

tidak ada anggota yang mempunyai kemampuan dalam bidang keterampilan 

menulis bahan ajar, maka dapat menarik seorang instructional designer masuk 

menjadi anggota tim sebagai pemberi masukan dan saran untuk menyusun bahan 

ajar yang baik, 

 
2) Text Transformation 

Perkembangan bidang penelitian dan teknologi informasi memberikan 

kesempatan besar bagi tim pengembang bahan ajar untuk memanfaatkan 
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informasi-informasi yang ada (buku teks, artikel jurnal, internet, dan lainnya) 

dalam menyusun bahan ajar. Referensi-referensi tersebut dikumpulkan sesuai 

dengan tujuan instruksional dan rencana kegiatan pembelajaran, kemudian 

memerikan beberapa perubahan pada materi untuk melengkapi materi yang sudah 

ada. Hal ini merupakan bagian dari pengemasan kembali informasi atau biasa juga 

disebut dengan text transformation.  

Informasi yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber disusun kembali 

menggunakan bahasa dan strategi yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan 

ajar, yaitu sederhana dan dialogis. Bahan ajar yang disusun harus tetap 

mendapatkan tambahan penjelasam mengenai keterampilan dan pengetahuan atau 

kompetensi yang akan diraih oleh peserta didik. Hasil text transformation adalah 

seperangkat bahan ajar yang telah digubah dari sumber informasi dan telah berisi 

beberapa komponen penunjang bahan ajar. 

3) Compilation 

Compilation (kompilasi) atau penataan informasi adalah pengembangan 

bahan ajar yang dikumpulkan dari  berbagai sumber informasi, baik dari 

penelitian sendiri atau ditulis sendiri lalu digabungkan dengan informasi-

informasi yang telah ada, misalnya dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, internet, 

dan lain sebagainya tanpa memberikan perubahan pada informasi tersebut. 

Pemilihan dilakukan terhadap materi yang benar-benar mendukung kegiatan 

belajar, sehingga tujuan instruksional akan tercapai. Sumber informasi yang 

digunakan sebaiknya sudah tercantum dalam acuan dan sumber pustaka yang ada 
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dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Prosedur compilation 

memungkinkan bagi tim pengembang bahan ajar lebih cepat menyusun sebuah 

bahan ajar karena dengan sumber informasi yang telah dipilih dapat langsung 

difotokopi atau dicetak langsung menjadi satu bandel bahan ajar. 

Dari ketiga jenis pengembangan bahan ajar di atas, pengembangan bahan 

ajar dalam penelitian ini menggunakan teknik yang kedua, yaitu text 

transformation. Peneliti menghimpun informasi yang berkaitan dengan 

kompetensi dasar memahami perintah kerja tertulis dari berbagai sumber pustaka 

baik dari buku maupun internet. Informasi yang berhasil dihimpun kemudian 

disusun menjadi satu kesatuan bahan ajar utuh, yang disesuaikan dengan konteks 

budaya kerja pada kompetensi kejuruan perkebunan, perhotelan, dan multimedia. 

2.2.1.4 Kaidah Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar, baik untuk proses instruksional jarak jauh maupun 

langsung tatap muka antara guru dan peserta didik merupakan ciri dari sebuah 

system instruksional. Bahan ajar harus disusun berdasarkan rencana kegiatan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran maka bahan 

ajar yang dibuat juga harus mendukung kegiatan pembelajaran dalam rangka 

mencapai kompetensi yang diinginkan (Widodo dan Jasmadi 2008:54). 

Penyusunan dan pengembangan bahan ajar atau buku teks pelajaran tentu 

harus memperhatikan kaidah-kaidah penyusunannya. Secara umum, Sitepu (2008) 

mengemukakan bahwa dalam menyusun naskah buku teks pelajaran, penyusun 
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perlu memperhatikan (a) isi, (b) metode pembelajaran, (c) bahasa, (d) ilustrasi, 

dan (e) unsur-unsur grafika.  

1) Isi 

Isi buku berkaitan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku seperti standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi. Untuk mencapai 

kompetensi itu dalam kurikulum telah disebutkan materi pokok bahan ajar. 

Penyusun buku mengembangkan materi pokok itu sehingga dapat mencapai 

masing-masing kompetensi dasar. Kedalaman dan keluasan uraian bergantung 

pada indikator kompetensi yang hendak dicapai. Konsep dan teori yang 

disampaikan harus relevan dengan pokok bahasan, mutakhir dan benar 

berdasarkan disiplin ilmunya.  

Susunan dan urutan konsep dan teori didasarkan pada hubungan yang dapat 

bersifat hierarkial, prosedural, kelompok atau campuran ketigatiganya. Contoh 

aplikasi atau kegunaan teori sedapat mungkin diambil dan dikembangkan dari 

lingkungan serta kehidupan peserta didik. Dengan demikian belajar secara 

kontekstual dapat juga terlihat dari materi isi bahan ajar. 

2) Metode Pembelajaran 

Hal kedua yang perlu diperhatikan ialah pengembangan materi isi bahan ajar 

dengan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran terkait dengan 

metode belajar dalam arti bahwa dalam memilih metode pembelajaran, penyusun 

buku teks pelajaran perlu mengetahui teori belajar yang sesuai. Dalam 

melaksanakan pembelajaran berdasarkan Quantum Teaching, guru perlu 
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mengetahui Quantum Learning; jika secara teori, siswa belajar dari yang kongkrit 

ke yang abstrak, penyusuan buku teks pelajaran menyajikan bahan atau contoh 

yang nyata/kongkrit kemudian mengarah ke yang abstrak.  

Penyusun buku pelajaran perlu pula memperhatikan prinsip-prinsip belajar 

aktif dengan memberikan kesempatan kepada siswa berperan serta dalam proses 

pembelajaran secara aktif misalnya dengan memberikan kesempatan menemukan 

sendiri masalah dan cara pemecahannya yang terkait dengan pokok bahasan. 

Memberikan kesempatan melakukan pengamatan, praktek, dan mendiskusikan 

temuan-temuan mereka. Dalam proses belajar dan pembelajaran itu dimanfaatkan 

aneka sumber belajar yang ada di sekitar tempat belajar dan tempat tinggal siswa, 

seperti pasar, perpustakaan,  laboratorium, museum, pabrik, pertanian, sungai, 

hutan, dan internet.  

Metode pengembangan bahan ajar perlu mengacu pada (a) tujuan 

pembelajaran, (b) karakteristik peserta didik, (c) karakteristik bahan ajar, (d) 

lingkungan belajar, (e) sumber belajar yang tersedia, dan (f) alokasi waktu. 

Metode pengembangan bahan ajar ini sangat berpengaruh pada efektivitas dan 

efisiensi kegiatan belajar dan membelajarkan. Metode ini pula akan 

mempengaruhi sejauh mana proses belajar aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan dapat diwujudkan.  

3) Bahasa 

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan bahan ajar dari 

penyusun buku teks pelajaran kepada peserta didik. Bahan ajar yang telah disusun 
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secara tepat dilihat dari materi isi dan metodologi belajar dan pembelajaran akan 

bermanfaat sebagai sumber belajar kalau disajikan dan disampaikan dengan 

menggunakan bahasa yang komunikatif, dapat dimengerti dengan mudah oleh 

pembaca/penggunanya. Hal-hal yang mempengaruhi penggunaan bahasa yang 

efektif dan efisien ialah pilihan kata (diksi), kaidah-kaidah bahasa yang baik dan 

benar, susunan serta struktur kalimat dan paragraf, dan gaya bahasa. Dalam 

menggunakan bahasa ini perlu diperhatikan (a) kemampuan berbahasa peserta 

didik, (b) kaidah-kaidah bahasa, (c) karakteristik bahan ajar, dan (d) lingkungan 

sosial/budaya setempat. Sebelum naskah dicetak, keterbacaan bahan ajar perlu 

diujicobakan terlebih dahulu kepada calon pemakai.  

4) Ilustrasi 

Ilustrasi berfungsi untuk memperjelas konsep/teori dan dapat dibuat dalam 

bentuk gambar, tabel, grafik, diagram, sketsa, denah, peta, atau potret. Dengan 

menggunakan ilustrasi uraian dapat dibuat menjadi lebih singkat, jelas, terfokus, 

dan menarik. Untuk menunjukkan perubahan nilai tukar dolar terhadap rupiah 

dalam satu bulan misalnya, dapat disajikan dengan grafik sehingga lebih singkat, 

jelas, dan menarik daripada penjelasan dengan uraian/narasi. Di samping hal-hal 

yang tidak mungkin ditunjukkan dalam bentuk sesunguhnya karena berbagai 

keterbatasan atau untuk keselamatan, dapat disampaikan dalam bentuk gambar 

atau seketsa.  

Dalam membuat ilustrasi perlu diperhatikan (a) relevansi ilustrasi dengan 

konsep atau fenomena yang hendak dijelaskan (b) ketepatan dan kesesuaian 

ilustrasi, (c) warna, khususnya kalau warna itu mengandung makna, (d) dan 
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penempatan ilustrasi, ditempatkan sedekat mungkin dengan konsep yang 

dijelaskan dengan ilustrasi.  

5) Grafika 

Unsur-unsur grafika termasuk (a) desain buku, (b) kertas dan ukuran buku, 

(c) tipografi dan (d) tata letak kulit dan isi buku. Pada dasarnya, tanpa harus 

menguasai pengetahuan tentang kegrafikaan ini, penyusun buku teks pelajaran 

perlu tahu bahwa penampilan fisik buku dapat memotivasi peserta didik membaca 

dan mempelajarinya. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kegrafikaan ini 

dibahas oleh perancang buku (book designer) penerbit dan penyusunan buku teks  

pelajaran. Di samping untuk daya tarik, unsur-unsur grafika ini mempengaruhi 

harga produksi buku pelajaran. 

2.2.1.5 Karakteristik Perancangan Bahan Ajar 

Perancangan bahan ajar menjadi hal yang sangat penting dalam  proses 

pembelajaran. Sesuai dengan Pedoman Penulisan Modul yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003 (dalam Widodo dan 

Jasmadi 2008:49-52), maka modul yang dikembangkan harus mampu 

meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya. Modul tersebut harus 

memperhatikan karakteristik modul yaitu (1) self instructional, (2) self contained, 

(3) stand alone, (4) adaptif, dan (5) user friendly. 

     
1) Self Instructional 
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Peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak bergantung pada 

pihak lain. Hal ini sesuai dengan tujuan modul, yaitu agar peserta didik mampu 

belajar secara mandiri. Untuk memenuhi karakter self instructional, maka di 

dalam modul harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan 

akhir ataupun tujuan antara. Selain itu, dengan modul tersebut dapat 

memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi 

pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan modul yang mampu 

membuat peserta didik  untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam 

proses pembelajaran adalah: 

1) memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka 

mendukung pemaparan materi pembelajaran 

2) memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk memunculkan umpan 

balik atau mengukur penguasaanya terhadap materi yang diberikan dengan 

memberikan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya 

3) kontekstual, yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau 

konteks tugas dan lingkungan siswa 

4) bahasa yang digunakan cukup sederhana dan yang lebih penting adalah 

bahasa tersebut harus komunikatif karena peserta didik hanya berhadapan 

dengan buku ketika mereka belajar secara mandiri 

5) memberikan rangkuman materi pembelajaran untuk membantu peserta didik 

membuat sebuah catatan-catatan selama mereka belajar mandiri 

2) Self Contained 
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Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi 

yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Tujuan konsep ini 

adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk mempelajari materi 

pembelajaran secara tuntas, karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang 

utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu 

kompetensi/subkompetensi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan 

keleluasaan kompetensi/subkompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

3) Stand Alone 

Modul manual/multimedia yang dikembangkan tidak bergantung pada 

media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Dengan 

menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk 

mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika peserta didik 

masih menggunakan dan bergantung pada bahan ajar lain selain modul yang 

digunakan tersebut, maka bahan ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul 

yang berdiri sendiri. 

4) Adaptif 

Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fleksibel 

digunakan di berbagai tempat, serta isi materi pembelajaran dan perangkat 

lunaknya dapat digunakan sampai kurun waktu tertentu. 

5) User Friendly 
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Modul hendaknya juga memenuhi kaidah bersahabat/akrab dengan 

pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai 

dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan 

merupakan salah satu bentuk user friendly. 

Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi 

dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan 

dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang mensyaratkannya. 

Elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam penyusunan modul antara lain 

konsistensi, format, organisasi, dan spasi/halaman kosong. 

(1) Konsistensi 

Penyusunan modul harus memperhatikan konsistensi dalam hal pemakaian 

font, spasi, dan tata letak. 

(2) Format 

Penyajian dalam modul perlu memperhatikan format kolom tunggal atau 

multi, format kertas vertikal atau horisontal, dan icon yang mudah ditangkap  

(3) Organisasi 

Materi pembelajaran harus terorganisasi dengan baik, dalam arti membuat 

materi pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar tersusun secara 

sistematis. 

(4) Perwajahan 
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Daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar pada umumnya lebih banyak dari 

bagian sampul. Oleh sebab itu, bagian sampul dianjurkan untuk menampilkan 

gambar, kombinasi warna, dan ukuran huruf yang serasi. Selain itu, dalam 

bahan ajar juga dapat diberikan tugas dan latihan yang dikemas dengan 

menarik sehingga peserta didik tidak merasa bosan.  

 

2.2.2 Pembelajaran Tematik 

Teori pembelajaran tematik yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

meliputi hakikat pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, dan 

prinsip-prinsip pembelajaran tematik. 

2.2.2.1 Hakikat Pembelajaran Tematik 

Sejak bergulirnya kurikulum 1994, konsep tentang pendekatan terpadu atau 

disebut juga pendekatan tematik sudah mulai direkomendasikan penerapannya 

terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di jenjang 

pendidikan Sekalah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Menurut Dixon dan Collins (1991:7) pembelajaran tematik adalah suatu 

pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa dengan mengaitkan dengan sebuah 

tema. Oleh karena itu siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari 

itu melalui pengalaman langsung serta menghubungkannya dengan konsep lain 

yang sudah mereka pahami. 
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Esensi pembelajaran tematik adalah berupaya memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna (meaningfull) bagi peserta didik melalui kajian 

interdisipliner. Misalnya suatu topik bahasandapat didekati dari perspektif 

berbagai disiplin ilmu. Tim Pengembang PGSD-II dan S2 (1997) mengartikan, 

pembelajaran tematik adalah suatu konsep pendekatan pembelajaran yang 

melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada peserta didik. Bermakna artinya, peserta didik memperoleh suatu struktur 

kognitif yang terpadu, konsep-konsep yang dipelajari peserta didik diperoleh 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep 

yang sudah mereka pahami. 

Pendekatan Tematik adalah pendekatan yang mengambil tema yang akan 

diberikan pada siswa sesuai dengan kemampuannya, dimaksudkan agar tidak 

terjadi kerancuan dalam berfikir (Miarso 2007). Strategi pembelajaran tematik 

juga diartikan sebagai strategi pembelajaran kontekstual yang mengedepankan 

gagasan jamak atau makro. 

Dengan demkian, pembelajaran tematik disikapi sebagai sebuah wawasan 

dan aktivitas berpikir dalam merancang pembelajaran yang ditujukan untuk 

menghubungkan tema, topik, maupun pemahaman dan keterampilan yang 

diperoleh peserta didik secara utuh dan padu. 

 
2.2.2.2 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Hilda Karli (2007) menyebutkan beberapa strategi pembelajaran tematik 

mempunyai karakteristik-karakteristik di antaranya. 
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1) Holistik. Suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian diamati dan 

dikaji dari beberapa sudut bidang studi sekaligus. 

2) Bermakna. Pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek 

memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki siswa. 

Pada gilirannya akan berdampak pada kemaknaan dari materi yang dipelajari. 

Proses pembelajaran lebih fungsional. 

3) Otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara 

langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Karena mereka mengalami 

sendiri aktivitas belajar. Mereka mamahami hasil belajarnya sendiri yang 

diperolah dari interaksinya dengan berbagai sumber belajar, objek, fakta, 

peristiwa, dan bukan sekadar hasil pemberitahuan gurunya. Informasi dan 

pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. 

4) Aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan 

pendekatan discovery inquiry. Siswa terlibat aktif, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasinya. 

 

2.2.2.3 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik hadir dengan konsep yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran yang disajikan dalam satu kesatuan tema. Untuk itu, dalam 

pelaksanaannya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan diantaranya: 

1) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah digunakan untuk 

memadukan berbagai bidang keilmuan. 
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2)  Tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih harus memberikan bekal 

bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 

3) Tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar minat 

siswa. 

4) Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis siswa. 

5) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa yang actual 

dalam kehidupan siswa. 

6) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku 

serta harapan masyarakat. 

7) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber 

belajar. 

2.2.3 Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Pembelajaran berbasis kompetensi dalam istilah asing Competency Based 

Training (CBT) adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan spesifik dan sikap sebagai kompetensi terstandar 

tuntutan dunia kerja. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal 

peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; 

standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku 

yang harus dicapai dan berlaku secara nasional (Sarbiran dkk 2012:3). 

Definisi lain juga diungkapkan Gregory (2012). “Competency-based 

training (CBT) is an approach to vocational education and training that places 

emphasis on what a person can do in theworkplace as a result of completing a 
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training program.” Competency Based Taining (CBT) diartikan sebagai sebuah 

pendekatan untuk pendidikan kejuruan yang menekankan seorang peserta didik 

agar mampu menguasai kompetensi keahlian sebelum dia siap untuk ditempatkan 

di dunia kerja dan industri. 

Konsep CBT terfokus pada apa yang dapat dilakukan peserta didik 

(kompetensi) sebagai kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara 

konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

dimiliki oleh peserta didik. Hal ini merupakan perwujudan dari tujuan pendidikan 

kejuruan yang berupaya melepas siswa agar mampu bekerja dengan memuaskan 

di tempat kerjanya (Mager&Beach 1996:2). 

Competency Based Taining menempatkan peserta didik sebagai subjek 

belajar yang aktif merencanakan pembelajarannya, menggali dan 

mengintepretasikan materi pembelajaran yang diperlukan. Pembelajaran berbasis 

kompetensi memiliki keunggulan dibandingkan pembelajaran konvensional. 

Keunggulan pembelajaran berbasis kompetensi dapat dijabarkan dalam tabel 

berikut: 

Aspek Pembelajaran berbasis 
kompetensi 

Pembelajaran konvensional 

Apa yang 
dipelajari 
peserta didik 

1) Didasarkan kompetensi 
atau tugas-tugas yang 
relevan. 

2) Kompetensi tersebut 
dideskripsikan secara jelas 
apa yang harus dikerjakan, 
indikator ketercapaian 
kompetensi, dan 
seluruhnya harus dicapai 
dan dikuasai secara 

1) Didasarkan pada disiplin ilmu 
atau mata pelajaran (Subject 
matter) 

2) Siswa jarang sekali mengetahui 
dengan jelas apa yang akan 
dipelajari pada setiap program 
pembelajaran. Program 
pembelajaran disusun sesuai 
bab, pokok bahasan kurang 
dimaknai artinya dalam bidang 
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lengkap. pekerjaan 
Bagaimana 
peserta didik 
Belajar 

1) Peserta didik disediakan 
bahan ajar (modul) yang 
didesain untuk membantu 
mereka agar dapat 
menyelesaikan setiap 
tugasnya. Bahan-bahan itu 
diorganisir sedemikian 
rupa agar setiap peserta 
didik dapat 
memperlambat, 
mempercepat, berhenti 
atau mengulang kembali 
apabila diperlukan. Pada 
setiap bagian dilengkapi 
dengan umpan balik 
secara periodik, untuk 
memberi kesempatan 
peserta didik melakukan 
koreksi terhadap 
kemampuan unjuk kerja 
yang sedang  berlangsung. 

1) Umumnya peserta didik 
mendengarkan guru mengajar di 
depan kelas, memperhatikan 
guru mendemonstrasikan, 
diskusi dan beberapa 
pembelajaran terfokus pada 
guru. Peserta didik hanya 
mempunyai sedikit kontrol 
terhadap pembelajaran yang 
mereka lakukan. Biasanya 
sangat jarang umpan balik 
pengembangan yang diberikan 
untuk siswa. 

 

Kapan Peserta 
didik 
dinyatakan 
telah 
menyelesaikan 
satu tugas, dan 
boleh 
melanjutkan 
ke tugas 
berikutnya 

1) Setiap peserta didik 
disediakan cukup waktu 
untuk menyelesaikan satu 
tugas, sebelum berpindah 
pada tugas berikutnya. 

2) Setiap peserta didik 
dituntut melakukan unjuk 
kerja setiap tugas sampai 
pada pada tahap 
penguasaan. 

3) Penilaan hasil belajar 
berdasarkan pencapaian 
standar kompetensi 
tertentu (penilaian acuan 
patokan) 

1) Biasanya sekelompok siswa 
disediakan waktu yang sama 
untuk menyelesaikan setiap unit 
pembelajaran. Sekelompok 
peserta didik kemudian 
berpindah pada unit 
pembelajaran berikutnya, 
meskipun waktu yang 
ditetapkan terlalu singkat atau 
terlalu lama. 

2) Peserta didik mengerjakan tugas 
ujian tertulis dan hasilnya 
dibandingkan dengan nilai 
perolehan kelompok/kelas 
(Penilaian acuan norma) 

3) Siswa diperkenankan 
melanjutkan ke unit 
pembelajaran beriktunya, 
meskipun nilai perolehannya 
sangat marjinal bahkan gagal 
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2.2.4 Jenis-Jenis Perintah Kerja Tertulis 

1) Surat Perintah 

Salah satu hal yang umum dilakukan pada suatu organisasi atau perusahaan 

adalah membuat surat perintah. urat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh 

instansi atau pihak yang lebih tinggi kepada instansi atau pihak yang berada di 

bawahnya agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas, wewenang 

maupun tanggung jawab (Prabowo 2004:264).. 

Teori yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Pratama dan 

Manurung (2008:133). Menurutnya, surat perintah adalah surat yang dikeluarkan 

oleh suatu instansi/pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah 

(bawahan) untuk melakukan sesuatu sebagaimana diterangkan dalam surat 

perintah. 

Merujuk pada dua teori di atas dan dikaitkan dengan konteks budaya kerja, 

surat perintah dapat dipahami sebagai instruksi tertulis dari pihak atasan ke 

bawahan yang berisi pemberian hak serta kewajiban untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam surat 

perintah. 

Surat perintah pada umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut: 

(1) kepala surat 

(2) pembukaan 

(3) isi surat perintah 

(4) kaki surat/bagian akhir surat 
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2) Surat Edaran 

Pratama dan Manurung (2008:143) mencetuskan teori mengenai surat 

edaran. Menurutnya, surat edaran adalah surat pemberitahuan yang diedarkan dan 

ditujukan kepada berbagai pihak. Dalam keadaan tertentu, surat edaran memiliki 

sasaran pembaca yang sangat besar, sehingga sering disebut surat stikuler. 

Selain teori di atas, surat edaran juga dimaknai sebagai surat yang berupa 

penganjuran, pelanggaran, pemberitahuan, atau petunjuk (Kosasih dan Darma 

2009:140). Dengan demikian, surat edaran hampir sama dengan surat 

pengumuman, yaitu isinya sama-sama untuk diketahui orang banyak. Bedanya, 

surat edaran dikeluarkan oleh instansi yang masih satu lingkungan dengan pihak 

yang menerimanya. 

Surat edaran diketahui oleh instansi atau subjek surat yang kedudukannya 

lebih tiggi dari para penerima atau subjek surat. Oleh karena itu, surat edaran 

biasanya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh instansi yang 

ada di bawahnya tersebut. 

Dari kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat edaran adalah 

pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh sebuah instansi/pimpinan untuk 

ditujukan kepada pejabat/pegawai dalam lingkungan instansi yang bersangkutan. 

Surat edaran ini pada umumnya berisi penjelasan mengenai sesuatu hal, seperti 

kebijakan pimpinan, petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan, atau peraturan. 

Adapun unsur-unsur dari surat edaran terdiri atas beberapa hal berikut. 
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(1) Kepala surat edaran bertuliskan nama perusahaan dan identitasnya. 

(2) No, hal, lampiran, tanggal surat, dan alamat tujuan surat. 

(3) Perkataan ”Edaran” biasanya ditulis di tengah 

(4) Isi surat edaran: Salam pembuka, isi surat, dan penutup surat 

(5) Kaki surat: salam penutup serta nama penanggung jawab surat edaran. 

 
3) Surat Pengumuman 

Pengumuman adalah berita atau informasi yang perlu disampaikan kepada 

masyarakat umum (Bratawidjaja, 2002:63). Dalam dunia kerja, penyampaian 

informasi tersebut pada umumnya disampaiakan melalui surat pengumuman.  

Surat pengumuman merupakan salah satu jenis surat yang berisi 

pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu lingkungan perusahaan atau 

instansi. Surat pengumuman berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang perlu 

diketahui oleh seluruh anggota atau warga dari suatu unit (Prabowo, 2004:226). 

Teori lain mengenai surat pengumuman juga dicetuskan oleh Pratama dan 

Manurung (2008:143), surat pengumuman adalah surat yang isinya memberitakan 

sesuatu. Adapun bagian dari surat pengumuman meliputi beberapa hal di 

antaranya: 

(1) bagian kepala, yaitu bagian yang memuat nama dan alamat pemberi 

pengumuman, petunjuk pengumuman, nomor pengumuman, dan peruhal 

pengumuman, 

(2) bagian isi, yaitu bagian yang memuat isi atau inti dari pengumuman yang 

hendak disampaikan, 
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(3) bagian kaki, yaitu bagian yang memuat tanggal dan bulan pengumuman, 

nama dan jabatan penanggungjawab pemberi pengumuman.  

 
4) Memo 

Memo atau memorandum adalah surat internal yang bersifat informatif, 

setengah resmi, kekeluargaan, namun masih berkaitan dengan kedinasan 

(Bratawidjaja, 2002:46). Dari segi etimologis, memorandum berasal dari bahasa 

Inggris, memory yang berarti ingat atau peringatan. 

Memorandum biasa digunakan untuk surat-menyurat secara intern dalam 

lingkungan kantor. Memo dibuat oleh atasan kepada bawahan atau antara pejabat 

yang setaraf. Isi memo singkat, sederhana, dan mudah agar cepat dipahami. Memo 

umumnya berisi peringatan, arahan, penerangan, perintah, pertanyaan, dan lain 

sebagainya.  Penulisan memo dapat ditik atau ditulis tangan. Isi memo umumnya 

tidak lebih dari 10 baris. Bagian-bagian memorandum meliputi sebagai berikut: 

1. Ciri Bentuk 

Terdiri atas dua bagian, yaitu kepala memo dan isi memo. Kepala 

memo berisi: 

(1) pihak yang dituju 

(2) pengirim memo 

(3) perihal memo 

(4) tanggal pengirim memo 

(5) paraf dan nama pengirim 

2. Ciri Isi 
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Isi memo disampaikan dengan bahasa singkat. Penulisan memo harus 

langsung menyampaikan pesan atau perintah dengan kalimat pendek dan 

tegas. Karena peredarannya yang terbatas, memo biasanya tidak 

mencantumkan identitas kantor. 

5) Disposisi 

Lembaran disposisi adalah lembaran kertas yang disediakan oleh agendaris 

untuk diisi oleh pimpinan tentang tindak lanjut surat yang masuk. Dengan kata 

lain, disposisi adalah catatan berupa saran /tanggapan/ instruksi setelah surat 

dibaca oleh pimpinan (Irman, 2008:50).  

Sebagai contoh, suatu intitusi menerima surat penawaran barang oleh bagian 

administrasi. Surat itu diagendakan, lalu diberi lembar disposisi. Selanjutnya, 

pimpinan membuat disposisi. Isi disposisi bisa merupakan perintah untuk menolak 

penawaran tersebut atau memerintahkan staf yang bersangkutan untuk membalas 

surat yang isinya memesan barang-barang tersebut.  

Disposisi dibedakan menjadi dua macam: 

(1) Disposisi langsung, yaitu disposisi yang langsung ditulis pada lembaran 

surat, dan 

(2) Disposisi tidak langsung, yaitu disposisi yang dituliskan pada lembaran 

tersendiri (lembaran disposisi). 

2.3 Kerangka Berpikir 

Sebagaimana telah disadari bersama, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia 

di SMK haruslah mengutamakan fungsi kumunikasi yang dilakukan di 
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masyarakat serta ruang publik di dalam bidang profesional kerja maupun industri. 

Perintah kerja tertulis sebagai salah satu kompetensi dasar bahasa Indonesia 

tingkat madya, harus dikuasasi benar oleh peserta didik SMK karena kompetensi 

ini akan sering mereka jumpai dan praktikan ketika masuk di dunia kerja dan 

industri.  

Konsep belajar dengan pendekatan berbasis kompetensi kejuruan pada 

peserta didik SMK sudah seharusnya diiringi dengan ketersediaan bahan ajar yang 

mumpuni. Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya 

mengembangkan bahan ajar perintah kerja tertulis yang selama ini disajikan 

dalam buku-buku ajar SMK. Dalam pengembangan bahan ajar ini, prinsip tematik 

menjadi konsep pembeda sekaligus peyempurna bagi bahan ajar yang selama ini 

ada, sehingga mampu memaksimalkan pembelajaran dalam pendekatan 

Competency Based Training (CBT). Melalui prinsip tematik, bahan ajar yang 

dihasilkan akan mampu memudahkan guru dalam memberikan pelajaran yang 

komunikatif dan bermakna bagi peserta didik. 

Konsep tematik yang akan disajikan dalam pengembangan bahan ajar ini 

adalah dengan mengintegrasikan mata pelajaran kewirausahaan bersamaan dengan 

mata pelajaran bahasa Indonesia (kompetensi perintah kerja tertulis), dan 

disajikan melalui materi ajar yang sesuai konteks kompetensi kejuruan. 

Pengintegrasian mata pelajaran kewirausahaan dalam bahan ajar ini dimaksudkan 

agar peserta didik SMK memiliki wawasan dan orientasi dunia kerja yang nyata. 

Adapun penyesuaian bahan ajar dengan konteks kompetensi kejuruan 

dimaksudkan agar peserta didik juga memiliki kesiapan, kematangan, dan 
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kemantapan untuk praktik di dunia kerja sesuai dengan kompetensi profesional 

mereka. 

Langkah pertama dalam penyusunan bahan ajar ini dimulai dari pemetaan 

kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai peserta didik dalam mata 

pelajaran kewirausahaan dan mata pelajaran kejuruan. Kompetensi dasar dan 

indikator tersebut kemudian disinkronkan dengan kompetensi dasar memahami 

perintah kerja tertulis. Langkah berikutnya adalah merancang bahan ajar 

berdasarkan análisis pemetaan dan jaringan tema berdasarkan análisis tersebut. 

Tahapan penyusunan bahan ajar ini dapat divisualisasikan melalui bagan  berikut. 

.  

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

Pemetaan kompetensi dasar  
dan indikator 

Analisis jaringan kompetensi 
dasar dan indikator 

Analisis jaringan tema dan konteks
Penyusunan bahan ajar
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) 

yang merujuk pada model Borg dan Gall. Sugiono (2008: 297) mengemukakan 

bahwa metode R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.  

Pendekatan Research and Development (R&D) dari Borg dan Gall (1989) 

terdiri atas sepuluh tahap, yaitu (1) penelitian dan pengumpulan data (research 

and information collecting), (2) perencanaan (planning), (3) pengembangan draf 

produk (develop preliminary form of product), (4) uji coba lapangan awal 

(preliminary field testing), (5) merevisi hasil uji coba (main product revision), (6) 

uji coba lapangan (main field testing), (7) penyempurnaan produk hasil uji 

lapangan (operational product revision), (8) uji pelaksanaan lapangan 

(operational fiel testing), (9) penyempurnaan produk akhir  ( final product 

revision), dan (10) diseminasi dan implementasi  (dissemination and 

implementation) (Sukmadinata 2008:169-170).  

Penelitian ini dibatasi dalam skala kecil, termasuk dimungkinkannya untuk 

membatasi langkah penelitian menjadi lima tahapan yang dilakukan secara 

sistematik. Pembatasan tahapan penelitian tersebut disesuaikan dengan tingkat 
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kebutuhan dalam penelitian ini. Adapun lima tahapan yang dimaksud dalam 

peneiltian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Tahapan Penelitian 

No. Langkah Utama Borg dan Gall Langkah Penelitian Pengembangan 

1. Penelitian dan pengumpulan data 
(Research and information 
collecting) 

1. Kajian teoretis  
2. Identifikasi kebutuhan guru dan 

peserta didik  

2. Perencanaan (Planning)  3.   Perencanaan    

3. Pengembangan produk (Develop 
preliminary form of product) 

4.    Pengembangan produk awal 
(prototipe) 

4. Uji produk dan revisi (Field 
testing and product revision) 

5.   Uji Pengguna 

6.   Revisi produk  

5  Penyempurnaan produk akhir 
(Final product revision) 

7.   Revisi produk akhir  

8.   Laporan penelitian 

 

Tabel di atas berisi langkah-langkah penelitian pengembangan yang terdiri 

atas lima langkah. Lima langkah tersebut adalah seperti berikut.  

1) Penelitian dan Pengumpulan Data (Research and Information Collecting) 

Kegiatan dalam tahap ini adalah mendefinisi tujuan penelitian dan 

melakukan analisis kebutuhan, meliputi kegiatan (a) mencari sumber pustaka dan 

hasil penelitian yang relevan, (b) menganalisis kebutuhan pengembangan materi 

ajar keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi peserta didik kelas XI 

SMK, dan (c) menganalisis karakteristik dan prinsip-prinsip materi ajar 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi peserta didik kelas XI SMK. 
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2) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (planning) merupakan kegiatan awal pengembangan prototipe 

materi ajar, meliputi kegiatan (a) penyusunan prinsip dan karakteristik materi ajar 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis berdasarkan analisis kebutuhan, 

dan (b) penyusunan rancangan materi dan desain sesuai hasil analisis kebutuhan. 

 
3) Pengembangan Produk (Develop Preliminary Form of Product) 

Setelah prinsip dan karakteristik materi ajar keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis tersusun, langkah pengembangan selanjutnya adalah 

mengembangkan prototipe produk. Produk yang dikembangkan adalah materi ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis, sesuai dengan kebutuhan 

program keahlian kejuruan (Competency Based Training) bagi peserta didik kelas 

XI SMK. 

4) Uji Produk dan Revisi (Field Testing and Product Revision) 

Tahap ini meliputi kegiatan (a) penilaian materi ajar oleh guru bahasa 

indonesia SMK sebagai praktisi pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah 

berpengalaman, (b) tanggapan oleh peserta didik terhadap prototipe bahan ajar 

berupa materi ajar cetak keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi 

peserta didik kelas XI SMK, dan (c) melakukan revisi produk berdasarkan 

penilaian dari guru dan peserta didik.   

5) Penyempurnaan Produk Akhir (Final Product Revision) 

Tahap penyempurnaan produk akhir merupakan proses mengoreksi kembali 

dan memperbaiki kesalahan-kesalahan berdasarkan hasil dan saran dari tahap 
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validasi produk. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan penyusunan laporan hasil 

penelitian. Rancangan penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan  di bawah 

ini. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahapan Penelitian 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini memilah dua kategori subjek penelitian. Pertama, subjek 

analisis kebutuhan terhadap pengembangan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis dalam pendekatan Competency Based Training 

(CBT). Kedua, subjek validasi produk yang akan menilai prototipe bahan ajar 

TAHAP I 
Penelitian dan Pengumpulan Data 

1. Mencari sumber pustaka dan hasil penelitian 
yang relevan. 

2. Menganalisis kebutuhan materi ajar keterampilan 
memahami perintah kerja tertulis

TAHAP II 
Perencanaan 

Persiapan penyusunan materi 
ajar keterampilan memahami 
perintah kerja tertulis 

TAHAP III 
Pengembangan Produk 

Merancang dan menyusun bahan ajar 
tematik keterampilan memahami perintah 
kerja tertulis dalam pendekatan 
Competency Based Training (CBT). 

TAHAP IV 
Uji Produk dan Revisi 

1. Pengujicobaan dan validasi oleh guru  
2. Tanggapan prototipe oleh peserta 

didik. 
3. Revisi produk berdasarkan penilaian  

TAHAP V 
Penyempurnaan Produk Akhir 

1. Proses memperbaiki kesalahan-kesalahan berdasarkan hasil uji produk. 
2. Hasil produk berupa bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT). 
3. Penyusunan laporan penelitian. 
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tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis dalam pendekatan 

Competency Based Training (CBT).  

3.2.1 Subjek Analisis Kebutuhan 

Subjek analisis kebutuhan dalam penelitian ini terdiri atas dua subjek, yaitu 

peserta didik dan guru. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan atas 

pertimbangan sasaran pengguna bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis yang dikembangkan. 

3.2.1.1 Peserta Didik 

Peserta didik yang menjadi subjek dalam rangka memperoleh data tentang 

kebutuhan bahan ajar keterampilan memahami perintah kerja tertulis adalah 

peserta didik kelas XI SMK dari tiga program kejuruan berbeda, yaitu Agribisnis 

Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH), Akomodasi Perhotelan (AP), dan 

Multimedia (MM). Ketiga program kejuruan tersebut berasal dari dua sekolah 

berbeda yaitu SMK N 1 Bawen (ATPH dan AP) serta SMK N 1 Pringapus (MM).  

Alasan pemilihan tiga program kejuruan ini adalah masih minimnya materi ajar 

bahasa Indonesia dalam konteks tematik tiga program kejuruan tersebut.  

3.2.1.2 Guru 

Guru bahasa Indonesia yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah dua guru kelas yang berbeda dari dua sekolah yang berbeda pula, sesuai 

dengan subjek penelitian pada peserta didik. Kedua guru tersebut merupakan guru 

pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia pada tiga program kejuruan yang 

menjadi sasaran penelitian.   
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3.2.2 Subjek Validasi Produk 

Validasi produk membutuhkan saran dan penilaian dari guru kelas yang 

menjadi subjek analisis kebutuhan pada tahapan sebelumnya. Prototipe bahan ajar 

yang menjadi luaran penelitian ini akan divalidasi oleh dua orang guru Bahasa 

dari dua SMK yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, prototipe bahan ajar 

juga mendapat tanggapan dari peserta didik sebagai pengguna bahan ajar. 

 
3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan veriabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bahan ajar keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT) bagi 

peserta didik kelas XI SMK. Selanjutnya variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah respon dan penilaian pengguna terhadap bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja bagi peserta didik kelas 

XI SMK. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Bentuk instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen nontes. 

Penjaringan data awal menggunakan instrumen angket kebutuhan guru dan 

peserta didik terhadap bahan ajar tematik memahami perintah kerja tertulis. 

Setelah identifikasi kebutuhan diperoleh, tahap lanjutan dilakukan dengan 

menggunakan angket penilaian produk yang diisi oleh guru.  

Proses dalam penelitian ini meliputi proses penilaian dan  tanggapan 

pengguna. Uji kelayakan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 
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kerja tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT) dilakukan 

pada peserta didik kelas XI SMK dan guru. Berikut merupakan table gambaran 

umum dari instrumen penelitian ini. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Umum Instrumen Penelitian 

No. Data Subjek Instrumen 

1. Kebutuhan bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah kerja 
tertulis bagi peserta didik 
kelas XI SMK 

Bahan ajar 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 

a. Panduan 
pengamatan 

Guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia a. Angket 

b. Pedoman 

Wawancara 

Peserta didik kelas XI 
SMK 

a. Angket 

 

2. Validasi prototipe bahan 
ajar tematik keterampilan 
memahami perintah kerja 
tertulis dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT)  

Peserta didik a. Lembar 
tanggapan peserta 
didik 

Guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia 

a. Lembar uji 
validasi prototipe 

 

3.4.1 Angket Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Tematik Keterampilan 
Memahami Perintah Kerja Tertulis bagi Peserta didik Kelas XI SMK  

 Angket kebutuhan digunakan untuk menghimpun data dari peserta didik 

terhadap kebutuhan pengembangan bahan ajar. Untuk memperoleh gambaran 

umum tentang angket kebutuhan peserta didik dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Peserta Didik 

Aspek Indikator Nomor Soal 
Motivasi peserta didik 
pada pembelajaran 
memahami perintah kerja 
tertulis dalam konteks 
bekerja 

a. Opini peserta didik terhadap 
pembelajaran  

1,2,3 

b. Kondisi saat pembelajaran 4 

c. Opini peserta didik mengenai 
pembelajaran yang diinginkan  

5,6 

Aspek Indikator Nomor Soal 
Kebutuhan bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah kerja 
tertulis dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Materi 
1. Materi yang dibutuhkan peserta 

didik 
2. Materi yang sulit dipahami 

peserta didik 
Penyajian 
1. Tipe penyajian materi 
2. Urutan penyajian materi  
Grafika 

1. Gambar ilustrasi 
2. Pewarnaan 
3. Ukuran huruf 
4. Jenis huruf 
5. Ukuran buku 
6. Bentuk  buku 

 
Kebahasaan 
1. Ragam bahasa yang digunakan 

 
1, 3, 5 

 
2,4 

 
 

1,2,4,5 
3 
 

1,2,4 
3 
5 
6 
7 
7 
 
 

1,2,3,4 
Harapan peserta didik 
terhadap pengembangan 
bahan ajar tematik 
keterampilan memahami 
perintah kerja tertulis 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT 

a. Manfaat bahan ajar 
b. Muatan nilai kewirausahaan  

 

 

3.4.2 Angket Kebutuhan dan Pedoman Wawancara Guru terhadap Bahan 
Ajar Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis 

Sebagaimana dilakukan pada peserta didik, angket kebutuhan juga 

digunakan untuk menghimpun data berkaitan dengan kebutuhan guru terhadap 

pengembangan bahan ajar keterampilan memahami perintah kerja tertulis. 
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Disamping penggunaan angket, instrumen juga menggunakan pedoman 

wawancara guna menggali informasi yang mendalam dari guru. Untuk 

memperoleh gambaran umum tentang angket kebutuhan dan pedoman wawancara 

guru  dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan dan Wawancara Guru 

Aspek Indikator Nomor Soal 

I. Analisis 
kurikulum 

a. Pandangan guru terhadap 
pembelajaran memahami perintah 
kerja tertulis dalam konteks 
bekerja 

1 

b. Perumusan indikator 2 

c. Keberhasilan pencapaian indikator 3 

II. Perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pascapelaksanaan 
pembelajaran 
memahami 
perintah kerja 
tertulis dalam 
konteks bekerja 

1. Perencanaan materi 
2. Kesesuaian materi dengan jenjang 

pendidikan 
3. Pemerolehan sumber belajar 
4. Perencanaan evaluasi 

a) Teknik penilaian 
b) Bentuk penilaian 

1,2 

3 

 

4 

 

5 

6 

III. Kebutuhan bahan 
ajar tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis dalam 
pendekatan 
Competency 
Based Training 
(CBT) 

Materi 

1. Materi yang dibutuhkan peserta 
didik 

2. Materi yang sulit dipahami peserta 
didik 

Penyajian 

1. Tipe penyajian materi 
2. Urutan penyajian materi  
Grafika 

1, 3, 5 

 

2,4 

 

 

1,2,4,5 
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1. Gambar ilustrasi 
2. Pewarnaan 
3. Ukuran huruf 
4. Jenis huruf 
5. Ukuran buku 
6. Bentuk  buku 
Kebahasaan 

1. Ragam bahasa yang digunakan 

3 

 

1,2,4 

3 

5 

6 

7 

7 

 

 

1,2,3,4 

IV. Harapan terhadap 
pengembangan 
bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis. 

a. Harapan guru terhadap 
pengembangan bahan ajar ajar 
tematik keterampilan memahami 
perintah kerja tertulis dalam 
pendekatan Competency Based 
Training (CBT) 

1 

b. Harapan guru terhadap penyajian 
pengembangan bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah 
kerja tertulis dalam pendekatan 
Competency Based Training (CBT) 

2 

 
3.4.3 Instrumen Validasi Prototipe Bahan Ajar Tematik Keterampilan 

Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency 
Based Training (CBT)  

 
Bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis dirancang 

untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dan guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Oleh sebab itu, rancangan awal produk harus mendapat penilaian 

dari guru sebagai pengguna sekaligus ahli. Gambaran mengenai lembar pedoman 

validasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Prototipe Bahan Ajar Keterampilan 

Memahami Perintah Kerja Tertulis  

Aspek  Indikator Nomor Soal 

a. Materi  1. Kemampuan materi dalam menunjang 
pembelajaran 

2. Orisinalitas 
3. Kemutakhiran materi 
4. Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik 
5. Kesesuaian dengan konteks kejuruan 
6. Muatan kewirausahaan 

1,2 
 
3 
4 
5,6 
 
7 
8 

b. Penyajian 
 

1. Keruntutan sistematika 
2. Tingkat kerumitan 

penyajian materi 

1 
2 

c. Bahasa 
 

1. Keefektifan penggunaan bahasa 
2. Kesesuaian dengan kaidah baku 

1 
2,3 

d. Grafika 1. Kedinamisan ilustrasi 
2. Tipografi 
3. Ukuran buku 
4. Komposisi warna 
5. Jenis dan ukuran huruf 

1 
2 
3 
4 
5,6 

e. Saran Perbaikan Saran perbaikan bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah kerja 
tertulis dalam pendekatan Competency 
Based Training (CBT) 

1 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu 

(1) tes yang digunakan untuk mendapatkan hasil belajar peserta didik, baik 

sebelum maupun sesudah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan, (2) 

observasi yang digunakan untuk mencatat aktivitas guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja sebelum 

menggunakan bahan ajar yang dikembangkan, (3) wawancara digunakan untuk 
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menunjang angket kebutuhan analisis kebutuhan serta respon guru maupun 

peserta didik berkaitan dengan pengembangan bahan ajar yang dilakukan, dan (4) 

angket digunakan dalam tahap awal penelitian berupa analisis kebutuhan yang 

ditujukan kepada guru dan peserta didik, juga digunakan pada tahap validasi.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dikelompokkan 

menjadi dua berupa, (1) data analisis kebutuhan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja yang didapatkan dari 

observasi dan angket dari guru dan peserta didik, dan (2) data dari penilaian 

terhadap bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis. 

3.6.1 Teknik Analisis Data Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada kebutuhan bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis interaktif, yakni analisis melalui empat komponen analisa 

yang berupa reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi. 

Keempat komponen itu dilakukan secara berkesinambungan dan simultan. Tahap 

pertama proses analisis difokuskan pada tujuan untuk menemukan bahan ajar 

keterampilan menyimak melalui angket kebutuhan. Hasil analisis pertama akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan bahan ajar keterampilan 

menyimak ini.  
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3.6.2Teknik Analisis Data Penilaian Bahan Ajar 

Data penelitian penilaian bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT) pada 

peserta didik kelas XI SMK menggunakan teknik analisis data secara kualitatif 

dan kuantitatif. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, peneliti mempeoleh 

informasi yang akan dijadikan simpulan. Simpulan dari paparan data penilaian 

bahan ajar mampu menjawab permasalahan dan memenuhi tujuan penelitian. 

Teknik analisis secara kuantitatif dan kualitatif diperoleh dari data hasil angket 

penilaian guru dan tanggapan peserta didik terhadap bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis dalam pendekatan Competency 

Based Training (CBT).  

3.7 Perencanaan Bahan Ajar Tematik Keterampilan Memahami Perintah 
Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT) ini memiliki visi 

yang ditujukan bagi guru dan peserta didik kelas XI SMK. Visi tersebut yaitu 

mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan konteks kompetensi 

kejuruan sehingga dapat membantu guru dalam memberikan alternatif bahan ajar 

sekaligus meningkatkan minat peserta didik SMK kelas XI dalam mempelajari 

kompetensi dasar memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja.  

Rancangan profil bahan ajar ini berupa bahan ajar prosedural yang berisi 

materi komprehensif keterampilan memahami perintah kerja, khususnya perintah 

kerja tertulis dalam konteks bekerja. Sisi pembeda sekaligus menjadi nilai 
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keunggulan bahan ajar ini dibandingkan bahan ajar yang selama ini ada terletak 

pada penyajian materi yang mengutamakan prinsip tematik sesuai kompetensi 

kejuruan. Baik konsep materi inti dan  ilustrasi contoh disajikan dengan tema 

yang sesuai dengan kompetensi kejuruan peserta didik SMK. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi tiga hal, yaitu (1) 

karakteristik bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

yang dibutuhkan guru dan peserta didik SMK dalam pendekatan Competency 

Based Training (CBT), (2) prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta didik SMK 

dalam pendekatan Competency Based Training (CBT), (3) profil bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta 

didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). 

 

4.1.1. Karakteristik Bahan Ajar Tematik Keterampilan Memahami 
Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based 
Training (CBT) 

Karakteristik bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT) diperoleh dari hasil 

analisis kebutuhan  guru dan peserta didik kelas XI SMK. Data dari angket 

diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu angket kebutuhan pengembangan 

bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis menurut 

persepsi peserta didik dan angket kebutuhan pengembangan bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis menurut persepsi guru.  
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Berikut deskripsi karakteristik bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT) 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan kepada dua guru dan 85 

peserta didik yang berasal dari tiga program kejuruan berbeda. Ketiga program 

kejuruan tersebut adalah Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura serta  

Akomodasi Perhotelan (SMK 1 Bawen), dan program kejuruan Multimedia (SMK 

1 Pringapus). 

 

4.1.1.1 Karakteristik Materi  
 

Analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar merupakan langkah awal 

memahami kebutuhan dan persepsi peserta didik serta guru terhadap bahan ajar 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Hasil analisis kebutuhan tersebut 

digunakan sebagai acuan untuk mengetahui karakteristik bahan ajar yang 

diinginkan.  

Karakteristik materi dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis yang dibutuhkan peserta didik dan guru diketahui melalui 

beberapa indikator diantaranya, (1)  isi atau materi yang harus ada, (2) materi 

perintah kerja tertulis yang sulit dipahami, (3) materi pelengkap yang diinginkan, 

(4) bentuk materi yang diinginkan, dan (5) penyertaan contoh dalam materi. 

Indikator pertama berkenaan dengan isi atau materi yang harus ada 

ditanyakan kepada responden untuk mengetahui karakterstik pokok materi yang 

harus ada dalam bahan ajar yang akan dikembangkan. Adapun hasil analisis 

kebutuhan 85 responden peserta didik SMK kelas XI adalah sebagai berikut. 
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Diagram 4.1 Pokok Materi Menurut Persepsi Peserta Didik 

  

  

Berdasarkan diagram 4.1 dapat dideskripsikan bahwa empat pokok materi 

dalam indikator pertama masih menjadi kebutuhan peserta didik. Hal ini terlihat 

dari persentase yang cukup merata diantara keempat pokok materi yang harus ada 

tersebut. Sebanyak 70,59% responden menghendaki bentuk-bentuk perintah kerja 

tertulis sebagai materi yang harus ada dalam bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis. Adapun 69,41% peserta didik menginginkan 

hakikat perintah kerja tertulis dan 51,76% peserta didik menginginkan kiat 

merencanakan tindak lanjut terhadap perintah kerja tertulis. Sisanya, 28,23% 

peserta didik menginginkan hakikat perintah kerja sebagai materi yang harus ada 

dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis .  

 Selain peserta didik, analisis kebutuhan juga dilakukan kepada guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas IX di dua sekolah , yaitu SMK N 1Bawen 

dan SMK N 1 Pringapus, Kabupaten Semarang. Hasil analisis kebutuhan 

Keterangan: 
A. Hakikat perintah kerja 
B. Hakikat perintah kerja 

tertulis 
C. Bentuk-bentuk perintah kerja 

tertulis 
D. Kiat merencanakan tindak 

lanjut terhadap perintah kerja 
tertulis
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menunjukkan bahwa kedua guru menginginkan hal yang sama yaitu keempat 

pokok materi di atas harus ada dalam bahan ajar yang akan dikembangkan. 

Indikator kedua yaitu materi perintah kerja tertulis yang sulit dipahami 

ditanyakan kepada peserta didik dan guru guna mengetahui karakteristik materi 

bahan ajar dari segi jenis perintah kerja tertulis yang disajikan. Hasil analisis 

kebutuhan dapat dilihat dalam diagram berikut. 

Diagram 4.2 Bentuk-Bentuk Perintah Kerja Tertulis yang Sulit Dipahami 
Menurut Persepsi Peserta Didik 

   

 

Berdasarkan data di atas, bentuk perintah kerja tertulis dengan tingkat 

kesulitan paling tinggi hingga paling rendah dapat diurutkan sebagai berikut; 

disposisi (67,05%), memo (29,41%), surat tugas (12,94%), surat perintah dan 

surat pengumuman (7,06%), serta surat edaran dan surat peringatan (5,88%).  

Hasil yang tidak jauh berbeda juga diperoleh dari analisis kebutuhan guru. 

Berdasarkan analisis persepsi guru SMK N 1 Bawen, surat perintah, surat edaran, 

memo, dan disposisi menjadi bentuk perintah kerja tertulis yang paling sulit 

dipahami peserta didik. Adapun menurut persepsi guru SMK N 1 Pringapus, surat 

Keterangan: 
A. Surat Perintah 
B. Surat Tugas 
C. Surat Edaran 
D. Surat Peringatan 
E. Surat Pengumuman 
F. Memo 
G. Disposisi 
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edaran, surat pengumuman, dan disposisi adalah  bentuk perintah kerja tertulis 

yang paling sulit dipahami peserta didik. 

Hasil kedua analisis di atas menunjukkan bahwa belum ada bentuk perintah 

kerja tertulis yang 100% mudah dikuasai oleh peserta didik, sehingga ketujuh 

bentuk perintah kerja tertulis tersebut tetap akan menjadi materi yang disajikan 

dalam pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis. 

Indikator ketiga yaitu materi pelengkap juga ditanyakan kepada peserta 

didik dan guru guna mengetahui karakteristik materi pelengkap bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Hasil analisis kebutuhan dapat 

dilihat dalam diagram berikut.  

Diagram 4.3 Materi Pelengkap yang Harus Ada Menurut Persepsi Peserta 
Didik 

  

 

 Selain materi pokok atau materi inti berkaitan dengan keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis, pengembangan bahan ajar ini juga dilengkapi 

dengan materi-materi kebahasaan dan informasi yang berhubungan dengan 

Keterangan: 
A. Informasi kebahasaan (EYD) 
B. Informasi budaya kerja 
C. Nilai-nilai kewirausahaan 

dalam keterampilan 
memahami perintah kerja 
tertulis 

D. Cerita sukses para wirausaha/ 
entrepreneur 
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lingkungan budaya kerja. Dari data analisis kebutuhan di atas, terlihat bahwa 

semua komponen materi pelengkap mendapat persentase yang cukup tinggi. 

Pandangan serupa juga ditemukan pada persepsi guru yang berharap empat 

komponen materi di atas menjadi pelengkap dalam bahan ajar. Hal ini 

menunjukkan adanya minat dan harapan peserta didik dan guru untuk 

mendapatkan informasi-informasi pelengkap tersebut dalam bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis yang dikebangkan. 

Indikator keempat,  yaitu bentuk materi yang diinginkan peserta didik dan 

guru untuk mengetahui karakteristik bentuk penjelasan materi dalam bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Hasil analisis kebutuhan 

dapat dilihat dalam diagram 4.4 berikut.  

Diagram 4.4 Bentuk Materi dalam Bahan Ajar Tematik Keterampilan 
Memahami Perintah Kerja Tertulis Menurut Persepsi Peserta 
Didik  

  

 

Berdasarkan data di atas, sejumlah 91,76 % responden peserta didik 

menginginkan penjelasan materi secara lengkap dan runtut dengan disertai contoh 

sebagai bentuk materi dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 

kerja tertulis. Hal ini diperkuat oleh pandangan guru yang juga menginginkan 

Keterangan: 

Hanya penyajian contoh 

Penjelasan materi lengkap dan 
runtut 

Penjelasan materi lengkap, 
runtut, dan disertai contoh 
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bentuk materi yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik bentuk 

materi bahan ajar yang diinginkan oleh guru dan peserta didik adalah penjelasan 

materi secara lengkap dan runtut dengan disertai contoh. 

Indikator kelima,  yaitu penyertaan contoh dalam materi yang diinginkan 

peserta didik dan guru. Indikator ini dianalisis untuk mengetahui karakteristik 

contoh yang mampu mendukung materi pokok dalam bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Hasil analisis kebutuhan dapat 

dilihat dalam diagram berikut. 

Diagram 4.5 Contoh yang Dapat dengan Mudah Diterima Apabila Penjelasan 
Materi Disertai dengan Contoh Menurut Persepsi Peserta Didik  

  

 

Berdasarkan data di atas, dominasi pilihan jawaban pertama, yaitu contoh 

yang disertai dengan penjelasan dan disesuaikan dengan konteks budaya kerja 

dalam kompetensi keahlian/kejuruan menunjukkan bahwa penyajian contoh 

seperti ini menjadi karakteristik bahan ajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban guru yang keduanya mengungkapkan jawaban 

yang sama, yaitu pilihan jawaban pertama. 

 
 

Keterangan: 

Contoh disertai penjelasan saja 

Contoh disertai penjelasan dan 
disesuaikan dengan konteks 
budaya kerja dalam kompetensi 
kejuruan 
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4.1.1.2 Karakteristik Penyajian  
 

Karakteristik penyajian bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 

kerja tertulis yang dibutuhkan peserta didik dan guru diketahui melalui beberapa 

indikator diantaranya, yaitu (1) konsep penyajian materi, (2) bentuk pengantar, (3) 

sistematika penataan uraian materi, (4) letak evaluasi, dan (5) bentuk evaluasi. 

Indikator pertama yaitu konsep penyajian materi, ditanyakan kepada peserta 

didik dan guru guna mengetahui karakteristik penyajian materi yang diinginkan 

dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Hasil 

analisis kebutuhan dapat dilihat dalam diagram berikut. 

Diagram 4.6 Konsep Penyajian Materi yang Diinginkan Peserta Didik  

  

 

Berdasarkan data di atas, terdapat tiga pilihan yang mendapat persentase 

cukup tinggi yaitu pilihan pertama (72,94%), pilihan kedua (48,23%), dan pilihan 

keempat (52,94%). Jika disinkronkan dengan jawaban dari guru yang juga 

memilih alternatif jawaban yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik penyajian materi yang dibutuhkan peserta didik dan guru adalah  

Keterangan: 
A. Diawali dengan paparan 

tujuan pembelajaran 
B. Diawali dengan manfaat 

pembelajaran 
C. Materi disimpulkan sendiri 

oleh peserta didik 
D. Disajikan contoh/ pemodelan 

pada tiap bab 
E. Dilengkapi dengan nilai 

kewirausahaan pada tiap bab 
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diawali dengan paparan tujuan pembelajaran, diawali dengan manfaat 

pembelajaran, serta disajikan contoh/ pemodelan pada tiap bab.  

Indikator kedua yaitu bentuk pengantar, ditanyakan kepada peserta didik 

dan guru guna mengetahui karakteristik penyajian bentuk pengantar materi yang 

diinginkan dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam diagram berikut. 

Diagram 4.7 Bentuk Pengantar Materi yang Diinginkan Peserta Didik  

 

 

Berdasarkan persentase pada data di atas, bentuk pengantar berupa 

gambaran sekilas tentang materi yang dibahas adalah pilihan jawaban dengan 

persentase tertinggi. Akan tetapi, dua alternatif pilihan jawaban lainnya juga 

mendapat hasil persentase yang tidak sedikit.  

Hasil serupa juga diperoleh dari angket analisis kebutuhan guru, yang juga 

memilih ketiga alternatif jawaban di atas. Salah satu guru beralasan dengan ketiga 

pengantar materi tersebut mampu menarik minat peserta didik sebelum 

pembelajaran dimulai. Dengan demikian karakteristik kebutuhan penyajian 

pengantar materi terdiri atas penjelasan sekilas gambaran tentang materi yang 

Keterangan: 

Menjelaskan sekilas gambaran 
tentang materi yang akan 
dibahas 
Menjelaskan 
kebermanfaatannya dalam 
konteks budaya kerja  
Pengantar selalu dilengkapi 
dengan ilustrasi yang menarik 
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akan dibahas, menjelaskan kebermanfaatannya dalam konteks budaya kerja, serta 

penyertaan ilustrasi yang menarik. 

Indikator ketiga yaitu sistematika penataan uraian materi, ditanyakan kepada 

peserta didik dan guru guna mengetahui karakteristik sistematika penyajian materi 

yang diinginkan dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam diagram berikut. 

Diagram 4.8 Sistematika Penataan Uraian materi yang Diinginkan Peserta 
Didik  

   

 

Sebagai penunjang penyajian materi, indikator ketiga menganalisis konsep 

penyajian sistematika penataan uraian materi dalam bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Dari hasil angket analisis 

kebutuhan, 67,06% peserta didik menghendaki sistematika dengan urutan 

pengantar, isi, contoh, rangkuman, latihan. Hasil ini merupakan angka persentase 

tertinggi dari dua pilihan  sistematika lainnya. 

Sementara itu, dua guru yang menjadi responden memberikan pandangan 

yang berbeda dengan mayoritas jawaban peserta didik. Kedua guru menjawab 

Keterangan: 

Pengantar, isi, contoh, 
rangkuman, latihan.   

Pengantar, contoh, isi, 
rangkuman, latihan  

Pengantar, isi, contoh, latihan, 
rangkuman 



68 
 

 

pilihan ketiga yaitu pengantar, isi, contoh, latihan, rangkuman yang hanya 

mendapat persentase 22,35% suara dari peserta didik. 

Indikator keempat dari karakteristik penyajian materi bahan ajar yang 

dibutuhkan peserta didik adalah letak evaluasi yang ideal dalam bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Hasil analisis kebutuhan 

dapat dilihat dalam diagram berikut. 

Diagram 4.9 Letak Evaluasi yang Ideal dalam Bahan Ajar Keterampilan 
Memahami Perintah Kerja Tertulis yang Diinginkan Peserta Didik 

   

 

Dari dua pilihan jawaban, 95,29% peserta didik sepakat menjawab bahwa 

evaluasi terletak pada setiap bab dalam bahan ajar. Evaluasi tersebut merupakan 

bentuk evaluasi proses yang disajikan secara berkesinambungan hingga di akhir 

bab. Analisis kebutuhan yang ditujukan kepada guru juga menghasilkan simpulan 

yang sama yaitu evaluasi diletakkan pada setiap bab dalam bahan ajar. 

Indikator kelima sebagai pelengkap aspek penyajian materi, adalah bentuk 

evaluasi pembelajaran dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 

kerja tertulis yang dikehendaki oleh peserta didik dan guru. Hasil analisis 

kebutuhan dapat dilihat dalam diagram berikut. 

Keterangan: 

Evaluasi hanya di akhir bahan 
ajar 

Evaluasi pada setiap bab dalam 
bahan ajar  
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Diagram 4.10 Bentuk Evaluasi dalam Bahan Ajar Keterampilan Memahami 
Perintah Kerja Tertulis yang Diinginkan Peserta Didik  

   

 

Berdasarkan data di atas, 63,53% peserta didik menghendaki evaluasi 

pembelajaran berupa soal penguasaan materi, 38,82% peserta didik menginginkan 

soal pilihan ganda sebagai bentuk evaluasi, dan 27,06% peserta didik memilih 

bentuk evaluasi uraian. 

Sementara itu, hasil analisis kebutuhan yang ditujukan kepada dua guru 

Bahasa Indonesia juga menghendaki bentuk evaluasi yang serupa. Bentuk 

evaluasi tersebut harus disesuaikan dengan indikator pembelajaran, tingkat 

kemampuan peserta didik, dan efisiensi waktu.   

 

4.1.2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Bahan Ajar Tematik Keterampilan 
Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency 
Based Training (CBT) 

Bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis yang 

disusun peneliti ditujukan untuk peserta didik dan guru SMK kelas XI. Dalam 

penyusunan sebuah buku, tentunya peneliti harus mengindahkan prinsip dan 

kaidah penyusunan buku. Prinsip dan kaidah penyusunan bahan ajar ini berdasar 

Keterangan: 

Soal uraian 

Soal pilihan ganda  

Soal penguasaan materi 
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pada kebutuhan peserta didik dan guru. Prinsip-prinsip ini kemudian peneliti 

kelompokkan ke dalam dua kaidah utama yaitu kaidah isi dan kaidah penyajian. 

Secara umum, kedua struktur tersebut mencakup empat aspek berupa (1) 

isi/materi, (2) penyajian materi, (3) bahasa dan keterbacaan, dan (4) grafika. 

Berikut pemaparan prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis dalam pendekatan Competency Based Training 

(CBT). 

 
4.1.2.1 Kaidah Isi 

 Kaidah isi dalam prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar ini mencakup 

aspek materi/isi yang dimuat dalam bahan ajar. Isi atau materi tersebut terbagi atas 

dua rumpun materi yaitu materi pokok (utama) yang merupakan inti dari 

kompetensi dasar memahami perintah kerja tertulis, dan materi pelengkap yang 

berkaitan dengan kompetensi tersebut. 

Bagian utama dari bahan ajar ini terdiri atas enam jenis perintah kerja 

tertulis yang disesuaikan dengan tiga kompetensi kejuruan yaitu: (1) agribisnis 

tanaman pangan dan holtikultura, (2) akomodasi perhotelan, serta (3) multimedia 

(prinsip kesesuaian kompetensi).   

Penyesuaian ini mengacu pada budaya kerja yang tecermin dari 

kompetensi-kompetensi dasar pada masing-masing program kejuruan. Untuk itu, 

penyusunan materi dalam bahan ajar ini harus memperhatikan kompetensi-

kompetensi dasar dari ketiga program kejuruan di atas sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Kompetensi Dasar Program Kejuruan 

No Nama Program 
Kejuruan 

Kompetensi Kejuruan yang Harus Dikuasai 

1 Agribisnis Tanaman 
Pangan dan 
Holtikutura 

1) Memangkas tanaman:  
a. menjelaskan berbagai bentuk dan teknis 

pemangkasan tanaman 
b. menerapkan pemangkasan pada 

pemeliharaan tanaman 
c. mengidentifikasi karakteristik umur awal 

pemangkasan 
2) Memberikan ZPT: 

a. mengidentifikasi jenis-jenis ZPT dan 
karakteristiknya 

b. menghitung konsentrasi larutan ZPT 
c. membuat larutan ZPT 
d. menyemprotkan larutan ZPT 

3) Melaksanakan panen: 
a. menjelaskan ciri-ciri tanaman siap panen 
b. melakukan pemanenan 
c. menangani hasil panen 

4) Mengoperasikan traktor, alat olah tanah dan 
pengendalian gulma: 
a. mengidentifikasi traktor dan fungsinya 
b. mengoperasikan traktor 
c. merawat traktor 

2 Akomodasi Perhotelan 1) Melayani penanganan linen dan pakaian tamu 
2) Pengetahuan layanan penyajian makanan dan 

minuman 
3) Menyiapkan kamar untuk tamu 
4) Memproses transaksi keuangan 
5) Menyediakan layanan housekeeping untuk 

tamu 
3 Multimedia 1) Memahami alur proses produksi produk 

multimedia 
2) Merawat peralatan multimedia 
3) Mengelola isi halaman web 
4) Menerapkan teknik pengambilan gambar 

produksi 
5) Menerapkan prinsip seni grafis dalam desain 

komunikasi visual untuk MM 
6) Menguasai cara menggambar kunci untuk 

animasi
7) Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang 

datar) 
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Selain bagian utama (materi utama), bahan ajar ini juga dilengkapi dengan 

informasi-informasi pelengkap. Materi pelengkap ini dimaksudkan untuk 

memperkaya wawasan dan pengetahuan peserta didik yang masih berkaitan 

dengan kompetensi kejuruan dan kompetensi dasar memahami perintah kerja 

tertulis. Informasi-informasi pelengkap tersebut diantaranya: 

 
1) informasi kebahasaan (EYD) 

Informasi kebahasaan ini berupa pengetahuan singkat mengenai ihwal 

kebahasaan, diantaranya kesalahan berbahasa, penguasaan kosakata, dan riwayat 

singkat tokoh bahasa. 

2) informasi budaya kerja 

Informasi budaya kerja disajikan dengan penyesuaian terhadap konteks 

budaya kerja masing-masing kompetensi kejuruan. Hal ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman dan minat yang lebih bagi peserta didik. 

3) cerita sukes wirausaha 

Cerita inspiratif mengenai profil wirausahawan menjadi salah satu informasi 

pelengkap yang ditampilkan dalam pengembangan bahan ajar ini. Hal tersebut 

sekaligus menjadi informasi pendukung mengenai budaya kerja.  

 

4.1.2.2 Kaidah Penyajian 

Struktur penyajian dalam pengembangan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis terbagi atas tiga subpokok bahasan yaitu (1) 

kebahasaan, (2) penulisan, (3) kegrafikaan. 
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1) Kebahasaan 

Bahasa yang digunakan dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis ini adalah ragam bahasa resmi yang berpedoman pada 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Prinsip ini diterapkan pada 

seluruh bagian buku, mulai dari pengantar, materi, hingga informasi tambahan. 

2) Penulisan 

Kaidah penulisan yang dimaksud dalam aspek ini menyangkut penggunaan 

huruf dan tanda baca. Adapun jenis huruf/font utama yang peneliti gunakan 

dalam bahan ajar ini adalah times new roman dengan ukuran 11. Selain itu 

peneliti variasikan dengan jenis huruf lain, seperti, tahoma, calibri, dan lucida 

calligraphy. 

3) Kegrafikaan 

Fokus dalam subpokok bahasan ini meliputi empat hal diantaranya warna, 

gambar ilustrasi, serta ukuran buku. Warna yang digunakan pada sampul adalah 

warna yang lembut. Pilihan ini berdasarkan pilihan terbanyak dari peserta didik 

dan guru serta saran yang diberikan. Selain itu, warna yang akan digunakan juga 

akan menyesuaikan dengan gambar ilustrasi.  

Gambar sebagai fokus grafika berikutnya lebih menekankan pada ilustrasi 

yang digunakan baik dalam sampul maupun ilustrasi materi dalam buku. Gambar 

ilustrasi yang digunakan pada sampul buku adalah konsep dari peneliti yang 

disesuaikan dengan topik baahan ajar keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis. Gambar yang dipilih sebagai cover merupakan ilustrasi budaya kerja dari 

tiga program studi kejuruan SMK, yaitu Agribisnis Teknologi Pangan dan 
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Holtikultura, Akomodasi Perhotelan, dan Multimedia. Judul buku ditulis 

“Terampil Memahami Perintah Kerja Tertulis” dengan jenis tulisan Tahoma 

ukuran huruf 38,11 pt dan 17 pt. Di bawah judul terdapat sasaran pembaca yaitu 

“Bahan Ajar Tematik SMK Perkebunan, Perhotelan, dan Multimedia”. Sementara 

itu, nama penulis terletak di bagian ujung bawah buku. 

Adapun ukuran buku yang digunakan adalah B5 (176 x 250 mm). Penetapan 

ukuran buku ini didasarkan pada hasil analisis kebutuhan yang dilakukan kepada 

peserta didik dan guru sebagai responden. Penetapan ukuran tersebut juga 

diasumsikan dapat memuat materi lebih lengkap serta lebih mudah dibaca dan 

dipelajari bagi penggunanya. 

 

4.1.3. Profil Bahan Ajar Tematik Keterampilan Memahami Perintah Kerja 
Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Pada subbab ini, hasil penelitian peneliti kategorikan kedalam dua subpokok 

bahasan yaitu (1) deskripsi hasil produk secara umum dan (2) deskripsi produk 

setelah melalui tahap validasi dan perbaikan. Berdasarkan karakteristik dan 

prinsip pengembangan bahan ajar yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan 

peserta didik dan guru, maka data yang diperoleh dari penelitian tersebut menjadi 

acuan dan pertimbangan dalam penyusunan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis.  

Bahan ajar perintah kerja tertulis ini dikembangkan dengan konsep tematik 

yang disesuaikan dengan konteks kompetensi kejuruan peserta didik SMK 

program perkebunan, perhotelan, dan multimedia.. Guna memperjelas konsep 
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jaringan kompetensi dengan tema kejuruan, berikut merupakan silabus 

pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

Tabel 4.2 Silabus Pengembangan Bahan Ajar Tematik Keterampilan 
Memahami Perintah Kerja Tertulis 

No Indikator Kompetensi 
Dasar Memahami 

Perintah Kerja Tertulis 
dalam Konteks Bekerja

Jaringan Tema 
Kompetensi Kejuruan

Pengembangan Materi 
dalam Bahan Ajar 

1 Mengidentifikasi 
informasi yang 
berkaitan dengan 
budaya kerja yang 
berlaku di tempat kerja 
secara kreatif  

Perkebunan: 
1) Mengoperasikan 

traktor 
2) Melakukan 

pemanenan dan 
menangani hasil 
panen 

Penyajian informasi 
mengenai budaya kerja 
serta bentuk-bentuk 
perintah kerja yang 
sering dijumpai dalam 
lingkungan kerja 
tersebut. Pengembangan 
bahan ajar ditekankan 
pada penyajian contoh-
contoh perintah kerja 
tertulis yang disesuaikan 
dengan konteks budaya 
kerja kejuruan, mengacu 
pada kompetensi dasar 
kejuruan yang harus 
dicapai. 

Perhotelan: 
1) Layanan penyajian 

makanan dan 
minuman 

2) Menyiapkan 
kamar untuk tamu 

Multimedia: 
Menerapkan teknik 
pengambilan gambar 
produksi 

2 Merencanakan tindak 
lanjut perintah 
berdasarkan catatan 
yang dibuat pada waktu 
membaca informasi dari 
perintah kerja tertulis 
secara komunikatif  

Perkebunan: 
Melakukan perawatan 
tanaman 

Pencapaian indikator ini 
diupayakan dengan 
menyajikan contoh-
contoh materi yang 
membutuhkan prosedur 
panjang dan kerja tim 
untuk menyelesaikannya. 
Penyajian materi ini 
diperkuat dengan latihan 
yang mengacu pada 
laporan praktik kerja 
industri dari masing-
masing program 
kejuruan sehingga 
peserta didik mudah 
mendapatkan gambaran 
merencanakan tindak 
lanjut terhadap perintah 
kerja.  

Perhotelan: 
1) Melayani 

penanganan linen 
dan pakaian tamu 

2) Menyediakan 
layanan 
housekeeping 
untuk tamu 

Multimedia: 
Menerapkan prinsip 
seni grafis dlm desain 
komunikasi visual 
untuk MM 
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No Indikator Kompetensi 
Dasar Memahami 

Perintah Kerja Tertulis 
dalam Konteks Bekerja

Jaringan Tema 
Kompetensi Kejuruan

Pengembangan Materi 
dalam Bahan Ajar 

3 Mengonfirmasikan 
rencana kegiatan yang 
akan dilakukan (secara 
lisan/tulisan) kepada 
pemberi perintah secara 
komunikatif 

Perkebunan: 
1) Menyemprotkan 

larutan ZPT 
2) Menangani hasil 

panen 

Untuk mencapai 
indikator ini, bahan ajar 
dilengkapi dengan 
latihan menyusun 
rencana kegiatan dari 
perintah kerja yang telah 
disusun berdasarkan 
laporan praktik kerja 
industri. Latihan yang 
simultan antara pokok 
materi sebelumnya 
dengan materi 
selanjutnya ini 
diharapkan mampu 
memudahkan peserta 
didik dalam memahami 
materi. 

Perhotelan: 
1) Menyediakan 

layanan 
housekeeping 
untuk tamu 

2) Memproses 
transaksi 
keuangan 

Multimedia: 
1) Merawat peralatan 

multimedia 
2) Mengelola isi 

halaman web 
 

Berikut merupakan keseluruhan profil bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis yang telah dikembangkan. Sejalan dengan 

prinsip pengembangan yang telah disusun, maka profil bahan ajar ini juga 

disajikan berdasarkan dua struktur, yaitu struktur isi/ materi dan struktur 

penyajian. 

 
4.1.3.1 Deskripsi Struktur Isi 

Peneliti membagi isi buku menjadi dua bagian yaitu materi inti dan materi 

pelengkap.  Pada bagian materi inti, paparan materi memuat hal-hal pokok dalam 

kompetensi dasar memahami perintah kerja tertulis seperti hakikat perintah kerja, 

bentuk-bentuk perintah kerja, dan kiat menindaklanjuti perintah kerja. Berikut 

merupakan deskripsi dari keseluruhan bagian isi dalam bahan ajar keterampilan 
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memahami perintah kerja tertulis yang terdiri atas: (1) bagian awalan buku, (2) 

pengantar materi, (3) materi inti, dan (4) materi pelengkap. 

 
1) Bagian Awalan Buku 

Bagian awalan buku merupakan bagian yang menjadi identitas sekaligus 

memberikan gambaran sekilas mengenai keseluruhan isi buku. Bagian ini meliputi 

beberapa informasi diantaranya (1) halaman perancis, (2) identitas buku, (3) 

prakata, (4) sajian buku, (5) petunjuk penggunaan buku, (6) matrik konsep 

pembelajaran, (7) jaringan tema pembelajaran,dan (8) daftar isi. 

 

Gambar 4.1 Halaman Perancis dan Identitas Buku 

Halaman Perancis Identitas Buku 
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Gambar 4.2 Prakata dan Sajian Buku 

 

 

Gambar 4.3 Petunjuk Penggunaan Buku dan Matrik Konsep Pembelajaran 

 

 

Prakata Sajian Buku 

Petunjuk Penggunaan 
Buku 

Matrik Konsep 
Pembelajaran 



79 
 

 

 

Gambar 4.4 Jaringan Tematik Pembelajaran dan Daftar Isi  

 

 

 

2) Pengantar Materi 

Bagian ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan 

dipelajari. Informasi yang disajikan dalam bagian ini meliputi pokok bahasan 

pembelajaran, tujuan dan manfaat mempelajari pokok bahasan tersebut, dan 

aktivitas apa yang harus dipersiapkan sebelum dan sesudah mengikuti 

pembelajaran.  

Melalui pengantar ini, konsentrasi dan motivasi peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran dapat diarahkan dengan jelas. Bagian ini terletak di 

halaman awal bab seperti terlihat dalam gambar berikut. 

 

Daftar Isi Jaringan Tematik 
Pembelajaran 
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Gambar 4.5 Pengantar  

Pengantar materi pelajaran disajikan secara sederhana pada sudut kanan 

bawah halaman awal bab. Pemilihan warna huruf dan warna kolom diserasikan 

dengan template halaman pembuka/ awalan bab.  

 
3) Materi Inti 

Bagian ini merupakan inti dari keseluruhan bahan ajar yang dikembangkan. 

Terdapat enam jenis bentuk perintah kerja tertulis yang dipaparkan dalam bagian 

ini yaitu (1) surat perintah, (2) surat edaran, (3) surat pengumuman, (4) surat 

tugas, (5) memo, dan (6) disposisi.  

Adapun pola urutan penyajian pada enam bagian ini meliputi (1) pengertian, 

(2) bagian-bagian, (3) contoh yang disajikan berdasarkan kompetensi keahlian, (4) 

rangkuman, dan (5) latihan.  

 
 
 
 
 

Bagian ini, Anda akan mempelajari hal-hal 
yang berkaitan dengan perintah kerja, 
khususnya perintah kerja tertulis. Tujuan 
mempelajari bab ini adalah agar Anda dapat 
memahami berbagai bentuk perintah yang 
diungkapkan dalam bentuk tulisan. Hal ini 
akan sering Anda jumpai dalam dunia kerja 
setelah anda lulus dari sekolah kejuruan.  
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(1) Pengertian 

Bagian ini berisi deskripsi konseptual dan teori-teori yang berkaitan dengan 

pokok bahasan yang akan dibahas dalam setiap bab. Definisi pada setiap pokok 

bahasan dikonstruksi dari himpunan teori-teori ahli yang berasal dari berbagai 

sumber. 

 
Gambar 4.6 Pengertian Materi-Materi Pokok  

Perintah Kerja Tertulis 
 

(2) Bagian-Bagian dalam Perintah Kerja Tertulis 

Guna mendukung pemahaman pengguna bahan ajar, himpunan teori dan 

definisi yang ada dalam bagian pengertian perintah kerja tertulis harus didukung 

dengan penjelasan mengenai unsur-unsur pembangun perintah kerja tertulis 

tersebut. Oleh sebab itu, unsur-unsur penyusun yang menjadi bagian dari ragam 

perintah kerja tertulis dijelaskan seperti tampak pada gambar berikut. 
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Gambar 4.7 Penjelasan Bagian-Bagian  

Perintah Kerja Tertulis 
 

(3) Contoh-Contoh Perintah Kerja Tertulis Sesuai Konteks Kompetensi  

 Kejuruan 

Penyajian contoh dalam sebuah uraian materi diperlukan untuk semakin 

memperjelas pemahaman pengguna bahan ajar. Oleh sebab itu, kehadiran contoh 

yang ideal mutlak diperlukan. Dalam pengembangan bahan ajar ini, contoh yang 

disajikan telah disesuaikan dengan konteks kompetensi kejuruan perkebunan, 

perhotelan, dan multimedia. 

Penyesuaian konteks kompetensi kejuruan dengan contoh perintah kerja 

tertulis dimaksudkan agar peserta didik lebih termotivasi untuk mempelajari 

materi, karena informasi yang disajikan sudah sering mereka dengar atau mereka 

praktikkan langsung. Penyesuaian ini juga diharapkan dapat memberikan nilai 

kebermanfaatan bagi peserta didik apabila mereka sudah dihadapkan pada situasi 

budaya kerja. 
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Gambar 4.8 Contoh Perintah Kerja Tertulis dalam Konteks Kompetensi 

Kejuruan Perkebunan 
 

 
Gambar 4.9 Contoh Perintah Kerja Tertulis dalam Konteks Kompetensi 

Kejuruan Perhotelan 
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Gambar 4.10 Contoh Perintah Kerja Tertulis dalam Konteks Kompetensi 

Kejuruan Multimedia 
 

(4) Rangkuman 

Bagian ini merupakan ringkasan dari materi yang telah disajikan pada setiap 

bab. Isi yang terdapat dalam rangkuman ini merupakan intisari dari pokok 

bahasan yang perlu mendapat penekanan agar mudah diingat oleh pengguna 

bahan ajar.  

 
Gambar 4.11 Rangkuman Materi 
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(5) Latihan 

Penguasaan materi pada setiap pokok bahasan merupakan tujuan utama 

yang harus dicapai oleh pengguna bahan ajar. Agar tujuan tersebut mampu dicapai 

dengan maksimal, bahan ajar ini juga dilengkapi dengan latihan penguasaan 

materi yang terdapat pada setiap bab. Selain menguasai materi, latihan ini juga 

dimaksudkan agar pengguna bahan ajar terampil mengaplikasikan teori yang 

diperoleh dengan konteks kehidupan sehari-hari.  

 
Gambar 4.12 Latihan Penguasaaan Materi 

 

4) Materi Pelengkap 

Materi pelengkap yang disajikan dalam bahan ajar ini merupakan informasi-

informasi yang berkaitan dengan kebahasaan dan cerita sukses wirausaha atau kiat 

berwirausaha. Informasi kebahasaan dimuat dalam kolom berjudul “Ruang 

Bahasa”, dan cerita sukses wirausaha atau kiat berwirausaha menjadi bagian dari 

kolom “inspirasi wirausaha”. 



86 
 

 

 
Gambar 4.13 Ruang Bahasa 

 
Materi pelengkap dengan nama ruang bahasa ini berisi ulasan singkat 

mengenai isu-isu kebahasaan yang sering dijumpai. Pokok bahasan pada materi 

pelengkap ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yang dimaksudkan 

untuk memperkaya wawasan peserta didik serta menunjang kompetensi 

kebahasaan mereka. 

 
Gambar 4.14 Cerita Sukses Wirausaha 

 
Kolom inspirasi wirausaha yang berisi kisah-kisah inspiratif wirausaha 

sukses merupakan informasi yang ditujukan untuk peserta didik agar termotivasi 

dalam membangun karir mereka kedepan.  Kisah inspiratif ini disajikan dengan 
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penyesuaian konteks kejuruan sehingga memberikan kesan dan makna yang 

mendalam bagi peserta didik. 

 
5) Uji Kompetensi 

Berbeda dengan bagian latihan yang menguji penguasaan materi dan 

keterampilan penerapan materi pada setiap bab, uji kompetensi merupakan 

evaluasi secara keseluruhan dari materi-materi yang disajikan dalam bahan ajar. 

Soal-soal yang disajikan sebagai alat evaluasi pada uji kompetensi juga lebih 

kompleks dan menyeluruh. 

 
Gambar 4.15 Uji Kompetensi 

 

4.1.3.2 Deskripsi Struktur Penyajian 

Sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan bahan ajar yang telah dipaparkan 

dalam prinsip pengembangan bahan ajar, profil bahan ajar yang dikembangkan 

juga dipaparkan berdasarkan tiga kaidah utama penyajian buku yaitu (1) 

kebahasaan, (2) penulisan, dan (3) kegrafikaan. 
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1) Kebahasaan 

Berdasarkan kaidah penyajian yang telah disusun dalam prinsip 

pengembangan, bahasa yang digunakan dalam ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis ini adalah ragam bahasa resmi dengan 

berpedoman pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah 

kebahasaan ini diterapkan dalam keseluruhan materi dalam bahan ajar, baik materi 

utama ataupun pelengkap. 

 
Gambar 4.16 Penggunaan Bahasa dalam Materi Utama 

 
Bahasa yang digunakan dalam materi utama ini menggunakan ragam resmi 

yang mudah dipahami oleh pengguna, khususnya peserta didik. Kalimat-kalimat 

yang digunakan masih menggunakan pola sederhana yang umumnya berupa 

kalimat majemuk setara. 

 
Gambar 4.17 Penggunaan Bahasa dalam Materi Pelengkap 
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Unsur komunikatif menjadi pertimbangan lain dalam penggunaan bahasa 

pada materi pelengkap. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan psikis peserta didik dan kondisi lingkungan budaya kerja atau 

kompetensi kejuruan mereka. 

 
2) Penulisan 

Profil penulisan bahan ajar ini berkaitan dengan jenis dan ukuran huruf yang 

digunakan. Huruf utama yang peneliti gunakan dalam bahan ajar ini adalah times 

new roman dengan ukuran 11. Selain itu peneliti variasikan dengan jenis huruf 

lain, seperti, calibri, tahoma, dan lucida calligraphy. 

 
Gambar 4.18 Penggunaan Huruf 1 
 

 
Gambar 4.19 Penggunaan Huruf 2 

Times New Roman 11pt 

Lucida Calligraphy 11pt 
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Gambar 4.20 Penggunaan Huruf 3 

 
Gambar 4.21 Penggunaan Huruf 4 
 

3) Kegrafikaan 

Aspek grafika yang menjadi sorotan utama dalam profil bahan ajar ini 

peneliti bagi menjadi tiga bagian yaitu (1) bentuk fisik buku, (2) sampul buku, dan 

(3) ilustrasi dan simbol dalam buku.  

(1) Bentuk Fisik Buku 

Bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis didesain 

dengan ukuran B5 (176 x 250 mm), terdiri atas 80 halaman. Halaman inti pada 

buku menggunakan kertas HVS 80 gram, dan sampul buku menggunakan soft 

cover. Jumlah halaman yang terdapat pada buku yang disusun peneliti 

menyesuaikan dengan kebutuhan materi yang ada. 

Calibri 20pt  

Tahoma 38,11pt  
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(2) Sampul Buku 

Sampul bahan ajar tematik ketrampilan memahami perintah kerja tertulis 

dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan peserta didik. Berikut 

merupakan desain sampul bahan ajar tematik ketrampilan memahami perintah 

kerja tertulis. 

 
Gambar 4.22 Sampul Bahan Ajar 

Komposisi sampul buku didesain dengan mempertimbangkan ilustrasi 

kompetensi perintah kerja tertulis dan konteks budaya kerja pada kompetensi 

kejuruan. Gambar goresan tanda tangan bolpoin pada sebuah kertas surat 

mempunyai filosofi bentuk surat perintah kerja. Pada bagian kiri buku, gambar 

aktivitas praktik peserta didik program kejuruan multimedia, perkebunan, dan 

perhotelan dimaksudkan untuk memperkuat konsep tematik dalam pengembangan 

bahan ajar ini. 
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(3) Ilustrasi dan Simbol dalam Buku 

Penggunaan gambar-gambar yang menjadi ilustrasi maupun simbol dalam 

bahan ajar dimaksudkan untuk menambah minta baca peserta didik. Adapun 

pemilihan gambar ilustrasi dan simbol tetap mempertimbangkan relevansi dengan 

kompetensi kejuruan serta konsistensi dalam penggunaannya. 

 
Gambar 4.23 Penggunaan Ilustrasi  
 

     

         

Gambar 4.24 Penggunaan Simbol  

Relevansi ilustrasi 
dengan budaya kerja 

Konsistensi 
penggunaan simbol 
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4.1.3.3 Deskripsi Hasil Perbaikan Bahan Ajar Berdasarkan Penilaian 
Pengguna  

Produk pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 

kerja tertulis dikembangkan untuk membantu mempermudah pembelajaran dalam 

pendekatan Competency Based Trainig (CBT). Oleh sebab itu, produk bahan ajar 

yang dikembangkan harus mendapat penilaian dan tanggapan dari pengguna.   

Tabel 4.3 Tanggapan Peserta Didik Terhadap Bahan Ajar Tematik 
Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis 

No. Pernyataan Tanggapan Peserta Didik  
1. Materi dalam bahan ajar 

mudah dipahami. 
Setuju bahwa materi buku sangat mudah 
dipahami. Materi/isi buku dapat mereka 
pahami dengan cepat. 

2. Penataan bab teratur dan 
menyenangkan. 

Peserta didik setuju bahwa penataan bab 
dalam buku ini sudah teratur dan 
menyenangkan. 

3. Bahasa dan kalimat mudah 
dipahami. 

Peserta didik setuju bahwa bahasa dan 
kalimat yang digunakan mudah dipahami. 
Bahasa yang digunakan jelas, tidak 
membingungkan, sehingga mudah 
dipahami. 

4. Judul dan sampul buku 
menarik dan sesuai isi buku. 

Peserta didik setuju bahwa judul dan 
sampul buku menarik dan sesuai dengan 
isi buku, warna lembut dan tidak terlalu 
mencolok menimbulkan daya tarik untuk 
membaca buku ini. 

5. Huruf cetak/tulisan yang 
digunakan terbaca dengan 
jelas. 

Peserta didik setuju bahwa huruf 
cetak/tulisan yang digunakan sudah 
terbaca dengan jelas. Jenis huruf yang 
digunakan terbaca dengan jelas, tidak 
membingungkan 

6. Ukuran buku sudah sesuai 
harapan. 

Peserta didik setuju bahwa ukuran buku 
sudah sesuai dengan harapan. Ukuran 
buku B5 mudah dibawa, tidak memakan 
tempat, dan bisa dibaca dimana saja. 

7. Ilustrasi gambar menambah 
daya tarik dan memudahkan 

Peserta didik setuju bahwa ilustrasi 
gambar menambah daya tarik dan 



94 
 

 

dalam memahami materi. memudahkan dalam memahami materi. 
Ilustrasi gambar yang diberikan 
meningkatkan daya tarik mereka 

 

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat keberterimaan bahan ajar bagi 

peserta didik sudah cukup baik. Dari tujuh indikator yang ditanyakan kepada 

peserta didik, semua poin  menunjukkan respon positif. Akan tetapi, guna 

menyempurnakan produk bahan ajar ini, berikut merupakan hasil penilaian guru 

terhadap produk produk bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 

kerja tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). 

Diagram 4.11 Hasil Penilaian Guru Terhadap Bahan Ajar Tematik 
Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis 

  

Data di atas menunjukkan bahwa secara umum, empat aspek yang menjadi 

perhatian dalam menyusun bahan ajar mendapat penilaian yang cukup tinggi dari 

guru. Namun, pada beberapa poin masih terdapat beberapa hal yang perlu 

dilengkapi dan disempurnakan. Berikut merupakan beberapa perbaikan dan 

penambahan informasi atau sajian materi berdasarkan saran perbaikan dari guru.  

 

 

Keterangan: 
A. Aspek materi/ isi bahan ajar 
B. Aspek penyajian 
C. Aspek bahasa 
D. Aspek grafika 
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1) Penambahan Kolom Refleksi 

Bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis dirancang 

untuk membantu peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensi yang 

mereka miliki. Guna memaksimalkan tujuan tersebut, bahan ajar ini perlu 

dilengkapi dengan kolom refleksi. Melalui kolom refleksi ini peserta didik  

dipandu dalam mengevaluasi dirinya sendiri. Evaluasi diri ini tidak hanya 

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi kejuruan, tetapi juga 

evaluasi pengembangan kepribadian dan mental peserta didik. 

 
Gambar 4.25 Refleksi 

 

2) Penambahan Glosarium 

Glosarium diperlukan untuk mengetahui maksud dari kata-kata sulit yang 

terdapat dalam bahan ajar. Selain itu, adanya penjelasan makna kata dalam 

glosarium juga memperkecil kemungkinan salah persepsi dalam memahami 

materi. 
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Gambar 4.26 Glosarium 

 

3) Perbaikan Penyajian Contoh 

Kehadiran contoh dalam materi inti dimaksudkan agar peserta didik lebih 

mudah memahami setiap pokok materi dalam masing-masing bab. Oleh sebab 

itu, contoh yang disajikan perlu mendapat penjelasan singkat terutama penjelasan 

mengenai keterkaitan contoh tersebut dengan konteks budaya kerja sesuai 

kompetensi kejuruan. 

  
 
 

Penambahan penjelasan pada contoh materi 
 

Gambar 4.27 Perbaikan Penyajian Contoh 
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Beberapa perbaikan dan penambahan informasi di atas dimaksudkan untuk 

menyempurnakan bahan ajar yang dikembangkan. Guna memperjelas hasil 

perbaikan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis, 

berikut merupakan tabel perbandingan prototipe bahan ajar dengan produk akhir 

setelah melalui penambahan dan perbaikan.  

 
 

Tabel 4.4 Perbandingan Bahan Ajar Tematik Keterampilan memahami 
Perintah kerja Tertulis Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

No. Komponen 
Materi 
Ajar 

Prototipe Awal Setelah Perbaikan Keterangan 

1 2 3 4 5 
1 Refleksi Belum ada  

 
 
 

 
 

Penambahan 
kolom refleksi 
sebagai sarana 
evaluasi diri 
peserta didik 

2 Glosarium Belum ada  Penambahan 
glosarium 
untuk 
mengetahui 
maksud atau 
arti dari kata-
kata sulit yang 
terdapat dalam 
bahan ajar. 
 

3 Penyajian 
contoh 

 
 

Perbaikan 
dilakukan 
dengan 
menambah 
penjelasan 
pada contoh 
materi sesuai 
dengan 
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Belum dilengkapi 
dengan penjelasan 

 
 
Sudah dilengkapi dengan 

penjelasan 

konteks 
kompetensi 
kerja. 

4 Penghilang
an bagian 
tindak 
lanjut 
perintah 
kerja 
tertulis 

 

 

Bagian tindak 
lanjut terhadap 
perintah kerja 
diletakkan 
setelah contoh 
materi. Hal ini 
dimaksudkan 
agar 
memudahkan 
pemahaman 
dan alur pikir 
peserta didik 

 

4.2 Pembahasan 

Sejalan dengan hasil penelitian, pembahasan yang dipaparkan dalam subbab 

ini juga meliputi tiga hal, yaitu (1) pembahasan karakteristik bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis yang dibutuhkan guru dan peserta 

didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT), (2) 

pembahasan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta didik SMK dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT), dan (3) pembahasan profil bahan 

ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi guru dan peserta 

didik SMK dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). 
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4.2.1. Karakteristik Bahan Ajar Tematik Keterampilan Memahami 
Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based 
Training (CBT) 

Hasil penelitian telah menunjukkan karakteristik bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis yang dibutuhkan oleh pengguna 

(peserta didik dan guru). Karakteristik tersebut kemudian dijadikan sebagai 

pedoman dalam menyusun prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang 

menjadi acuan dalam penyusunan bahan ajar. Secara umum, pembahasan 

mengenai karakteristik bahan ajar tersebut adalah sebagai berikut. 

 
4.2.1.1 Karakteristik Materi 

Karakteristik materi dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis berdasarkan kebutuhan peserta didik dan guru diperoleh 

melalui lima indikator yaitu (1)  isi atau materi yang harus ada, (2) materi perintah 

kerja tertulis yang sulit dipahami, (3) materi pelengkap yang diinginkan, (4) 

bentuk materi yang diinginkan, dan (5) penyertaan contoh dalam materi. Berikut 

merupakan karakteristik yang dihasilkan berdasarkan lima indikator tersebut. 

Tabel 4.5 Rumusan Karakteristik Isi Bahan Ajar 

No Indikator Karakteristik yang Dihasilkan 
1 Isi atau materi yang 

harus ada 
Materi meliputi: hakikat perintah kerja tertulis, 
bentuk-bentuk perintah kerja tertulis, dan kiat 
merencanakan tindak lanjut perintah kerja tertulis  

2 Materi perintah kerja 
tertulis yang sulit 
dipahami 

Bentuk-bentuk perintah kerja tertulis seperti: surat 
perintah, surat tugas, surat edaran, surat peringatan, 
surat pengumuman, memo, dan disposisi 

3 Materi pelengkap Informasi pelengkap berupa: informasi kebahasaan, 
budaya kerja, nilai-nilai kewirausahaan dalam 
perintah kerja tertulis dan cerita sukses wirausaha. 

4 Bentuk materi yang 
diinginkan 

Penjelasan materi secara lengkap, runtut, dan 
disertai contoh 

5 penyertaan contoh Contoh yang disertai dengan penjelasan dan 
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dalam materi disesuaikan dengan konteks budaya kerja dalam 
kompetensi kejuruan 

 

Dari kelima indikator karakteristik di atas, pembahasan yang dilakukan 

adalah dengan menghubungkan temuan tersebut dengan Pedoman Penulisan 

Modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 (dalam Widodo dan Jasmadi 2008:49-52).  Karakteristik 

tersebut meliputi tujuh hal yaitu: self instructional, self contained, stand alone, 

adaptif, dan user friendly. 

Indikator pertama dapat dikategorikan ke dalam karakteristik yang 

mencakup self contained dan stand alone. Karakter self contained dalam konteks 

pengembangan bahan ajar ini adalah berkaitan dengan cakupan materi yang 

disajikan atau dikembangkan. Materi perintah kerja tertulis yang terdiri atas 

hakikat, bentuk-bentuk, dan kiat merencanakan tindak lanjut perintah kerja tertulis 

dapat ditemui dalam satu modul bahan ajar secara utuh. Karakter ini kemudian 

mendukung karakteristik lainnya yaitu stand alone, karena dengan lengkapnya 

materi yang disajikan, maka bahan ajar ini tidak bergantung pada media lain 

dalam penggunaannya. 

Materi yang sulit dipahami sebagai indikator kedua dan informasi pelengkap 

sebagai indikator ketiga dapat dikategorikan ke dalam karakteristik adaptif. 

Maksud dari adaptif ini adalah materi-materi yang berisi bentuk-bentuk perintah 

kerja tertulis memiliki daya adaptif atau penerapan  yang tinggi terhadap 
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perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya berkaitan dengan dunia kerja dan 

industri. 

Adapun indikator empat dan lima, yaitu bentuk penjelasan materi dan 

penyajian contoh dapat dikategorikan ke dalam karakteristik user friendly dan self 

instructional. Karakter bersahabat pada kedua indikator tersebut terilhat dari 

penjelasan materi dan penyajian contoh yang sengaja disesuaikan dengan konteks 

kompetensi kejuruan yang sangat akrab dengan pengguna (peserta didik). Hal ini 

memicu pengguna untuk membelajarkan diri sendiri tanpa perlu banyak 

bergantung pada pihak lain (self instructional).  

 
4.2.1.2 Karakteristik Penyajian 

Karakteristik penyajian dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis berdasarkan kebutuhan peserta didik dan guru diperoleh 

melalui lima indikator yaitu (1) konsep penyajian materi, (2) bentuk pengantar, (3) 

sistematika penataan uraian materi, (4) letak evaluasi, dan (5) bentuk evaluasi. 

Berikut merupakan karakteristik yang dihasilkan berdasarkan lima indikator 

tersebut. 

Tabel 4.6 Rumusan Karakteristik Penyajian Bahan Ajar 

No Indikator Karakteristik yang Dihasilkan 
1 Konsep penyajian materi Diawali dengan tujuan dan manfaat 

pembelajaran serta dilengkapi pemodelan 
2 Bentuk pengantar Menjelaskan sekilas materi yang akan dibahas 
3 Sistematika penataan 

uraian materi 
Pengantar, isi, contoh, rangkuman, latihan 

4 Letak evaluasi Evaluasi pada setiap bab dalam bahan ajar 
5 Bentuk evaluasi Soal penguasaan materi 
 



102 
 

 

Sama halnya dengan karakteristik materi, pembahasan yang dilakukan 

terhadap kelima indikator karakteristik di atas adalah dengan menghubungkan 

temuan tersebut dengan teori karakteristik modul yang disosialisasikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).  

Indikator pertama yang berkaitan dengan konsep penyajian materi dapat 

dikatergorikan ke dalam krakteristik self instructional. Konsep penyajian yang 

diawali dengan tujuan dan manfaat pembelajaran serta dilengkapi pemodelan 

memudahkan pengguna bahan ajar khususnya peserta didik untuk belajar 

memahami materi secara mandiri. 

Pada indikator kedua, bentuk pengantar berupa penjelasan sekilas mengenai 

materi yang dibahas dapat dikategorikan ke dalam karakter self instructional dan 

self contained. Selain memudahkan peserta didik untuk belajar mandiri, bentuk 

pengantar seperti ini juga menunjukkan keseluruhan cakupan materi yang akan 

dibahas pada kompetensi atau subkompetensi. 

Sistematika penataan uraian materi dan letak evaluasi sebagai indikator 

ketiga dan keempat dapat dikategorikan ke dalam karakteristik konsistensi dan 

format. Penataan uraian materi yang disajikan berdasarkan urutan pengantar, isi, 

contoh, rangkuman, dan latihan merupakan format penyajian materi yang 

disajikan secara konsisten. Konsistensi penyajian ini juga diterpakan dalam 

penyajian evaluasi yang diletakkan pada setiap bab dalam bahan ajar. 

Adapun indikator kelima yaitu bentuk evaluasi berupa soal penguasaan 

materi dapat dikategorikan ke dalam karakter adaptif. Melalui bentuk evaluasi ini, 

pengguna bahan ajar tidak hanya diuji penguasaan materi tetapi juga kemampuan 
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untuk menerapkan dan mengaitkan hubungan materi tersebut dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi pada dunia kerja dan industri.   

Selain rumusan karakteristik isi dan karakteristik penyajian yang telah 

dibahas berdasarkan teori kaakteristik modul, bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis yang telah dikembangkan juga dibahas 

berdasarkan teori karakteristik pembelajaran tematik yang dicetuskan oleh Hilda 

Karli (2007). Pembahasan ini diharapkan dapat menunjukkan relevansi dan 

manfaat bahan ajar terhadap pembelajaran tematik. 

Tabel 4.7 Implementasi Karakteristik Pembelajaran Tematik dalam Bahan 
Ajar Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis 

No Karakteristik 
Pembelajaran 

Tematik 

Implementasi dalam Bahan Ajar yang 
Dikembangkan 

1. Holistik. 
Suatu topik 
bahasan diamati 
dan dikaji dari 
beberapa sudut 
pandang bidang 
studi. 

Jaringan tema dalam bahan ajar tematik ini terdapat 
pada bagian penjelasan yang menyertai setiap contoh 
perintah kerja tertulis. Dari penjelasan ini, setidaknya 
ada tiga sudut pandang bidang studi yang terkait 
dengan tema dalam contoh yaitu Bahasa Indonesia, 
Mata Pelajaran Kejuruan, dan Kewirausahaan. 

 
 

Penjelasan relasi jaringan tema. 
 

2. Bermakna. 
Terbentuknya 
jalinan struktur 
kognitif peserta 
didik yang 
berdampak pada 
kebermaknaan 

Implementasi karakteristik ini pada dasarnya juga 
terletak dalam contoh materi. Akan tetapi, penjelasan 
yang menunjukkan kebermaknaan bagi peserta didik 
terletak pada kiat menindaklanjuti perintah kerja 
tersebut.  
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materi yang 
dipelajari. 

 
 

Kebermaknaan materi bagi peserta didik 
3. Otentik. 

Memungkinkan 
peserta didik 
memahami hasil 
belajarnya sendiri 
yang diperoleh 
bukan sekadar hasil 
pemberitahuan 
guru. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam karakteristik ini 
diperoleh dari interaksi peserta didik dengan berbagai 
sumber belajar, objek, fakta, dan peristiwa. Untuk 
menunjang hal tersebut,  materi pembelajaran juga 
harus dilengkapi dengan refleksi yang mampu 
memberikan bahan evaluasi diri bagi peserta didik. 

 
 

Kolom refleksi sebagai arahan pengetahuan otentik 
peserta didik 

4. Aktif. 
Peserta didik 
terlibat aktif dalam 
pembelajaran. 

Menurut karakteristik ini, peserta didik diharapkan 
berperan aktif dalam pembelajaran mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Guna 
memaksimalkan peran aktif ini, kolom latihan yang 
terdapat pada setiap bab menjadi penekanan aktivitas 
belajar peserta didik. 
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Latihan sebagai salah satu aktivitas belajar siswa 
 

4.2.2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Bahan Ajar Tematik Keterampilan 
Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency 
Based Training (CBT)  

Subbab hasil penelitian telah memaparkan prinsip-prinsip pengembangan 

bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis yang disusun 

berdasarkan karakteristik bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik dan guru. 

Prinsip pengembangan tersebut dirumuskan berdasarkan dua struktur utama 

penyusun bahan ajar yatu struktur isi dan struktur penyajian. 

Pada subbab pembahasan ini, rumusan prinsip yang telah dihasilkan akan 

dibahas dengan teori pengembangan bahan ajar menurut Sitepu (2008). Ulasan 

lengkap mengenai pembahasan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tersebut 

mengacu pada (a) isi, (b) metode pembelajaran, (c) bahasa, (d) ilustrasi, dan (e) 

unsur-unsur grafika. 
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4.2.2.1 Kaidah Isi 

Prinsip pengembangan pada struktur isi dirumusakan berdasarkan dua 

kategori yaitu materi utama dan materi pelengkap. Rumusan prinsip 

pengembangan pada struktur isi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Rumusan Kaidah Isi dalam Prinsip Pengembangan 

No Struktur Isi Rumusan Prinsip Pengembangan 
1 Materi utama 1) Pokok materi yang harus ada 

meliputi hakikat perintah kerja 
tertulis, bentuk perintah kerja 
tertulis, dan kiat merencanakan 
tindak lanjut. 

2) Bentuk perintah kerja tertulis 
yang disajikan meliputi: (a) surat 
perintah, (b) surat tugas, (c) surat 
edaran, (d) surat pengumuman, 
(e) memo, dan (f) disposisi 

2 Materi pelengkap Pengembangan materi pelengkap 
meliputi: 
1) informasi kebahasaan 
2) informasi budaya kerja 
3) informasi cerita sukses wirausaha 

(inspirasi wirausaha) 
 

Rumusan prinsip pengembangan pada aspek struktur isi di atas dibahas 

berdasarkan teori isi dan metode pembelajaran yang dicetuskan oleh Sitepu (2008) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Buku Teks Pelajaran Berbasis Aneka 

Sumber”. Penggunaan acuan teori ini berkaitan dengan relevansi kompetensi yang 

diajarkan dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai 

kompetensi tersebut. 

Ditinjau dari teori aspek isi, rumusan pengembangan materi utama sudah 

sesuai dengan tuntutan kurikulum, khususnya pencapaian kompetensi dasar 

memahami perintah kerja tertulis. Kedalaman sajian materi dan kelengkapan 
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unsur pendukung pencapaian kompetensi telah rumuskan berdasakan konsep dan 

teori yang relevan dengan pokok bahasan, mutakhir, dan benar berdasarkan 

disiplin ilmu. Susunan materi bersifat prosedural mulai dari hakikat, bagian-

bagian, dan contoh perintah kerja tertulis sehingga mampu mendukung 

pembelajaran kontekstual. 

Dari sudut pandang teori aspek metode pembelajaran, rumusan 

pengembangan materi utama juga telah disesuaikan dengan metode tekstual dalam 

pembelajaran di kelas. Selain itu, pengembangan materi juga telah disesuaikan 

dengan konteks budaya kerja pada kompetensi kejuruan sehingga mampu 

mendukung pembelajaran tekstual dalam pendekatan Competency Based Training 

(CBT). 

Adapun rumusan pengembangan materi pelengkap juga telah disesuaikan 

dengan aspek teori isi dan metode pembelajaran. Informasi kebahasaan, budaya 

kerja, dan inspirasi wirausaha  yang disajikan dalam bahan ajar dikonsep dengan 

tujuan untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar perintah kerja tertulis 

dalam konteks kehidupan nyata.  

 
 
4.2.2.1 Kaidah Penyajian 

Prinsip pengembangan pada struktur penyajian dirumusakan berdasarkan 

tiga aspek yaitu kebahasaan, penulisan, dan kegrafikaan. Rumusan prinsip 

pengembangan pada struktur isi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 



108 
 

 

Tabel 4.9 Rumusan Kaidah Penyajian dalam Prinsip Pengembangan 

No Struktur Penyajian Rumusan Prinsip Pengembangan 
1 Kebahasaan 1) Penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar sesuai dengan 
aturan EYD menjadi pakem utama 
dalam penyusunan materi terutama 
dalam isi, contoh, rangkuman, 
latihan. 

2) Pilihan kata yang digunakan pada 
pengantar dan infromasi pelengkap 
adalah ragam santai dan sesuai 
dengan kehidupan sehari-hari 

2 Penulisan Huruf yang digunakan pada materi inti 
adalah times new roman dengan 
ukuran huruf 11 digunakan. Variasi 
penggunaan bentuk dan ukuran huruf 
juga dilakukan, terutama pada bagian 
contoh perintah kerja tertulis dan 
informasi pelengkap. 

3 Kegrafikaan 1) Penggunaan ilustrasi yang 
mendukung materi perintah kerja 
tertulis dan budaya kerja sesuai 
dengan kompetensi kejuruan 

2) Penggunaan warna yang tidak 
terlalu mencolok, sesuai dengan 
tingkat kedewasaan peserta didik 

3) Ukuran buku yang digunakan 
adalah B5 (176 x 250 mm) 

 

Rumusan prinsip pengembangan pada aspek struktur penyajian di atas 

dibahas berdasarkan teori bahasa, ilustrasi dan unsur-unsur grafika yang 

dicetuskan oleh Sitepu (2008). Penggunaan acuan teori ini berkaitan dengan 

penyajian bahan ajar dilihat dari tampilan fisik sebagai pendukung untuk 

pencapaian kompetensi. 

Struktur penyajian pada aspek kebahasaan dianalisis berdasarkan teori aspek 

bahasa. Dari sudut pandang teori tersebut, prinsip  pengembangan dalam struktur 

penyajian aspek kebahasaan ini sesuai dengan rambu-rambu dalam teori 
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diantaranya penyesuaian dengan kemampuan berbahasa peserta didik dan 

lingkungan budaya setempat. Dalam konteks pengembangan bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis, lingkungan budaya kerja sesuai 

dengan konteks kejuruan menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahasa yang 

digunakan. 

Aspek penulisan dan kegrafikaan dalam struktur penyajian dianalisis 

berdasarkan teori ilustrasi dan grafika. Pemilihan jenis huruf dan ukuran yang 

digunakan dalam bahan ajar disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta 

didik dan ukuran buku yang digunakan. Adapun ilustrasi yang digunakan dalam 

bahan ajar, juga disesuaikan dengan perkembangan peserta didik serta relevansi 

dengan konteks kompetensi kejuruan dan budaya kerja. 

Selain rumusan prinsip dalam kaidah isi dan penyajian yang telah dibahas 

berdasarkan teori, bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis yang telah dikembangkan juga dibahas berdasarkan teori prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik yang dicetuskan oleh Hilda Karli (2007). Pembahasan ini 

diharapkan dapat menunjukkan relevansi dan manfaat bahan ajar terhadap 

pembelajaran tematik. 

 

Tabel 4.10 Implementasi Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik dalam 
Bahan Ajar Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis 

No Prinsip-Prinsip 
Pembelajaran Tematik 

Implementasi dalam Bahan Ajar yang 
Dikembangkan 

1. Tema hendaknya tidak terlalu 
luas, namun dengan mudah 
digunakan untuk memadukan 
berbagai bidang keilmuan. 

Jangkauan tema dalam bahan ajar yang 
dikembangkan hanya dikaji dari tiga sudut 
pandang bidang studi, yaitu Bahasa 
Indonesia, Mata Pelajaran Kejuruan, dan 
Kewirausahaan 
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No Prinsip-Prinsip 
Pembelajaran Tematik 

Implementasi dalam Bahan Ajar yang 
Dikembangkan 

2. Tema harus bermakna, artinya 
tema yang dipilih harus 
memberikan bekal bagi peserta 
didik untuk belajar selanjutnya.

Kebermaknaan tema dalam bahan ajar 
diwujudkan dalam penyajian contoh yang 
langsung memberikan konteks budaya 
kerja pada lingkungan yang dekat dengan 
keseharian mereka, yaitu konteks kejuruan 
peserta didik. 

3. Tema yang dikembangkan 
harus mampu mewadahi 
sebagian besar minat peserta 
didik. 

Tema yang dipilih dalam bahan ajar sudah 
mempertimbangkan minat peserta didik. 
Hal ini dilakukan dengan penyesuaian 
contoh yang disajikan dalam konteks 
kompetensi kejuruan mereka. 

4. Tema harus disesuaikan 
dengan tingkat perkembangan 
psikologis peserta didik. 

Pertimbangan psikologis dalam pemilihan 
tema dapat dilihat mulai dari penggunaan 
bahasa dalam penjelasan materi, ilustrasi 
yang digunakan, dan refleksi.   

5. Tema yang dipilih hendaknya 
mempertimbangkan peristiwa 
yang aktual dalam kehidupan 
peserta didik. 

Pemilihan tema yang disasarkan pada 
konteks budaya kerja kejuruan tentu 
menjadi hal yang akrab dan aktual bagi 
peserta didik. 

6. Tema yang dipilih hendaknya 
mempertimbangkan kurikulum 
yang berlaku serta harapan 
masyarakat. 

Penyeusian kurikulum Bahasa Indonesia 
dan Kejuruan dilakukan dengan mendata  
kompetensi-kompetensi dasar yang 
berlaku pada semester yang sama.  

 

4.2.3. Profil Bahan Ajar Tematik Keterampilan Memahami Perintah Kerja 
Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

merupakan pengembangan bahan ajar yang bertujuan untuk mempermudah 

pembelajaran dalam konteks kompetensi kejuruan/ Competency Based Training 

(CBT). Pembahasan mengenai produk bahan ajar yang dikembangkan meliputi 

tiga hal yaitu (1) jangkauan produk ke depan, (2) keterbatasan penelitian.  

 
4.2.3.1 Jangkauan Produk Ke Depan 

Keberadaan bahan ajar yang mumpuni dalam pembelajaran merupakan hal 

yang vital dalam rangka peningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sebuah 
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penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2009) menunjukkan adanya relevansi 

antara prestasi belajar, ketersediaan dan mutu buku, serta kebiasaan dan 

kemampuan membaca dengan belajar berbahasa. Artinya, jika prestasi belajar 

peserta didik ingin ditingkatkan, ketersediaan dan mutu buku harus pula dipenuhi 

sehingga kebiasaan dan kemampuan membacanya akan tumbuh.  

Relevansi antara prestasi belajar dengan ketersediaan bahan ajar didasari 

asumsi bahwa belajar berbahasa digunakan untuk belajar cara menggunakan 

bahasa dan belajar cara menggunakan bahasa untuk belajar. Dengan kata lain, 

buku pelajaran bahasa Indonesia akan menjadi prasyarat utama bagi kegiatan 

belajar peserta didik, baik berkenaan dengan belajar menggunakan bahasa 

maupun belajar menggunakan bahasa untuk belajar bidang-bidang yang lain. 

Dalam konteks penelitian ini, bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis yang peneliti susun memiliki beberapa keunggulan, baik 

keunggulan yang dilihat dari segi bentuk fisik maupun isi buku. Sebagai sebuah 

produk pengembangan, bahan ajar ini berpeluang untuk diproduksi dan 

dipasarkan dalam skala besar karena nilai kebaruan dan diferensiasinya. Produk 

ini berpotensi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan guru terhadap bahan 

ajar memahami perintah kerja tertulis sesuai konteks budaya kerja kompetensi 

kejuruan. 

Kebaruan dan diferensiasi produk bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis dari sudut pandang konteks kejuruan menjadi 

salah satu alternatif pilihan bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik. Sebuah 

penelitian mengenai relevansi materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam buku 
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ajar bahasa Indonesia SMK/ MAK pernah dilakukan oleh Sholeh (2006). Dalam 

penelitian tersebut, Sholeh menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian tujuan 

pembelajaran dengan kurikulum, terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap. Bahan ajar lebih banyak mengandung aspek pengetahuan daripada 

aspek keterampilan dan sikap.    

Merujuk pada temuan penelitian di atas semakin memperkuat potensi 

pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis. 

Rencana produksi dan pemasaran produk bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis ini perlu segera ditindaklanjuti. Salah satu upaya 

tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan menyusun strategi pengembangan. 

Strategi pengembangan ini penting untuk dirumuskan dan dijalankan dalam 

rangka pengembangan produk bahan ajar dengan jangkauan produksi dan 

pemasaran yang lebih luas. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal 

pengembangan bahan ajar, dapat diketahui faktor kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman/ tantangan yang dihadapi.  

Aspek lingkungan internal yang menjadi faktor peguat, yaitu (1) 

keunggulan dari segi fisik, ukuran bahan ajar yang medium (B5) dengan ketebalan 

yang sesuai kebutuhan peserta didik memudahkan mobilitas buku bagi pengguna, 

(2) dari segi isi, penyajian contoh sesuai konteks kompetensi kejuruan 

memberikan kebermaknaan dan motivasi bagi peserta didik, dan (3) informasi 

pelengkap yang mampu menginspirasi peserta didik dalam berwirausaha. Adapun 

aspek lingkungan internal yang menjadi faktor kelemahan yaitu (1) variasi 

penyajian contoh bentuk perintah kerjayang kurang beragam, dan (2) konteks 
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kejuruan yang sudah difokuskan pada tiga program kejuruan sehingga bahan ajar 

kurang bisa diberlakukan secara general. 

Sementara itu aspek lingkungan eksternal yang menjadi penguat 

pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

yaitu (1) tingginya kebutuhan guru dan peserta didik terhadap bahan ajar SMK, 

(2) minimnya ketersediaan pilihan bahan ajar yang mumpuni untuk digunakan 

dalam pembelajaran memahami perintah kerja tertulis di SMK, (3) dukungan 

kurikulum 2013 terhadap pembelajaran dalam konteks tematik. Adapun 

lingkungan eksternal yang menjadi penghambat yaitu (1) kesenjangan program 

kejuruan lain yang juga mengharapkan pengembangan bahan ajar sejenis, (2) 

ketergantungan guru terhadap bahan ajar sehingga menurunkan motivasi dan 

kreativitas dalam mengajar, dan (3) sulitnya permodalan untuk promosi dan 

penggunaan produk dalam skala makro. 

Selanjutnya setelah keempat faktor tersebut diketahui, dapat dianalisis dan 

dirumuskan alternatif strategi pengembangan produk bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis. Berdasarkan identifikasi faktor-

faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian 

dilakukan perumusan strategi pengembangan dengan menggunakan analisis 

SWOT, yaitu 1) stregth (kekuatan), 2) weaknes (kelemahan), 3) opportunity 

(peluang), dan 4) threats (ancaman). 

Strategi yang pertama yaitu (1) menggandeng berbagai instansi yang terkait 

seperti Dinas Pendidikan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, serta  MGMP untuk 

bersama mengembangkan bahan ajar SMK yang disesuaikan dengan konteks 
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kompetensi kejuruan (strategi S-O), (2) pengujicobaan bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis dalam pembelajaran sebagai 

pioner sekaligus inspirator bagi peneliti lain untuk mengembangkan bahan ajar 

dengan konteks kejuruan lain (strategi W-O), (3) Pengoptimalan sosialisasi 

penggunaan bahan ajar bagi pengguna, termasuk latar belakang dan tujuan awal 

dari pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis (strategi S-T), dan (4) Memaksimalkan promosi yang menarik kepada 

lembaga percetakan dan pemerhati pendidikan SMK untuk pemanfaatan produk 

bahan ajar secara masal dalam skala makro (strategi W-T). 

 

4.2.3.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan agar sesuai dengan prosedur penelitian dan 

pengembangan yang peneliti lakukan. Kekurangan dan keterbatasan dalam 

penelitian perlu diungkapkan agar tidak terjadi salah persepsi. Keterbatasan yang 

dimaksud menyangkut beberapa aspek, yaitu: (1) sumber data, (2) instrumen 

penelitian, dan (3) bahan penyerta penyusunan bahan ajar. Uraian dari kelima 

aspek tersebut adalah sebagai berikut. 

 
1) Sumber Data 

Sumber data yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini 

adalah peserta didik dan guru SMK dari dua sekolah berbeda di Kabupaten 

Semarang yaitu SMK N 1 Bawen dan SMK N 1 Pringapus. Peserta didik yang 

digunakan sebagai sumber data peserta didik kelas XI yang berasal dari tiga 

program kejuruan berbeda, yaitu agribisnis tanaman pangan dan holtikultura, 
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akomodasi perhotelan, dan multimedia. Guru yang dijadikan sebagai sumber data 

dalam hal ini adalah dua guru kelas XI dari masing-masing sekolah tempat 

penelitian.  

Dalam proses pengambilan data, ada sebagian peserta didik yang tidak 

serius dalam mengisi angket dan mencontek jawaban temannya. Hal tersebut 

membuat hasil pengisisan angket kebutuhan yang ada bersifat homogen, namun 

peneliti sudah berusaha untuk mengatur kondisi kelas ketika pengisisan angket 

sehingga dapat meminimalisasi hal tersebut.  

2) Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah instrumen yang 

sepenuhnya baku sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut memungkinkan  

data yang diperoleh tidak sebagaimana mestinya. Pada instrumen kebutuhan 

pengembangan bahan ajar, peneliti belum secara terperinci mendata kebutuhan 

tiap aspek untuk pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis.  

Pada aspek grafika buku, peneliti hanya menanyakan jenis huruf yang 

diinginkan untuk digunakan dalam buku. Peneliti tidak menanyakan secara 

terperinci letak pemakaian jenis huruf tersebut. Seharusnya peneliti merinci letak 

penggunaannya, misalnya digunakan untuk sampul buku, judul bab, uraian materi, 

dan lain sebagainya. Permasalahan ini dapat peneliti atasi, yaitu jenis dan ukuran 

huruf pilihan responden peneliti gunakan untuk materi/isi buku dan judul bab. 

Untuk sampul buku buku, peneliti menggunakan jenis dan ukuran huruf yang 

peneliti sesuaikan dengan keterbacaan peserta didik SMK kelas XI. Kekurangan 
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ini dapat menjadi peluang bagi peneliti maupun peneliti lain untuk memperbaiki 

atau mengembangkan penelitian ini. 

 
3) Bahan Penyerta Penyusunan Bahan Ajar  

Hal-hal yang berkenaan dengan  bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis adalah materi perintah kerja tertulis, bagian-

bagian perintah kerja tertulis, dan contoh. Materi yang ada diambil dari berbagai 

sumber baik dari buku maupun internet. Peneliti lalu menulis dengan bahasa 

sendiri materi yang telah dipelajari dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik SMK kelas XI. 

Ditakutkan bahasa yang digunakan peneliti masih terlalu banyak menggunakan 

ilmiah sehingga tidak mudah dipahami.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian ini 

sebagai berikut. 

1) Karakteristik bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis dalam pendekatan Competency Based Training (CBT) meliputi dua 

karakteristik pokok yaitu karakteristik materi dan penyajian. Karakteristik 

materi dapat dilihat dari cakupan materi yang  meliputi hakikat perintah kerja 

tertulis, bentuk-bentuk perintah kerja tertulis, dan kiat merencanakan tindak 

lanjut perintah kerja tertulis. Informasi pelengkap dalam materi meliputi 

informasi kebahasaan, budaya kerja, nilai-nilai kewirausahaan dalam perintah 

kerja tertulis dan cerita sukses wirausaha. Sistematika penataan uraian materi 

yaitu (a) pengantar, (b) isi, (c) contoh, (d) rangkuman, dan (e) latihan. 

2) Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis meliputi struktur isi dan struktur penyajian. Struktur isi 

mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan  materi ini perintah kerja 

tertulis dan materi pelengkap berupa informasi kebahasaan, informasi budaya 

kerja, dan insirasi wirausaha. Adapun struktur penyajian melingkupi unsur (a) 

kebahasaan, (b) penulisan, dan (c) kegrafikaan.  
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3) Sebagai sebuah produk pengembangan, bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis ini berpeluang untuk diproduksi dan 

dipasarkan dalam skala besar karena nilai kebaruan dan diferensiasinya. 

Produk ini berpotensi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan guru 

terhadap bahan ajar memahami perintah kerja tertulis sesuai konteks budaya 

kerja kompetensi kejuruan. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang dapat peneliti rekomendasikan 

sebagai berikut. 

1) Guna memaksimalkan penggunaan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis ini, bahan ajar ini dapat dikombinasikan 

dengan laporan-laporan praktik kerja industri (prakerin) yang pernah disusun 

peserta didik. Konteks budaya kerja dan perintah kerja yang terangkum dalam 

laporan dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman peserta didik pada 

kompetensi perintah kerja tertulis.  

2) Bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis ini dapat 

digunakan lebih optimal apabila guru Bahasa Indonesia berkolaborasi dan 

berdiskusi dengan guru mata pelajaran produktif pada masing-masing 

kompetensi kejuruan untuk lebih memahami konteks budaya kerja yang akrab 

dengan peserta didik.  

3) Para pemerhati pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan hendaknya dapat 

bersinergi untuk mengadakan pengembangan terhadap bahan ajar Bahasa 
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Indonesia yang mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam konteks 

kompetensi keahlian (Commpetency Based Training) untuk meningkatkan 

keterampilan peserta didik SMK. 
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ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK SMK KELAS XI  

TERHADAP BAHAN AJAR TEMATIK  

KETERAMPILAN MEMAHAMI PERINTAH KERJA TERTULIS  

DALAM PENDEKATAN COMPETENCY BASED TRAINING (CBT) 

 

A. Aspek Motivasi dan Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar 

1. Hal-hal apa sajakah yang kamu lakukan ketika pembelajaran memahami perintah 

kerja tertulis dalam konteks bekerja berlangsung ? 

(    ) mendengarkan penjelasan guru 

(    ) mencatat materi yang diberikan guru  

(    ) membaca materi yang diberikan guru 

(    ) mengerjakan soal evaluasi 

(    ) aktif bertanya kepada guru mengenai materi yang belum jelas 

(    ) aktif menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

(    ) mengerjakan PR dari mata pelajaran yang lain 

(    ) bermain telepon seluler (handphone) 

(    ) diam saja 

(    ) tidur 

(    ) lainnya, yaitu …………………………………………………………... 

Alasan………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Bagaimanakah cara guru mengajarkan kompetensi dasar memahami perintah 

kerja tertulis dalam konteks bekerja?  

(    ) melalui metode ceramah 

(    ) mencatat 

(    ) disertai dengan pemodelan langsung oleh guru 

(    ) disertai dengan pemodelan dari media audiovisual 

(    ) lainnya, yaitu  …………………………………………………………. 

Alasan 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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3. Dalam pembelajaran memahami perintah kerja tertulis, sumber belajar apa yang 

biasa kamu gunakan? 

(     )  Buku wajib yang diberikan sekolah 

(     )  Buku pelengkap 

(     ) lainnya, yaitu  ………………………………………………………….. 

Alasan………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Melalui isi/materi dari sumber belajar yang kamu gunakan tersebut, apakah kamu 

sudah memahami manfaat perintah kerja tertulis dalam dalam konteks budaya? 

(    ) sudah memahami tetapi belum tahu manfaatnya 

(    ) sudah memahami dan tahu manfaatnya 

(    ) belum memahami dan belum tahu manfaatnya 

(    ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………. 

Alasan  ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. Apakah sumber belajar yang kalian gunakan sudah sesuai dengan konteks 

program kehalian (kejuruan) yang kamu tekuni saat ini? 

(     )  Sudah sesuai 

(     )  Belum sesuai 

(     )  Tidak tahu 

(     ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………. 

Alasan………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. Jika akan dikembangkan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah 

kerja tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan Competency Based 

Training (CBT), bahan ajar seperti apa yang kamu inginkan? 

(   )  Bahan ajar berisi materi dan contoh perintah kerja tertulis dalam konteks 

budaya kerja sesuai dengan kompetensi kehalian/kejuruan. 

(   )  Bahan ajar berisi materi dan contoh perintah kerja tertulis dalam konteks 

budaya kerja saja. 

 (   ) Lainnya, yaitu ……………………………………………………………. 

Alasan……….……………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………… 
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B. Aspek Materi  

1. Materi apa sajakah yang harus ada dalam bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan 

Competency Based Training (CBT)? 

(    ) hakikat perintah kerja  

(    ) hakikat perintah kerja tertulis 

(    ) bentuk-bentuk perintah kerja tertulis  

(    ) kiat merencanakan tindak lanjut terhadap perintah kerja tertulis 

(    ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………… 

Alasan…………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………… 

2. Di antara bentuk-bentuk perintah kerja tertulis berikut, manakah yang paling sulit 

kamu pahami? 

(    ) surat perintah  

(    ) surat tugas  

(    ) surat edaran 

(    ) surat peringatan  

(    ) surat pengumuman 

(    ) memo  

(    ) disposisi  

(    ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………… 

Alasan…………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………….………………..……………

………………………………………………….………………………… 

3. Apa sajakah materi pelengkap yang menurutmu harus ada dalam bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(    ) informasi kebahasaan (EYD) 

(    ) informasi budaya kerja 

(    ) nilai-nilai kewirausahaan dalam keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

(    ) cerita sukses para wirausaha/ entrepreneur 

(    ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………….. 
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Alasan…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

...…………………..…………………………………………………… 

4. Bentuk materi seperti apakah yang kamu inginkan dalam bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     )  penjelasan materi secara lengkap dan runtut 

(     )  penjelasan materi secara lengkap dan runtut dengan disertai contoh  

(     )  penyajian contoh saja  

(     )  lainnya, yaitu ……………………………………………………..……… 

Alasan…………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………… 

5. Apabila penjelasan materi disertai dengan contoh, menurutmu, contoh seperti apa 

yang dapat dengan mudah diterima? 

(    )  contoh yang disertai dengan penjelasan dan disesuaikan dengan konteks budaya 

kerja dalam kompetensi keahlian/kejuruan 

(     )  contoh yang diperjelas dengan penjelasan saja 

(     )  contoh saja 

(     )  lainnya, yaitu……………………………………………………………. 

Alasan …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………...... 

 

C. Aspek Penyajian 

1. Bagaimanakah konsep penyajian materi yang kamu inginkan dalam bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     ) diawali dengan paparan tujuan pembelajaran 

(     ) diawali dengan manfaat pembelajaran 

(     ) materi disimpulkan sendiri oleh peserta didik 

(     ) disajikan contoh/ pemodelan pada tiap bab 

(     ) dilengkapi dengan nilai kewirausahaan pada tiap bab 

(     )  lainnya, yaitu……………………………………………………….……. 
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Alasan…………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Bentuk pengantar seperti apa yang kamu inginkan dalam setiap awalan materi dalam 

bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya 

kerja dalam pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     ) menjelaskan sekilas gambaran tentang materi yang akan dibahas 

(     ) menjelaskan kebermanfaatannya dalam konteks budaya kerja 

(     ) pengantar selalu dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik 

(     ) lainnya, yaitu……………………………………………………………….. 

Alasan…………………......…………………………………………………………

…………………………..……………………………………………...……………

…………………………………………………………………….………… 

3. Bagaimana sistematika penataan uraian materi yang kamu sukai dalam penyusunan 

bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya 

kerja dalam pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     )  pengantar, isi, contoh, rangkuman, latihan   

(     )  pengantar, contoh, isi, rangkuman, latihan 

(     )  pengantar, isi, contoh, latihan, rangkuman 

(     )  lainnya, yaitu ………………………………………………………………. 

Alasan …………………………………………………………………….………. 

......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………. 

4. Di mana sajakah letak evaluasi yang ideal dalam bahan ajar keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan Competency Based 

Training (CBT)? 

(    ) pada setiap bab dalam bahan ajar 

(    ) hanya di akhir bahan ajar 

(    ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………….. 

Alasan …………………………………………………………………..……….. 

 .. …………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………… 

5. Bagaimanakah bentuk  evaluasi yang kamu inginkan? 

(     )  berupa soal uraian 

(     )  berupa soal pilihan ganda 

(     )  berupa soal penguasaan materi 

(     )  lainnya, yaitu……………………………………………………………….. 

Alasan…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

D. Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

1. Agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah diterima, ragam bahasa seperti 

apakah yang digunakan? 

(     ) Resmi, contoh:  

Pada umumnya bahasa yang digunakan dalam memo adalah bahasa yang 

singkat dan mudah dipahami. 

(     ) Santai, contoh:  

Kalian bisa membuat contoh surat edaran seperti yang ada pada contoh di 

bawah ini. 

(     ) Lainnya, yaitu …………………………………………………….………. 

Alasan …………………………………………………………………..………. 

 .. …………………………………………………………………………………. 

2. Bagaimana pilihan kata dalam bahan ajar yang kamu inginkan? 

(     )  Banyak menggunakan istilah dalam ilmiah 

(     )  Menggunakan istilah bahasa sehari-hari 

(     )  Lainnya, yaitu …………………………………………………….………. 

Alasan …………………………………………………………………………… 

 .. ………………………………………………………………………………….. 

3. Bagaimana sebaiknya bahasa yang digunakan dalam bahan ajar memahami perintah 

kerja tertulis dalam konteks budaya kerja yang kamu inginkan? 

(    ) Penulisan huruf dan tanda baca sesuai EYD 

(    ) Menggunakan pilihan kata yang tepat 



136 

 

(     ) Penulisan huruf dan tanda baca sesuai EYD, menggunakan pilihan kata yang 

tepat, dan menggunakan kalimat efektif dan tidak ambigu 

(    )  Lainnya, yaitu ………………………………………………….……… 

Alasan ……………………………………………………………………… 

 .. ……………………………………………………………………………… .............  

4. Struktur kalimat seperti apa yang kamu sukai? 

(      ) Kalimat yang digunakan  efektif dan lugas 

(      ) Menggunakan kalimat majemuk bertingkat 

(      ) Kalimat yang digunakan  banyak mengandung istilah 

(     )  Lainnya, yaitu …………………………………………………………… 

Alasan …………………………………………………………………..……… 

 .. ………………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………… 

 

E. Aspek Grafika 

1. Bagaimana bahan ajar yang menarik menurutmu? 

(    )  Menyajikan materi yang dekat dengan lingkungan peserta didik dan disertai 

dengan gambar ilustrasi 

(    ) Menyajikan hal-hal yang baru dengan gambar ilustrasi dan tata letak yang 

menarik 

(     )  Lainnya, yaitu …………………………………………………..……….. 

Alasan ………………………………………………………………….………. 

 .. ………………………………………………………………………………… 

2. Perlukah ilustrasi gambar sebagai penunjang materi di dalam bahan ajar? 

(     )  Perlu 

(     )  Tidak perlu 

(     )  Lainnya, yaitu …………………………………………………….………. 

Alasan ……………………………………………………………………..……. 

 .. ………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana pewarnaan untuk ilustrasi gambar tersebut? 

(     )  Berwarna-warni 

(     )  Hitam putih 

(     )  Lainnya, yaitu ……………………………………………………………. 

Alasan  …………………………………………………………………..……… 
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 .. ………………………………………………………………………………… 

4. Menurutmu, seberapa besar ukuran ilustrasi gambar di dalam bahan ajar? 

(     )  Satu halaman buku 

(     )  Setengah halaman buku 

(     )  Lainnya, yaitu …………………………………………………….……… 

Alasan …………………………………………………………………………… 

 .. ………………………………………………………………………………… 

5. Ss            Ss                 Ss 

12              16                     20 

Ukuran huruf mana yang kamu sukai untuk isi buku? 

(     ) 12 

(     ) 16 

(     )  20 

(     )  Lainnya, yaitu …………………………………………………………… 

Alasan  ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

6. USAHA      USAHA        USAHA            

    1         2              3              

Bentuk huruf / font mana yang kamu sukai untuk isi buku? 

(     ) 1. Times New Roman 

(     ) 2. Comic Sans MS 

(     ) 3. Arial 

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………………..…….. 

Alasan …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

7. Berapa ukuran buku yang kamu sukai? 

(     ) A4 (210 x 297 mm) 

(     ) A5 (148 x 210 mm) 

(     ) B5 (176 x 250 mm) 

      (     )  Lainnya, yaitu ……………………………………………………….…….. 

Alasan ……………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………... 

8. Penggunaan simbol dan penomoran yang seperti apa yang kamu inginkan? 
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(     )  Angka arab, contoh: 

1.  

2.  

3.  

(     )  Angka romawi, contoh: 

I.  

II.  

III.  

(     )  Simbol, contoh: 

σ  

σ  

σ  

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………………..……. 

Alasan ……………………………………………………………………………. 

 .. …………………………………………………………………………….……. 

 

F. Harapan/saran/masukan kalian terhadap bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan 

Competency Based Training (CBT)?:   

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  
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ANGKET KEBUTUHAN GURU SMK KELAS XI  

TERHADAP BAHAN AJAR TEMATIK  

KETERAMPILAN MEMAHAMI PERINTAH KERJA TERTULIS  

DALAM PENDEKATAN COMPETENCY BASED TRAINING (CBT) 

 

A. Aspek Analisis Kurikulum 

1. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu mengenai pembelajaran memahami perintah kerja 

tertulis dalam konteks bekerja? 

(    ) sangat penting 

(    ) penting 

(    ) biasa 

(    ) tidak penting 

(    ) lainnya, yaitu………………………………………………………………. 

Alasan…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

………...………………………………………………………………………… 

2. Indikator apa sajakah yang Bapak/ Ibu rumuskan untuk melaksanakan pembelajaran 

memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja? 

(     ) mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan budaya kerja yang berlaku di 

tempat kerja secara kreatif 

(     ) merencanakan tindak lanjut perintah berdasarkan catatan yang dibuat pada 

waktu membaca informasi dari perintah kerja tertulis secara komunikatif 

(     ) membuat bagan/ prosedur kerja berdasarkan perintah kerja tertulis secara 

komunikatif 

(     ) mengonfirmasikan rencana kegiatan yang akan dilakukan (secar lisan/tulisan) 

kepada pemberi perintah secara komunikatif 

(    ) lainnya, yaitu………………………………………………………………. 

Lampiran 3 



167 

 

Alasan …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja? 

(    ) pencapaian seluruh indikator pembelajaran 

(    ) pencapaian KKM 

(    ) lainnya, yaitu..…………………………………………………………… 

Alasan ..………………………………………………………………..............  

…………………………………………………………………………………. 

 

B. Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran 

1. Dari manakah Bapak/ Ibu mendapatkan paparan materi memahami perintah kerja 

tertulis dalam konteks bekerja? 

(    ) buku teks Bahasa Indonesia 

(    ) internet 

(    ) majalah 

(    ) surat kabar 

(    ) lainnya, yaitu……………………………………………………………… 

Alasan ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………… 

2. Kelengkapan materi memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja 

diberikan kepada peserta didik secara …  

(    ) selengkap-lengkapnya  

(    ) sesuai kebutuhan peserta didik SMK 

(    ) sedikit materi yang diberikan 

(    ) tidak memberikan materi  

(    ) lainnya, yaitu……………………………………………………………… 

Alasan …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 

3. Strategi seperti apakah yang Bapak/ Ibu gunakan dalam pembelajaran memahami 

perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja?  

(    ) model konvensional menggunakan metode ceramah 
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(    ) meminta peserta didik untuk mencatat 

(    ) menggunakan bahan ajar cetak (buku, modul, LKS) 

(    ) disertai dengan pemodelan langsung oleh guru 

(    ) disertai dengan pemodelan dari media pandang-dengar (audiovisual) 

(    ) lainnya, yaitu …………………………………………………………….. 

Alasan ..……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………… 

4. Bahan ajar apakah yang Bapak/ Ibu gunakan dalam pembelajaran memahami 

perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja? 

(    ) bahan ajar cetak…………………......................................................... 

  yang ditulis oleh……………………………………………………… 

  dan diterbitkan oleh …………………………………………………. 

(    ) bahan ajar pandang-dengar (audiovisual) ………………………….. 

(    ) lainnya, yaitu ………………………………………………………… 

Alasan …..……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….. 

5. Teknik apa yang Bapak/ Ibu gunakan dalam memberikan evaluasi pembelajaran 

memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja? 

(    ) lisan 

(    ) tulis 

(    ) lainnya, yaitu……………………………………………………………… 

Alasan……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Bagaimana bentuk soal yang Bapak/ Ibu gunakan dalam pembelajaran memahami 

perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja? 

(    ) perintah praktik  

(    ) pilihan ganda 

(    ) esai 

(    ) checklist 



169 

 

(    ) lainnya, yaitu………………………………………………………………… 

Alasan …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………… 

7. Jika akan dikembangkan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan Competency Based Training (CBT), 

bahan ajar seperti apa yang Bapak/ Ibu inginkan? 

(   )  Bahan ajar berisi materi dan contoh perintah kerja tertulis dalam konteks 

budaya kerja sesuai dengan kompetensi kehalian/kejuruan. 

(   )  Bahan ajar berisi materi dan contoh perintah kerja tertulis dalam konteks 

budaya kerja saja. 

(   ) Lainnya, yaitu ……………………………………………………………… 

Alasan…………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

C. Aspek Materi  

1. Materi apa sajakah yang harus ada dalam bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan 

Competency Based Training (CBT)? 

(    ) hakikat perintah kerja  

(    ) hakikat perintah kerja tertulis 

(    ) bentuk-bentuk perintah kerja tertulis  

(    ) kiat merencanakan tindak lanjut terhadap perintah kerja tertulis 

(    ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………… 

Alasan…………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………….……………………………

………………………………………………….…………………… 

2. Di antara bentuk-bentuk perintah kerja tertulis berikut, manakah yang paling sulit 

dipahami peserta didik? 

(    ) surat perintah  

(    ) surat tugas  

(    ) surat edaran 
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(    ) surat peringatan  

(    ) surat pengumuman 

(    ) memo  

(    ) disposisi  

(    ) lainnya, yaitu………………………………………………………………… 

Alasan…………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Apa sajakah materi pelengkap yang menurut Bapak/Ibu harus ada dalam bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(    ) informasi kebahasaan (EYD) 

(    ) informasi budaya kerja 

(    ) nilai-nilai kewirausahaan dalam keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

(    ) cerita sukses para wirausaha/ entrepreneur 

(    ) lainnya, yaitu………………………………………………………………… 

Alasan…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………… 

4. Bentuk materi seperti apakah yang Bapak/Ibu inginkan dalam bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     )  penjelasan materi secara lengkap dan runtut 

(     )  penjelasan materi secara lengkap dan runtut dengan disertai contoh  

(     )  penyajian contoh saja  

(     )  lainnya, yaitu……………………………………………………………… 

Alasan…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………… 

5. Apabila penjelasan materi disertai dengan contoh, menurut Bapak/Ibu, contoh seperti 

apa yang dapat dengan mudah diterima? 

(    )  contoh yang disertai dengan penjelasan dan disesuaikan dengan konteks budaya 

kerja dalam kompetensi keahlian/kejuruan 

(     )  contoh yang diperjelas dengan penjelasan saja 
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(     )  contoh saja 

(     )  lainnya, yaitu………………………………………………………………. 

Alasan…………………………………………………………………….………. 

 .. …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………........ 

 

D. Aspek Penyajian 

1. Bagaimanakah konsep penyajian materi yang Bapak/Ibu inginkan dalam bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam 

pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     ) diawali dengan paparan tujuan pembelajaran 

(     ) diawali dengan manfaat pembelajaran 

(     ) materi disimpulkan sendiri oleh peserta didik 

(     ) disajikan contoh/ pemodelan pada tiap bab 

(     ) dilengkapi dengan nilai kewirausahaan pada tiap bab 

(     )  lainnya, yaitu  …………………………………………………….……… 

Alasan…………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Bentuk pengantar seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan dalam setiap awalan materi 

dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis konteks 

budaya kerja dalam pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     ) menjelaskan sekilas gambaran tentang materi yang akan dibahas 

(     ) menjelaskan kebermanfaatannya dalam konteks budaya kerja 

(     ) pengantar selalu dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik 

(     ) lainnya, yaitu ……………………………………………………………. ........... .. 

Alasan…………………......………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………...……………

….………………………………………………………………….………. 
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3. Bagaimana sistematika penataan uraian materi yang Bapak/Ibu sukai dalam 

penyusunan bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis 

konteks budaya kerja dalam pendekatan Competency Based Training (CBT)? 

(     )  pengantar, isi, contoh, rangkuman, latihan   

(     )  pengantar, contoh, isi, rangkuman, latihan 

(     )  pengantar, isi, contoh, latihan, rangkuman 

(     )  lainnya, yaitu …………………………………………………………….. 

Alasan ………………………………………………………………………….. 

 .. ………..………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................ 

4. Di mana sajakah letak evaluasi yang ideal dalam bahan ajar keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan Competency Based 

Training (CBT)? 

(    ) pada setiap bab dalam bahan ajar 

(    ) hanya di akhir bahan ajar 

(    ) lainnya, yaitu ………………………………………………………..……….. 

Alasan …………………………………………………………………………….. 

 .. ………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……... 

5. Bagaimanakah bentuk  evaluasi yang Bapak/Ibu inginkan? 

(     )  berupa soal uraian 

(     )  berupa soal pilihan ganda 

(     )  berupa soal penguasaan materi 

(     )  lainnya, yaitu …………………………………………………………….. 

Alasan ………………………………………………………………….…….. 

 .. ………..………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................ 

 

E. Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

1. Agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah diterima, ragam bahasa seperti 

apakah yang digunakan? 

(     ) Resmi, contoh:  
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Pada umumnya bahasa yang digunakan dalam memo adalah bahasa yang 

singkat dan mudah dipahami. 

(     ) Santai, contoh:  

Kalian bisa membuat contoh surat edaran seperti yang ada pada contoh di 

bawah ini. 

(     ) Lainnya, yaitu  …………………………………………………..……….. 

Alasan ………………………………………………………………………….. 

 .. ………………………………………………………………….……….. 

2. Bagaimana pilihan kata dalam bahan ajar yang Bapak/Ibu inginkan? 

(     )  Banyak menggunakan istilah dalam ilmiah 

(     )  Menggunakan istilah bahasa sehari-hari 

(     )  Lainnya, yaitu  …………………………………………….……….. 

Alasan …………………………………………………………………….. 

 .. ………………………………………………………………….……….. 

3. Bagaimana sebaiknya bahasa yang digunakan dalam bahan ajar memahami perintah 

kerja tertulis dalam konteks budaya kerja yang Bapak/Ibu inginkan? 

(    ) Penulisan huruf dan tanda baca sesuai EYD 

(    ) Menggunakan pilihan kata yang tepat 

(     ) Penulisan huruf dan tanda baca sesuai EYD, menggunakan pilihan kata yang 

tepat, dan menggunakan kalimat efektif dan tidak ambigu 

(    )  Lainnya, yaitu ………………………………………………..……….. 

Alasan……………………………………………………………………….. 

 .. …………………………………………………………………………….. 

4. Struktur kalimat seperti apa yang Bapak/Ibu sukai? 

(      ) Kalimat yang digunakan  efektif dan lugas 

(      ) Menggunakan kalimat majemuk bertingkat 

(      ) Kalimat yang digunakan  banyak mengandung istilah 

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………..………. 

Alasan ………………………………………………………………………. 

 .. ……………………………………………………………………………… 

 

F. Aspek Grafika 
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1. Bagaimana bahan ajar yang menarik menurut Bapak/ Ibu? 

(    )  Menyajikan materi yang dekat dengan lingkungan peserta didik dan disertai 

dengan gambar ilustrasi 

(    ) Menyajikan hal-hal yang baru dengan gambar ilustrasi dan tata letak yang 

menarik 

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………..……….. 

Alasan ……………………………………………………………….……….. 

 .. …………………………………………………………………….……….. 

2. Perlukah ilustrasi gambar sebagai penunjang materi di dalam bahan ajar? 

(     )  Perlu 

(     )  Tidak perlu 

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………….……….. 

Alasan ………………………………………………………………………….. 

 .. ……………………………………………………………………………….. 

3. Bagaimana pewarnaan untuk ilustrasi gambar tersebut? 

(     )  Berwarna-warni 

(     )  Hitam putih 

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………………….. 

Alasan ……………………………………………………………….……….. 

 .. ……………………………………………………………………………… 

4. Menurut Bapak/ Ibu, seberapa besar ukuran ilustrasi gambar di dalam bahan ajar? 

(     )  Satu halaman buku 

(     )  Setengah halaman buku 

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………..……….. 

Alasan ……………………………………………………………….……….. 

 .. ……………………………………………………………………..……….. 

5. Ss           Ss                   Ss 

12              16                     20 

Ukuran huruf mana yang Bapak/ Ibu sarankan untuk isi buku? 

(     ) 12 

(     ) 16 

(     )  20 

(     )  Lainnya, yaitu ………………………………………………..……….. 



175 

 

Alasan ……………………………………………………………….……….. 

 .. ……………………………………………………………………..……….. 

6. USAHA      USAHA        USAHA            

    1         2              3              

Bentuk huruf / font mana yang Bapak/ Ibu sarankan untuk isi buku? 

(     ) 1. Times New Roman 

(     ) 2. Comic Sans MS 

(     ) 3. Arial 

(     )  Lainnya, yaitu ……………………………………………….……….. 

Alasan……….. ..............................................................................................................  

………………………………………………………………………………… ...........  

7. Berapa ukuran buku yang Bapak/ Ibu sarankan? 

(     ) A4 (210 x 297 mm) 

(     ) A5 (148 x 210 mm) 

(     ) B5 (176 x 250 mm) 

(     )  Lainnya, yaitu …………………………………………………………. 

Alasan ……………………………………………………………….………. 

 .. ……………………………………………………………………..………. 

8. Penggunaan simbol dan penomoran yang seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan? 

(     )  Angka arab, contoh: 

4.  

5.  

6.  

(     )  Angka romawi, contoh: 

IV.  

V.  

VI.  

(     )  Simbol, contoh: 

σ  

σ  

σ  

(     )  Lainnya, yaitu ……. 

Alasan …………………………………………………………………………… 
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................................................................................................................................. 

 

G. Harapan/saran/masukan Bapak/Ibu terhadap bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis konteks budaya kerja dalam pendekatan 

Competency Based Training (CBT)?:  

 ........................................................................................................................................ … 

 ........................................................................................................................................ … 

…………………………………………………………………………………… 
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ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK KELAS XI SMK 

TERHADAP BAHAN AJAR TEMATIK  

KETERAMPILAN MEMAHAMI PERINTAH KERJA TERTULIS  

DALAM PENDEKATAN COMPETENCY BASED TRAINING (CBT) 

 

Petunjuk Pengisian Angket. 

1. Tuliskan identitas kalian! 
2. Jawab pernyataan berikut sesuai pendapat kalian sendiri! 
3. Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan tanda cek (√) pada kolom yang 

tersedia. 

No. Pernyataan Kategori 

Sangat 
Setuju 

Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

1. Materi dalam bahan ajar 
mudah dipahami. 

    

2. Penataan bab teratur dan 
menyenangkan. 

    

3. Bahasa dan kalimat mudah 
dipahami. 

    

4. Judul dan sampul buku 
menarik dan sesuai isi buku. 

    

5. Huruf cetak/tulisan yang 
digunakan terbaca dengan 
jelas. 

    

6. Ukuran buku sudah sesuai 
harapan. 

    

7. Ilustrasi gambar menambah 
daya tarik dan memudahkan 
dalam memahami materi. 

    

Lampiran 4 
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ANGKET PENILAIAN MATERI AJAR TEMATIK  

KETERAMPILAN MEMAHAMI PERINTAH KERJA TERTULIS  

DALAM PENDEKATAN COMPETENCY BASED TRAINING (CBT) 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. 
2. Bapak atau Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 
3. Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara membubuhkan 

tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. 
Makna angka-angka tersebut adalah sebagai berikut. 
Angka 4 = sangat baik 
Angka 3 = baik 
Angka 2 = cukup 
Angka 1 = kurang 

 
 
Contoh: 

Sangat baik <……….> tidak baik 
4   √ 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMAT A 
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A. Aspek Materi/isi Materi Ajar 

1. Apakah materi/isi bahan ajar sudah dapat menunjang pembelajaran 

memahami perintah kerja tertulis dalam konteks bekerja pada peserta didik 

kelas XI SMK? 

Sangat dapat <……….> tidak dapat 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

2. Apakah isi bahan ajar sesuai dan mendukung pencapaian tujuan 

kompetensi dasar memahami perintah kerja tertulis dalam konteks 

bekerja? 

Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

3. Bagaimanakah penilaian isi bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis berkaitan dengan karya orisinal (bukan hasil 

plagiat), tidak menimbulkan masalah SARA, dan tidak diskriminasi 

gender? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 
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Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

4. Apakah isi bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 

tertulis sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, dan 

akurat? 

Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

5. Apakah  pengantar isi dalam bahan ajar tematik keterampilan memahami 
perintah kerja tertulis sudah memadai? 
 

Sangat memadai <……….> tidak memadai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
 

6. Apakah  isi bahan ajar tematik keterampilan memahami perintah kerja 
tertulis sudah sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik kelas XI 
SMK? 

 

Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  



206 

 

 
7. Apakah  penyajian ilustrasi dan contoh materi dalam bahan ajar tematik 

sudah mampu mendukung pembelajaran dalam pendekatan kompetensi 

kejuruan?  

Sangat mampu <……….> tidak mampu 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

8. Apakah  muatan nilai kewirausahaan dalam bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah kerja tertulis sudah sesuai bagi peserta 
didik kelas XI SMK? 

 

Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
 
 

B. Aspek Penyajian 

1. Bagaimanakah penilaian penyajian isi bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis terkait keruntutan dan sistematika? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 



207 

 

2. Apakah penahapan kerumitan penyajian materi dalam bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah kerja tertulis sudah memadai? 

Sangat memadai <……….> tidak memadai 

4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
 
 

C. Aspek Bahasa 

1. Apakah bahasa yang digunakan etis, estetis, dan komunikatif (sesuai 

dengan tingkat pemahaman pembaca sasaran), fungsional, kontekstual, 

efektif, dan efisien? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
 

2. Apakah bahasa (ejaan, tanda baca, kosakata, kalimat, dan paragraf) sesuai 

dengan kaidah dan istilah yang digunakan baku? 

Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

3. Apakah pemilihan judul bahan ajar tematik keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis telah sesuai? 
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Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

D. Aspek Grafika 

1. Bagaimanakah tata letak unsur grafika estetiska, kedinamisan, dan 

ilustrasi yang memperjelas pemahaman materi/isi? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
 

2. Apakah tipografi yang digunakan mempunyai tingkat keterbacaan yang 

tinggi? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  

3. Apakah  ukuran bahan ajar sudah sesuai? 

Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................  
 

4. Apakah komposisi warna pada sampul telah serasi? 
Sangat serasi <……….> tidak serasi 

4 3 2 1 

 
Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

5. Apakah tampilan tulisan pada sampul sudah sesuai? 
Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

 
Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 

6. Apakah jenis dan ukuran huruf  sudah sesuai? 
Sangat sesuai <……….> tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
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E. Saran Perbaikan Secara Umum Bahan Ajar Tematik Keterampilan 

Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency 

Based Training (CBT) 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................... 

FORMAT B 
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Tabulasi Data Analisis Kebutuhan Peserta Didik dan Guru  

Berdasarkan Butir Soal Angket Pengembangan Bahan Ajar Tematik Keterampilan 

Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training 

(CBT)  

    

1. Analisis Kebutuhan Peserta Didik terhadap Pengembangan Bahan Ajar Tematik 

Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan 

Competency Based Training (CBT) 

Analisis kebutuhan peserta didik terhadap pengembangan bahan ajar tematik 

keterampilan memahami perintah kerja tertulis dalam pendekatan competency based 

training (CBT) meliputi: a) motivasi peserta didik pada pembelajaran memahami perintah 

kerja tertulis, b) kebutuhan peserta didik terhadap bahan ajar tematik memahami perintah 

kerja tertulis dalam pendekatan competency based training (CBT), dan c) harapan peserta 

didik terhadap pengembangan bahan ajar tematik perintah kerja tertulis dalam pendekatan 

competency based training (CBT). 

a) Analisis Motivasi Peserta Didik pada Pembelajaran Memahami Perintah Kerja 

Tertulis 

Indikator Jumlah 
Responden 

Pilihan Jawaban Intensitas 
Jawaban 

Persentase 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aktivitas yang 
dilakukan 
peserta didik 
ketika 
pembelajaran 
memahami 
perintah kerja 
tertulis 
berlangsung 

85 Mendengarkan penjelasan 
guru 

78 97,76% 

Mencatat materi yang 
diberikan guru 

69 81,18% 

Membaca materi yang 
disampaikan guru 

54 63,53% 

Mengerjakan soal evaluasi 57 67,06% 

Aktif bertanya kepada guru 
mengenai materi yang 

43 50,59% 
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belum jelas 

Aktif menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru 

43 50,59% 

Mengerjakan PR dari mata 
pelajaran lain 

14 16,47% 

Bermain telepon seluler 
(HP) 

6 7,06% 

Diam saja 10 11,76% 

Tidur 4 4,71% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pengamatan 
peserta didik 
terhadap cara 
guru 
mengajarkan 
kompetensi 
dasar 
memahami 
perintah kerja 
tertulis dalam 
konteks bekerja. 

85 Melalui metode ceramah 71 83,53% 

Mencatat 70 82,35% 

Disertai pemodelan 
langsung oleh guru 

51 60,00% 

Disertai dengan pemodelan 
dari media 
audio/audiovisual 

26 30,59% 

Lainnya - - 

 

b) Analisis Kebutuhan Peserta Didik Terhadap Bahan Ajar Tematik Perintah 

Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Indikator Jumlah 
Responden 

Pilihan Jawaban Intensitas 
Jawaban 

Persentase 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sumber belajar 
yang digunakan 
peserta didik 

85 Buku wajib yang diberikan 
sekolah 

60 70,59% 

Buku pelengkap 41 48,23% 
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Lainnya 11 12,94% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pemahaman 
peserta didik 
terhadap 
manfaat perintah 
kerja tertulis 
dari sumber 
belajar yang 
digunakan 

85 Sudah memahami tetapi 
belum tahu manfaatnya 

43 50,59% 

Sudah memahami dan tahu 
manfaatnya 

39 45,88% 

Belum memahami dan 
belum tahu manfaatnya 

 

6 7,06% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pengembangan 
bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis yang 
diinginkan 
peserta didik 

85 Bahan ajar berisi materi 
dan contoh perintah kerja 
tertulis dalam konteks 
budaya kerja sesuai dengan 
kompetensi 
kehalian/kejuruan 

85 100% 

Bahan ajar berisi materi 
dan contoh perintah kerja 
tertulis dalam konteks 
budaya kerja saja 

- - 

Lainnya - - 

 

c) Analisis Harapan Peserta Didik Terhadap Pengembangan Bahan Ajar Tematik 

Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Analisis harapan peserta didik terhadap pengembangan bahan ajar keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis dapat ditelusuri melalui beberapa indikator yang akan 

dijabarkan dalam empat aspek, yaitu (1) materi, (2) penyajian, (3) bahasa dan 

keterbacaan, dan (4) grafika. Keempat aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

(1) Aspek Materi 



230 

 

Indikator Jumlah 
Responden 

Pilihan Jawaban Intensitas 
Jawaban 

Persentase

(1) (2) (3) (4) (5) 

Materi yang harus ada 
dalam bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

85 Hakikat perintah kerja 24 28,23% 

Hakikat perintah kerja 
tertulis 

59 69,41% 

Bentuk-bentuk perintah 
kerja tertulis 

60 70,59% 

Kiat merencanakan 
tindak lanjut terhadap 
perintah kerja tertulis 

44 51,76% 

Lainnya 2 2,35% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bentuk-bentuk 
perintah kerja tertulis 
yang paling sulit 
dipahami 

85 Surat perintah 6 7,06% 

Surat tugas 11 12,94% 

Surat edaran 

 

5 5,88% 

Surat peringatan 

 

5 5,88% 

Surat Pengumuman 

 

6 7,06% 

Memo 

 

25 29,41% 

Disposisi 

 

57 67,05% 

Lainnya - - 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Materi pelengkap yang 
harus ada dalam bahan 
ajar tematik 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

85 Informasi kebahasaan 
(EYD) 

55 64,70% 

Informasi budaya kerja 44 51,76% 

Nilai-nilai 
kewirausahaan dalam 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 

40 47,06% 

Cerita sukses para 
wirausaha/ 
entrepreneur 

38 44,70% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bentuk materi yang 
diinginkan peserta 
didik dalam bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

85 Penjelasan materi 
secara lengkap dan 
runtut 

7 8,23% 

Penjelasan materi 
secara lengkap dan 
runtut dengan disertai 
contoh 

78 91,76% 

Penyajian contoh saja 3 3,53% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Contoh yang dapat 
dengan mudah diterima 
apabila penjelasan 
materi disertai dengan 
contoh  

85 Contoh yang disertai 
dengan penjelasan dan 
disesuaikan dengan 
konteks budaya kerja 
dalam kompetensi 
keahlian/kejuruan 

83 97,64% 

Contoh yang diperjelas 
dengan penjelasan saja 

3 3,53% 
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Contoh saja - - 

Lainnya - - 

 

(2) Aspek Penyajian 

Indikator Jumlah 
Responden 

Pilihan Jawaban Intensitas 
Jawaban 

Persentase

(1) (2) (3) (4) (5) 

Konsep penyajian materi 
yang diinginkan peserta 
didik dalam bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan Competency 
Based Training (CBT) 

85 Diawali dengan 
paparan tujuan 
pembelajaran 

62 72,94% 

Diawali dengan 
manfaat pembelajaran 

41 48,23% 

Materi disimpulkan 
sendiri oleh peserta 
didik 

6 7,06% 

Disajikan contoh/ 
pemodelan pada tiap 
bab 

45 52,94% 

Dilengkapi dengan 
nilai kewirausahaan 
pada tiap bab 

17 20,00% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bentuk pengantar 
diinginkan peserta didik 
dalam setiap awalan 
materi dalam bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan Competency 

85 Menjelaskan sekilas 
gambaran tentang 
materi yang akan 
dibahas 

51 60,00% 

Menjelaskan 
kebermanfaatannya 
dalam konteks 
budaya kerja 

32 37,65% 
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Based Training (CBT) Pengantar selalu 
dilengkapi dengan 
ilustrasi yang menarik

43 50,59% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sistematika penataan 
uraian materi dalam 
penyusunan bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan Competency 
Based Training (CBT) 

85 Pengantar, isi, 
contoh, rangkuman, 
latihan   

57 67,06% 

Pengantar, contoh, 
isi, rangkuman, 
latihan 

9 10,59% 

Pengantar, isi, 
contoh, latihan, 
rangkuman 

19 22,35% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Letak evaluasi yang 
ideal dalam bahan ajar 
keterampilan memahami 
perintah kerja tertulis 
konteks budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

85 Pada setiap bab 
dalam bahan ajar 

81 95,29% 

Hanya di akhir bahan 
ajar 

5 5,88% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bentuk evaluasi yang 
diinginkan peserta didik 
dalam bahan ajar tematik 
keterampilan memahami 
perintah kerja tertulis 
konteks budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

85 Soal uraian 23 27,06% 

Soal pilihan ganda 33 38,82% 

Soal penguasaan 
materi 

54 63,53% 

Lainnya 1 1,18% 
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(3) Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

Indikator Jumlah 
Responden 

Pilihan Jawaban Intensitas 
Jawaban 

Persentase

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ragam bahasa yang 
diinginkan peserta didik 
dalam bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan Competency 
Based Training (CBT) 

85 Ragam bahasa resmi 44 51,76% 

Ragam bahasa santai 56 65,88% 

Lainnya 2 2,35% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pilihan kata yang 
diinginkan peserta didik 
dalam bahan ajar 
tematik keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan Competency 
Based Training (CBT) 

85 Banyak menggunakan 
istilah (ilmiah) 

17 20,00% 

Menggunakan istilah 
sehari-hari 

67 78,82% 

Lainnya 4 4,70% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Penggunaan bahasa 
secara umum dalam 
bahan ajar tematik 
keterampilan memahami 
perintah kerja tertulis 
konteks budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

85 Penulisan huruf dan 
tanda baca sesuai 
EYD 

23 27,06% 

Menggunakan pilihan 
kata yang tepat 

15 17,65% 

Penulisan huruf dan 
tanda baca sesuai 
EYD, menggunakan 
pilihan kata yang 
tepat, dan 
menggunakan kalimat 

68 80,00% 
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efektif dan tidak 
ambigu 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Struktur kalimat  dalam 
bahan ajar keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis konteks 
budaya kerja dalam 
pendekatan Competency 
Based Training (CBT) 

85 Kalimat yang 
digunakan  efektif 
dan lugas 

77 90,59% 

Menggunakan 
kalimat majemuk 
bertingkat 

1 1,18% 

Kalimat yang 
digunakan  banyak 
mengandung istilah 

10 11,76% 

Lainnya - - 

 

(4) Aspek Grafika 

Indikator Jumlah 
Responden 

Pilihan Jawaban Intensitas 
Jawaban 

Persentase

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pandangan peserta 
didik terhadap 
bahan ajar yang 
menarik 

85 Menyajikan materi yang 
dekat dengan lingkungan 
peserta didik dan disertai 
dengan gambar ilustrasi 

54 63,53% 

Menyajikan hal-hal yang 
baru dengan gambar 
ilustrasi dan tata letak 
yang menarik 

51 60,00% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ilustrasi gambar 
sebagai penunjang 
materi dalam bahan 

85 Perlu 83 97,65% 

Tidak perlu - - 
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ajar Lainnya 3 3,53% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pewarnaan ilustrasi 
gambar 

85 Bewarna 72 84,70% 

Hitam putih 12 14,12% 

Lainnya 2 2,35% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ukuran ilustrasi 
gambar dalam 
bahan ajar 

85 Satu halaman buku 16 18,82% 

Setengah halaman buku 55 64,70% 

Lainnya 15 17,65% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ukuran huruf 
dalam bahan ajar 

85 12 70 82,35% 

16 17 20,00% 

20 3 3,53% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bentuk huruf 
dalam bahan ajar 

85 Times new roman 65 76,47% 

Comic sans Ms 16 18,82% 

Arial 7 8,23% 

Lainnya - - 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ukuran buku yang 
disukai peserta 
didik untuk bahan 
ajar 

85 A4 (210 x 297 mm) 62 72,94% 

A5 (148 x 210 mm) 14 16,47% 

B5 (176 x 250 mm) 11 12,94% 

Lainnya 3 3,53% 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Penggunaan simbol 
dan penomoran 

85 Angka arab 74 87,06% 

Angka romawi 15 17,65% 

Simbol 15 17,65% 

Lainnya - - 

 

2. Analisis Kebutuhan Guru Terhadap Pengembangan Bahan Ajar Tematik 

Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan 

Competency Based Training (CBT) 

Analisis kebutuhan guru terhadap pengembangan bahan ajar tematik keterampilan 

memahami perintah kerja tertulis dalam pendekatan competency based training (CBT) 

meliputi: a) aspek analisis kurikulum , b) kebutuhan guru terhadap bahan ajar tematik 

memahami perintah kerja tertulis dalam pendekatan competency based training (CBT), 

dan c) harapan guru terhadap pengembangan bahan ajar tematik perintah kerja tertulis 

dalam pendekatan competency based training (CBT). 

a) Analisis Kurikulum 

Indikator Pilihan Jawaban Guru SMK 1 
Bawen 

Guru SMK 1 
Pringapus 

(1) (2) (3) (4) 

Pandangan guru 
mengenai 
pembelajaran 
memahami 
perintah kerja 
tertulis dalam 
konteks bekerja 

Sangat penting √ √ 

Penting - - 

Biasa - - 

Tidak penting - - 

Lainnya - - 

Alasan Karena agar siswa 
bisa menerapkan di 
dunia kerja nanti 

Agar siswa dapat 
memahami perintah 
kerja dan 
melaksanakan 
perintah kerja dengan 
baik 



238 

 

(1) (2) (3) (4) 

Indikator yang 
dirumuskan 
untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 
memahami 
perintah kerja 
tertulis dalam 
konteks bekerja 

Mengidentifikasi 
informasi yang berkaitan 
dengan budaya kerja 
yang berlaku di tempat 
kerja secara kreatif 

√ √ 

Merencanakan tindak 
lanjut perintah 
berdasarkan catatan yang 
dibuat pada waktu 
membaca informasi dari 
perintah kerja tertulis 
secara komunikatif 

√ √ 

Membuat bagan/ 
prosedur kerja 
berdasarkan perintah 
kerja tertulis secara 
komunikatif 

√ √ 

Mengonfirmasikan 
rencana kegiatan yang 
akan dilakukan (secar 
lisan/tulisan) kepada 
pemberi perintah secara 
komunikatif 

√ √ 

Lainnya - - 

Alasan Sudah sesuai untuk 
mengukur 
penguasaan materi 
siswa 

Indikator-indikator di 
atas mendukung 
pembelajaran 
perintah kerja tertulis 

(1) (2) (3) (4) 

Penentuan 
keberhasilan 
peserta didik 
dalam 
pembelajaran 
memahami 

Pencapaian seluruh 
indikator pembelajaran 

√ √ 

Pencapaian KKM √ √ 

Lainnya - - 
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perintah kerja 
tertulis dalam 
konteks bekerja 

Alasan Indikator 
pembelajaran 
biasanya menjadi 
dasar penentuan 
KKM 

Dengan melihat 
pencapaian indikator 
dan KKM akan 
tergambar 
pemahaman siswa 
terhadap kompetensi 
dasar 

 

b) Analisis Kebutuhan Guru Terhadap Bahan Ajar Tematik Memahami Perintah 

Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Indikator Pilihan Jawaban Guru SMK 1 
Bawen 

Guru SMK 1 
Pringapus 

(1) (2) (3) (4) 

Sumber 
pemerolehan 
paparan materi 
memahami 
perintah kerja 
tertulis dalam 
konteks bekerja. 

Buku teks Bahasa 
Indoensia 

√ √ 

Internet √ √ 

Majalah √ - 

Surat kabar √ √ 

Lainnya √ (LKS) - 

Alasan Menambah materi 
yang kurang. 

Harapannya siswa 
akan lebih mudah 
memahami materi 
dalam KD ini 

(1) (2) (3) (4) 

Kelengkapan 
materi 
memahami 
perintah kerja 
tertulis yang 
diberikan 
kepada peserta 
didik 

Selengkap-lengkapnya √ - 

Sesuai kebutuhan peserta 
didik √ √ 

Sedikit materi yang 
disampaikan - - 

Tidak memberikan 
materi - - 
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Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Strategi yang 
digunakan 
dalam 
pembelajaran 
memahami 
perintah kerja 
tertulis 

Model konvensional 
dengan metode ceramah 

√ √ 

Meminta peserta didik 
untuk mencatat 

√ - 

Menggunakan bahan ajar 
cetak (modul, buku, 
LKS) 

√ √ 

Disertai dengan 
pemodelan oleh guru 

√ √ 

Disertai pemodelan dari 
media audio/audiovisual - - 

Lainnya - - 

Alasan Lebih mudah 
menyampaikan 
materi pada siswa. 

- 

(1) (2) (3) (4) 

Jenis bahan ajar 
yang digunakan 
dalam 
pembelajaran 
memahami 
perintah kerja 
tertulis 

Bahan ajar cetak √ √ 

Bahan ajar audiovisual - - 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Teknik dalam 
memberikan 
evaluasi 
pembelajaran 
memahami 
perintah kerja 
tertulis 

Lisan √ √ 

Tulis √ √ 

Lainnya - - 

Alasan Agar dapat 
mengukur 

- 
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kemampuan siswa. 

(1) (2) (3) (4) 

Bentuk soal 
yang digunakan 
dalam evaluasi 

Perintah praktik √ √ 

Pilihan ganda √ √ 

Esai √ √ 

Checklist - - 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Pengembangan 
bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis yang 
diinginkan guru 

Bahan ajar berisi materi 
dan contoh perintah 
kerja tertulis dalam 
konteks budaya kerja 
sesuai dengan 
kompetensi 
kehalian/kejuruan 

√ √ 

Bahan ajar berisi materi 
dan contoh perintah 
kerja tertulis dalam 
konteks budaya kerja 
saja 

- - 

Lainnya - - 

Alasan Mudah dipahami 
dan bermanfaat 
untuk dunia kerja. 

- 

 

c) Analisis Harapan Guru Terhadap Pengembangan Bahan Ajar Tematik Perintah 

Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training (CBT) 

Analisis harapan guru terhadap pengembangan bahan ajar keterampilan memahami 

perintah kerja tertulis dapat ditelusuri melalui beberapa indikator yang akan dijabarkan 

dalam empat aspek, yaitu (1) materi, (2) penyajian, (3) bahasa dan keterbacaan, dan (4) 

grafika. Keempat aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut. 
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(1) Aspek Materi 

Indikator Pilihan Jawaban Guru SMK 1 
Bawen 

Guru SMK 1 
Pringapus 

(1) (2) (3) (4) 

Materi yang harus 
ada dalam bahan 
ajar tematik 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 
konteks budaya 
kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Hakikat perintah kerja √ √ 

Hakikat perintah kerja 
tertulis √ √ 

Bentuk-bentuk perintah 
kerja tertulis 

√ √ 

Kiat merencanakan 
tindak lanjut terhadap 
perintah kerja tertulis 

√ √ 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Bentuk-bentuk 
perintah kerja 
tertulis yang paling 
sulit dipahami 
peserta didik 

Surat perintah √ - 

Surat tugas - - 

Surat edaran √ √ 

Surat peringatan - - 

Surat Pengumuman √ √ 

Memo √ - 

Disposisi √ √ 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Materi pelengkap 
yang harus ada 

Informasi kebahasaan 
(EYD) 

√ - 
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dalam bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 
konteks budaya 
kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Informasi budaya kerja √ √ 

Nilai-nilai 
kewirausahaan dalam 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 

√ √ 

Cerita sukses para 
wirausaha/ 
entrepreneur 

√ √ 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Bentuk materi yang 
diinginkan peserta 
didik dalam bahan 
ajar tematik 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 
konteks budaya 
kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Penjelasan materi 
secara lengkap dan 
runtut 

- - 

Penjelasan materi 
secara lengkap dan 
runtut dengan disertai 
contoh 

√ √ 

Penyajian contoh saja - - 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Contoh yang dapat 
dengan mudah 
diterima apabila 
penjelasan materi 
disertai dengan 
contoh  

Contoh yang disertai 
dengan penjelasan dan 
disesuaikan dengan 
konteks budaya kerja 
dalam kompetensi 
keahlian/kejuruan 

√ √ 

Contoh yang diperjelas 
dengan penjelasan saja - - 

Contoh saja - - 
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Lainnya - - 

Alasan Contoh yang 
disesuaikan dengan 
program keahlian 
akan lebih 
memudahkan siswa. 

- 

 

 

 

(2) Aspek Penyajian 

Indikator Pilihan Jawaban Guru SMK 1 
Bawen 

Guru SMK 1 
Pringapus 

(1) (2) (3) (4) 

Konsep penyajian 
materi dalam 
bahan ajar tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis konteks 
budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Diawali dengan paparan 
tujuan pembelajaran 

√ √ 

Diawali dengan manfaat 
pembelajaran 

√ √ 

Materi disimpulkan 
sendiri oleh peserta didik - √ 

Disajikan contoh/ 
pemodelan pada tiap bab √ √ 

Dilengkapi dengan nilai 
kewirausahaan pada tiap 
bab 

√ √ 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Bentuk pengantar 
dalam setiap 

Menjelaskan sekilas 
gambaran tentang materi 

√ √ 
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awalan materi 
dalam bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis konteks 
budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

yang akan dibahas 

Menjelaskan 
kebermanfaatannya 
dalam konteks budaya 
kerja 

√ √ 

Pengantar selalu 
dilengkapi dengan 
ilustrasi yang menarik 

√ √ 

Lainnya - - 

Alasan Untuk menarik 
minat siswa 
sebelum 
pembelajaran 
dimulai. 

- 

(1) (2) (3) (4) 

Sistematika 
penataan uraian 
materi dalam 
penyusunan bahan 
ajar tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis konteks 
budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Pengantar, isi, contoh, 
rangkuman, latihan   - - 

Pengantar, contoh, isi, 
rangkuman, latihan - - 

Pengantar, isi, contoh, 
latihan, rangkuman 

√ √ 

Lainnya 
- - 

Alasan 
- - 

(1) (2) (3) (4) 

Letak evaluasi 
yang ideal dalam 
bahan ajar 
keterampilan 
memahami 

Pada setiap bab dalam 
bahan ajar 

√ √ 

Hanya di akhir bahan 
ajar 

- - 
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perintah kerja 
tertulis konteks 
budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Lainnya - - 

Alasan 
- - 

(1) (2) (3) (4) 

Bentuk evaluasi 
dalam bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami 
perintah kerja 
tertulis konteks 
budaya kerja 
dalam pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Soal uraian 
√ √ 

Soal pilihan ganda 
√ √ 

Soal penguasaan materi √ √ 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(3) Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

Indikator Pilihan Jawaban Guru SMK 1 
Bawen 

Guru SMK 1 
Pringapus 

(1) (2) (3) (4) 

Ragam bahasa yang 
diinginkan guru 
dalam bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 
konteks budaya 
kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Ragam bahasa resmi √ √ 

Ragam bahasa santai √ √ 

Lainnya 
- - 

Alasan Lebih baik jika ada 
kombinasi dan 
penyesuaian antara 
bahasa resmi dan 
santai. 

- 

(1) (2) (3) (4) 

Pilihan kata yang Banyak menggunakan √ √ 
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diinginkan guru 
dalam bahan ajar 
tematik 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 
konteks budaya 
kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

istilah (ilmiah) 

Menggunakan istilah 
sehari-hari 

√ √ 

Lainnya 
- - 

Alasan 
- - 

(1) (2) (3) (4) 

Penggunaan bahasa 
secara umum dalam 
bahan ajar tematik 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 
konteks budaya 
kerja dalam 
pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Penulisan huruf dan 
tanda baca sesuai 
EYD 

- - 

Menggunakan pilihan 
kata yang tepat - - 

Penulisan huruf dan 
tanda baca sesuai 
EYD, menggunakan 
pilihan kata yang 
tepat, dan 
menggunakan kalimat 
efektif dan tidak 
ambigu 

√ √ 

Lainnya - - 

Alasan - Sesuai dengan mata 
pelajaran Bahasa 
Indonesia 

(1) (2) (3) (4) 

Struktur kalimat  
dalam bahan ajar 
keterampilan 
memahami perintah 
kerja tertulis 
konteks budaya 
kerja dalam 

Kalimat yang 
digunakan  efektif 
dan lugas 

√ √ 

Menggunakan 
kalimat majemuk 
bertingkat 

- - 
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pendekatan 
Competency Based 
Training (CBT) 

Kalimat yang 
digunakan  banyak 
mengandung istilah 

- - 

Lainnya - - 

Alasan Mudah dibaca dan 
dipahami. 

Kalimat yang efektif 
dan lugas akan 
membantu siswa 
dalam memahami 
materi 

 

(4) Aspek Grafika 

Indikator Pilihan Jawaban Guru SMK 1 Bawen Guru SMK 1 
Pringapus 

(1) (2) (3) (4) 

Pandangan guru 
terhadap bahan 
ajar yang menarik 

Menyajikan materi 
yang dekat dengan 
lingkungan peserta 
didik dan disertai 
dengan gambar 
ilustrasi 

√ √ 

Menyajikan hal-hal 
yang baru dengan 
gambar ilustrasi dan 
tata letak yang 
menarik 

√ √ 

Lainnya - - 

Alasan Agar menarik dan 
enak dipelajari. 

Materi yang dekat 
dengan lingkungan 
dan merupakan hal 
baru dengan tata 
letak menarik 
diharapkan akan 
lebih membantu 
pemahaman siswa 
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(1) (2) (3) (4) 

Ilustrasi gambar 
sebagai penunjang 
materi dalam 
bahan ajar 

Perlu √ √ 

Tidak perlu - - 

Lainnya - - 

Alasan - Kadang-kadang 
gambar bisa 
menunjang materi 
ajar 

(1) (2) (3) (4) 

Pewarnaan 
ilustrasi gambar 

Bewarna - √ 

Hitam putih √ √ 

Lainnya - - 

Alasan - Untuk tingkat SLTA 
kemungkinan 
gambar tidak harus 
bewarna. 

(1) (2) (3) (4) 

Ukuran ilustrasi 
gambar dalam 
bahan ajar 

Satu halaman buku - - 

Setengah halaman 
buku 

√ - 

Lainnya - √ 

Alasan - Yang lebih utama 
adalah materi, 
gambar adalah 
sebagai pelengkap. 

(1) (2) (3) (4) 

Ukuran huruf 
dalam bahan ajar 

12 √ √ 

16 - - 

20 - - 
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Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Bentuk huruf 
dalam bahan ajar 

Times new roman √ √ 

Comic sans Ms - - 

Arial - - 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Ukuran buku yang 
disukai guru untuk 
bahan ajar 

A4 (210 x 297 mm) √ √ 

A5 (148 x 210 mm) - - 

B5 (176 x 250 mm) √ - 

Lainnya - - 

Alasan - - 

(1) (2) (3) (4) 

Penggunaan 
simbol dan 
penomoran 

Angka arab √ √ 

Angka romawi - - 

Simbol - - 

Lainnya - - 

Alasan - - 
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Tabulasi Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pengembangan Bahan Ajar Tematik 

Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency 

Based Training (CBT)  

    

Tanggapan mengenai kesesuaian bahan ajar yang dikembangkan dilakukan kepada 

30 peserta didik yang berasal dari tiga program kejuruan berbeda (Perkebunan, 

Perhotelan, dan Multimedia) masing-masing 10 anak. Berikut merupakan tabulasi dari 

data yang diperoleh. 

 

No. Pernyataan Kategori 

Sangat 
Setuju 

Setuju Kurang 
Setuju 

Tidak 
Setuju 

1. Materi dalam bahan ajar 
mudah dipahami. 

__ 

 

29 1 __ 

2. Penataan bab teratur dan 
menyenangkan. 

__ 28 __ __ 

3. Bahasa dan kalimat mudah 
dipahami. 

__ 25 4 1 

4. Judul dan sampul buku 
menarik dan sesuai isi buku. 

__ 27 3 __ 

5. Huruf cetak/tulisan yang 
digunakan terbaca dengan 
jelas. 

1 29 __ __ 

6. Ukuran buku sudah sesuai 
harapan. 

2 26 2 __ 

7. Ilustrasi gambar menambah 
daya tarik dan memudahkan 
dalam memahami materi. 

7 21 2 __ 
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Tabulasi Penilaian Guru Terhadap Pengembangan Bahan Ajar Tematik 

Keterampilan Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency 

Based Training (CBT)  

    

Aspek Indikator Skor 

 

Total Nilai 

1 2 3 4 

Materi/ Isi 
Bahan Ajar 
 

Dapat menunjang 
pembelajaran 

G 1   80  170/2 85 

G 2    90 

Sesuai dan 
mendukung 
pencapaian KD 

G 1    90 180/2 90 

G 2    90 

Orisinal, tidak 
menimbulkan 
SARA dan 
deskriminasi gender 

G 1   80  170/2 85 

G 2    90 

Sesuai 
perkembangan ilmu 
mutakhir, sahih, 
akurat 

G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Sesuai G 1   80  160/2 85 

Lampiran 8 



253 

 

perkembangan 
kognitif peserta 
didik 

G 2   80  

Pengantar materi 
sudah memadai 

G 1   80  170/2 85 

G 2    90 

Ilustrasi mampu 
mendukung 
pembelajaran 
konteks kejuruan 

G 1    90 170/2 85 

G 2   80  

Muatan nilai 
kewirausahaan 

G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Rata-rata 84,37 

Penyajian 
 
 
 

Tata 
letak/sistematika  

G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Kerumitan 
penyajian 

G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Rata-rata 80 

Bahasa Etis, komunikatif, 
efektif dan efisien 

G 1    90 180/2 90 

G 2    90 

Kesesuaian dengan 
kaidah baku 

G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Kesesuaian 
pemilihan judul 

G 1    90 170/2 85 

G 2   80  

Rata-rata 85 

Grafika Kedinamisan dan 
estetika sajian ilustrasi 

G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Tipografi G 1   80  160/2 80 

G 2   80  
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Ukuran buku G 1    90 170/2 85 

G 2   80  

Komposisi warna pada 
sampul 

G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Tampilan tulisan G 1   80  160/2 80 

G 2   80  

Jenis dan ukuran huruf G 1    90 170/2 85 

G 2   80  

Rata-rata 81,67 

 

 

 

Matrik Prinsip Pengembangan Bahan Ajar Tematik Keterampilan 

Memahami Perintah Kerja Tertulis dalam Pendekatan Competency Based Training 

(CBT) 

 

Aspek Indikator 
 

Analisis 
Kebutuhan 

Prinsip 
Pengembang

an 

Pengembangan 
Bahan Ajar 

Materi Isi atau materi 
yang harus ada 
dalam bahan 
ajar 

Materi ajar yang  
memadai dan 
menunjang, serta 
disajkan secara 
lengkap mulai dari 
pengertian, bentuk-
bentuk, dan contoh. 

 

Kecukupan Pengembangan 
materi meliputi: 

a) hakikat perintah 
kerja, 

b) hakikat perintah 
kerja tertulis, 

c) bentuk-bentuk 
perintah kerja 
tertulis,  

d) kiat 
merencanakan 
tindak lanjut 
terhadap perintah 
kerja tertulis, 

Lampiran 9 
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Materi perintah 
kerja tertulis 
yang sulit 
dipahami 

Beberapa bentuk 
perintah kerja 
tertulis yang sering 
dijumpai dalam 
dunia kerja masih 
sulit dipahami 
peserta didik.  

Kecukupan Pengembangan 
materi bentuk-bentuk 
perintah kerja 
meliputi: 

a) surat perintah 
b) surat tugas 
c) surat edaran 
d) surat peringatan 
e) surat 

pengumuman 
f) memo  
g) disposisi 

Materi 
pelengkap 
dalam bahan 
ajar 

Materi pelengkap 
yang mampu 
menambah 
wawasan berkaitan 
dengan kompetensi 
perintah kerja 
tertulis, kompetensi 
kejuruan, dan 
budaya kerja 

Relevansi Pengembangan 
materi pelengkap 
meliputi: 

a) informasi 
kebahasaan 
(EYD) dan atau 
tokoh bahasa 

b) informasi budaya 
kerja 

c) cerita sukses 
wirausaha/ 
entrepreneur 

Kelengkapan 
materi dengan 
contoh 

Pemaparan materi 
secara lengkap dan 
runtut dengan 
disertai contoh 

Kecukupan Pengembangan yang 
dilakukan adalah 
dengan melengkapi 
contoh yang disertai 
dengan penjelasan 
dan disesuaikan 
dengan konteks 
budaya kerja dalam 
kompetensi 
keahlian/kejuruan 

Penyajian Konsep 
penyajian materi 

Penyajian materi 
perlu didahului 
dengan pengantar 
berupa tujuan dan 
manfaat 
pembelajaran 

Relevansi Tujuan dan manfaat 
pembelajaran 
dicantumkan secara 
eksplisit dalam peta 
konsep pembelajaran 
sehingga mudah 
dipahami. 

Sitematika 
penyajian teori 

Keruntutan dalam 
penyajian bahan 

Konsistensi Teori disajikan 
dengan alur yang 
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ajar mulai dari 
pengantar, isi, 
contoh, rangkuman, 
latihan.   

runtut mulai dari 
pengantar, isi, 
contoh, rangkuman, 
dan latihan. 

Letak dan 
bentuk evaluasi 

Perlu adanya 
evaluasi pada setiap 
akhir bab. 

Konsitensi Evaluasi berupa soal 
penguasaan materi 
bentuk pilihan ganda 
dan esai diletakkan 
pada setiap akhir 
bab. 

Bahasa 
dan 
Keterba
caan 

Ragam bahasa 
yang digunakan 

Penggunaan ragam 
bahasa resmi, 
dengan 
mengutamakan 
prinsip baik dan 
benar serta Ejaan 
Yang 
Disempurnakan 
(EYD). 

Relevansi Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 
sesuai dengan aturan 
EYD menjadi pakem 
utama dalam 
penyusunan materi 
terutama dalam isi, 
contoh, rangkuman, 
latihan, maupun 
informasi pelengkap 
khususnya informasi 
kebahasaan. 

Pilihan kata dan 
struktur kalimat 

Pilihan kata yang 
ringan, yang sering 
dijumpai dalam 
bahasa sehari hari 
dengan struktur 
kalimat yang 
efektif dan lugas. 

Konsistensi Pilihan kata yang 
santai dan sesuai 
dengan kehidupan 
sehari-hari 
diterapkan dalam 
penyusunan 
pengantar, contoh, 
dan informasi 
pelengkap yang 
berkitan dengan 
budaya kerja dan 
kewirausahaan. 

Grafika Gambar ilustrasi Ilustrasi dan 
gambar pendukung 
yang sesuai dengan 
materi perintah 
kerja tertulis. 

Relevansi Bentuk 
pengembangan 
meliputi: 

a) penggunaan 
ilustrasi yang 
mendukung 
materi perintah 
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kerja tertulis dan 
budaya kerja 
sesuai dengan 
kompetensi 
kejuruan 

b) penggunaan 
ilustrasi sampul 
yang disesuaikan 
dengan isi 
keseluruhan 
bahan ajar 
perintah kerja 
tertulis dan 
menggambarkan 
kompetensi 
kejuruan. 

Pewarnaan Ilustrasi dan 
gambar pendukung 
dalam bahan ajar 
yang bewarna, 
dengan pilihan 
warna yang lembut. 

Relevansi Bentuk 
pengembangan 
meliputi: 

a) penggunaan 
warna yang tidak 
terlalu mencolok, 
sesuai dengan 
tingkat 
kedewasaan 
peserta didik 

b) penggunaan 
warna pada 
sampul 
disesuaikan 
dengan gambar 
ilustrasi yang 
menggambarkan 
kompetensi 
kejuruan. 

Bentuk dan 
Ukuran huruf 

Times new roman 
dengan ukuran 11 

Kecukupan Bentuk 
pengembangan 
meliputi: 

a) Ukuran huruf 11 
digunakan pada 
materi inti  

b) variasi 
penggunaan 
bentuk dan 
ukuran huruf juga 
dilakukan, 
terutama pada 
bagian contoh 
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perintah kerja 
tertulis dan 
informasi 
pelengkap. 

Ukuran buku A4 (210 x 297 mm) Kecukupan Ukuran buku dipilih 
sesuai dengan 
keinginan responden 
yakni ukuran B5 
(210 x 297 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SWOT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR TEMATIK 
KETERAMPILAN MEMAHAMI PERINTAH KERJA TERTULIS DALAM 

PENDEKATAN COMPETENCY BASED TRAINING (CBT) 
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 S: Strength 

1. Keunggulan dari segi fisik, 
ukuran bahan ajar yang medium 
(B5) dengan ketebalan yang 
sesuai kebutuhan peserta didik 
memudahkan mobilitas buku bagi 
pengguna. 

2. Dari segi isi, penyajian contoh 
sesuai konteks kompetensi 
kejuruan memberikan 
kebermaknaan dan motivasi bagi 
peserta didik 

3. Informasi pelengkap yang mampu 
menginspirasi peserta didik dalam 
berwirausaha. 
 

W: Weakness 

1. Variasi penyajian contoh 
bentuk perintah kerjayang 
kurang beragam. 

2. Konteks kejuruan yang sudah 
difokuskan pada tiga program 
kejuruan sehingga bahan ajar 
kurang bisa diberlakukan 
secara general. 
 

 

O: Opportunity 

1. Tingginya kebutuhan guru 
dan peserta didik terhadap 
bahan ajar SMK. 

2. Minimnya ketersediaan 
pilihan bahan ajar yang 
mumpuni untuk digunakan 
dalam pembelajaran 
memahami perintah kerja 
tertulis di SMK. 

3. Dukungan kurikulum 2013 
terhadap pembelajaran 
dalam konteks tematik. 

Strategi S-O 

Menggandeng berbagai instansi yang 
terkait seperti Dinas Pendidikan, Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan, serta  
MGMP untuk bersama 
mengembangkan bahan ajar SMK 
yang disesuaikan dengan konteks 
kompetensi kejuruan 

 

Strategi W-O  

Pengujicobaan bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah 
kerja tertulis dalam pembelajaran 
sebagai pioner sekaligus inspirator 
bagi peneliti lain untuk 
mengembangkan bahan ajar 
dengan konteks kejuruan lain.  

T: Threats 

1. Kesenjangan program 
kejuruan lain yang juga 
mengharapkan 
pengembangan bahan ajar 
sejenis. 

2. Ketergantungan guru 
terhadap bahan ajar 
sehingga menurunkan 
motivasi dan kreativitas 
dalam mengajar. 

3. Sulitnya permodalan untuk 
promosi dan penggunaan 
produk dalam skala makro. 
 

Strategi S-T 

Pengoptimalan sosialisasi penggunaan 
bahan ajar bagi pengguna, termasuk 
latar belakang dan tujuan awal dari 
pengembangan bahan ajar tematik 
keterampilan memahami perintah kerja 
tertulis. 

Strategi W-T 

Memaksimalkan promosi yang 
menarik kepada lembaga 
percetakan dan pemerhati 
pendidikan SMK untuk 
pemanfaatan produk bahan ajar 
secara masal dalam skala makro. 

 

 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 


