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SARI 

Darojat, Stillia Mubarokah. 2015. “Pengembangan Bahan Ajar Memproduksi 

Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya Kebumen untuk Siswa SMP”. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Dr. Haryadi, M.Pd. 

Kata Kunci: bahan ajar, menulis teks deskriptif, nilai budaya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

memproduksi teks deskriptif siswa SMP adalah terpenuhinya bahan ajar selain 

buku teks. Selain itu, bahan ajar yang tersedia saat ini kurang dapat memenuhi 

kebutuhan pembelajaran siswa karena isi yang memuat materi di dalamnya kurang 

variatif dan kurang mendalam. Selain harus memenuhi karakteristik kurikulum 

2013 yaitu berbasis teks, bahan ajar yang digunakan membutuhkan muatan 

pendidikan karakter. Hal itu dapat diwujudkan salah satunya  dengan muatan nilai 

budaya agar siswa dapat belajar memahami teks sekaligus melestarikan 

kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan 

bahan ajar memproduksi teks dekriptif untuk siswa SMP bermuatan nilai budaya 

agar wawasan yang diperoleh dapat berimbang.  

Bahan ajar yang dikembangkan ini selain dapat digunakan untuk proses 

pembelajaran di dalam kelas oleh guru, juga dapat digunakan sebagai pegangan 

siswa dalam belajar menulis teks deskripsi secara mandiri. Permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebutuhan siswa dan guru 

terhadap bahan ajar pembelajaran memproduksi teks deskriptif bermuatan nilai 

budaya Kebumen untuk siswa SMP?, (2) bagaimana prinsip-prinsip 

pengembangan bahan ajar pembelajaran memproduksi teks deskriptif bermuatan 

nilai budaya Kebumen untuk siswa SMP?, (3) bagaimana prototype bahan ajar 

pembelajaran teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen dengan kebutuhan 

siswa dan guru SMP untuk pembelajaran memproduksi teks deskriptif?, (4) 

bagaimana validasi terhadap prototype bahan ajar memproduksi teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa SMP? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan R&D (Research and 

Development) yang dilakukan dalam enam tahap. Tahap tersebut adalah (1) 

potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, 

(5) revisi dan perbaikan desain. Subjek dalam penelitian ini adalah 60 siswa kelas 

VII yang terdiri atas siswa dari SMP 2 Negeri Semarang, SMP 5 Negeri 

Semarang, dan SMP 21 Negeri Semarang, serta  6 guru yang terdiri atas 2 guru 

dari sekolah tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

angket untuk memperoleh data kebutuhan bahan ajar menulis teks deskriptif bagi 

siswa kelas VII SMP. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif yaitu mengarah pada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, dan mentranformasikan data mentah yang ada di lapangan. 

Keseluruhan dari data inilah akan dikembangkan prototype bahan ajar menulis 

teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa SMP kelas VII. 
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Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah: (1) berdasarkan analisis 

kebutuhan siswa dan guru terhadap bahan ajar memproduksi teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya adalah: (a) ditinjau dari segi materi, siswa dan guru 

membutuhkan bahan ajar yang memuat materi, contoh, dan cara menulis teks 

deskriptif secara runtut di dalamnya, (b) ditinjau dari segi bentuk bahan ajar, 

siswa dan guru membutuhkan bahan ajar berbentuk buku sebagai bahan tambahan 

dalam pembelajaran menulis teks deskriptif, (c) ditinjau dari segi kelayakan isi, 

siswa dan guru membutuhkan bahan ajar berbentuk buku yang sederhana dan 

memuat satu indikator dengan pembahasan runtut, jelas, dan menarik, (d) ditinjau 

dari segi grafika, siswa dan guru membutuhkan bahan ajar buki yang memiliki 

desain sederhana namun tetap elegan dengan tampilan gambar yang disesuaikan 

dengan karakter siswa kelas VII; (2) berdasarkan prinsip pengembangan bahan 

ajar terdapat empat dimensi. Dimensi tersebut adalah: (a) dimensi kelayakan isi , 

(b) dimensi kelayakan penyajian, (c) dimensi kelayakan bahasa, (d) dimensi 

kelayakan kegrafikaan; (3) berdasarkan prototype bahan ajar, buku bahan ajar 

disusun dengan ukuran b5 yang berisi 50 halaman. Materi yang terdapat dalam 

buku bahan ajar disusun berdasarkan analisis angket kebutuhan siswa dan guru 

serta prinsip pengembangan; (4) berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh 

guru dan ahli, dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) aspek halaman awal 

diperoleh nilai rata-rata ahli sebesar 65, dan dari guru sebesar 88,55. Berdasarkan 

kedua nilai tersebut, diperoleh rata-rata sebesar 76,8, (b) aspek materi diperoleh 

rata-rata dari ahli sebesar 75, dan dari guru sebesar 87,5. Berdasarkan kedua nilai 

tersebut diperoleh rata-rata sebesar 84,58, (c) aspek bahasa dan keterbacaan 

diperoleh rata-rata dari ahli sebesar 75, dan dari guru sebesar 87,5. Berdasarkan 

kedua nilai tersebut diperoleh rata-rata sebesar 81,25, (d) aspek grafika diperoleh 

rata-rata dari ahli sebesar 72,5, dan dari guru sebesar 81,25. Berdasarkan kedua 

nilai tersebut diperoleh rata-rata sebesar 76,8.  

Saran dari hasil penelitian ini adalah: (1) hendaknya guru dan orang tua 

senantiasa memberikan pengalaman dan motivasi kepada siswa untuk selalu 

belajar menulis, dengan memanfaatkan bahan ajar yang telah dikembangkan oleh 

berbagai penelitian, (2) untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, 

hendaknya dalam pembelajaran guru mengembangkan desain pembelajaran 

menulis yang menarik, menyenangkan, dan mencerdaskan, (3) perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut terhadap bahan ajar menulis teks deskripsi bermuatan nilai 

budaya untuk melengkapi kekurangan pada bahan ajar tersebut serta untuk 

menguji keefektifan penggunaan bahan ajar menulis teks deskripsi bermuatan 

nilai budaya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan 

siswa di Indonesia agar menjadi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu, diharapkan pula agar 

siswa mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara 

dan peradaban dunia. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP menekankan 

pada pembelajaran berbasis teks. Teks dimaknai sebagai satuan bahasa yang 

mengungkapkan makna secara kontekstual serta tidak diartikan sebagai bentuk 

dua bahasa tulis. Berdasarkan Seminar Nasional Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia pada Sabtu, 3 November 2014 “Pembelajaran Berbasis Teks dalam 

Kurikulum 2013”, disampaikan bahwa teks adalah sesuatu yang berkaitan dengan 

bahasa, yang menggunakan suatu media atau perantara yang memiliki arti bagi 

orang yang paham tentang bahasa (Halliday & Matthiesen 2004:1 dalam makalah 

Wiranto, 2014:1). 

Pembelajaran berbasis teks, pelajaran bahasa Indonesia diajarkan bukan 

sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang mengemban 

fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya pada konteks sosial-

budaya akademis. Selain itu, dalam pembelajaran berbasis teks siswa 

menggunakan bahasa tidak hanya dijadikan sebagai sarana komunikasi tetapi 

sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir 
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tersebut dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang berupa teks. Sebelum 

membuat sebuah teks harus memahami kaidah teks tersebut. Proses memahami 

kaidah teks oleh siswa dalam kurikulum 2013 tidak dilakukan secara 

konvensional. Berbagai cara dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan siswa 

terhadap pemahaman teks, salah satunya adalah mengembangkan bahan ajar agar 

substansi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 dapat terpenuhi. 

Menurut Abidin (2014:263) bahan ajar yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran pada konteks kurikulum 2013 memang tidak jauh berbeda dengan 

bahan ajar kurikulum 2006. Namun demikian, kurikulum 2013 menitikberatkan 

pada penyederhanaan konten kurikulum dan penerapan tematik integratif tentu 

saja akan berdampak pula pada penyediaan bahan ajar baru. Penyederhanaan 

konten kurikulum dipandang perlu dilakukan sejalan dengan hasil penelitian 

terhadap kurikulum 2006 yang menunjukkan masih ada beberapa permasalahan di 

dalamnya. Kemendikbud (Abidin, 2014:265) menyatakan beberapa permasalahan 

mendasar yang berhubungan dengan konten materi kurikulum 2006 adalah  (1) 

konten kurikulum yang masih terlalu padat, ditunjukkan dengan banyaknya mata 

pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui 

tingkat perkembangan usia anak; (2) materi pembelajaran belum sepenuhnya 

berbasis kompetensi sesuai tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (3) 

kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi 

pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) 
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belum terakomodasi di dalam kurikulum; dan (4) materi pembelajaran belum peka 

dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, 

maupun global. Bertemali dengan fenomena tersebut pastinya pemerintah telah 

mempersiapkan sejumlah bahan ajar baru yang akan digunakan para siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013.  

Berkaitan dengan pengubahan beberapa sistem pembelajaran, kendala 

yang dihadapi adalah mencetak dan mendistribusikan bahan ajar yang akan 

digunakan. Selain itu, bahan ajar yang digunakan guru dari sumber lain juga 

belum memenuhi kriteria untuk konteks kurikulum 2013. Hal itu dapat dibuktikan 

berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Semarang, 

kebutuhan siswa dan guru terhadap bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran berbasis teks semakin bertambah dan kompleks.  

Salah satu bahan ajar yang sudah digunakan dalam pembelajaran di kelas 

adalah buku siswa yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap sekolah. Buku 

siswa yang berjudul “Bahasa Indonesia Sebagai Wahana Pengetahuan” disusun 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, hasil amatan dari 

beberapa toko Buku. Misalnya, Binar Bahasa Indonesia untuk kelas VII SMP dan 

MTS Semester 1 (Wahyuningsih 2013), Mahir Berbahasa Indonesia (Isnatun 

2013), dan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas VII SMP dan MTS (Waluyo 

2013). Buku-buku ini menjadi buku pengayaan selain buku siswa dan buku guru 

yang telah disediakan pemerintah.  

Bahan ajar yang tersedia saat ini kurang dapat memenuhi kebutuhan 

pembelajaran siswa karena isi yang memuat materi di dalamnya kurang variatif 
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dan kurang mendalam. Keberadaan buku yang ada di sekolah juga tidak semuanya 

memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Buku-buku yang 

direkomendasikan dari pemerintah dan pusat perbukuan seharusnya dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa serta memenuhi beberapa kriteria (Purwani, 

2014:2). Kriteria utama adalah buku pengayaan tersebut telah melalui tahap 

verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang 

pembelajaran bahasa Indonesia. Kriteria selanjutnya adalah buku tersebut berlaku 

sesuai dengan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia sebelum akhirnya 

beredar di kalangan siswa. Peningkatan bahan ajar dari segi kualitas perlu 

dilakukan tanpa terlepas dari segi kuantitas. Hal itu dimaksudkan agar efektivitas 

belajar siswa semakin meningkat karena waktu untuk bertatap muka dengan guru 

sangat terbatas. Siswa belajar selain dari guru saat bertatap muka di kelas juga 

dilakukan secara mandiri di rumah, perpustakaan, maupun di tempat les. Oleh 

karena itu, buku yang berkualitas akan menjamin efektivitas belajar siswa.   

Selain harus memenuhi karakteristik Kurikulum 2013, yaitu berbasis teks, 

bahan ajar yang digunakan harus memuat pendidikan karakter di dalamnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa Kurikulum 2013 tidak hanya pengetahuan dan 

keterampilan, tetapi juga spiritual dan sikap sosial. Bahan ajar yang digunakan 

untuk menunjang kurikulum 2013 perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

guru dan siswa khususnya dalam pembelajaran menulis teks deskriptif.  Bahan 

ajar yang akan dikembangkan adalah bahan ajar yang bermuatan nilai budaya 

Kebumen yaitu kesenian Ebeg. Ebeg merupakan kesenian daerah yang digunakan 

oleh masyarakat pada zaman penjajahan sebagai alat untuk melawan penjajah 
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karena pada zaman itu masyarakat tidak mungkin melawan penjajah hanya 

bermodalkan tombak dan parang. Pada akhirnya, masyarakat menggunakan 

kesenian Ebeg dengan berbagai punggawa, salah satunya adalah kuda lumping 

yang terbuat dari anyaman bambu dalam melawan penjajah. Kesenian Ebeg 

merupakan kesenian masyarakat Kebumen yang masih dilestarikan di beberapa 

tempat salah satunya adalah desa Wonokromo kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen. Masyarakat biasa mementaskan kesenian tersebut dalam acara 

pernikahan, khitanan hingga hari besar Negara. 

Kesenian Ebeg dirasa dapat menunjang pembelajaran karakter siswa 

sesuai kurikulum 2013. Pemahaman siswa terhadap nilai budaya Ebeg dapat 

digunakan dalam pengembangan bahan ajar teks kurikulum 2013. Salah satu teks 

yang dapat menggambarkan kesenian Ebeg serta nilai budayanya adalah teks 

deskriptif melalui kegiatan memproduksi teks deskriptif. Bahan ajar yang khusus 

melatih dan meningkatkan keterampilan memproduksi teks deskriptif masih perlu 

dikembangkan, salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah bahan ajar 

bermuatan nilai budaya. Seperti uraian sebelumnya, siswa perlu mengenal budaya 

daerah agar tidak menjadi asing terhadap budaya yang membesarkan siswa.  

Memproduksi teks atau menulis sebuah karangan merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang produktif dan ekspresif 

serta berhubungan dengan pemikiran siswa dan hasil pemikiran siswa yang 

dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Kemampuan memproduksi sebuah karangan 

merupakan proses belajar yang memerlukan ketekunan, semakin rajin berlatih 
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maka kemampuan tersebut semakin meningkat dan akan terlihat kemampuan 

intelektual seseorang di dalam hasil karangannya. Hal itulah yang menjadikan 

menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif dan selalu berhubungan 

dengan penalaran siswa serta hasil temuan dalam pembelajaran dapat dibuktikan 

dari kegiatan menulis.  

Bahan ajar memproduksi teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen   

diharapkan dapat membantu guru dalam membelajarkan dan mempraktikkan 

memproduksi teks deskriptif pada siswa kelas VII SMP agar pembelajaran 

berbasis teks pada kurikulum 2013 dapat terlaksana tanpa meninggalkan nilai-

nilai budaya yang ada dalam masyarakat.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Keterampilan memproduks deskriptif siswa kelas VII SMP masih kurang 

optimal. Masalah yang muncul dalam keterampilan memproduksi deskriptif dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

yang berasal dari diri siswa. Siswa masih kesulitan dalam menulis teks deskriptif 

serta kurang terampil dalam memilih kosakata. Selain itu, masalah yang timbul 

tentang bahan ajar memproduksi teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen 

untuk jenjang SMP beragam. Pertama, bahan ajar yang digunakan untuk 

menunjang pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 masih sangat minim. 

Bahan ajar yang khusus untuk melatih dan meningkatkan keterampilan 

memproduksi teks deskriptif masih jarang ditemukan.  

Kedua, buku siswa yang disediakan pemerintah belum mampu memenuhi 

kebutuhan pembelajaran berbasis teks pada Kurikulum 2013. Bahan ajar yang 
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dapat dijumpai saat ini hanya memfokuskan pada pengetahuan dan keterampilan 

saja, hal ini dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran teks 

deskriptif yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Selain itu, nilai budaya sebagai 

wujud melestarikan kearifan lokal juga perlu disisipkan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia berbasis teks. Nilai budaya yang berkaitan dengan salah satu 

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa yaitu ranah sikap.  

Ketiga, siswa membutuhkan inovasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013. 

Perubahan kurikulum akan dirasakan siswa apabila siswa mengalami perbedaan 

dalam kegiatan pembelajaran. Siswa membutuhkan sebuah inovasi untuk 

mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks.  

Keempat, guru membutuhkan bahan ajar untuk mendukung proses 

pembelajaran yang variatif. Pembelajaran berbasis teks dapat dilakukan dengan 

berbagai variasi, salah satunya dapat ditunjang dengan bahan ajar pembelajaran 

yang kompleks. Bahan ajar yang variatif dapat mengantarkan siswa untuk 

memperoleh pencapaian kompetensi dasar siswa yang masih belum banyak 

dijumpai. Saat ini guru masih mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan ajar 

yang dapat melengkapi pembelajaran teks deskriptif. Guru membutuhkan bahan 

ajar yang lebih variatif agar mampu mengubah pola pikir siswa terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia yang konvensional.  

Kelima, bahan ajar yang disediakan pemerintah untuk memenuhi 

kurikulum 2013 mengalami kendala dalam pendistribusian. Apabila daerah 

terpencil belum bisa menikmati bahan ajar yang disediakan, guru dan siswa 
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mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia. Kebutuhan bahan ajar dalam 

hal ini sangatlah dibutuhkan.  

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi 

pada upaya untuk membantu siswa kelas VII SMP dalam meningkatkan 

keterampilan memproduksi teks deskriptif dengan menggunakan bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen bagi siswa kelas VII 

SMP. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran masih belum 

variatif, hal itu dapat dilihat dari isi bahan ajar yang masih membelajarkan semua 

KD di dalamnya. Selain itu, bahan ajar yang praktis juga dibutuhkan oleh siswa 

agar dapat digunakan untuk pembelajaran siswa secara mandiri. Siswa dan Guru 

juga membutuhkan bahan ajar yang lebih variatif tanpa meninggalkan nilai 

budaya dalam kearifan lokal serta memenuhi pembelajaran bahasa Indonesia 

kurikulum 2013.  

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah utama yang dikaji di atas, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kebutuhan siswa dan guru terhadap bahan ajar pembelajaran 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa 

SMP menurut persepsi guru dan siswa? 

2. Bagaimana prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar pembelajaran 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa 

SMP? 
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3. Bagaimana prototype bahan ajar pembelajaran teks deskriptif bermuatan 

nilai budaya Kebumen dengan kebutuhan siswa dan guru SMP untuk 

pembelajaran menulis teks deskriptif? 

4. Bagaimana validasi terhadap prototype bahan ajar menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa SMP? 

1.5 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsi kebutuhan siswa dan guru terhadap bahan ajar pembelajaran 

memproduksi teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk 

siswa SMP menurut persepsi guru dan siswa. 

2. Merumuskan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar pembelajaran 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa 

SMP? 

3. Menyusun prototype bahan ajar pembelajaran teks deskriptif bermuatan 

nilai budaya Kebumen dengan kebutuhan siswa dan guru SMP untuk 

pembelajaran menulis teks deskriptif? 

4.  Memvalidasi prototype bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai 

budaya Kebumen untuk siswa SMP?  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penambah khasanah dalam menulis petunjuk. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan penelitian pendidikan 

di Indonesia khususnya pada bidang penelitian pengembangan. 

Manfaat praktis penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat, 

khususnya bagi siswa, guru, dan penelitian yang lain. Secara praktis, hasil 

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia terutama kompetensi memproduksi teks 

deskriptif sehingga keterampilan menulis siswa dapat meningkat dan berkembang. 

Bagi siswa dengan adanya penelitian ini akan mempermudah siswa dalam menulis 

teks deskriptif. Selain itu, dengan adanya penelitian ini siswa mendapat 

pengalaman belajar yang bermakna melalui sebuah pembelajaran yang tidak 

hanya menyenangkan, tetapi juga mencerdaskan, serta menambah wawasan siswa 

dengan mengenal nilai budaya sekitar. 

Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan memproduksi teks 

deskriptif bagi siswa serta guru. Selain itu, hasil dari penelitian ini akan 

membantu guru dalam mendesain pembelajaran memproduksi teks deskriptif 

dengan konsep yang menyenangkan dan mencerdaskan. Guru akan terpacu untuk 

melaksanakan pelajaran yang lebih variatif dan inovatif. 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 

bidang menulis dan meningkatkan prestasi siswa. Penelitian ini juga memberikan 
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sebuah bentuk bahan ajar baru dengan teknik yang baru dalam pembelajaran 

memproduksi teks deskriptif. Bahan ajar yang peneliti hasilkan mampu menjadi 

solusi dalam pembelajaran memproduksi teks deskriptif bermuatan nilai budaya. 

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dijadikan pelengkap terutama dalam 

hal mengembangkan teori baru dalam hal keterampilan memproduksi teks 

deskriptif. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian 

pengembangan khususnya keterampilan memproduksi teks deskriptif pada 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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  BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian dalam bidang pendidikan, terutama penelitian yang 

berhubungan dengan pengembangan bahan ajar sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti lain. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang selama ini 

berlangsung. Penelitian yang dilakukan tentunya masih banyak kendala sehingga 

perlu adanya penelitian kembali dengan belajar dari kekurangan-kekurangan 

penelitian sebelumnya. Penelitian yang mengalami kendala harus melakukan 

usaha perbaikan, upaya perbaikan tersebut dilakukan dengan menggunakan 

berbagai piranti pembelajaran yang efektif, yaitu bahan ajar, model, metode, 

media, dan teknik. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian dalam 

penelitian ini antara lain, Ikeguchi (1997), Wood (2004), Haryanto (2009), 

Tryanasari  (2009), Wijayanti  (2011), Nurhasanah (2012), Astrini (2013),  Lestari 

(2015). 

 Penelitian Ikeguchi (1997) dengan judul “Teaching Intregated Writing 

Skills” menyajikan suatu teknik intregasi di kelas menulis advence yang telah terbukti 

berhasil dalam mengajarkan keterampilan menulis dengan memadukan atau 

mengintreagrasikan membaca, berbicara, dan mendengarkan. Menulis dengan fokus 

pada keterampilan terintregrasi merupakan laporan yang berhasil dan efektif untuk 

membelajarkan teknik yang digunakan dengan mahasiswa Jepang dalam menulis 

advance classes. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan 
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penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya adalah pada subjek penelitian. 

Penelitian Ikeguchi dan penelitian peneliti sama-sama meneliti keterampilan menulis 

kebahasaan. Perbedaannya adalah jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data 

penelitiannya. Ikeguchi melakukan penelitian eksperimen, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian pengembangan. Selain itu, penelitian Ikeguchi mengambil 

sumber data penelitian dengan tingkat perguruan tinggi, sedangkan peneliti 

mengambil sumber data penelitian tingkat pendidikan SMP. 

Penelitian tentang teks dalam pembelajaran dilakukan oleh Wood (2004) 

yang berjudul “The Teaching and Learning of Narrative in English and Modern 

Foreign Language”. Penelitian ini membahas bahwa pengajaran dan 

pembelajaran teks narasi harus dilakukan secara kreatif dengan membuat 

perencanaan yang matang serta penggunaan media yang menarik peserta didik 

sehingga peserta didik merasa senang dalam mengikuti pembelajaran teks narasi. 

Perencanaan dan penggunaan media juga akan memudahkan guru dalam 

mengajarkan teks narasi. Persamaan penelitian oleh Wood (2004) dengan 

penelitian ini adalah fokus yang diteliti yaitu pembelajaran menulis atau 

kebahasaan. Jika Wood (2004) dalam teks narasi, sedangkan penelitian ini dalam 

teks deskriptif. 

Penelitian pengembangan bahan ajar juga dilakukan oleh Haryanto (2009). 

Penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Membacakan Puisi Untuk 

Siswa SMA Dengan Teknik Latihan Menyiasati Puisi” ini berhasil mendapatkan 

nilai baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil penilaian para ahli sebagai berikut: a) 

guru memberikan nilai 94, 13 dan b) ahli memberikan nilai 89,7, dengan hal itu 

dapat disimpulkan bahwa prototipe bahan ajar buku panduan membacakan puisi 
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memperoleh nilai baik. Selain itu, keefektifan bahan ajar terhadap terhadap 

pembelajaran terlihat pada perubahan positif setelah guru menggunakan buku 

panduan berlatih membacakan puisi di kelas.  Siswa lebih memiliki ketertarikan 

dalam pembelajaran sehingga berdampak  positif pada peningkatan kemampuan 

membacakan puisi yang dimiliki siswa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Haryanto (2009) dengan penelitian yang dillakukan peneliti adalah kemampuan 

siswa dan pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Adapun perbedaannya 

terletak pada tingkat sekolahnya, jika penelitian ini adalah untuk siswa SMP, 

sedangkan penelitian tersebut adalah untuk tingkat SMA.  

Tryanasari (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Bahan Ajar Keterampilan Menulis Resensi dengan Teknik Cutting and Glueing 

bagi Siswa SMP Kelas IX” memperoleh hasil penelitian, yaitu: (1) bahan ajar 

menulis resensi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa; (2) hasil penilaian 

terhadap bahan ajar menulis resensi dengan teknik cutting and glueing yang 

diberikan oleh guru sebesar 92,3 dan ahli sebesar 87,2; (3) hasil perbaikan 

terhadap bahan ajar yang meliputi keaktifan siswa, sampul bahan ajar, 13 

penempatan daftar isi, dan penempatan nomor halaman; (4) panduan bahan ajar, 

meliputi panduan silabus, RPP, evaluasi, dan pelaksanaan pembelajaran; (5) hasil 

tes prapemberlakuan bahan ajar menulis resensi dengan teknik cutting and glueing 

dalam pembelajaran menulis resensi pada kelas IXC menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 60,3, sedangkan kelas IXD 62,20. Setelah diberikan pemberlakuan bahan 

ajar tersebut, nilai rata-rata siswa kelas IXC menjadi 77,47, sedangkan kelas IXD 

sebesar 79,26; dan (6) sikap pembelajaran yang meliputi (a) sikap siswa kelas 
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IXC yang mengalami peningkatan selama pembelajaran sebesar 19,34%, yaitu 

dari 50,66% menjadi 70%, sedangkan kelas IXD sebesar 24,12%, yaitu dari 52,35 

menjadi 76,47. 

Penelitian Tryanasari dan penelitian peneliti memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tryanasari dengan peneliti 

terletak pada jenis penelitian. Penelitian Tryanasari dan penelitian peneliti sama-

sama merupakan penelitian pengembangan bahan ajar. Perbedaannya terletak 

pada subjek penelitian dan sumber data penelitian. Tryanasari meneliti 

keterampilan menulis resensi, sedangkan peneliti meneliti keterampilan menulis 

teks deskriptif. Sumber data penelitian Tryanasari adalah siswa SMP kelas IX, 

sedangkan yang menjadi sumber data penelitian peneliti adalah siswa SMP kelas 

VII. 

Penelitian Wijayanti (2011) dengan judul “Pengembangan Buku Panduan 

Menulis Surat Dinas Berbasis Kegiatan Siswa SMP dengan Pendekatan 

Kontekstual” membuktikan bahwa siswa mengikuti pembelajaran menulis dengan 

baik. Pemanfaatan bahan ajar sangat membantu siswa dalam memahami pelajaran. 

Berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap buku panduan menulis 

surat dinas maka dapat ditentukan prinsip-prinsip pengembangan buku panduan 

menulis surat dinas yang meliputi (1) dimensi isi buku panduan menulis surat 

dinas, (2) dimensi penyajian buku panduan, (3) dimensi bahasa/keterbacaan buku 

panduan, (4) dimensi grafika buku panduan. Bahan ajar ini mendapatkan penilaian 

dari guru dan ahli dengan nilai rata-rata 81,24 dengan kategori baik. Penelitian 

yang dilakukan Wijayanti dengan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. 
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Persamaannya terletak pada jenis penelitian dan sumber data penelitian. Penelitian 

Wijayanti dan penelitian peneliti sama-sama melakukan penelitian pengembangan 

bahan ajar. Sumber data penelitian Wijayanti dan peneliti adalah siswa SMP. 

Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Peneliti mengembangkan bahan ajar 

menulis teks deskriptif, sedangkan Wijayanti mengembangkan bahan ajar menulis 

surat dinas. 

Penelitian pengembangan bahan ajar juga pernah dilakukan oleh 

Nurhasanah (2012) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Membaca dan 

Menulis Teks Percakapan untuk Siswa Kelas V SD”. Penelitian ini membahas isi, 

penyajian, bahasa dan tampilan bahan ajar membaca dan menulis teks percakapan 

untuk kelas lima SD. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa bahan 

ajar membaca dan  menulis teks percakapan layak digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran membaca dan menulis teks percakapan. 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2012) dengan 

penelitian ini adalah aspek penelitian yang dilakukan yaitu pengembangan untuk 

sebuah bahan ajar menulis. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis teks yang 

digunakan dalam proses penelitian. Jika Nurhasanah (2012) menggunakan teks 

percakapan, sedangkan penelitian ini menggunakan teks deskriptif.  

Penelitian pengembangan bahan ajar dan menulis dilakukan oleh Astrini 

(2013) yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Menulis Petunjuk bagi 

Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual pada Siswa SMP”.  Bahan ajar 

menulis petunjuk yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah bahan ajar yang 

berisi hakikat menulis petunjuk, contoh menulis petunjuk, dan latihan soal. Hal ini 
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sesuai dengan keinginan 68 siswa dari 84 siswa. Sementara itu, 15 siswa 

menginginkan bahan ajar yang berisi hakikat menulis petunjuk dan contoh-contoh 

menulis petunjuk, sedangkan satu orang siswa lainnya menginginkan bahan ajar 

yang hanya berisi hakikat menulis petunjuk.  Bahan ajar menulis petunjuk dengan 

pendekatan kontekstual tersebut cukup efektif sebagai salah satu alternatif bahan 

ajar pelengkap menulis petunjuk, khususnya pembelajaran menulis petunjuk di 

kelas VIII SMP. Hal ini sesuai dengan hasil penilaian, bahan ajar ini memiliki 

nilai rata-rata dari guru sebesar 88,5 yang termasuk dalam kategori sangat baik 

dan nilai rata-rata dari dosen ahli sebesar 66,33 yang termasuk dalam kategori 

baik. Meskipun penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

pengembangan ini, yaitu mengembangkan bahan ajar untuk siswa dalam 

pembelajaran, tetapi sudut pandangnya berbeda. Buku bahan ajar yang dibangun 

oleh Astrini hanya menggunakan pendekatan dalam proses pembelajarannya, 

belum menekankan kearifan lokal di dalamnya. 

Penelitian pengembangan terhadap menulis teks deskriptif dilakukan oleh 

Lestari (2015). Pengembangan yang dilakukan berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Animasi Menulis Teks Deskriptif Berbasis Kearifan Lokal Motif 

Batik untuk Siswa SMP”. Penelitian yang dilakukan Lestari berbasis kearifan 

lokal memanfaatkan batik yang dikembangkan dalam pembuatan media 

pembelajaran animasi menulis teks deskriptif berbasis kearifan lokal dengan 

program macromedia flash 8. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan penelitian tersebut terletak pada pengembangan teks yang 

digunakan yaitu menggunakan teks deskriptif serta keduanya memanfaatkan 
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kearifan lokal dalam proses pembelajarannya. Namun, penelitian yang dilakukan 

oleh Lestari memanfaatkan batik sebagai sarananya, sedangkan peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan nilai budaya dalam kesenian Ebeg sebagai sarana 

mengembangkan bahan ajar menulis teks deskriptif.  

Beberapa penelitian tersebut memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan 

menulis teks deskriptif dan bahan ajar pembelajaran. Penelitian ini dilakukan 

sebagai tindak lanjut untuk melengkapi penelitian-penelitian tersebut. Jika 

penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengembangan bahan ajar tanpa 

menyelipkan kearifan lokal budaya sekitar pada kurikulum 2013, dalam penelitian 

ini delengkapi dengan hal tersebut. 

2.2 Kerangka Teori 

Beberapa teori yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini 

meliputi (1) bahan ajar, (2) keterampilan menulis, (3) memproduksi teks 

deskripsi, dan (4) nilai budaya. Berikut penjelasan mengenai teori-teori tersebut. 

2.2.1 Bahan Ajar 

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan bahan ajar, yakni pengertian 

bahan ajar, fungsi dan manfaat bahan ajar, karakteristik bahan ajar, prinsip-prinsip 

penyusunan bahan ajar, dan bentuk bahan ajar. Penjelasan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan bahan ajar adalah sebagai berikut. 

2.2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Buku merupakan hal penting dalam pendidikan, khususnya dalam bidang 

pembelajaran. Buku mengandung berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengetahui hal di masalalu, masa sekarang hingga masa yang akan datang  
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sehingga dapat membantu pembaca untuk menemukan gagasan baru. Informasi 

yang diperoleh dari buku dapat memberikan pengetahuan baru yang menyegarkan 

apabila buku dibuat sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam membuat buku. 

Jika tidak melakukan hal itu, dikhawatirkan kaidah yang terdapat dalam buku 

dapat merusak moral dan mental pembacanya.  

Sitepu (2012:12) menuliskan bahwa kata “buku” dalam bahasa Indonesia 

memiliki persamaan dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Yunani disebut 

“biblos”, dalam bahasa Inggris disebut “book”, dalam bahasa Belanda disebut 

“boek”, dan dalam bahasa Jerman disebut “dan Buch”. Jika dilihat dari bentuk 

katanya, masing-masing kata menggunakan huruf „b‟ sehingga benar 

kemungkinan kata buku berasal dari akar kata yang sama  yaitu berasal dari 

bahasa Yunani. Jika dilihat dari masing-masing kamus bahasanya, kata tersebut 

pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dan dipergunakan untuk benda yang 

sama yaitu kumpulan kertas yang dijilid.  

Sementara itu, Prastowo (2011:17) mengungkapkan bahwa bahan ajar 

merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara 

sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikua tsai 

peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Lestari (2013) 

menjelaskan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu 

pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah ditentukan.  
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Pendapat lain juga dikemukakan, Abidin (2014:263), bahan ajar atau 

materi pembelajaran secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa agar mencapai kompetensi dasar yang 

diinginkan. Selain itu, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan 

(fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau niai (Depdiknas 

2006:3). Atas dasar definisi ini, bahan ajar dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat fakta, konsep, dan prosedur yang disusun untuk memudahkan proses 

pengajaran. Rumusan senada juga dikemukakan oleh Loveridge (Muslich 

2010:50) bahwa bahan ajar merupakan buku yang memuat bahan yang telah 

diseleksi mengenai bidang studi tertentu, dalam bentuk tertulis yang memenuhi 

syarat tertentu dalam kegiatan belajar mengajar, dan disusun secara sistematis 

untuk diasimilasikan.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan 

siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar sangat 

menentukan dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Bahan ajar harus dikuasai 

dan dipahami oleh siswa karena membantu dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

Pusat Kurikulum dan Perbukuan mengelompokkan buku menjadi dua, 

yaitu buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran. Buku bahan ajar merupakan 

salah satu buku nonteks pelajaran. Bahan ajar dikembangkan dari kompetensi inti  

dan kemampuan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kompetensi dasar dalam 

kurikulum dianalisis unsur-unsurnya dan dijabarkan menjadi sub kompetensi, 
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selanjutnya diuraikan berdasakan buku sumber yang ada. Uraian materi 

pembelajaran berisikan butir-butir materi yang  penting (key concept) yang harus 

dipelajari siswa atau dalam bentuk uraian secara lengkap seperti yang terdapat 

dalam buku-buku pelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan 

pengetahuan keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. Jenis 

materi pembelajaran perlu diidentifikasikan atau ditentukan dengan tepat karena 

setiap materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi 

yang berbeda-beda. 

2.2.1.2 Fungsi dan Manfaat Bahan Ajar  

Secara umum buku atau bahan ajar mengandung informasi tentang 

perasaan, pikiran, gagasan, atau pengetahuan pengarangnya untuk disampaikan 

kepada orang lain menggunakan simbol-simbol visual dalam bentuk huruf, 

gambar, atau bentuk lainnya. Kehadiran buku telah memberikan pengaruh besar 

terhadap pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar, guru dan siswa 

tidak lagi kesulitan dalam memperoleh informasi pelajaran setelah hadirnya buku 

untuk mempermudah proses pembelajaran tersebut. Dalam konteks yang lebih 

luas, bahan ajar memuat bahan yang dapat dijadikan siswa dalam mengukur 

kemampuannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum serta 

merupakan tahapan pencapaian tujuan pendidikan tingkat institusional dan tujuan 

pendidikan nasional.  

Sitepu (2012:20) menyatakan bahwa bahan ajar dilihat dari isi dan 

penyajiannya berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan 

bagi guru dalam membelajarkan siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran 
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tertentu. Jika dilihat dari pengertian tersebut, berarti siswa menggunakan buku 

bahan ajar sebagai acuan utama dalam (1) mempersiapkan diri secara individu 

atau kelompok sebelum kegiatan belajar di kelas, (2) berinteraksi dalam proses 

pembelajaran di kelas, (3) mengerjakan tugas yang diberikan guru, (4) 

Mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan sumatif.  Selain itu, guru 

juga dapat menggunakan bahan ajar sebagai acuan dalam: (1) membuat desain 

pembelajaran, (2) mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, (3) 

mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, (4) memberikan tugas, (5) 

menyusun bahan evaluasi. Berdasarkan uraian tersebut, bahan ajar sangat 

dibutuhkan  guru dan siswa dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah.  

Chambliss dan calfee dalam Sitepu (2012:50) menyampaikan bahwa 

bahan ajar berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan belajar dari hal-hal 

yang dibaca dan untuk memahami dunia luar. Hal itu dimaksudkan bahwaa buku 

yang diperoleh siswa dapat mempengaruhi otak siswa, dapat memengaruhi 

pengetahuan serta nilai-nilai tertentu dalam kehidupan siswa.  

Fungsi bahan ajar selanjutnya adalah memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran. Beberapa fungsi bahan ajar tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pedoman bagi guru dalam mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajara, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan kepada siswa 

2. Pedoman bagi siswa dalam melakukan aktivitasnya di sekolah sekaligus 

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari/dikuasainya 

3. Plat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. (Depdiknas 2008a:7). 



23 
 

 
 

Selain fungsi bahan ajar bagi guru dan siswa, manfaat pengembangan 

bahan ajar juga dirasakan oleh guru dan siswa. Manfaat pengembangan bahan ajar 

bagi guru antara lain (1) diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan 

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, (2) bahan ajar dapat memperkaya 

pengetahuan karena dikembangkan menggunakan berbagai referensi, (3) 

membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa 

karena siswa akan lebih percaya kepada gurunya, (4) menambah angka kredit jika 

dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. (Kemendiknas 2010b:7). Sejalan 

dengan manfaat penyusunan bahan ajar bagi guru, manfaat pengembangan bahan 

ajar juga dirasakan oleh siswa, yaitu (1) kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

menarik, (2) kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi 

ketergantungan terhadap kehadiran guru, (3) mendapatkan kemudahan dalam 

mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya (Depdiknas 2008a:10). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

bahan ajar dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk mengatasi 

berbagai hambatan dan keterbatasan yang muncul, baik dari siswa, guru atau 

lingkungan dalam proses belajar mengajar. Hal itu dikarenakan bahan ajar dapat 

(a) meningkatkan perhatian dan motivasi belajar anak, (b) menambah wawasan 

materi pelajaran secara lebih luas, (c) mengembangkan sikap eksploratif, dan (e) 

membantu menumbuhkan pengertian dan pemahaman.  
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2.2.1.3 Tujuan Penulisan Bahan Ajar 

Kurniasih (2014:85) mengemukakan pendapat bahwa panduan membuat 

buku bahan ajar pada prinsipnya sama dengan membuat buku-buku ilmiah 

popular lainnya karena buku pelajaran adalah bahan atau materi pelajaran yang 

dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan 

pelajaran dan menjadi sumber informasi bagi siswa. penulisan buku bahan ajar 

adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa bertujuan untuk 

1. menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan siswa, serta tuntutan sebagai 

perkembangan teknologi atau kurikulum; 

2. mendorong penulis atau guru untuk berkreasi dan kreatif membagikan 

ilmunya kepada siswa dan masyarakat; 

3. mendorong penulis atau guru untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya 

sesuai dengan kriteria tuntutan buku sesuai kurikulum yang berlaku dan layak 

terbit mencakup substansi, bahasa dan potensi pasar; 

4. mendukung penulis atau guru untuk menertibkan buku sebagai pemenuhan 

angka kredit yang telah ditentukian pemerintah.  

Selain itu, Prastowo (2014:26-27) mengemukakan pendapat mengenai tujuan 

pembuatan bahan ajar. Tujuan pembuatan bahan ajar menurut Prastowo adalah 

sebagai berikut. 

1. membantu siswa dalam mempelajari sesuatu 

2. menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya 

rasa bosan pada siswa 

3. memudahkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran 
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4. agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

2.2.1.4 Karakteristik Bahan Ajar 

Secara umum, bahan ajar menurut Muslich (2010:60) merupakan karya 

ilmiah, oleh sebab itu keduanya memiliki kesamaan, yaitu terlihat pada (1) dari 

segi isi bahan ajar berisi serangkaian pengetahuan atau informasi yang bisa 

dipertanggungjawabkan keilmiahannya, (2) dari segi sajian materi yang terdapat 

dalam bahan ajar diuraikan mengikuti pola penalaran tertentu, (3) dari segi format 

bahan ajar mengikuti konvensi buku ilmiah, baik pola penulisan, pola pengutipan, 

pola pembagian, maupun pola pembahasannya. Bahan ajar secara khusus 

memiliki karakteristik sebagai berikut  (1) bahan ajar disusun berdasarkan pesan 

kurikulum pendidikan, (2) bahan ajar memfokuskan ke tujuan tertentu, (3) buku 

teks menyajikan bidang pelajaran tertentu, (4) bahan ajar berorientasi kepada 

kegiatan belajar siswa, (5) dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di kelas, 

(6) pola sajian bahan ajar disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa, (7) 

gaya sajian bahan ajar dapat memunculkan kreativitas siswa dalam belajar.  

Sementara itu, masih menurut Muslich (2010:291-305) menyatakan 

penilaian terhadap buku harus memenuhi beberapa kriteria: kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan kegrafikaan. Berikut 

dijelaskan tentang materi tersebut.  

a. Kelayakan Isi. Dalam hal kelayakan isi, ada tiga indikator yang harus 

diperhatikan, yaitu 
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1) Kesesuaian Uraian Materi Kurikulum, indikator kesesuaian uraian materi 

dengan kurikulum ini diarahkan pada: (1) kelengkapan materi, (2) 

keluasan materi, dan (3) kedalaman materi.  

2) Keakuratan Materi, indikator keakuratan materi diarahkan pada: (1) 

akurasi konsep dan definisi, (2) akurasi prinsip, (3) akurasi prosedur, (4) 

akurasi contoh, fakta dan ilustrasi, dan (5) akurasi soal.  

3) Materi Pendukung, indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan 

pada (1) kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, (2) 

keterkinian fitur, contoh, dan rujukan, (3) keterkaitan antarkonsep, (4) 

kemenarikan materi (5) mendorong untuk mencari informasi lebih lanjut.  

b. Kelayakan Penyajian. Dalam hal kelayakan penyajian, ada tiga indikator yang 

harus diperhatikan, yaitu 

1) Teknik Penyajian, meliputi (1) sistematika penyajian, (2) keruntutan 

penyajian, dan (3) keseimbangan antarbab.  

2) Penyajian Pembelajaran, meliputi (1) berpusat pada siswa, (2) 

mengembangkan keterampilan proses, (3) masalah kontekstual, (4) 

menumbuhkan berpikir kritis, kreatif, inovatif.  

3) Kelengkapan Penyajian, meliputi (1) bagian pendahulu, (2) bagian isi, dan 

(3) bagian penyudah.  

c. Kelayakan Bahasa. Dalam hal kelayakan bahasa, ada tiga indikator yang arus 

diperhatikan, yaitu: 

1) Kesesuaian Pemakaian Bahasa dengan Tingkat Perkembangan Siswa. 

Indikator pemakaian bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan 
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siswa meliputi (1) kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual 

dan (2) kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional.  

2) Kekomunikasian. Indikator pemakaian bahasa yang komunikatif diarahkan 

pada (1) keterbacaan pesan dan (2) ketepatan kaidah bahasa.  

3) Keruntutan dan Keterpaduan Alur Berpikir. Indikator keruntutan dan 

keterpaduan alur berpikir dalam pemakian bahasa meliputi (1) keruntutan 

dan keterpaduan antar babdan (2) keruntutan dan keterpaduan 

antarparagraf. 

d. Kelayakan Kegrafikaan. Dalam hal kelayakan kegrafikaan, ada tiga indikator 

yang harus dipenuhi, yaitu (1) ukuran buku, (2) desain kulit buku, dan (3) 

desain isi buku (tata letak).  

Karakteristik bahan ajar ajar juga dikemukakan oleh Tarigan dan tarigan 

dalam Abidin (2014:267), yaitu (1) mencerminkan satu sudut pandang yang 

modern atas mata pelajaran dan penyajiannya, (2) menyediakan satu sumber yang 

teratur dan bertahap, (3) menyajikan pokok masalah yang kaya dan serasi, (4) 

menyajikan aneka model, metode, dan sarana pengajaran, (5) menyajikan fiksasi 

awal bagi tugas dan latuhan, (6) menyajikan sumber bahan evaluasi dan remedial. 

Karakteristik tersebut diperkuat oleh pendapat Schorling dan Batchelder dalam 

Muslich (2010:54) bahwa ada empat karakteristik bahan ajar yang baik yaitu 

memuat bagian, seperti (1) direkomendasikan oleh guru-guru yang 

berpengalaman sebagai buku teks yang baik, (2) bahan ajarnya sesuai dengan 

tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan kebutuhan masyarakat, (3) cukup banyak 
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memuat teks bacaan, bahan drill dan latihan/tugas, (4) membuat ilustrasi yang 

membantu siswa belajar.  .   

Berdasarkan karakteristik bahan ajar menurut para ahli tersebut, telah jelas 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku 

karena bahan ajar berlaku sebagai buku pendidikan yang memainkan peranan 

penting dalam pembelajaran. Dengan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan 

siswa dan guru maka diharapkan program pembelajaran dapat dilaksanakan lebih 

teratur karena guru bertugas sebaga pelaksana pendidikan dan memperoleh 

pedoman materi pembelajaran yang jelas.  

Bahan ajar dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan bahan ajar lainnya. Bahan ajar dalam penelitian ini digunakan dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMP kelas VII. Bahan ajar disusun 

berdasarkan kurikulum inti dan kompetensi dasar dari kurikulum 2013, yaitu 

memproduksi teks deskriptif dengan urutan yang tepat dan menggunakan bahasa 

yang efektif bermuatan nilai budaya Kebumen dengan Ebeg yang menjadi salah 

satu warisan kebudayaan dari daerah tersebut. Tujuan dari penyusunan buku ini 

adalah agar siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasilan 

pembelajaran dapat diukur melalui indikator-indikator yang dicapai.  

Bahan ajar berorientasi kepada kegiatan siswa sehingga bahan ajar disusun 

berdasarkan kebutuhan dan motivasi siswa. hal ini bertujuan agar siswa lebih 

antusias dan semangat dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini juga dapat 

digunakan siswa secara mandiri tanpa harus melibatkan guru dalam proses 

pemahaman materinya. Bagi guru, bahan ajar ini hendaknya dapat mengarahkan 
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guru dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Pola sajian bahan 

ajar disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa sehingga mudah 

dipahami.  

2.2.1.4 Prinsip-Prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran harus memerhatikan 

beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi 

prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan (Depdiknas 2006).  

a. Prinsip Relevansi 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau terdapat kaitan antara materi 

dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya dalam 

menyajikan konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan pelatihan harus 

berkaitan dengan kebutuhan materi pokok yang terkandung dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar sehingga siswa dapat dengan mudah 

mengidentifikasi dan mengenali gagasan, menjelaskan ciri suatu konsep, dan 

memahami prosedur dalam mencapai suatu sasaran tertentu. 

b. Prinsip Konsistensi 

Sebuah bahan ajar harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian 

kompetensi. Dalam penyusunan bahan ajar yang harus diperhatikan adalah 

indikator yang harus dicapai dalam kompetensi dasar. Apabila terdapat dua 

indikator maka bahan yang digunakan harus meliputi dua indikator tersebut. 
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c. Prinsip Kecukupan 

Prinsip kecukupan artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasasi kompetensi yang diajarkan. Materi 

tidak boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Apabila materi yang diberikan 

terlalu sedikit, maka siswa akan kurang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Apabila materi yang diberikan terlalu banyak, maka siswa akan merasa bosan dan 

pembelajaran membutuhkan waktu yang banyak. Padahal yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran adalah materi yang sesuai dengan kompetensi dasar baik dalam segi 

isi maupun banyaknya materi. 

Dalam rangka mengembangkan bahan ajar yang harmonis, bermutu, dan 

bermartabat, Abidin (2014:267) menyampaikan bahwa ada beberapa aspek utama 

bahan ajar yang harus diperhatikan guru. Beberapa aspek utama tersebut adalah 

aspej materi, aspek penyajian, dan aspek kebahasaan. Ketiga aspek tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

Berdasarkan aspek materi, bahan ajar yang dikembangkan guru hendaknya 

memerhatikan beberapa hal sebagaimana tercermin pada pedoman penilaian 

bahan ajar yang dikembangkan Puskurbuk sebagai berikut. 

(1) Kesesuaian Kurikulum; a) Bahan pelajaran dengan Kompetensi Inti, 

kompetensi dasar, dan indikator kurikulum. b) materi disajikan secara terpadu 

dengan konteks pendidikan dan konteks kemasyarakatan. c) kesesuaian 

pengayaan materi dengan kurikulum.  
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(2) Kesesuaian  materi dengan tujuan pendidikan; a) kesesuaian muatan dengan 

tujuan pendidikan. b) kesesuaian penggunaan materi dengan tujuan 

pendidikan. 

(3) Kebenaran materi menurut ilmu yang diajarkan; a) kebenaran menerapkan 

prinsip kemampuan berdasarkan teori keilmuan yang diajarkan. b) kebenaran 

menerapkan prinsip-prinsip keilmuan tertentu. c) ketepatan penggunaan 

bahan bacaan dengan prinsip keilmuan tertentu. d) ketepatan materi 

berdasarkan perkembangan terbaru dari keilmuan tertentu.  

(4) Kesesuain materi dengan perkembangan kognisi siswa; a) struktur bahan ajar 

sesuai perkembangan kognisi siswa. b) materi mengandung unsure edukatif. 

c) materi mengandung muatan karakter.  

Berdasarkan aspek penyajian, bahan ajar yang dikembangkan guru 

hendaknya memerhatikan beberapa hal sebagai berikut.  

(1) tujuan pembelajaran harus dinyatakan secara eksplisit,  

(2)  penahapan pembelajaran dilakukan berdasarkan kerumitan materi,  

(3) penahapan pembelajaran hendaknya dilakukan berdasarkan thapan model 

tertentu yang dipilih dan digunakan guru dalam pembelajaran, 

(4) penyajian materi membangkitkan minat dan perhatian siswa, serta mudah 

dipahami siswa, 

(5)  mendorong keaktifan siswa untuk berpikir dan belajar, 

(6)  bahan kajian yang berkaitan harus dihubungkan dengan materi yang disusun, 

(7) penyajian materi mendorong kreativitas dan keaktifan siswa untuk berpikir 

dan bernalar, 
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(8) materi hendaknya disajikan berbasis penilaian formatif otentik, 

(9) soal disusun pada setiap akhir pembelajaran.  

Berdasarkan aspek kebahasaan, bahan ajar yang dikembangkan guru 

hendaknya memerhatikan beberapa hal sebagai berikut.  

(1) penyajian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,  

(2) penggunaan bahasa yang dapat meningkatkan daya nalar dan daya cipta anak 

melalui penggunaan bahasa laras keilmuan,  

(3)  penggunaan bahasa (struktur dan isi) sesuai dengan tingkat penguasaan 

bahasa siswa,  

(4) paragraf dikembangkan secara efektif dan baku,  

(5) kesesuaian ilustrasi visual dengan wacana, materi keilmuan, dan kebenaran 

faktual,  

(6) kejelasan dan kemenarikan grafemik dan ilustrasi visual yang terdapat dalam 

bahan ajar,  

(7) kesesuaian materi dengan tingkat kemampuan siswa.  

Ketiga aspek utama dalam pengembangan bahan ajar tersebut merupakan 

satu kesatuan utuh yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan bahan 

ajar. Ketiganya memiliki peranan penting  dalam mewujudkan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan pendidikan yakni menciptakan generasi muda yang 

madani secara keilmuan dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan karakter dan 

budaya bangsa.  
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2.2.1.5 Bentuk Bahan Ajar  

Ada beragam bahan ajar yang beredar di sekolah. Bahan ajar tersebut ada 

yang berbentuk buku, modul, maupun bahan ajar yang berbasis komputer. Buku 

di sekolah banyak yang berbentuk buku, namun masih perlu disempurnakan 

kembali dalam isinya. Pengembangan yang dilakukan peneliti berbeda dengan 

buku yang sudah beredar di pasaran, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel. 2.1Perbedaan Buku di Sekolah dengan Pengembangan yang 

akan Dilakukan Peneliti 

No. Aspek yang Dikaji Pengayaan yang Ada Pengembangan 

1. Kemudahan isi Mencakup seluruh teks   Isinya dikhususkan hanya 

teks deskriptif  

2. Nilai budaya Belum terdapat kajian budaya Dimuati  dengan nilai 

budaya kearifan lokal 

3. Prinsip kecukupan Tidak seimbang antara materi 

dan latihan  

Disesuaikan antara materi 

dan latihan sesuai dengan 

kompetensi dasar 

4. Materi   Kurikulum terbaru masih jarang 

ditemukan 

Disesuaikan dengan 

kurikulum yang ada 

5. Kebahasaan  Bahasa sulit dipahami siswa Disesuaikan dengan karakter 

siswa agar mudah dipahami 

6. Keterbacaan  1. Susah dipahami  

2. Penyajian kurang menarik 

 

Disusun sesuai dengan 

karakter siswa agar mudah 

dipahami 

Kekurangan yang dihadapi buku yang sudah beredar di pasaran dijadikan 

peneliti untuk melakukan pengembangan buku bahan ajar yang dibuat sesuai teori 

yang dijelaskan oleh para ahli berikut ini.  

Lestari (2013:44) membedakan bahan ajar menjadi dua, yaitu bahan ajar 

cetak dan noncetak. Bahan ajar cetak berupa handout, buku, modul, brosur, dan 

lembar kerja siswa. Bahan ajar noncetak meliputi 1) bahan ajar dengar (audio), 

seperti kaset, radio, piringan hitam, compact disc audio, 2) bahan ajar pandang 
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dengar (audio visual) seperti video compact disc dan film, 3) multimedia 

interaktif, seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disc (CD) 

multimedia interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Berdasarkan bentuknya, 

Prastowo (2011:40) membedakan bahan ajar menjadi empat macam, yaitu (1) 

bahan ajar cetak, (2) bahan ajar dengar atau audio, (3) bahan ajar pandang dengar 

(audio visual), dan (4) bahan ajar interaktif. Berdasarkan beberapa pendapat 

mengenai bentuk bahan ajar di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar ada 

empat macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audio visual, 

dan bahan ajar interaktif. 

Bentuk bahan ajar yang dipilih dalam penelitian ini yaitu bahan ajar cetak. 

Bahan ajar cetak disajikan dalam bentuk buku. Buku disusun dengan 

menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi 

buku, dan daftar pustaka. Secara umum buku dapat dibedakan menjadi empat 

jenis sebagai berikut. a)  buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, 

referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. b) buku bacaan, yaitu buku yang 

hanya berfungsi untuk bahan bacaan, misalnya cerita, novel, dan lain sebagainya. 

c) buku pegangan, yaitu buku yang biasa dijadikan pegangan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. d) buku bahan ajar, yaitu buku yang disusun untuk 

proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.  

Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis buku menurut 

Pusat Perbukuan Depdiknas (2004). Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut: 
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a) Aspek isi atau materi, aspek isi atau materi merupakan bahan pembelajaran 

yang harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir dari segi penerbitan. 

Informasi yang disajikan tidak mengandung makna bias. Perincian materi 

harus mempertimbangkan keseimbangan dalam penyebaran materi, baik yang 

berkenaan dengan pengembangan makna dan pemahaman, pemecahan 

masalah, pengembangan proses, latihan dan praktik, dan tes keterampilan 

maupun pemahaman. 

b) Aspek penyajian materi, aspek penyajian materi merupakan aspek tersendiri 

yang harus diperhatikan dalam penyusunan buku, baik berkenaan dengan 

penyajian tujuan pembelajaran, keteraturan urutan dalam penguraian, 

kemenarikan minat dan perhatian siswa, kemudahan dipahami, keaktifan 

siswa, hubungan bahan, maupun latihan dan soal. 

c) Aspek bahasa dan keterbacaan, aspek bahasa merupakan sarana penyampaian 

dan penyajian bahan seperti kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Aspek 

keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan bahasa (kosakata, kalimat, 

paragraf, dan wacana) bagi kelompok atau tingkatan siswa. 

d) Aspek grafika, aspek grafika berkaitan dengan fisik buku, seperti ukuran 

buku, kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, ilustrasi, dan lain-lain. Pada 

umumnya penulis buku tidak terlibat secara langsung dalam mewujudkan 

grafika buku, namun bekerja sama dengan penerbit. 

2.2.1.6 Isi Buku Bahan Ajar 

Setiap buku bahan ajar berisi teori, konsep-konsep, formula atau aturan 

terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya 
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(Kurniasih 2014:86). Buku bahan ajar sebaiknya memenuhi aspek-aspek ilmu 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap atau perilaku (attitude). 

Aspek-aspek tersebut dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan 

kebutuhan dari sasaran buku tersebut.   

2.2.2 Keterampilan Menulis 

Ada beberapa hal yang terkait dengan keterampilan menulis, yaitu 

pengertian menulis, tujuan menulis, fungsi dan manfaat menulis, tahap-tahap 

menulis, dan menulis kreatif. Penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

keterampilan menulis adalah sebagai berikut: 

2.2.2.1 Pengertian Menulis   

Menurut Wiyanto (2006:1), menulis memiliki dua arti, yang pertama 

berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat 

dilihat. Arti menulis yang kedua adalah kegiatan mengungkapkan gagasan secara 

tertulis. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkmunikasi secara tidak langsung, yang dilakukan tidak secara tatap 

muka dengan orang lain (Tarigan, 2008:3). Menurutnya menulis adalah usaha 

untuk menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain 

dapat membaca dan memahaminya. Hal itu dipertegas oleh Doyin dan Wagiran 

(2009:2) yang menyampaikan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. 

Keterampilan menulis tidak didapatkan secara langsung, tetapi harus melalui 
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proses belajar dan berlatih.berdasarkan sifatnya yang produktif dan reseptif, 

penulis harus memanfaatkan segala hal yang berkaitan dengan proses menulis. 

Mengetahui pentingnya proses menulis, maka hal ini perlu diajarkan kepada siswa 

dengan memberikan latihan.   

Keterampilan menulis mempunyai tiga komponen penting, yaitu 

penguasaan bahasa tulis, yang akan berfungsi sebagai media tulisan, penguasaan 

isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis, penguasaan tentang jenis-jenis 

tulisan, yaitu bagaimana merangkai isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis 

sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan (Wagiran dan Doyin 

2009: 12). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau ide menggunakan kosakata dan 

kaidah kebahasaan dalam bentuk tulisan serta dapat disampaikan kepada orang 

lain tanpaharus bertatap muka secara langsung.  

2.2.2.2 Tujuan Menulis  

Tujuan menulis merupakan kegiatan menggambarkan sesuatu mengenai 

diri seseorang. Tulisan serta mengandung makna yang serasi dengan maksud dan 

tujuannya.menulis tidak mengharuskan memilih suatu pokok pembicaraan yang 

cocok dan sesuai, tetapi harus menentukan seseorang yang akan membaca tulisan 

tersebut serta maksud dan tujuannya. 

Tarigan (2008:23) mengemukakan bahwa setiap jenis tulisan mengandung 

beberapa jenis tujuan, tetapi karena tujuan itu sangat beraneka ragam, maka bagi 

penulis yang belum berpengalaman ada baiknya memperhatikan kategori berikut ini. 
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(1) memberitahu atau mengajar, (2) meyakinkan atau mendesak, (3) menghibur atau 

menyenangkan, dan (4) mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi 

yang berapi-api. Menurut Hartig (dalam Tarigan, 2008:24), tujuan menulis antara 

lain: (a) assigment purpose (tujuan penugasan). Penulis menulis sesuatu karena 

ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri, (misalnya siswa yang ditugaskan untuk 

merangkum buku materi pelajaran), (b) altruistic purpose (tujuan altruistik). Tujuan 

penulis adalah menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca untuk 

memahami materi, menghargai perasaan dan penalarannya,ingin membuat hidup para 

pembaca lebih hidup, mudah dan menyenangkan dengan karyanya tersebut, (c) 

persuasive purpose (tujuan persuasi). Bertujuan meyakinkanpara pembaca akan 

kebenaran gagasan yang diutarakan, (d) information pyurpose (tujuan penerangan 

atau tujuan informasional). Tulisan ini bertujuan memberi informasi atau 

kekurangan/penerangan kepada para pembaca, (e) self-exprtessive purpose (tujuan 

pernyataan diri). Bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang kepada pembaca, (f) creative purpose (tujuan kreatif). Tulisan ini 

bertujuan mencapai artistic, nilai-nilai kesenian, dan (g) problem-solving purpose 

(tujuan pemecahan masalah). Penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi.  

2.2.2.3 Fungsi dan Manfaat Menulis  

Suriamiharja, dkk. (2007:6) mengemukakan bahwa menulis merupakan 

proses berpikir. Sebelum menulis diperlukan perencanaan yang matang mengenai 

topik yang akan ditulis, tujuan yang hendak disampaikan, dan pembahasan yang 

akan diuraikan. Maka dari itu, perlu adanya perencanaan karangan yang 

mencakup (1) pemilihan topik, (2) pembatasan topik, (3) penentuan judul, (4) 

tujuan penulisan, (5) bahan penulisan, dan (6) kerangka karangan. Agak berbeda 
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dengan pendapat Suriamiharja, Tompkins (dalam Doyin dan Wagiran 2009:16) 

menyajikan lima tahapan menulis. Tahapan itu diantaranya, (1) pramenulis, (2) 

pembuatan draft, (3) merevisi, (4) menyunting, (5) berbagi (sharing).  

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang mempunyai 

peranan penting di dalam kehidupan manusia. Dengan menulis seseorang dapat 

mengutarakan pikiran dan gagasan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi, 

menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa 

tulis sebagai medianya. Menurut Tarigan (2008:22), menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Menulis juga dapat mendorong 

kita untuk berpikir kritis, memudahkan penulis memahami hubungan gagasan dalam 

tulisan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah yang 

dihadapi dan mampu menambah pengalaman menulis. Morsey (dalam Tarigan 2008: 

20) mengungkapkan, manfaat menulis adalah untuk merekam, meyakinkan, 

melaporkan, serta mempengaruhi orang lain dengan maksud dan tujuan agar dapat 

dicapai oleh para penulis yang dapat menyusun pikiran serta menyampaikan pesan 

dengan jelas dan mudah dipahami. Kejelasan tersebut bergantung pada pikiran, 

organisasi, penggunaan kata-kata, dan struktur kalimat yang baik. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Akhadiah, dkk. (2012:1) 

Menyampikan ada delapan keuntungan apabila seseorang menulis, yaitu:  

1. dengan menulis seseorang dapat mengenali potensi diri yang memaksakan 

diri utuk mengembangkan sebuah topik, menggali pengetahuan dan 

pengalaman yang terimpan di alam bawah sadar,  
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2. melalui kegiatan menulis, seseorang dapat mengembangkan berbagai 

gagasan, seperti menghubung-hubungkan serta membandingkan fakta-fakta 

yang mungkin tidak pernah dilakukan jika sedang  menulis,  

3. kegiatan menulis menjadikan seseorang lebih banyak menyerap, mencari, 

serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis,  

4. memberikan jalan untuk mengorganisasikan gagasan secara tersurat, 

5. melalui tulisan, seseorang dapat meninjau serta melihat gagasan masing-

masing individu secara lebih objektif,  

6. dengan menuangkan gagasan di atas kertas, hal itu akan memudahkan 

seseorang dalam memecahkan sebuah permasalahan, yaitu dengan 

menganalisisnya secara tersurat, dalam konteks yang lebih konkrit,  

7. tugas menulis mengenai topik mendorong seseorang agar belajar lebih aktif, 

karena dengan menulis maka seseorang akan menjadikanseorang penemu 

sekaligus pemecah masalah. Bukan sekadar menjadi penyadap informasi dari 

orang lain,  

8. kegiatan menulis yang dilakukan secara konsisten dan terencana akan 

membisakan seseorang berpikir serta berbahaa secara tertib. Oleh karena itu, 

untuk menulis dibutuhkan kemampuan untuk bernalar dan menambah 

pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang pertama menyangkut isi karangan, 

sedangkan yang kedua menyangkut aspek-aspek kebahasaan dan teknik 

penulisan, baik isi karangan, aspek kebahasaan, maupun teknik penulisan 

bertalian erat dengan proses berpikir.  
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa manfaat 

menulis sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Menulis dapat membuat 

seseorang mengenali kemampuan diri dan potensi dirinya.  

2.2.2.4 Tahap-tahap Menulis 

Tompkins (dalam Doyin dan Wagiran 2009:16) menyajikan lima tahapan 

menulis. Tahapan itu diantaranya (1) pramenulis, (2) pembuatan draft, (3) 

merevisi, (4) menyunting, (5) berbagi (sharing).  

1) Tahap Pramenulis. Pebelajar menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri, 

melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis, mengidentifikasi 

sasaran pembaca tulisan yang akan mereka tulis, mengidentifikasi tujuan 

kegiatan menulis, serta memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan 

pembaca dan tujuan yang telah mereka tentukan.  

2) Tahap Pembuatan Draft. Kegiatan yang dilakukan oleh pebelajar menulis 

pada tahap ini adalah (1) membuat draf kasar, (2) lebih menekankan isi 

daripada tata tulis.  

3) Tahap Merevisi. Kegiatan yang dilakukan adalah (1) berbagi tulisan dengan 

teman-teman (kelompok), (2) berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi 

tentang tulisan teman-teman sekelompok atau sekelas, (3) mengubah tulisan 

dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari pengajar maupun 

teman, (4) membuat perubahan yang substantif pada draf pertama dan draf 

berikutnya, sehingga menghasilkan draf akhir.  

4) Tahap Menyunting. Pada tahap ini hal-hal yang perlu dilakukan oleh 

pebelajar adalah (1) membetulkan kesalahan bahasa tulisan sendiri, mulai 
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penggunaan ejaan, pilihan kata, penggunaan kalimat, sampai pengembangan 

paragraf, (2) membetulkan kaidah tata tulis yang meliputi kaidah penulisan 

paragraf, judul, penomoran, pengutipan, dan kaidah-kaidah lain yang diatur 

secara teknis, (3) mengoreksi dan menata kembali isi tulisan, baik dari segi 

sistematika, kelogisan, ketajaman pembahasan, kelengkapan isi, (4) berbagi 

dengan teman untuk saling memberikan koreksi.  

5) Tahap Berbagi. Tahap terakhir dalam proses menulis adalah berbagi 

(sharing) atau publikasi. Pada tahap ini pebelajar dapat melakukan, (1) 

memublikasikan (memajang) tulisan dalam suatu bentuk tulisan yang sesuai, 

atau 2) berbagi tulisan yang dihasilkan dengan pembaca yang telah mereka 

tentukan dalam forum  diskusi atau seminar.  

Pendapat lain disampaikan oleh Akhadiah, dkk. (2012:3) bahwa kegiatan 

menulis merupakan kegiatan proses yaitu proses penulisan  yang berarti saat 

melakukan kediatan menulis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap 

prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. Ketiga tahap penulisan itu 

menunjukkan kegiatan utama yang berbeda. Dalam tahap prapenulisan ditentukan 

hal-hal pokok yang akan mengarahkan penulis dalam seluruh kegiatan penulisan 

itu. Dalam tahap penulisan hal yang dilakukan adalah mengembangkan gagasan 

dalam kalimat-kalimat, satuan paragraf, bab atau bagian, sehingga selesailah 

buram (draft) yang pertama. Dalam tahap revisi yang dilakukan adalah membaca 

dan menilai kembali yang telah ditulis, memperbaiki, mengubah, bahkan jika 

perlu memperluas tulisan yang telah dibuat.  
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Berdasarkan uraian tentang tahapan menulis tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa menulis tidak dilakukan secara instan atau alami tetapi melalui berbagai 

proses yang harus dilakukan agar hasil tulisan dapat dinikmati oleh pembaca 

dengan baik. 

2.2.2.5 Menulis Kreatif  

Menurut Sukino (2010:42), beberapa definisi kreativitas diuraikan sebagai 

berikut. (1) kreativitas dapat diartikan sebagai perilaku yang berbeda dengan 

perilaku umum, (2) kreativitas merupakan kecenderungan jiwa seseorang untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, (3) kreativitas merupakan salah satu cara berpikir 

yang menantang arus, (4) kreativitas mengacu pada pengertian hasil yang baru, 

berbeda dengan yang pernah ada. Secara teoretis, lahirnya sebuah tulisan banyak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bentuk tulisan dapat dipengaruhi oleh tujuan 

penulisan, gaya pengungkapan, media yang digunakan, dan sebagainya. Tulisan 

deskripsi merupakan salah satu jenis tulisan yang perlu proses pemikiran kreatif di 

dalamnya. Tulisan deskriptif selalu berusaha melukiskan dan mengemukakan 

sifat, tingkah laku seseorang, suasana atau keadaan suatu tempat atau sesuatu 

yang lain. Sesuatu yang diharapkan diciptakan dalam tulisan deskripsi berupaya 

membuat pembaca dapat merasakan bagaimana situasi sebenarnya. Jika deskripsi 

ditulis dengan baik, artinya bahwa penulis mempunyai pengamatan yang tajam 

kemudian menuliskannya dengan kata-kata yang tepat. (Sukino, 2010: 63-64). 

2.2.3 Menulis Teks Deskripsi 

Kata deskripsi berasal dari verba to describe (Ing), yang artinya 

menguraikan, memerikan, atau melukiskan. Karangan deskripsi adalah karangan 
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yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, 

gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis.  

Menurut Finoza dalam Dalman (2014:93) deskripsi adalah bentuk tulisan 

yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan 

melukiskan hakikat objek yang sebenarnya. Deskripsi ini berasal dari kata 

“descrebe” yang berati menulis tentang atau membeberkan hal. Dalam bidang 

mengarang,deskripsi dimaksudkan sebagai suatu karangan yang digunakan 

penulis untuk memindahkan kesan-kesannya, memindahkan hasil pengamatan dan 

perasaannya, dan disajikan kepada para pembaca.  

Mariskan dalam Dalman (2014:93) menambahkan bahwa deskripsi atau 

lukisan adalah karangan yang melukiskan kesan atau panca indr semata dengan 

teliti dan sehidup-hidupnya agar pembaca atau pendengar dapat melihat, 

mendengar, merasakan, menghayati, dan menikmati seperti yang dirasakan 

penulis. Sasaran yang dicapai oleh penulis deskripsi adalah menciptakan atau 

memungkinkan terciptanya daya khayal pada para pembaca, seolah-olah pembaca 

mengalaminya sendiri. Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan 

sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai apa 

yang dilukiskan itu sesuai dengan citraan penulisnya (Suparno dan Yunus dalam 

Dalman 2014:94).  

Deskripsi dibedakan dari eksposisi dalam hal bahwa fungsi utamanya 

adalah membuat para pembacanya melihat barang-barang atau objeknya, akan 

menyerap kualitas khas dari barang-barang itu. Secara kesan dapat dikatakan, 

deskripsi memusatkan uraian pada penampakan barang, kita melihat objek 
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garapan secara hidup dan konkrit. Deskripsi lebih menekankan pengungkapan 

melalui rangkaian kata-kata. Walaupun untuk melihat membuat deskripsi yang 

baik, penulis harus mengatakan identifikasi terlebih dahulu, namun pengertian 

deskripsi hanya menyangkut pengungkapan melalui kata-kata. Dengan mengenal 

ciri-ciri garapan, penulis dapat menggambarkan secara verbal objek yang ingin 

diperkenankan kepada pembaca. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karangan 

deskripsi adalah karangan yang melukiskan suatu objek sehingga pembaca seolah-

olah melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal yang ditulis oleh pengarang. 

2.2.3.1 Ciri-ciri Teks Deskripsi 

Menurut Dalman (2014:94) karangan deskripsi mempunyai ciri-ciri khas, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Deskripsi lebih memperlihatkan detail atau perincian tentang objek 

2. Deskripsi bersifat memberi pengaruh sensivitas dan membentuk imajinasi 

pembaca 

3. Deksripsi disampaikan dengan gaya yang memikat dan pilihan kata yang 

menggugah 

4. Deskripsi memaparkan tentang sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dan 

dirasakan. Misalnya: benda, alam, warna, dan manusia. 

Adapun ciri-ciri karangan yang baik menurut Keraf dalam Dalman 

(2014:95) adalah sebagai berikut. 

1. Berisi tentang perincian-perincian sehingga objeknya terpadndang di 

depan mata 
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2. Dapat menimbulkan kesan dan khayal pembaca 

3. Berisi penjelasan yang menarik minat serta orang lain atau pembaca 

4. Menyampaikan sifat dan perincian wujud yang dapat ditemukan dalam 

objek itu 

5. Menggunakan bahasa yang cukup hidup, kuat, dan bersemnagat serta 

konkret.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Akhadiah dalam Dalman (2014:95) 

mengatakan bahwa ciri-ciri deskripsi terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Penulis memindahkan kesan-kesannya, hasil pengamatan, dan perasaannya 

kepada pembaca 

2. Menggambarkan sifat, ciri, serta rincian wujud yang terdapat pada objek 

yang dilukiskan 

3. Sesuatu yang dideskripsikan tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat, 

didengar, dicium, diraba, tetapi juga dapat dirasa oleh hati dan pikiran 

seperti rasa takut, cemas, tegang, jijik, sedih, dan haru.  

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

karangan deskripsi adalah suatu karangan yang berisi perincian-perincian yang 

jelas tentang suatu objek, dapat menimbulkan pesan dan kesan bagi pembaca, 

menarik minat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menimbulkan daya 

imajinasi dan sensivitas pembaca, serta membuat si pembaca seolah-olah 

mengalami langsung objek yang dideskripsikan.  
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2.2.3.2 Macam-macam Teks Deskripsi 

Menurut Akhadiah dalam Dalman (2014:96) macam-macam deskripsi 

mencakup dua macam, yaitu: 

1. Deskripsi Tempat. Tempat mempunyai peranan penting dalam setiap 

peristiwa. Tidak ada peristiwa yang terlepas dari lingkungan dan tempat. 

Semua kisah akan selalu mempunyai latar belakang temoat, jalannya sebuah 

peristiwa akan lebih menarik kalau dikaitkan dengan tempat terjadinya 

peristiwa tersebut.  

2. Deskripsi Orang. Ada beberapa cara untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan seorang tokoh yaitu: 

a. Penggambaran fisik. Bertujuan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnyan 

tentang keadaan tubuh seorang tokoh. Deskripsi ini banyak bersifat objektif. 

b. Penggambaran tindak-tanduk seorang tokoh. Dalam hal ini pengarang 

mengikuti dengan cermat semua tindak-tanduk, gerak-gerik sang tokoh dari 

tempat ke tempat laing dan dari waktu ke waktu yang lain. 

c. Penggambaran keadaan yang mengelilingi sang tokoh, misalnya 

penggambaran tentang pakaian, tempat kediaman, kendaraan dan sebagainya. 

d. Penggambaran perasaan dan pikiran tokoh. Hal ini memnag tidak dapat 

diserap oleh panca indera manusia. Namun, antara perasaan dan unsure fisik 

mempunyai hubungan yang sangat erat. Pancaran wajah, pandangan mata, 

gerak bibir, gerak tubuh merupakan petunjuk tentang keadaan perasaan 

seseorang pada waktu.  
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e. Penggambaran watak seseorang. Aspek perwatakan ini paling sulit 

dideskripsikan. Pengarang mampu menafsirkan lahir yang terkandung di bali 

fisik manusia. Dengan keahlian dan kecermatan yang dimiliki, penulis 

mampu mengidentifikasi unsure-unsur dan kepribadian seorang tokoh. 

Kemudian menampilkan dengan jelas unsure-unsur yang dapat 

memperlihatkan watak seseorang.  

Secara garis besar dapat dibedakan dua macam deskripsi, yaitu yang 

pertama disebut deskripsi ekspositoris. Tujuan deskripsi ini adalah memberikan 

informasi dan menimbulkan pembaca melihat, mendengar, merasakan apa yang 

diekspresikan itu yang kedua disebut deskripsi impresionistik atau stimulatif.                

Tujuan deskripsi ini adalah pembaca mempancainderakan dan membuat ia 

bereaksi secara emosional akan apa yang dideskripsikan. Deskripsi impresionistik 

berlangsung lain, karena pengarang ingin mendapatkan jawaban atau reaksi 

pembaca, maka mula pertama pengarang harus menentukan dahulu jawaban atau 

reaksi apa yang mereka kehendaki (Wiyanto, 2004:65) 

1. Langkah-langkah Menyusun Teks Deskripsi 

Langkah-langkah dalam menulis karangan deskripsi menurut Akhadiah 

(2001:21) adalah: 

1. Menentukan tema, kegiatan yang mula-mula dilakukan jika akan menulis 

suatu karangan adalah menentukan tema. Hal ini berarti bahwa harus 

ditentukan apa yang akan dibahas dalam tulisan. Tema adalah gagasan pokok 

yang hendak disampaikan dalam penulisan. Gagasan atau ide pokok dapat 

diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, beberapa sumber, pendapat, dan 
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pengamatan. Pernyataan tema mungkin saja sama dengan judul, tetapi 

mungkin saja sama dengan judul, tetapi mungkin juga tidak,  

2. Menetapkan tujuan penulisan, setiap penulis harus mengungkapkan dengan 

jelas tujuan penulisan yang akan dilaksanakannya. Perumusan tujuan 

penulisan sangat penting dan harus ditentukan lebih dahulu karena hal ini 

akan merupakan titik tolak dalam seluruh kegiatan menulis selanjutnya. 

Dengan menentukan tujuan penelitian, akan diketahui apa yang harus 

dilakukan pada tahap penulisan, bahan-bahan yang diperlukan, macam 

organisasi karangan yang akan diterapkan, atau mungkin juga sudut pandang 

yang akan dipilih. Tujuan merupakan penentu yang pokok dan akan 

mengarahkan serta membatasi karangan. Kesadaran mengenai tujuan selama 

proses penulisan akan menjaga keutuhan tulisan,  

3. Mengumpulkan bahan, pada waktu memilih dan membatasi topik kita 

hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan mendapatkan bahan. Dengan 

membatasi topik maka maka sebetulnya telah memusatkan perhatian pada 

topik yang terbatas itu serta mengumpulkan bahan yang khusus pula. Bahan 

penulisan ini dapat dikumpulkan pada tahap prapenulisan dan dapat pula pada 

waktu penulisan berlangsung. Untuk masalah kecil yang tujuannya sudah 

jelas dalam pikiran kita penetapan dan pengumpulan bahan dapat dilakukan 

pada waktu penulisan,  

4. Membuat kerangka karangan, agar organisasi karangan dapat ditentukan, 

sebelumnya kita harus menyusun karangan.  
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Menyusun kerangka karangan merupakan satu cara untuk menyusun suatu 

rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur dari karangan yang akan ditulis, 

kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang dapat digunakan sebagai 

garis besarnya dalam mengarang. Kerangka karangan juga menjamin penulis 

dalam ide secara logis dan teratur. Penyusunan kerangka karangan sangat 

dianjurkan karena akan menghindari penulis dari kesalahan-kesalahan yang tidak 

perlu terjadi.  

Kegunaan kerangka karangan bagi penulisan adalah  

1. Kerangka karangan dapat membantu menyusun karangan secara teratur dan 

tidak membahas satu gagasan dua kali, serta dapat mencegah penulis keluar 

dari sasaran yang saudah dirumuskan dalam topik atau judul.  

2. Sebuah kerangka karangan memperlihatkan bagian-bagian pokok karangan 

serta memberi kemungkinan bagi perluasan bagian-bagian tersebut. Hal ini 

akan membantu penulis menciptakan suasana yang berbeda-beda, sesuai 

dngan variasi yang diinginkan.  

3. Sebuah kerangka karangan akan memperlihatkan kepada penulis bahan-bahan 

atau materi apa yang diprlukan dalam pembahasan yang akan ditulisnya nanti.  

4. Mengembangkan kerangka karangan, langkah selanjutnya setelah menyusun 

kerangka karangan adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu 

karangan atau tulisan yang utuh. 

 2.2.4 Nilai Budaya 

Koentjaraningrat (2004:2) mengatakan bahwa budaya merupakan 

keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dengan cara belajar. 
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Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari budhi (budi atau akal) yang diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Pendapat tersebut disimpulkan 

oleh Mujianto (2010:2) bahwa kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang 

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga 

dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan 

perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia 

sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat 

nyata yang ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan 

kehidupan bermasyarakat.  

Koenjtaraningrat (2004:5) mengatakan bahwa isi kebudayaan meliputi 

tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu (1) sistem religi dan upacara keagamaan, 

(2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) 

kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, dan (7) sistem teknologi dan 

peralatan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut pasti ada di setiap 

kebudayaan dimanapun. Koentjaraningrat (2004:5) menambahkan pula bahwa 

wujd kebudayaan meliputi (1) wujud kebudayaan sebaga suatu kompleks dari ide-

ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, (2) wujud 

kebudayaan sebaga suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat, dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 

manusia. Wujud pertama kebudayaan bersifat ide/gagasan, berada di pikiran 

setiap setiap pelaku budaya. Wujud kedua mengenai kelakuan berpola manusia 

seperti upacara pernikahan dan lain sebagainya. wujud ketiga bersifat paling 
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konkret karena berwujud fisik. Wujud ketiga ini data diamati melalui benda-benda 

hasil kebudayaan. 

Menurut Tylor dalam Mujiyanto (2010:2) menyampaikan bahwa 

kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya 

terkandung pengetauan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan 

kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota 

masyarakat. 

Ki Hajar Dewantara dalam Nuraeni (2013:18) menambahkan mengenai 

pengertian kebudayaan. Menurutnya kebudayaan adalah buah budi dari hasil 

perjuangannya terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam yang 

merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatatasi berbagai rintangan 

dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamaan 

dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. 

Pada khazanah antropologi Indonesia, kebudayaan dalam perspektif klasik 

pernah didefinisikan oleh Koentjaraningrat sebagai keseluruhan sebagai 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, yang diperoleh dengan cara belajar. 

(Nuraeni 2013:23). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kebudayaan 

mencakup segala hal yang merupakan keselurhan hasil cipta, karsa, dan karsa 

manusia, termasuk di dalamnya benda-benda hasil kreativitas ataupun ciptaan 

manusia.  Pada perspektif antropologi yang lebih kontemporer, kebudayaan 

didefinisikan sebagai suatu sistem simbol dan makna dalam sebuah masyarakat 

manusia, yang di dalmnya terdapat norma-norma dan nilai-nilai tentang hubungan 

sosial dan perilaku yang menjadiidentitas dari masyarakat bersangkutan.  
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Djojodigoena dalam Nuraeni (2013:24) mengutarakan mengeani 

pengertian budaya, bahwa budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, 

dan karsa. Cipta adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal 

yang ada dalam pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu 

pengetahuan bersumber pada kenyataan yang ada. Karsa adalah kerinduan 

manusia untuk memahami sangkan paran,yaitu asal manusia lahir (sangkan), dan 

arah  manusia sesudah mati (paran), kemudian muncullah berbagai sistem 

kepercayaan dan agama. Rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, 

sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Oleh karena itu, 

kebudayaan dapat dibagi menjadi tiga macam dilihat dari keadaan dan jenis-

jenisnya, yaitu 1) Hidup-kebatinan manusia, yaitu menimbulkan tertib damainya 

hidup masyarakat dengan adat istiadatnya yang halus dan indah, tertib damainya 

pemerintahan negeri, tertib damainya agama atau ilmu kebatinan dan kesusilaan, 

serta harmonisasi antara jiwa dan raga. 2) Angan-angan manusia, yaitu yang dapat 

menimbulkan keluhuran bahasa, kesusasteraan, dan kesusilaan. 3) Kepandaian 

manusia, yaitu suatu hal yang menimbulkan macam-macam kepandaian tentang 

perusahaan tanah, perniagaan, kerajinan, pelayaran, hubungan lalu-lintas, berbagai 

jenis kesenian semuanya bersifat indah.  

Penelitian ini bermuatan nilai budaya. Jika menuntut pada teori-teori 

tersebut, muatan penelitian ini berada pada tataran wujud kebudayaan sebagai 

suatu kompleks dari ide-ide. Maksud dari hal tersebut adalah pada bahan ajar 

memproduksi teks deskriptif mengedepankan pada penanaman gagasan siswa agar 

mengenal nilai budaya masyarakat di sekitar lingkungan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Bahan ajar memproduksi teks deskriptif berupa buku panduan (cetak) 

ditujukan untuk siswa SMP kelas VII. Bahan ajar ini berisi tentang identitas bahan 

ajar, contoh, latihan soal, dan evaluasi. Selain melengkapi unsur yang telah 

ditetapkan oleh kurikulum 2013 tentang buku bahan ajar dan berbagai ketentuan 

lainnya, bahan ajar ini dilengkapi dengan muatan nilai budaya kearifan lokal yang 

ada di daerah Kebumen khususnya kesenian ebeg yang sering ditampilkan di 

salah satu desa di kota Kebumen yaitu desa Kalirancang kecamatan Alian. Hal itu 

bertujuan untuk menanamkan kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian budaya 

sekitar, serta menambah pengetahuan peserta didik serta menanamkan sikap cinta 

kepada lingkungan dan budayanya. 

Tugas guru dalam menggunakan bahan ajar ini tetap dominan yaitu 

membimbing siswa untuk memproduksi teks deskriptif secara urut dan baik. 

Melalui bahan ajar yang telah dibuat, siswa dan guru menjadi tahu banyak tentang 

teori dan seluk beluk memproduksi teks deskriptif. Oleh karena itu, bahan ajar 

memproduksi teks deskriptif ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi siswa 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bahan ajar ini digunakan untuk 

membuat pembelajaran keterampilan memproduksi teks deskriptif menjadi lebih 

menarik perhatian siswa serta akan menambah motivasi siswa untuk belajar lebih 

semangat dan mudah memahami materi serta diharapkan prestasi belajar siswa 

pun menjadi  meningkat.  

Fokus penelitian ini yaitu pengembangan memproduksi teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya Kebumen yang layak untuk peserta didik kelas VII SMP. 
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Setelah menggunakan bahan ajar ini dalam pembelajaran menulis teks deskriptif, 

peserta didik diharapkan mampu menulis teks deskriptif terinspirasi oleh nilai-

nilai budaya yang terdapat dalam buku bahan ajar. Selain itu peserta didik 

diharapkan memperoleh kepedulian yang sangat tinggi terhadap kelestarian 

lingkungan serta nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung di dalamnya.  

Bahan ajar meulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen dalam 

pembelajaran menulis teks deskriptif untuk siswa kelas VII SMP berdasarkan 

kurikulum 2013 akan disusun berdasarkan analisis kebutuhan guru dan siswa 

terhadap pembelajaran menulis teks deskripsi. Muatan nilai budaya kearifan lokal 

secara implisit terdapat pada isi buku bahan ajar. Adapun konsep kurikulum 2013 

digunakan sebagai acuan bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai 

budaya Kebumen pada penelitian ini.  

Produk dalam  penelitian ini yaitu bahan ajar menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya Kebumen digunakan untuk membantu mencari kata kunci 

untuk menulis teks deskriptif siswa SMP kelas VII. Produk yang akan 

dikembangkan berbeda dengan produk yang sudah ada sebelumnya, produk yang 

akan dikembangkan lebih kompleks baik dari segi kemasan, isi, maupun materi 

yang disampaikan. Selain itu, buku bahan ajar yang akan dibuat harus disesuaikan 

dengan karakteristik kurikulum 2013, yaitu pembelajaran berbasis teks dan 

penanaman nilai-nilai budaya bangsa. Spesifikasi produk yang akan 

dikembangkan berupa bahan ajar berbentuk buku untuk menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya Kebumen yang didesain menjadi bahan ajar sinergis dan 
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saling melengkapi, sehingga hasil yang dicapai juga jauh lebih baik dibandingkan 

dengan penggunaan buku teori saja.  

Konsep buku bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya 

berdasar pada teori menulis kreatif (preparasi, inkubasi, iluminasi, dan verivikasi). 

Bagian awal buku berisi teks-teks yang bermuatan nilai budaya. Sajian teks ini 

diikuti dengan tes pemahaman kepada pembaca yang bertujuan untuk membangun 

konsep siswa terhadap kebudayaan di kebumen khususnya kesenian Ebeg. Bagian 

awal buku berisi teks-teks yang bermuatan nilai budaya, dalam buku ini dijelaskan 

mengenai kesenian ebeg secara detail mulai dari sejarah Ebeg, pemeran Ebeg, 

hingga cara memainkan lakon Ebeg. Pada bagian selanjutnya, disajikan seluk-

beluk tentang deskripsi, meliputi: (1) hakikat teks deskriptif, (2) struktur teks 

deskriptif, serta (3) struktur bahasa dalam teks deskriptif. Setelah mengenal teks 

deskriptif, pada bagian selanjutnya siswa dilatih untuk menghasilkan teks 

deskriptif sesuai dengan isi teks-teks yang telah dijelaskan sebelumnya. Siswa 

dipandu tahap demi tahap sesuai dengan struktur teks deskriptif dan struktur 

kebahasaan teks deskriptif. Bagian ini merupakan tahap iluminasi dan verivikasi 

dalam teori menulis kreatif.  

Konsep bentuk buku yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut. 

1. ukuran buku. Ukuran yang digunakan yaitu B5 145x210 mm, dengan 

orientasi portrait,  

2. Ukuran huruf dan spasi. Ukuran huruf pada bagian judul utama, 

menggunakan ukuran 24 point, sedangkan sub judul menggunakan ukuran 22 
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point. Ukuran untuk teks menggunakan 14 point. Jenis huruf disesuaikan 

dengan kebutuhan,  

3. Tata Letak. Panjang kalimat dalam satu baris maksimal 10 kata dengan 

toleransi 10 persen. Ilustrasi diletakkan menyatu dengan teks. Setiap 

pergantian bab diberi ilustrasi yang sesuai dengan tema. Tampilan paragraf 

rata kanan-kiri. Nomor halaman diletakkan di pojok kanan bawah. Maksimal 

jumlah halaman buku ini adalah 50 halaman,  

4. Kulit depan buku. Kulit buku bagian depan memuat ilustrasi, judul buku, sub 

judul buku, nama penulis, ilustrasi, nama penerbit, dan logo penerbit 

5. punggung buku. Pada punggung buku tercantum judul buku, sub judul buku, 

nama penulis, logo penerbit,  

6. kulit belakang buku. Pada kulit belakang tercantum synopsis buku, pembaca 

sasaran, riwayat singkat penulis, dan nomor ISBN,  

7. bagian depan buku. Bagian depan buku terdiri atas halaman judul, halaman 

kosong, halaman judul utama, halaman hak cipta/katalog, halaman daftar isi, 

halaman kata pengantar, dan halaman petunjuk penggunaan buku,  

8. bagian teks buku. Bagian teks buku terdiri atas judul, halaman kosong, judul 

bab, sub judul (bila ada),  

9. bagian belakang buku. Bagian belakang buku terdiri atas daftar pustaka, dan 

indeks. Kerangka berpikir tesebut divisualisasikan pada bagan 1 berikut. 
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Bagan 2.1 Kerangka berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa SMP Pembelajaran Menulis teks deskriptif 

Berlatih menulis teks deskriptif 

Menggunakan bahan ajar secara optimal 

Kemampuan meningkat 

Menulis teks deskriptif dengan baik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan R & D 

(research and development ).  Menurut Sugiyono (2010:407) metode penelitian 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini 

menggunakan prosedur penelitian Research and Development (penelitian dan 

pengembangan) dari Borg and Gall dengan sepuluh tahapan, meliputi  (a) potensi 

dan masalah, (b) pengumpulan data, (c) desain produk, (d) validasi desain, (e) 

ujicoba pemakaian, (f) revisi produk, (g) ujicoba produk, (h) revisi desain, (i) 

revisi produk, (j) produksi masal.  

Penelitian dan pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

untuk menyempurnakan produk yang telah ada yaitu berupa buku bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa kelas VII 

SMP. Model yang akan dikembangkan diharapkan model yang lebih baik dari 

model yang telah ada. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfungsi dengan baik.   

Kebutuhan penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dan kondisi penelitian 

yang sebenarnya. Penelitian dihentikan pada langkah 5 berdasarkan 

pertimbangan: (1) langkah ke-6, 7, 8, 9, dan 10 dari R & D Cycle Borg dan Gall, 
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merupakan penelitian lanjutan yang berakhir pada penerapan dan diseminasi 

nasional, kegiatan tersebut membutuhkan dana besar, waktu yang lama, serta 

tenaga yang cukup besar, (2) tahap penelitian lanjutan itu mirip dengan tahap 

evaluasi sumatif Dick dan Carey (Abidin 2014:35). Tahap tersebut bukanlah 

bagian dari proses desain pembelajaran karena biasanya tidak melibatkan 

perancang, tetapi melibatkan evaluator independen.  

Adapun hasil adaptasi penahapan penelitian tersebut sebagai berikut. 

a. Tahap I: Potensi dan Masalah 

Mengidentifikasi  potensi dari pengembangan bahan ajar menulis deskripsi 

untuk mencari masalah yang akan dijadikan penelitian. Potensi adalah segala 

sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah 

merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi (Sugiyono 

2009: 298). Pada proses pembelajaran di kelas, guru memiliki berbagai pedoman 

untuk memberikan materi di dalam kelas.  

Salah satu pedoman yang dijadikan guru dalam proses pembelajaran 

adalah buku. Potensi dari berbagai buku yang digunakan juga beragam, hal itu 

dimaksudkan agar wawasan guru dan siswa semakin bertambah. Masalah yang 

dihadapi dari potensi yang ada di dalam buku adalah maraknya buku yang beredar 

untuk pedoman pembelajaran belum dimuati dengan potensi budaya yang ada di 

sekitar lingkungan, padahal muatan kebudayaan sangat penting untuk siswa agar 

mengenal budaya yang ada di sekeliling.  

Potensi dan masalah tersebut dapat dijadikan sebagai arah untuk 

mengadakan penelitian pengembangan bahan ajar menulis teks deskriptif 
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bermuatan nilai budaya. Untuk mewujudkan hal itu, peneliti membutuhkan data 

yang relevan sebagai penguat data potensi dan masalah yang dihadapi.  

b. Tahap II: Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti perlu mengumpulkan berbagai informasi yang 

dapat dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan produk pengebangan bahan ajar 

yang dapat mengatasi masalah yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mulai 

menyusun rencana untuk membuat produk pengembangan bahan ajar, mulai dari 

penyusunan teks, format, serta bentuk bahan ajar sesuai dengan potensi dan 

masalah yang telah diamati.  

c. Tahap III: Desain Produk  

Peneliti mulai membuat rancangan bahan ajar baru berdasarkan penilaian 

terhadap produk bahan ajar yang telah banyak beredar di lapangan, sehingga 

dengan mengamati bahan ajar yang telah beredar maka peneliti dapat menemukan 

kelemahan-kelemahan terhadap bahan ajar yang telah beredar tersebut. Selain itu, 

dalam mengamati kelemahan bahan ajar yang beredar peneliti perlu berpedoman 

terhadap kurikulum yang sedang berlaku, karena kurikulum 2013 merupakan 

salah satu pedoman dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas.  

Peneliti juga perlu mengkaji referensi yang berkaitan dengan 

pengembangan menulis teks deskriptif agar dijadikan sebuah pedoman penelitian. 

Setelah peneliti mengamati kelemahan pengembangan yang sudah dilakukan 

orang lain serta menuntut pada hasil akhir, maka hasil akhir tersebut yang akan 

mengantarkan penulis membuat produk dengan desain yang baru, lengkap dengan 

spesifikasinya.  
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d. Tahap IV: Validasi Desain  

kegiatan ini merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk  

sebagai sistem kerja baru yang rasional agar lebih baik dari produk yang telah 

dibuat di pasaran. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

ahli dan tenaga pendidik atau guru yang bersangkutan dengan sekolah yang 

dijadikan penelitian.  

e. Tahap V: Revisi dan Perbaikan Desain  

merupakan proses mengoreksi kembali dan memperbaiki kesalahan-

kesalahan setelah melakukan penelitian produk atau prototype. Setelah dilakukan 

validasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahlinya, maka akan dapat 

diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi 

dengan cara memperbaiki desain (Sugiyono 2010:414).  

Langkah-langkah penelitian yang akan dikembangkan ditunjukkan pada 

gambar berikut. 

 

  

 

 

 

  

Bagan 3.1 Langkah-langkah pengembangan 

 

 

Potensi dan masalah Pengumpulan data Desain produk 

Validasi produk Revisi dan perbaikan desain 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel terikat dan variabel bebas. 

Variabel terikat adalah menulis teks deskripsi bermuatan nilai budaya peserta 

didik kelas VII SMP. Adapun variabel bebas penelitian ini adalah bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk pembelajaran 

menulis teks deskripsi bermuatan nilai budaya.  

3.3 Data Penelitian 

Pada pengembangan bahan ajar pembelajaran menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa SMP kelas VII, dibutuhkan dua 

data yang berbeda, yaitu: (1) data kebutuhan bahan ajar pembelajaran menulis 

teks deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen dalam pembelajaran menulis 

teks deskriptif untuk siswa dan guru SMP kelas VII berupa skor kecenderungan 

pilihan jawaban siswa dan guru, (2) data hasil uji validasi bahan ajar menulis teks 

deskriptif bermuatan nilai budaya dalam pembelajaran menulis teks deskriptif 

untuk siswa SMP kelas VII berupa skor penilaian dari ahli. 

3.4 Sumber Data   

Sumber data dalam pengembangan bahan ajar menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya adalah (1) sumber data analisis kebutuhan siswa dan guru 

terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai 

budaya, (2) sumber data validasi prototype yang akan menilai prototype bahan 

ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya.  
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3.4.1 Sumber Data Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar 

Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya 

 

Sumber data untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya berasal dari siswa, dan guru. Siswa 

yang menjadi sumber data untuk memenuhi data kebutuhan pengembangan 

menulis deskripsi bermuatan nilai budaya adalah siswa-siswi dari SMP Negeri 5 

Semarang, SMP Negeri 21 Semarang, dan SMP  Negeri 2 Semarang. Pemilihan 

ketiga sekolah berdasarkan karena sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013 

pada tahun ajaran 2014/2015, mengingat periode yang baru ini banyak sekolah 

yang telah mengganti kurikulum 2013 kembali menggunakan kurikulum KTSP 

atau kutikulum 2006.  

Guru yang menjadi sumber data analisis kebutuhan dalam penelitian ini 

adalah guru bahasa dan sastra Indonesia SMP Negeri 5 Semarang, SMP Negeri 21 

Semarang, dan SMP Negeri 2 Semarang yang berjumlah 1 guru dari masing-

masing sekolah tersebut. Guru-guru tersebut juga akan menjadi validator 

pengguna dari prototype produk yang sudah dirancang.  

3.4.2 Sumber Data Validasi Prototype Pengembangan Bahan Ajar Menulis 

Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya 

 

Sumber data untuk memenuhi data validasi prototype pengembangan 

bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya adalah guru dan ahli.  

Ahli yang dijadikan sebagai validator terdiri atas ahli bidang  menulis dan ahli 

bidang bahan ajar. Validasi produk membutuhkan saran dan penilaian dari guru 

bahasa Indonesia kelas VII yang menjadi sumber data kebutuhan prototype bahan 

ajar pada tahapan sebelumnya. Pada penelitian ini guru yang memvalidasi produk 
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bahan ajar menulis teks deskriptif adalah guru yang berkompeten dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang berasal dari tiga sekolah yang berbeda. Tiap-tiap 

sekolah diwakili oleh dua orang guru bahasa Indonesia yang mengampu di kelas 

VII yang bertindak sebagai validator.  

Ahli yang bertindak sebagai penguji dan pemberi saran perbaikan 

prototype bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya, terdiri atas 

dosen dengan keahlian di bidang pengembangan bahan ajar dan dosen di bidang 

menulis. Dosen ahli dalam bidang pengembangan bahan ajar adalah Drs. 

Bambang Hartono, M.Hum., dan  dosen ahli menulis yaitu Santi Pratiwi Tri 

Utami S.Pd., M.Pd. Kedua dosen berasal dari jurusan bahasa dan sastra Indonesia 

Universitas Negeri Semarang.  

3.5 Intrumen Penelitian 

Bentuk instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen nontes. 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yang berisi 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang penelitian yang dilakukan. Angket tersebut terdiri atas angket 

guru, angket siswa, dan lembar penilaian prototype bahan ajar menulis teks 

deskriptif bermuatan nilai budaya untuk siswa kelas VII SMP. Guna menjaring 

data pertama, digunakan angket untuk guru dan siswa SMP kelas VII. Angket 

tersebut akan mengupas hal-hal yang terkait dengan materi pembuatan bahan ajar 

menulis teks deskriptif siswa SMP kelas VII. Sedangkan untuk mendapatkan data 

kedua, digunakan angket yang ditujukan untuk guru serta dosen ahli.    
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Proses penelitian ini hanya sampai proses validasi, yaitu uji coba terbatas 

kepada guru dan para ahli, diantaranya dosen pembimbing. Sehingga, tidak ada uji 

kelayakan yang dilakukan kepada siswa. Hal itu dikarenakan penentuan bahan 

ajar yang dibuat layak atau tidak telah terjawab secara tidak langsung pada angket 

analisis kebutuhan.   

3.5.1 Angket Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran 

Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya bagi Siswa Kelas 

VII 

Angket kebutuhan prototype bahan ajar pembelajaran menulis teks 

deskriptif bermuatan nilai budaya Kebumen untuk siswa SMP dibedakan menjadi 

dua, yaitu: (1) angket kebutuhan siswa, dan (2) angket kebutuhan guru. Data yang 

diperoleh dari angket ini akan menjadi bahan pengembangan prototype bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya.    

a. Angket Kebutuhan Siswa Terhadap Prototype Bahan Ajar 

Pembelajaran Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya  

 

Hal-hal yang dikupas dalam angket ini meliputi: (1) kelayakan isi, (2) 

kelayakan penyajian, (3) kelayakan bahasa, (4) kelayakan kegrafikaan, (5) 

harapan siswa. 

Untuk memperoleh gambaran umum tentang instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Siswa Terhadap Pengembangan 

Bahan Ajar Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya 

Kebumen bagi Siswa Kelas VII SMP 

No

. 
Dimensi Aspek Sub aspek 

Nomor 

Soal 
Jumlah 

1. Kelayakan isi 1. Bahan ajar 

2. Menulis teks deskriptif 

3. Nilai budaya 

1. Karakteristik bahan ajar 

2. Hakikat menulis teks 

deskriptif (pengertian, jenis,  

macam-macam, ciri-ciri) 

3. Langkah-langkah menulis 

teks deskriptif 

4. Kesenian budaya yang ada 

di Kebumen 

5. Muatan nilai moral dalam 

kesenian jawa 

 1 

 

 

2,3,4,5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2. Kelayakan 

penyajian 

1. Teknik penyajian 

2. Kelengkapan 

penyajian  

1. Sistematika penyajian 

2. Keruntutan penyajian 

3. Bagian pendahulu 

4. Bagian penyudah 

 

9 

10 

11 

12 

1 

1 

1 

1 

3. Kelayakan 

bahasa 

1. Kesesuaian pemakaian 

bahasa dengan tingkat 

perkembangan siswa 

2. Pemakaian bahasa 

yang komunikatif 

1. Penggunaan kosakata, 

kalimat, paragraf, dan 

wacana yang padu 

2. Ketepatan kaidah bahasa 

13 

 

 

14  

1 

 

 

1 

4. Kelayakan 

kegrafikaan 

1. Ukuran buku 

2. Desain kulit buku 

3. Desain isi buku 

1. Ukuran buku 

2. Jenis dan ukuran huruf 

3. Desain sampul depan 

4. Desain sampul belakang 

5. Desain punggung buku 

 15 

16 

17 

18 

 

19 

1 

1 

1 

1 

 

1 

5. Harapan 

siswa 

1. Harapan siswa 

terhadap bahan ajar 

menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai 

budaya yang akan 

dikembangkan 

1. Saran dan masukan   20 1 

  Jumlah Soal 20  
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Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di dalam angket, telah disediakan petunjuk pengisian angket sebagai 

berikut: 

1) Responden diharap memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan 

memberikan tanda cek (˅) dalam kurung yang telah disediakan di depan 

jawaban. 

Contoh: 

(√) ya 

( ) tidak 

2) Jawaban dari responden berikan boleh lebih dari satu 

Contoh: ( )  buku    ( ) cetak    ( ˅) video    ( ˅) animasi 

3) Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, responden dapat 

menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan.  

Contoh:  

(˅) lainnya, yaitu.......................... (jawaban responden) 

b. Angket Kebutuhan Guru Terhadap Prototype Bahan Ajar Pembelajaran 

Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya  

 

Hal-hal yang dikupas dalam angket ini meliputi: (1) pemahaman dan 

kebutuhan guru terhadap adanya bahan ajar menulis teks deskriptif, (2) kebutuhan 

guru terhadap bentuk bahan ajar menulis teks deskriptif, dan (3) harapan guru 

terhadap bahan ajar pembelajaran 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Guru Terhadap Pengembangan 

Bahan Ajar Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya 

Kebumen bagi Siswa Kelas VII SMP  

 
No.  

Dimensi 

Aspek Sub aspek  

Nomor 

Soal 

U

Juml

ah  

1. Kelayakan 

isi 

1. Bahan ajar 

2. Menulis teks 

deskriptif 

3. Nilai budaya 

1. Karakteristik bahan ajar 

2. Bentuk bahan ajar  

3. Hakikat menulis teks 

deskriptif (pengertian, 

jenis, macam-macam, 

ciri-ciri) 

4. Contoh teks deskriptif 

5. Langkah-langkah 

menulis teks deskriptif 

6. Latihan soal tentang teks 

deskriptif 

7. Ketepatan isi dalam 

paragraf 

8. Kriteria karangan yang 

baik 

9. Kesenian budaya yang 

ada di Kebumen 

10. Nilai budaya yang 

terdapat dalam  kesenian 

budaya Kebumen 

11. Muatan kata-kata bijak 

pepatam jawa 

 1 

2 

3  

4,5,6 

 

 

7 

8 

 

 9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

14 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Kelayakan 

penyajian 

1. Teknik penyajian 

2. Kelengkapan 

penyajian  

3. Penyajian 

pembelajaran 

1. Sistematika penyajian 

2. Keruntutan penyajian 

3. Bagian pendahulu 

4. Bagian penyudah 

5. Penyajian bacaan 

 15 

16 

17 

18 

19 

1 

1 

1 

1 

3. Kelayakan 

bahasa 

1. Kesesuaian 

pemakaian bahasa 

dengan tingkat 

perkembangan siswa 

 

1. Penggunaan bahasa  

 
20 

 

 

 

1 

 

 

 

4. Kelayakan 

kegrafikaa

n 

1. Ukuran buku 

2. Desain kulit buku 

3. Desain isi buku 

1. Ukuran buku 

2. Jenis dan ukuran huruf 

3. Desain sampul depan 

4. Desain sampul belakang 

5. Desain punggung buku 

21 

22 

23 

24 

25  

1 

1 

1 

1 

1 

5. Harapan 

guru 

1. Harapan guru 

terhadap bahan ajar 

menulis teks 

deskriptif bermuatan 

nilai budaya yang 

akan dikembangkan 

1. Saran dan masukan   

27 

 

1 

  Jumlah Soal                                                              

27 
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Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam angket, telah disediakan petunjuk pengisian angket sebagai 

berikut: 

1) Responden diharap memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan 

memberikan tanda cek (˅) dalam kurung yang telah disediakan di depan 

jawaban. 

Contoh: 

(√) ya 

( ) tidak 

2) Jawaban dari responden berikan boleh lebih dari satu 

Contoh: ( )  buku    ( ) cetak    ( ˅) video    ( ˅) animasi 

3) Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, responden dapat 

menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan.  

Contoh:  

(˅) lainnya, yaitu.......................... (jawaban responden)  

 

3.5.2 Angket Validasi Prototype Bahan Ajar Menulis Teks Deskriptif 

Bermuatan Nilai Budaya 

Angket validasi akan mengupas segala sesuatu yang ada dalam prototype 

bahan ajar pembelajaran menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya bagi 

siswa kelas VII SMP, baik dari segi bentuk hingga isi prototype bahan ajar. 

Angket ini akan diberikan kepada ahli sebagaimana telah dijelaskan pada subjek 

penelitian. Gambaran angket validasi prototype bahan ajar pembelajaran menulis 

teks deskriptif bagi siswa kelas VII SMP dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Validasi Prototype Bahan Ajar Pembelajaran 

Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai Budaya untuk Siswa 

SMP  

 

No. Aspek Indikator 

1. Halaman awal 1. Kesesuaian prakata yang terdapat dalam 

buku 

2. Kesesuaian program pengajaran dengan 

materi  buku 

3. Kesesuaian daftar isi dengan materi yang 

terdapat dalam buku 

4. Kesesuaian pengantar buku yang terdapat 

dalam ajar 

2. Materi  1. Kesesuaian materi tentang menulis teks 

deskripsi 

2. Keefektifan contoh teks deskripsi yang 

disajikan 

3. Keefektifan latihan soal yang terdapat 

dalam buku 

4. Kesesuaian muatan kata-kata bijak 

dengan materi yang terdapat dalam buku 

5. Ketepatan nilai budaya menjadi muatan 

bahan ajar menulis teks deskripsi 

6. Ketepatan penyajian glosarium 

3. Bahasa dan 

keterbacaan 

1. Kesesuaian bahasa dengan 

perkembangan kognitif siswa 

4. Grafika  1. Ketepatan ukuran buku dengan 

perkembangan siswa 

2. Kesesuaian jenis dan ukuran huruf 

3. Kesesuaian komposisi warna, kulit, dan 

ilustrasi dalam desain sampul depan buku 

4. Kesesuaian desain punggung buku 

5. Kesesuaian desain, komposisi warna dan 

isi sampul belakang dalam buku 

6. Ketepatan biografi yang terdapat dalam 

buku 

5. Harapan guru terhadap 

bahan ajar menulis teks 

deskriptif bermuatan 

nilai budaya yang akan 

dikembangkan 

1. Saran dan masukan  
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Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam angket, terdapat petunjuk pengisian angket sebagai berikut: 

1) Respoden diharap memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara 

memberikan tanda cek (√) pada rentang angka penilaian yang dianggap 

tepat. Makna angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat baik 

Angka 3 = baik 

Angka 2 = cukup 

Angka 1 = kurang 

3) Responden diharapkan memberi komentar dan saran perbaikan secara 

umum terhadap prototype bahan ajar pembelajaran menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya untuk siswa SMP yang telah dibuat. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan panduan angket kebutuhan, 

angket validasi bahan ajar, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

dilakukan pada guru dan siswa untuk memperoleh data kebutuhan dan keinginan 

guru dan siswa berkaitan dengan bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan 

nilai budaya untuk siswa SMP kelas VII. Angket ditujukan untuk siswa dan guru. 

Angket kebutuhan bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan 

tujuan survei mengenai analisis kebutuhan bahan ajar menulis teks deskriptif 
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bermuatan nilai budaya untuk siswa SMP kelas VII. Sebelum pengisian angket, 

peneliti menjelaskan proses mengisi angket agar memudahkan responden.  

Angket uji validasi ditujukan kepada dosen ahli untuk memperoleh data 

kualitas bahan ajar bermuatan nilai budaya untuk siswa kelas VII SMP. Selain itu, 

angket uji validasi digunakan untuk memperoleh nilai yang valid terhadap 

prototype bahan ajar menulis teks deskriptif. Setelah melakukan proses penilaian, 

peneliti akan memperbaiki prototype bahan ajar. Angket uji validasi inilah yang 

menjadi bahan refleksi bagi peneliti dalam memperbaiki prototype bahan ajar 

tersebut.  

3.6.1 Angket Kebutuhan  

Angket kebutuhan berfungsi untuk memperoleh informasi dan data yang 

akan digunakan untuk menyusun bahan ajar pembelajaran teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya untuk siswa kelas VII SMP. Angket tersebut dibagikan 

kepada siswa dan guru. Peneliti menjelaskan mengenai angket yang disampaikan 

kepada subjek penelitian sehingga pemahaman tentang pengisian jelas 

maksudnya. Angket kebutuhan merupakan sarana guru dan siswa untuk 

menyampaikan pendapat, gagasan, serta kebutuhan terhadap bahan ajar menulis 

teks deskriptif bermuatan nilai budaya iuntuk siswa kelas VII SMP.  

3.6.2 Angket Uji Penilaian dan Saran Perbaikan 

Tujuan pokok pembuatan uji penilaian ini adalah untuk memperoleh 

informasi dengan reabilitas dan validitas setinggi mungkin.  Angket uji penilaian 

ini akan membantu peneliti melihat kelemahan ptototipe yang dibuat.  
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Angket dibagikan kepada responden validasi produk untuk mengoreksi 

dan merevisi prototype bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya 

untuk siswa kelas VII SMP. Peneliti menjelaskan mengenai angket yang disebar 

tersebut sehingga pemahaman terhadap bahan ajar menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai  budaya untuk siswa SMP kelas VII. Angket tersebut merupakan 

sarana guru dan ahli untuk menyampaikan pendapat terhadap bahan ajar menulis 

teks deskriptif bermuatan nilai budaya untuk siswa kelas VII SMP.  

 

3.6.3 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara dilakukan kepada peserta didik dan guru untuk mengetahui 

kebutuhan peserta didik dan guru tentang bahan ajar menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya untuk siswa SMP kelas VII. Hal ini penting dilakukan 

untuk mendapatkan informasi yang akurat. Oleh karena wawancara tidak 

terstruktur merupakan wawancara yang bebas, maka peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, tetapi pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

ditanyakan. Hal ini dilakukan agar siswa dan guru yang diwawancarai merasa 

nyaman dan tidak seperti didikte sehingga diharapkan dapat memberikan data 

yang sebenarnya. Wawancara dilakukan guna menjaring data kebutuhan terhadap 

bahan ajar pembelajaran menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya yang 

mungkin belum terdapat dalam angket.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan simpulan data. Teknik ini digunakan 

untuk mengolah dan menganalisis dua data, yaitu 1) data kebutuhan siswa 

terhadap bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya, dan 2) 

analisis data uji validasi dosen ahli untuk memperbaiki produk bahan ajar menulis 

teks deskriptif bermuatan nilai budaya. 

3.7.1 Analisis Data Kebutuhan 

Data yang diperoleh dari hasil angket kebutuhan siswa dan guru dianalisis 

dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan menyimpulkan data mentah dari hasil 

pengisian angket kebutuhan siswa dan guru tersebut. Hasil dari data inilah 

dikembangkan prototype bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai 

budaya untuk siswa SMP kelas VII.  

3.7.2 Analisis Data Uji Validasi Dosen Ahli 

Data yang diperoleh dari angket uji validasi prototype oleh guru dan dosen 

ahli dianalisis untuk mempertimbangkan perbaikan prototype bahan ajar menulis 

teks deskriptif. Perbaikan prototype bahan ajar menulis teks deskriptif ini 

dilakukan agar bahan ajar layak digunakan dalam pembelajaran.   

3.8 Perencanaan Bahan Ajar Menulis Teks Deskriptif Bermuatan Nilai 

Budaya untuk Siswa Kelas VII SMP  

 

Perencanaan bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya 

bagi siswa kelas VII SMP meliputi: 1) penyusunan bahan ajar dengan 

mempertimbangkan angket kebutuhan yang berupa konsep, dan 2) penyusunan 

sistematika produk yang berupa rancangan (design). 
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3.8.1 Konsep 

Pada proses menyusun bahan ajar peneliti memperhatikan hasil angket 

kebutuhan siswa dan guru. Setelah dilakukan analisis hasil angket kebutuhan, 

diperoleh simpulan kebutuhan siswa dan guru mengenai aspek isi, penyajian 

materi, bahasa dan keterbacaan, dan grafika. Setelah memperoleh data tersebut, 

peneliti mulai merancang bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

guru.  

Bahan ajar menulis teks deskriptif untuk siswa kelas VII SMP 

dikembangkan dengan dilengkapi nilai budaya kesenian daerah yang terdapat di 

Kebumen yang salah satunya adalah kesenian Ebeg  khas Kebumen. Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian ini berupa berupa buku bahan ajar menulis teks 

deskriptif bermuatan nilai budaya. Teori dan pemaparan materi di dalam buku 

akan memberikan pengetahuan tentang konsep menulis teks deskriptif sehingga 

pengetahuan dan wawasan objek belajar akan mampu memberikan gambaran 

konkret tentang belajar dan berlatih menulis teks deskriptif serta memahami 

kesenian budaya di sekitar lingkungan dengan baik. Buku bahan ajar menulis teks 

deskriptif didesain untuk menjadi bahan ajar yang sinergis dan saling melengkapi 

sehingga hasil yang dicapai objek belajar juga jauh lebih baik. 

3.8.2 Rancangan (Design) 

Setelah konsep dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan 

(design) bahan ajar berupa buku menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya. 

Rancangan bahan ajar dibuat dalam bentuk buku yang berisi teori, petunjuk, 

teknik dan arahan menulis teks deskriptif. Buku adalah bahan tertulis yang 
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menyajikan ilmu pengetahuan. Pada pembelajaran menulis teks deskriptif, buku 

memegang peranan penting untuk menjalankan proses tersebut. Segala sesuatu 

yang tertulis di dalam buku akan memberikan pengetahuan tentang konsep, 

definisi, prinsip, dan prosedur menulis teks deskriptif sehingga pengetahuan dan 

wawasan objek belajar akan menjadi lebih baik. Adapun rancangan buku panduan 

menulis teks deskriptif tersebut mencakup beberapa hal, antara lain: 

a) Sampul Buku. Sampul dirancang dengan komposisi warna yang harmonis dan 

dihiasi dengan gambar beberapa kesenian adat Jawa seperti ebeg dan segala 

perlengkapan yang ada di dalam kesenian Ebeg. Variasi warna yang dipilih 

adalah warna-warna natural dan kasual disesuaikan dengan angket kebutuhan  

dan sesuai dengan karakter siswa yang masih remaja. Pada sampul belakang 

selain komposisi warna dan penataan tulisan narasi sebagai penjelas isi buku 

tersebut. 

b) Bentuk Buku. Buku bahan ajar menulis teks deskriptif akan disusun dalam 

bentuk yang praktis, mudah dibawa, dan unik. Buku yang akan dibuat disertai 

dengan tampilan gambar ilustrasi sesuai dengan isi yang dipaparkan dalam 

teks.  

c) Desain Isi.   

(1) Daftar isi. Daftar isi berguna untuk mempermudah melihat menu-menu 

yang tersedia dalam buku. Isi buku bahan ajar menulis teks deskriptif 

dibagi dalam sub-sub bab sesuai dengan tema yang terdapat dalam 

buku.  
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(2) Kata-kata bijak. Kata-kata bijak dihadirkan sebagai motivator bagi 

pembaca buku, dicantumkan dengan tujuan untuk memperindah, 

menambah penilaian, menyemangati, memberi inspirasi, dan 

menyampaikan pesan moral tertentu. Kata-kata bijak yang akan 

dihdirkan berupa pesan moral dari pepatah jawa atau tentang adat 

kebudayaan jawa yang lekat di sekitar masyarakat.  

(3) Deskripsi Kesenian Ebeg. Pada bagian ini berisi rangkaian cerita 

tentang kesenian ebeg khususnya di daerah Kebumen. Rangkaian 

tersebut bertujuan untuk membuka wawasan siswa terhadap kesenian 

Ebeg di daerah Kebumen, dan nantinya siswa akan berlatih untuk 

mendeskripsikan nilai budaya yang terdapat dalam kesenian tersebut.  

(4) Pengenalan teks deskriptif. Bagian ini mendeskripsikan tentang 

gambaran umum tentang teks deskriptif.  

(5) Hakikat menulis meks deskriptif. Bagian ini mendeskripsikan tentang 

pengertian, teori, dan konsep hakikat menulis teks deskriptif yang 

akan memberikan pengetahuan awal pada pembaca tentang 

pengetahuan menulis teks deskriptif.    

(6) Menulis teks deskriptif dengan bahasa yang efektif. Pada bagian ini 

mendeskripsikan tentang langkah-langkah menulis teks deskriptif 

serta contoh-contoh teks deskriptif yang mudah dipahami siswa. 

Selain itu, siswa akan diberikan sugesti bahwa menulis teks deskriptif 

itu mudah dan menyenangkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dikemukakan simpulan yang 

berkaitan dengan pengembangan bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan 

nilai budaya untuk siswa kelas VII. Berikut simpulan pengembangan bahan ajar 

menulis teks deskriptif. 

1. Berdasarkan analisis terhadap kebutuhan bahan ajar menulis teks deskriptif, 

siswa dan guru membutuhkan bahan ajar menulis teks deskripsi yang ditulis 

dengan lengkap dan mudah dipahami oleh siswa. selain itu, siswa dan guru 

menginginkan buku atau bahan ajar yang didesain dengan kemasan yang 

menarik, praktis, mudah dibawa, dan sesuai perkembangan kognitif siswa.  

2. Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan siswa dan guru, penataan warna, 

gambar, maupun tulisan pada sampul depan buku ditempatkan pada posisi 

yang sesuai dan terlihat menarik, sedangkan untuk sampul belakang buku 

dicantumkan secara umum isi buku disertai gambar sesuai dengan sampul 

depan buku. Bentuk buku bahan ajar menulis teks deskripsi dikemas dengan 

ukuran B5 25,7x36,4 jenis kertas cover buku menggunakan soft cover dan 

bagian isi buku menggunakan kertas HVS 75 gram. Pengantar buku 

diletakkan pada bagian sebelum materi buku. Isi dalam buku ini adalah materi 

pengertian menulis teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, macam-macam teks 

deskripsi, struktur bagian teks deskripsi, contoh-contoh teks deskripsi, latihan 

soal teks deskripsi.  
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3. Nilai rata-rata yang diberikan oleh enam guru dan dua ahli terhadap prototype 

bahan ajar menulis teks deskripsi bermuatan nilai budaya adalah (1) aspek 

halaman awal sebesar 67,71 termasuk dalam kategori baik, (2) aspek materi 

sebesar 79,58 termasuk dalam kategori baik, (3) aspek bahasa sebesar 68,75 

termasuk dalam kategori baik, (4) aspek grafika sebesar 69,375 termasuk ke 

dalam kategori baik.  

4. Setelah melakukan perbaikan berdasarkan hasil penilaian dan saran oleh guru 

dan ahli, maka bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya 

setelah perbaikan berisi tiga kegiatan, kegiatan tersebut adalah: kegiatan 1 

berisi tentang mengenal teks deskripsi melalui kesenian daerah, kegiatan 2 

berisi tentang menyusun teks deskripsi secara berkelompok, kegiatan 3 berisi 

tentang menyusun teks deskripsi secara mandiri. Bentuk buku bahan ajar ini 

dikemas dengan ukuran B5 dengan jumlah halaman 50 , menggunakan jenis 

huruf comic sans dengan ukuran huruf 14. Sampul depan buku bahan ajar 

menulis teks deksripsi berisi nama penulis, judul buku, penerbit, ilustrasi 

gambar Ani dan Kiki serta paman Upi yang sedang menulis dan beberapa 

gambar pensil disertai gambar kuda lumping sebagai muatan kesenian 

daerahnya. Sampul belakang bahan ajar berisi gambaran umum isi buku 

dengan ilustrasi yang hampir sama dengan sampul depan.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut:  

1. Dalam rangka meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi siswa 

kelas VII SMP, hendaknya guru dan orang tua senantiasa memberikan 

pengalaman dan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar menulis. Salah 

satu langkah yang dapat mewujudkan hal itu adalah dengan memberikan 

bahan ajar yang praktis dan dapat digunakan secara mandiri. 

2. Perlu diadakan pengembangan lebih lanjut terhadap bahan ajar menulis 

teks deskripsi bermuatan nilai budaya untuk melengkapi kekurangan pada 

bahan ajar tersebut. 

3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas 

penggunaan bahan ajar menulis teks deskripsi bermuatan nilai budaya.  
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LAMPIRAN 1  

ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

TERHADAP KEBUTUHAN BAHAN AJAR MENULIS TEKS 

DESKRIPTIF BERMUATAN NILAI BUDAYA 

 

Nama Siswa  : 

Kelas    : 

Sekolah   : 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk pengisian angket: 

Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaa-pertanyaan yang terdapat 

dalam angket, telah disediakan petunjuk pengisian angket sebagai berikut: 

1) Siswa diharapkan memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan 

memberikan tanda cek (˅) dalam kurung yang telah disediakan di depan 

jawaban. 

Contoh:  

(˅) ya  

( ) tidak 

2) Jawaban yang diberikan boleh lebih dari satu 

Contoh: 

( ˅) buku  ( ) pensil  

( ˅) pulpen  ( ) penggaris 

3) Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, rsponden 

dimohon menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. 

Contoh: 
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(˅) lainnya, yaitu................................... (berisi jawaban).  

 

4) Siswa dimohon memberikan alasan singkat terhadap masing-masing 

jawaban yang diberikan pada tempat jawaban yang disediakan. 

 

2.  Bahan ajar seperti apa yang kalian inginkan untuk pembelajaran teks 

deskriptif? 

□ sesuai dengan kurikulum yang berlaku  

□ menyediakan satu sumber yang teratur dan bertahap 

□ menyajikan aneka model, metode, dan materi yang menarik 

□ menyajikan materi, latihan, beserta contoh materi 

□ lainnya, yaitu  ............................................................................................ 

Alasan  

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

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

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

3. Pada isi bahan ajar terdapat pengertian menulis deskripsi, menurut kalian 

bagaimana konsep menyajikan pengertian menulis teks deskripsi dalam 

buku bahan ajar yang akan dibuat? 

□ pengertian diperoleh dari 3 ahli 

□ diberi simpulan dari pengertian menulis teks deskriptif 

□ diberi contoh 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

4.  Dalam bahan ajar menulis teks deskriptif akan disajikan beberapa jenis 

teks deskriptif, menurut kalian bagaimana penyajian jenis teks deskriptif 

tersebut? 

□  menyebutkan jenis teks deskripsi beserta pengertian secara singkat 

□  menyebutkan jenis teks deskripsi dengan tabel yang menarik 

□ menyebutkan jenis teks deskriptif dengan bantuan gambar yang menarik 

 □ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

5.  Materi teks deskriptif salah satunya akan membahas tentang teks 

deskriptif bertema peristiwa mengenai kebudayaan. Peristiwa bertema 

kebudayaan seperti apa yang kalian inginkan? 

□  musik tradisional jawa 

□  kuda lumping 

□  upacara adat jawa  

□ kesenian tradisional lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

6. Materi teks deskriptif terdapat ciri-ciri teks deskriptif,  bagaimana 

penyajian materi terhadap jenis-jenis teks deskriptif yang kalian inginkan? 

□  menyebutkan ciri-ciri karangan deskripsi dari 3 ahli   

□  diberi penjelasan tentang ciri-cirinya 

□  diberi simpulan 

□ diberi contoh 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

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

7. Bagaimana langkah-langkah menulis teks deskriptif yang menarik 

menurut kalian? 

□ menjelaskan langkah-langkah menulis teks deskriptif melalui narasi dari 

tokoh 

□  menyebutkan langkah-langkah menulis teks deskripsi dari 2 ahli   

□  dicantumkan simpulan dari para ahli 

□   diberikan tahap-tahap sebelum menulis teks deskripsi 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

8. Muatan yang akan dihadirkan di dalam buku yang akan dibuat peneliti 

adalah tentang keseian budaya ebeg yang merupakan seni pertunjukkan 

khas Kebumen. Pertunjukkan ebeg seperti apayang kalian inginkan untuk 

menulis teks deskriptif? 

□ musik pengiring pertunjukkan ebeg 

□ pemain ebeg 

□ kostum yang digunakan ketika memainkan ebeg 

□ peristiwa kerasukan para pemain ebeg 

□ sesajen yang digunakan dalam pertunjukkan ebeg 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

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

9. Isi dalam bahan ajar buku yang akan dibuat peneliti akan dihadirkan kata-

kata bijak dari pepatah jawa. Kata-kata bijak seperti apa yang kalian 

inginkan dalam buku bahan ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai 

budaya? 

□ kata-kata bijak bertema pendidikan 
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□ kata-kata bijak bertema remaja  

□ kata-kata bijak tentang nasihat pepatah jawa 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................. 

Alasan  

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

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

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

10.  Bagian buku yang utama dilihat adalah bagian pendahulu yang salah 

satunya terdapat sebuah judul. Menurut kalian, judul apakah yang sesuai 

untuk buku bahan ajar yang akan dibuat? 

□  Terampil Menulis Karangan Deskripsi 

□  Menulis? Siapa takut! 

□  Ayo Menulis Karangan Deskripsi 

□ lainnya, yaitu.....  .  ....................  

Alasan  

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

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

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

11. Menurut kalian, hal apakah yang sesuai untuk mengisi bagian akhir dalam 

buku? 

□ daftar pustaka 

□  terdapat ringkasan isi buku. 

□  biografi singkat penulis   
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□ lainnya, yaitu.....  .  ....................  

Alasan  

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

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

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

12. Bagaimana bacaan yang kalian inginkan dalam buku bahan ajar yang akan 

dibuat? 

□ bacaan yang mudah dipahami 

□ bacaan yang  ditemui dalam kehidupan 

□ bacaan yang menumbuhkan rasa ingin tahu 

□ bacaan yang bertema kebudayaan 

□ lainnya, yaitu.....  .  ....................  

Alasan  

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

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

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

13. Bahasa seperti apakah yang sebaiknya digunakan untuk buku bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya? 

□ menggunakan pilihan kata yang populer 

□ ejaan dan tanda baca sesuai ejaan yang disempurnakan 

□  mudah dipahami  

□ lainnya, yaitu  

............................................................................................................... 
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Alasan  

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

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

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

14.  Berapa ukuran buku yang kalian inginkan untuk membuat buku bahan 

ajar bermuatan nilai budaya yang akan dibuat? 

 □ buku saku 

□ buku kecil, ukuran kertas A5 

□ buku besar ukuran kertas A4 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................  

Alasan  

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

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

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

15. Menurut kalian, model huruf dan  ukuranapa yang sesuai digunakan untuk 

bahan ajar menulis teks deskriptif yang akan dibuat peneliti? 

□  calibri, 14 pt 

□ arial, 14 pt 

□ batang, 14 pt  

□ comic san MS, 14 pt 

□ lainnya, yaitu  

.............................................................................................................. 
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Alasan  

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

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

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

16. Bentuk sampul seperti apa yang menurut kalian menarik untuk bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya? 

□ berisi gambar kesenian jawa   

□  terdapat beberapa gambar wayang kulit 

□  berisi warna mencolok 

□  berisi warna kasual  

□ lainnya, yaitu  

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

Alasan  

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

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

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

17. Menurut kalian, bagaimana tampilan sampul belakang buku  bahan ajar 

yang kalian inginkan? 

□ ringkasan isi buku secara singkat 

□  berisi gambar sesuai sampul depan 

□ dimuati beberapa kalimat dari pepatah jawa 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................. 
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........................................................................................................................  

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

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

18. Apa harapan kalian terhadap buku bahan ajar menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya dalam pembelajaran menulis teks deskriptif kelas 

VII SMP? 

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

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

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

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

........................................................................................................................  
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LAMPIRAN 2  

ANGKET KEBUTUHAN GURU 

TERHADAP KEBUTUHAN BAHAN AJAR MENULIS TEKS 

DESKRIPTIF BERMUATAN NILAI BUDAYA 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Sekolah  : 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk pengisian angket: 

Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaa-pertanyaan yang terdapat 

dalam angket, telah disediakan petunjuk pengisian angket sebagai berikut: 

1) Bapak/Ibu diharapkan memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini 

dengan memberikan tanda cek (˅) dalam kurung yang telah disediakan di 

depan jawaban. 

Contoh:  

(˅) ya  

( ) tidak 

2) Jawaban yang diberikan boleh lebih dari satu 

Contoh: 

( ˅) buku  ( ) pensil  

( ˅) pulpen  ( ) penggaris 

3) Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, responden 

dimohon menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. 

Contoh: 

(˅) lainnya, yaitu................................... (berisi jawaban). 
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4) Bapak/Ibu dimohon memberikan alasan singkat terhadap masing-masing 

jawaban yang diberikan pada tempat jawaban yang disediakan. 

 

1.  Bahan ajar seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan untuk pembelajaran teks 

deskriptif? 

□ sesuai dengan kurikulum yang berlaku  

□ menyediakan satu sumber yang teratur dan bertahap 

□ menyajikan aneka model, metode, dan materi yang menarik 

□ menyajikan materi, latihan, beserta contoh materi 

□ lainnya, yaitu  ............................................................................................ 

Alasan  

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

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

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

2. Bentuk bahan ajar seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan? 

□ modul  

□ buku disertai pembatas buku 

□ LKS (Lembar Kerja Siswa) 

□ handout  

□ lainnya, yaitu  ............................................................................................. 

Alasan  

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

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

........................................................................................................................ 
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3.  Pada isi bahan ajar terdapat pengertian menulis deskripsi, menurut 

Bapak/Ibu bagaimana konsep menyajikan pengertian menulis teks 

deskripsi dalam buku bahan ajar yang akan dibuat? 

□ pengertian diperoleh dari 3 ahli 

□ diberi simpulan dari pengertian menulis teks deskriptif 

□ diberi contoh 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

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

4.  Dalam bahan ajar menulis teks deskriptif akan disajikan beberapa jenis 

teks deskriptif, menurut Bapak/Ibu bagaimana penyajian jenis teks 

deskriptif tersebut? 

□  menyebutkan jenis teks deskripsi beserta pengertian secara singkat 

□  menyebutkan jenis teks deskripsi dengan tabel yang menarik 

□ menyebutkan jenis teks deskriptif dengan bantuan gambar yang menarik 

 □ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

      .......................................................................................................................  
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5.  Materi teks deskriptif salah satunya akan membahas tentang teks 

deskriptif bertema peristiwa mengenai kebudayaan. Peristiwa bertema 

kebudayaan seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan? 

□  musik tradisional jawa 

□  kuda lumping 

□  upacara adat jawa  

□ kesenian tradisional lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

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

6.  Materi teks deskriptif terdapat ciri-ciri teks deskriptif,  bagaimana 

penyajian materi terhadap jenis-jenis teks deskriptif yang Bapak/Ibu 

inginkan? 

□  menyebutkan ciri-ciri karangan deskripsi dari 3 ahli   

□  diberi penjelasan tentang ciri-cirinya 

□  diberi simpulan 

□ diberi contoh 

□ lainnya, yaitu............................................................................................. 

Alasan 

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

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

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

7. Bagaimana penyajian contoh teks deskriptif yang Bapak/Ibu inginkan?   

□ diletakkan pada setiap materi yang membutuhkan contoh teks 

□ diberi gambar 

□ contoh diletakkan di dalam kotak 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................. 

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

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

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

8.  Bagaimana langkah-langkah menulis teks deskriptif yang menarik 

menurut Bapak/Ibu? 

□ menjelaskan langkah-langkah menulis teks deskriptif melalui narasi dari 

tokoh 

□  menyebutkan langkah-langkah menulis teks deskripsi dari 2 ahli   

□  dicantumkan simpulan dari para ahli 

□  diberikan tahap-tahap sebelum menulis teks deskripsi 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

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



176 
 

 
 

9. Bentuk latihan soal seperti apa yang menurut Bapak/Ibu sesuai untuk tugas 

menulis teks deskriptif? 

□ menulis teks deskriptif berdasarkan gambar yang disediakan guru 

□ menulis teks deskriptif setelah membaca contoh yang diberikan guru 

□ menulis teks deskriptif dengan melihat lingkungan sekitar  

□ menulis teks deskriptif dengan mendengarkan cerita dari guru 

□ lainnya, yaitu  ............................................................................................. 

Alasan  

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

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

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

10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penilaian yang tepat digunakan untuk 

menilai ketepatan paragraf yang ditulis siswa dalam menulis teks 

deskriptif? 

□ kesatuan dalam paragraf sesuai dengan suatu hal atau tema tertentu 

□ kekompakan hubungan antarkalimat yang satu dengan yang lain 

membentuk suatu paragraf 

□ kemenarikan tema yang diambil untuk ide menulis 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

11. Menurut Bapak/Ibu, bagian apa saja yang menjadi indikator sebuah 

karangan yang baik? 

□ memuat tema 

□ketepatan isi paragraf 

□ kesesuaian isi dengan judul 

□ ketepatan susunan kalimat 

□ ketepatan penggunaan ejaan 

□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

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

12. Muatan yang akan dihadirkan di dalam buku yang akan dibuat peneliti 

adalah tentang kesenian budaya ebeg yang merupakan seni pertunjukkan 

khas Kebumen. Pertunjukkan ebeg seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan 

untuk menulis teks deskriptif? 

□ musik pengiring pertunjukkan ebeg 

□ pemain ebeg 

□ kostum yang digunakan ketika memainkan ebeg 

□ peristiwa kerasukan para pemain ebeg 

□ sesajen yang digunakan dalam pertunjukkan ebeg 
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□ lainnya, yaitu....................................................... 

Alasan 

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

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

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

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

13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perwujudan nilai budaya dalam kesenian 

budaya Kebumen yang akan dimuatkan dalam materi bahan ajar menulis 

teks deskriptif yang akan dibuat? 

□ berupa penilaian baik atau buruk sebuah kesenian 

□ berupa segala hal yang menarik bagi pembaca dari sebuah kesenian yang 

ditampilkan 

□ berupa penilaian tentang boleh atau tidaknya sebuah kesenian yang 

ditampilkan 

14. Isi dalam bahan ajar buku yang akan dibuat akan dihadirkan kata-kata 

bijak dari pepatah jawa, menurut Bapak/Ibu kata-kata bijak seperti apa 

yang diinginkan Bapak/Ibu dalam pembuatan buku bahan ajar bermuatan 

nilai budaya? 

□ kata-kata bijak bertema pendidikan 

□ kata-kata bijak bertema remaja  

□ kata-kata bijak tentang nasihat pepatah jawa 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................. 
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Alasan  

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

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

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

15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sistematika buku bahan ajar agar menarik 

perhatian siswa kelas VII  SMP yang akan dibuat? 

□  bahan ajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

□  disesuaikan dengan perkembangan siswa  

□  terdapat gambar yang menarik  

□  disesuaikan dengan lingkungan pengguna bahan ajar 

□ bahan ajar dibuat secara mudah dan ekonomis dalam penggunaannya 

□ lainnya, yaitu.....  .  ....................  

Alasan  

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

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

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

16. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana urutan materi yang akan disajikan di 

dalam buku bahan ajar yang akan dibuat? 

□  judul buku, daftar isi, bab hingga sub bab materi 

□  judul buku, pengantar penulis, daftar isi, bab hingga sub bab materi 

□  judul buku, pengantar penulis, pepatah jawa, daftar isi, bab hingga sub 

bab materi 

□ lainnya, yaitu.....  .  .................... ............................................................ 
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Alasan  

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

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

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

17.  Bagian buku yang utama dilihat adalah bagian pendahulu yang salah 

satunya terdapat sebuah judul. Menurut Bapak/Ibu, judul apakah yang 

sesuai untuk buku bahan ajar yang akan dibuat oleh peneliti? 

□  Terampil Menulis Karangan Deskripsi 

□  Menulis? Siapa takut! 

□  Ayo Menulis Karangan Deskripsi 

□ lainnya, yaitu.....  .  ....................  

Alasan  

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

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

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

18. Menurut Bapak/Ibu, hal apakah yang sesuai untuk mengisi bagian akhir 

dalam buku? 

□ daftar pustaka,  

□  terdapat ringkasan isi buku. 

□  dicantumkan glosarium 

□ biografi singkat penulis   

 □ lainnya, yaitu....  .  ....................  
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Alasan  

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

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

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

19. Bagaimana bacaan yang Bapak/Ibu inginkan dalam buku bahan ajar yang 

akan dibuat? 

□ bacaan yang mudah dipahami 

□ bacaan yang  ditemui dalam kehidupan 

□ bacaan yang menumbuhkan rasa ingin tahu 

□ bacaan yang bertema kebudayaan 

□ lainnya, yaitu.....  .  ....................  

Alasan  

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

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

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

20. Bahasa seperti apakah yang sebaiknya digunakan untuk buku bahan ajar 

menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya? 

□ menggunakan pilihan kata yang tepat 

□ ejaan dan tanda baca sesuai ejaan yang disempurnakan 

□  mudah dipahami  

□ lainnya, yaitu  ............................................................................................. 

Alasan  

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

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

21. Menurut Bapak/Ibu, berapa ukuran buku yang sesuai untuk siswa SMP 

kelas VII yang akan dibuat ? 

 □ buku saku 

□ buku kecil, ukuran kertas A5 

□ buku besar ukuran kertas A4 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................  

Alasan  

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

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

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

22. Menurut Bapak/Ibu, model huruf dan  ukuran apa yang sesuai digunakan 

untuk bahan ajar menulis teks deskriptif yang akan dibuat? 

□  calibri, 14 pt 

□ arial, 14 pt 

□ batang, 14 pt  

□ comic san MS, 14 pt 

□ lainnya, yaitu ............................................................................................ 

Alasan  

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

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

........................................................................................................................  
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23. Bentuk sampul seperti apa yang menurut Bapak/Ibu menarik untuk bahan 

ajar menulis teks deskriptif bermuatan nilai budaya? 

□ berisi gambar kesenian jawa   

□  terdapat beberapa gambar wayang kulit 

□  berisi warna mencolok 

□  berisi warna kasual  

□ lainnya, yaitu  ............................................................................................. 

Alasan  

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

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

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

24. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana isi bagian sampul belakang buku  bahan 

ajar yang akan dibuat ? 

□ ringkasan isi buku secara singkat 

□  berisi gambar sesuai sampul depan 

□ dimuati beberapa kalimat dari pepetah jawa 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................. 

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

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

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

25. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana isi pada bagian punggung buku yang akan 

dibuat peneliti? 

□ berisi judul buku, pengarang, dan penerbit   
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□  tulisan ditulis secara vertikal  

□ tulisan ditulis secara horizontal 

□ lainnya, yaitu .............................................................................................. 

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

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

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

26. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap buku bahan ajar menulis teks deskriptif 

bermuatan nilai budaya dalam pembelajaran menulis teks deskriptif kelas 

VII SMP? 

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

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

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

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

........................................................................................................................  
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LAMPIRAN 3  

ANGKET PENILAIAN 

PROTOTIPE BAHAN AJAR MENULIS TEKS DESKRIPTIF 

BERMUATAN NILAI BUDAYA 

Nama Ahli   : 

 

Spesifikasi Keahlian  : 

 

Instansi   : 

 

Hari/ Tanggal   : 

 

 

Petunjuk pengisian angket: 

1) Bapak/ Ibu diharapkan memberi koreksi dan saran pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan 

2) Penilaian dapat diberikan pada setiap komponen dengan cara memberi tanda 

√ (cek) pada rentang angka-angka yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4  = sangat baik 

Angka 3  = baik 

Angka 2  = cukup 

Angka 1  = kurang 

 Sangat baik   kurang baik 

 

 

 

 

Selain memberi tanda √ (cek) pada rentan angka tersebut, Bapak/ Ibu juga 

dimohon untuk memberi saran. 

3) Selain validasi format A seperti di atas, Bapak/ Ibu diharap memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap prototipe menulis teks 

deskriptif bermuatan nilai budaya. 

 

1.  Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu mengenai judul buku bahan ajar 

menulis teks deskriptif yang telah Bapak/Ibu amati? 

 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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Alasan  

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

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

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

2.  Bagaimana komposisi dan keserasian warna pada buku bahan ajar yang 

telah dibuat? 

 

Alasan  

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

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

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

3.  Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap tampilan tulisan pada sampul 

buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

4.  Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang tampilan gambar perwajahan 

pada sampul buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

 

Alasan  

4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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........................................................................................................................ 

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

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

5. Bagaimana tampilan daftar isi yang telah Bapak/ibu amati dalam buku 

bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

6. Bagaimana tampilan gambar yang terdapat dalam buku bahan ajar yang 

telah Bapak/Ibu amati? 

 

Alasan  

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

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

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

7. Bagaimana tampilan penataan gambar yang terdapat dalam buku bahan 

ajar yang telah Bapak/Ibu amati? 

  

Alasan  

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

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

4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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........................................................................................................................ 

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap jenis dan ukuran huruf yang 

telah Bapak/Ibu amati? 

 

Alasan  

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

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

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

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap penataan tulisan yang terdapat 

dalam buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

10. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap penataan nomor halaman dalam 

buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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........................................................................................................................ 

11. Bagaimana penilaian Bapak/ibu terhadap muatan kata-kata bijak yang 

dihadirkan dalam buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

12. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kelengkapan materi yang 

disajikan dalam buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

13. Bagaimana penilaian bapak/Ibu terhadap kesesuaian contoh-contoh 

dengan materi yang disajikan dalam buku bahan ajar menulis teks 

deskriptif? 

 

 

 

 

4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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Alasan  

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

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

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

14. Bagaimana keefektifan praktik penulisan menulis teks deskriptif yang 

dijabarkan dalam bahan ajar? 

 

Alasan  

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

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

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

15. Bagaimana kesesuaian soal/uji kompetensi dengan materi yang 

dipaparkan? 

 

 

Alasan  

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

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

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

16. Bagaimana kesesuaian latihan soal dengan tingkat pemahaman siswa SMP 

kelas VII? 

 

 

4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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Alasan  

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

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

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

17. Bagaimana penilaian tentang muatan nilai budaya yang dijadikan 

pendukung dalam bahan ajar menulis teks deskriptif yang Bapak/Ibu 

amati? 

 

Alasan  

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

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

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

18.  Bagaimana penilaian Bapak/ibu terhadap ukuran buku yang disajikan 

dalam buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

19.  Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap tampilan desain sampul buku 

bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

 

4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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Alasan  

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

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

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

20.  Bagaimana penilaian Bapak/ibu terhadap tampilan desain sampul 

belakang buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

21. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap tempilan desain punggung buku 

bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

22.  Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pemilihan jenis huruf dalam 

bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 



193 
 

 
 

Alasan  

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

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

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

23.  Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap komposisi warna pada buku 

bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

24. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kesesuaian ukuran huruf dalam 

buku bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 

Alasan  

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

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

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

25.  Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap kesesuaian bahasa pada buku 

bahan ajar menulis teks deskriptif? 

 4 2 3 1 

4 2 3 1 

4 2 3 1 
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Alasan  

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

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

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

26. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap glosarium yang terdapat dalam 

buku? 

 

Alasan  

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

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

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

27. Bagaimana saran Bapak/ibu terhadap perbaikan buku bahan ajar menulis 

teks deskriptif bermuatan nilai budaya untuk siswa kelas VII 

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

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

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

 

 

 

 

 

4 2 3 1 
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LAMPIRAN 4  
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199 
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LAMPIRAN 5  
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LAMPIRAN 6   
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LAMPIRAN 7  
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