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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. “Inna ma’al ‘usri yusroo”, Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan (surat Al-Insyira: 6). 

2. Tidak perlu mengatakan kepada siapapun bahwa kamu hebat, cukup tunjukkan 

kemampuanmu dan lampaui batasanmu. 

3. Jangan pernah merasa cukup dalam menuntut ilmu, tapi merasa kuranglah 

karena ilmu itu tak terbatas. 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa terima kasih dan cinta, karya sederhana ini saya 

persembahkan untuk Alm. Ayah saya, Ibu yang saya cintai, kakak-kakak saya, 

sahabat, serta Almamater Universitas Negeri Semarang.  
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Dr. Wagiran, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang sudah berbaik hati, selalu 

memotivai dan dengan sabar berkenan meluangkan waktu serta tenaganya untuk 

mengarahkan serta memberikan bimbingan dan pelajaran hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

Skrispsi ini dapat selesai dengan adanya bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang; 

2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan izin penelitian hingga skripsi ini selesai; 
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Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan motivasi kepada 
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4. Alm. Ayahku (Sukatlan), Ibu (Suripah) tercinta, dan kakak-kakakku, yang 

selama ini tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan semangat, nasihat, 

dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu 

bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini; 
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terima kasih untuk tawa bahagia, tangis, dan suka duka yang dibagi bersama, 

terima kasih karena membersamai dan tidak meninggalkan dimasa-masa 

sulitku; 

6. adik-adik Predators Dance Crew yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat; 
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7. teman-teman seperjuangan Rombel 1 PBSI 2015 yang selalu memberikan 
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SARI 

Qodriyah, Laelatul. (2019). Kelayakan Bahan Ajar pada Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 yang Disusun Oleh Guru 

SMA Kelas XI di Kabupaten Demak. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Wagiran, M.Hum. 

Kata kunci: kelayakan, bahan ajar, RPP, kurikulum 2013. 

Bahan ajar pada rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan 

bahan ajar yang disusun oleh pendidik dan terlampir dalam RPP. Bahan ajar disusun 

untuk memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar karena dalam 

praktiknya pendidik yang lebih memahami kebutuhan peserta didik. Sehingga 

pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Namun, 

dalam menyusun bahan ajar pendidik masih kesulitan menentukan materi yang 

sesuai dengan Kompetensi Dasar. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran 

juga tidak terpenuhi. Selain itu, bahan ajar yang disusun oleh pendidik tidak 

memperhatikan pedoman dan penyusunan bahan ajar.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

kelayakan bahan ajar pada rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) bahasa 

Indonesia kurikulum 2013 SMA kelas XI di kabupaten Demak. Dengan demikian, 

fokus penelitian ini adalah (1) kesesuaian materi pembelajaran pada RPP dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar, (2) kesesuaian bahan ajar 

pada RPP dengan prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar, (3) cakupan dan urutan 

bahan ajar pada RPP, dan (4) strategi penyampaan materi pembelajaran pada RPP 

bahasa Indonesia kurikulum 2013 oleh pendidik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang 

memungkinkan hasil penelitian yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah bahan ajar yang terlampir dalam RPP bahasa Indonesia SMA Kelas XI di 

kabupaten Demak yang mencakup tiga sekolah menengah atas meliputi SMA 

Negeri 1 Demak, SMA Negeri 1 Karanganyar, dan SMA Islam Miftahul Huda 

Gajah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penentuan penskoran pada 

masing-masing aspek kelayakan bahan ajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan bahan ajar pada RPP 

bahasa Indonesia memperoleh hasil sebagai berikut. (1) Kesesuaian materi 

pembelajaran pada RPP dengan indikator pencapaian kompetensi terdiri atas dua 

aspek. Meliputi, a) kesesuaian perumusan indikator pencapaian kompetensi skor 

35,075 dengan kategori sangat tidak layak (STL) terdiri dari kesesuaian indikator 

pencapaian kompetensi dengan SKL, KI, dan KD skor 33,25, kesesuaian 

penggunaan kata kerja operasional (KKO) dengan kompetensi yang diukur skor 36, 

dan rumusan indikator dapat dikembangan menjadi indikator soal skor 36, b) 

kesesuiaan materi dengan indikator dan kompetensi dasar skor 55,5 dengan kategori 

kurang layak (KL) terdiri dari kesesuaian materi pembelajaran dengan kompetensi 

inti dan kompetensi dasar skor 58,25, dan materi pembelajaran diulas dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi memperoleh 

skor 52,75. (2) Kesesuaian bahan ajar pada RPP dengan prinsip-prinsip pemilihan 

bahan ajar  terdiri dari empat aspek. Aspek tersebut meliputi, a) keakuratan materi 
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pembelajaran memperoleh skor 46,25 diperoleh dari keakuratan dalam pemilihan 

sumber bahan ajar yang relevan memperoleh skor 55,5, keakuratan dalam konsep 

dan teori sesuai dengan kompetensi dasar skor 41,75, dan keakuratan dalam 

pemilihan contoh memuat keruntutan konsep memperoleh skor 41,75, (b) 

keakuratan dengan ilmu pengetahuan, fitur dan rujukan memperoleh skor 47,75, 

dan (c) kesesuaian materi pembelajaran dengan prinsip-prinsip pemiliha bahan ajar 

skor 40,75 yang diperoleh dari kesesuaian materi pembelajaran dengan prinsip 

relevansi skor 44,5, kesesuaian materi pembelajaran dengan prinsip konsisitensi 

skor 39, dan kesesuaian materi pembelajaran dengan prinsip kecukupan skor 39. (3) 

Cakupan dan urutan penyampaian materi pembelajaran memperoleh skor 45,25 

dengan kategori sangat tidak layak (STL) yang diperoleh dari cakupan materi 

pembelajaran meliputi dua aspek, dan urutan penyampaian materi pembelajaran 

terdiri dari dua aspek. (a) Cakupan materi pembelajaran memperoleh skor 36,25 

dengan kategori sangat tidak layak (STL) diperoleh dari kelengkapan materi 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar skor 41,75, dan ketepatan penentuan 

jenis-jenis materi pembelajaran skor 30,5. (b) Urutan penyampaian materi 

pembelajaran memperoleh skor 62,5 dengan kategori kurang layak (KL) yang 

diperoleh dari urutan pendekatan prosedural skor 72,25, dan urutan pendekatan 

hierarkis memperoleh skor 52,75. (4) Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran 

memperoleh skor keseluruhan 40,25 dengan kategori sangat tidak layak (STL). 

Skor tersebut diperoleh dari, a) keluasan materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar dan kompetensi inti memperoleh skor 41,75 dengan kategori 

sangat tidak layak (STL), dan b) kedalaman materi pembelajaran memperoleh skor 

39 dengan kategori sangat tidak layak (STL). Materi yang disajikan dalam bahan 

ajar tidak mendalam dan tidak meluas. Bahan ajar hanya memuat materi yang 

secara singkat disusun oleh pendidik dan tidak memperhatikan tingkat keluasan 

maupun kedalamannya.   

 Saran yang  ingin disampaikan oleh peneliti, yaitu penelitian selanjutnya 

terkait bahan ajar pada RPP, dapat menggunakan teori yang berbeda, dan 

menggunakan data yang lebih banyak sehingga hasilnya lebih valid, dan diharapkan 

dengan adanya penelitian ini para  pendidik dapat menyusun bahan ajar lebih baik 

lagi sesuai dengan kebutuhan kognitif peserta didik untuk mencapai kompetensi 

dasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu upaya investasi jangka panjang bagi suatu 

bangsa guna menciptakan generasi yang beradab dan berkarakter untuk 

mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat. Pendidikan juga menjadi dasar 

untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana tertulis dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional Bab II pasal 3 

yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan 

pendidikan yang lebih baik. Pemerintah melakukan perbaikan dan pengembangan 

di perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran guna meningkatkan hasil 

dari pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum. Salah satunya yaitu dengan 

melakukan perbaikan Kurikulum sesuai dengan perkembangan informasi dan 

teknologi. Perbaikan Kurikulum disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan 

zaman, untuk mencapai hasil yang maksimal. Tanpa adanya Kurikulum yang sesuai 

maka tujuan dan sasaran pendidikan akan sulit dicapai. Kurikulum yang berlaku di 

Indonesia adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk 

aktif dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 berbasis pada kompetensi (competency 

based) dengan pembelajaran yang bersifat kontruktivistik dimana pendidik 

bertindak sebagai fasilitator. Maka dari itu, penting bagi pendidik untuk 

menciptakan pembelajaran yang lebih menarik agar peserta didik dapat aktif dalam 

proses pembelajaran sebagaimana diharapkan pada Kurikulum 2013 dan 

memfasilitasi proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi    yang diharapkan.
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Untuk  mewujudkan terlaksananya Kurikulum yang berlaku pada pembelajaran, 

peran pendidik dalam mengembangkan perangkat pembelajaran sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan persiapan media dan sumber belajar, 

perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Tanpa adanya 

sebuah perencanaan pembelajaran maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai 

secara maksimal. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan 

Rencana Pelakanaan Pembelajaran. 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Menurut Muslich 

(2007:45) Rencana Pelaksaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata 

pelajaran perunit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP 

digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar (KD). Pendidik berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis dengan memperhatikan kondisi peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik.   

Dalam PP No. 19 tahun 2005 Pasal 20, dijelaskan bahwa guru diharapkan 

mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 tahun 2007 tentang 

standar proses, yang mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran dan 

mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Praktinya RPP oleh pendidik dianggap kurang penting dalam proses 

pembelajaran dan tidak berpengaruh untuk ketercapaian kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran. Sehingga RPP hanya disusun tanpa melihat kondisi dan 

kebutuhan peserta didik. Selain itu banyak kesalahan dalam penyusunan RPP 

seperti penurunan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi, 

pemilihan materi pokok yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan 
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mengantarkan ketercapaian kompetensi dasar, pemilihan sumber bahan ajar yang 

relevan, bahkan penjabaran materi pokok dalam bahan ajar yang hanya disusun 

tanpa memperhatikan indikator pencapaian kompetensi. Padahal, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran kebutuhan peserta didik salah satunya adalah materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diturunkan menjadi 

indikator pencapaian kompetensi yang kemudian dijabarkan dalam bahan ajar. 

Materi pembelajaran didukung dengan adanya sumber belajar yang relevan. 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen RPP yang digunakan untuk 

menyusun bahan ajar. Bahan ajar disusun berdasarkan Kurikulum yang berlaku 

dengan mempertimbangkan sumber belajar yang digunakan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Bahan ajar yang disusun sesuai dengan materi yang 

sesuai kebutuhan dalam ketercapaian kompetensi. 

Pemilihan bahan ajar yang tepat menjadi faktor tercapainya tujuan 

pembelajaran. Pendidik harus menyusun bahan ajar dan memenuhi kelayakan 

bahan ajar serta memahami jenis materi pembelajaran yng meliputi fakta, konsep, 

prosedur, prinsip, kecukupan yang memuat kelengkapan, dan urutan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Pendidik dalam menyusun bahan ajar kurang 

memperhatikan hal-hal tersebut. Selain itu, prinsip dalam peyusunan bahan ajar 

juga perlu diperhatikan. Pada kenyataannya pendidik tidak bisa membedakan antara 

bahan ajar dengan buku teks. Sehingga, buku teks dan LKS menjadi bahan ajar 

utama dalam proses pembelajaran dan tidak memilih bahan ajar mana yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Bahan 

ajar terlampir dalam lampiran RPP sebagai luasan atau penjabaran dari materi 

pokok yang ditulis dalam RPP dengan memperhatikan kondisi, situasi, kebutuhan, 

dan keinginan peserta didik.  

Praktiknya bahan ajar yang disusun oleh pendidik tidak sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan sumber belajar yang digunakan. Bahkan ada 

pendidik yang tidak menyusun bahan ajar dan hanya mengacu pada buku teks dan 

lembar kerja siswa (LKS). Terutama dalam pengajaran bahasa Indonesia, pendidik 

merasa enggan untuk menyusun bahan ajar sendiri. Pendidik berasumsi bahwa 

buku teks sudah memuat semua materi yang akan disampaikan dan dianggap 
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mampu mencapai tujuan pembelajaran. Padahal pendidik hanya menyampaikan 

materi sesuai alur unit, topik, dan kegiatan yang disajikan dalam buku teks. Hal ini 

tidak sesuai dengan lampiran Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, diatur tentang berbagai kompetensi 

inti maupun kompetensi mata pelajaran. Bagi pendidik pada satuan pendidikan 

jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), baik dalam tuntutan kompetensi 

pedagogik maupun kompetensi profesional, berkaitan erat dengan kemampuan 

pendidik dalam mengembangkan sumber belajar dan bahan ajar.  

Bahan ajar disusun untuk memudahkan peserta didik dalam mencapai 

kompetensi dasar. Akan lebih baik bila suatu materi pembelajaran didasarkan 

bukan hanya dari satu sumber belajar melainkan dari berbagai sumber belajar untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari. 

Berbagai sumber belajar tersebut bisa berasal dari internet, buku teks, maupun e-

book. Sumber belajar yang berasal dari internet haruslah relevan dan laman juga 

harus bisa diakses. Selain itu penyusunan bahan ajar harus sesuai dengan indikator 

pencapaian kompetensi.   

Penyusunan bahan ajar juga perlu memperhatikan keluasan dan kedalaman 

materi pembelajarannya. Keluasan menggambarkan seberapa banyak materi yang 

harus disajikan, namun pada kenyataanya pendidik tidak memperhatikan hal 

tersebut. Sedangkan kedalaman menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang 

tergantung di dalam materu yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kedua hal 

tersebut seakan luput dari pendidik yang tidak memperhatikan kebutuhan materi 

peserta didik untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Keluasan dan 

kedalaman materi pembelajaran harus sangat diperhatikan. Hal tersebut 

dikarenakan apabila materi terlalu luas dan dalam maka butuh waktu yang lama 

untuk dapat menyelesaikannya, oleh karena itu materi tidak boleh terlalu luas 

maupun terlalu mendalam. 

Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menyusun bahan ajar, karena 

pendidiklah yang lebih memahami kebutuhan peserta didik. Seberapa banyak 

materi yang harus disampaikan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Pendidiklah yang lebih memahami kebutuhan peserta didik. Kurangnya kelayakan 



5 
 

 
 

bahan ajar yang disusun pendidik pada RPP yang sesuai dengan kompetensi dan 

indikator pencapaian kompetensi  sebagai faktor tercapainya tujuan pembelajaran 

dan kebutuhan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang diperkuat 

dengan data observasi dan analisis bahan ajar pada RPP bahasa Indoensia SMA di 

Kabupaten Demak. Peneliti merasa perlu untuk menganalisis kelayakan bahan ajar 

pada RPP bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMA kelas XI di Kabupaten Demak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana kesesuaian materi pembelajaran pada RPP dengan indikator dan 

kompetensi dasar?  

1.2.2 Bagaimana kesesuaian bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia Kurikulum 

2013 SMA kelas XI di Kabupaten Demak dengan prinsip-prinsip pemilihan 

bahan ajar? 

1.2.3 Bagaimana cakupan dan urutan bahan ajar RPP bahasa Indonesia 

Kurikulum 2013 SMA kelas XI di Kabupaten Demak? 

1.2.4 Bagaimana keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam bahan ajar 

pada RPP bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMA kelas XI di Kabupaten 

Demak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1.3.1 Mengetahui kesesuaian materi pembelajaran pada RPP dengan indikator 

dan kompetensi dasar. 

1.3.2 Mengetahui kesesuaian bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia Kurikulum 

2013 SMA kelas XI di Kabupaten Demak dengan prinsip-prinsip pemilihan 

bahan ajar. 

1.3.3 Mengetahui cakupan dan urutan bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia 

Kurikulum 2013 SMA kelas XI di Kabupaten Demak. 
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1.3.4 Mengetahui keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam bahan ajar 

pada RPP bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMA kelas XI di Kabupaten 

Demak. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian terkait kelayakan bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia 

Kurikulum 2013 SMA kelas XI di Kabupaten Demak diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis  bagi pendidik, peserta 

didik, maupun lembaga pendidikan terkait, adapun manfaat secara teoretis dan 

praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian baru dalam 

penelitian lebih  lanjut sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki mutu 

pendidikan terkait kualitas bahan ajar yang disusun oleh pendidik untuk mencapai 

kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai tuntutan Kurikulum 2013.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

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

peneliti lain. Manfaat penelitian ini bagi pendidik, yaitu dapat mengetahui kualitas 

bahan ajar yang baik bagi peserta didik, cara memilih bahan ajar yang tepat dan 

cara menyusun bahan ajar yang baik untuk mencapai kompetensi. Manfaat bagi 

peserta didik yaitu untuk menambah sumber belajar yang memudahkan peserta 

didik untuk memhami materi ajar yang disampaikan pendidik. Selanjutnya, bagi 

peneliti lain bermanfaat sebagai sumber referensi dalam penelitian yang dilakukan. 

Serta untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran menuju hasil yang lebih 

baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan kelayakan 

bahan ajar pada RPP bukan penelitian yang pertama kali, melainkan sudah terdapat 

penelitian terdahulu. Penelitian tersebut dilakukan oleh Aziz Firdaus, Siti Samhati, 

dan Edi Suyanto (2014), Herka Maya Jatmika (2014), Djuwairiah Ahmad (2014), 

Sri Kantun dan Yayuk Sri Rahayu Budiwati (2015), Muhammad Saleh dan Sultan 

(2015), Rizkia Suciati dan Yuni Astuti (2016), Yusuf Hendrawanto dan Mimi 

Mulyani (2017), Timur Koparan (2017), Angi Desviana Siregar, dkk (2018). Hasil 

penelitian yang relevan tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut. 

Aziz Firdaus, Siti Samhati, dan Edi Suyanto (2014) dalam jurnal yang 

berjudul “Analisis Kelayakan Isi Buku Teks Bahasa Indonesia Terbitan Erlangga 

Kelas VII SMP/Mts” bertujuan untuk mengetahui kelayakan isi buku teks bahasa 

Indonesia terbitan Erlangga yang digunakan kelas VII SMP/Mts. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah 

buku teks pelajaran bahasa Indoensia untuk SMP/Mts kelas VII Kurikulum 2013 

terbitan Erlangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks terbitan 

Erlangga layak digunaan sebagai bahan ajar untuk proses pembelaja ran kelas VII 

SMP/Mts. Analisis keayakan isi buku teks ini sesuai dengan instrumen yang telah 

ditetapkan oleh BSNP, meliputi kesesuaian Urutan materi dengan SK dan KD (KI 

dan KD dalam kurikulum 2013), keakuratan Materi dan Materi Pendukung 

Pembelaaran dan dikategorikan memenuhi kelayakan isi. Namun dalam 

kemenarikan (grafika) buku tergolong kurang menarik.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama 

mengalisis tingkat kelayakan isi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdapat pada sumber data dan jejang pendidikan. Peneliti mengambil 

sumber data dari bahan ajar Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

kurikulum 2013 sedangkan sumber data Aziz Firdaus, Siti Samhati dan Edi 

Suyanto, dari buku teks terbitan Erlangga kurikulum 2013, dan jenjang yang 

diambil oleh peneliti yaitu kelas XI SMA.  
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Herka Maya Jatmika (2014) dalam jurnal yang berjudul “Analisis 

Kelayakan Isi Buku Teks Penjasorkes Kelas X SMA di Kabupaten Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian isi dengan 

kurikulum dan mengetahui tingkat kelayakan penyajian dalam buku teks 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA dari dua buku teks yang berbeda 

di Bantul. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data yan dikumpulkan berupa 

kata-kata dan gambar. Sumber data berupa buku teks Penjasorkeskelas X SMA 

karya Drs. Agus Mukholid, M.Pd. (A) dan buku karya Mujahir (B). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ditinjau dari kelayakan isi buku teks tersebut ditinjau dari 

kesesuaian materi dengan SK dan KD, kemuktahiran materi, kesesuaian dengan 

kehidupan anak, kepekaan terhadap nilai-nilai penjasorkes dan materi yang 

mendukung dikategoriakn baik sekali, namun pada komponene keakuratan materi 

buku A memperoleh presentase 88,9% dan buku B memperoleh presentase 87,03% 

dalam kategori baik seklai. Pada komponen kelayakan penyajian buku A dengan 

presentase 86,63% dan buku B dengan prsentase 82,55% dengan kategori baik. 

Jadi, kesesuaian isi buku teks penjasorkes sudah sesuai dengan buku penjasorkes 

dan kelayakan penyajian buku teks inipun dikategorikan layak.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama 

mengalisis tingkat kelayakan isi. Perbedaannya terdapat dalam sumber data 

penelitian, dalam penelitian ini sumber datanya yaitu buku teks penjasorkes 

sedangkan sumber data peneliti adalah bahan ajar Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Bahasa Indonesia.  

Penelitian yang dilakukan oleh Djuwairiah Ahmad (2014) dalam Jurnal 

yang berjudul “Understanding the 2013 Curriculum of English Teaching through 

the Teachers’ and Policymakers’ Perpectives” bertujuan untuk mengetahui 

impelementasi kurikulum 2013 (K-13) pada empat sasaran sekolah menengah di 

Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masalah yang mendasari perubahan dari Kurikulum Berbasis Sekolah (KTSP) ke 

Kurikulum 2013 adalah bentuk dari kegagalan kurikulum sbelumnya. Pada 

kurikulum 2013 ditawarkan adanya antisipasi keadaan demografis dan ekonomi 

dimasa depan, serta manfaatnya dalam perubahan kurikulum. Interpretasi guru 
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tentang K-13 juga menyebabkan dua tren utama (1) yang benar dan interpretasi 

komprehensif ketika berhadapan dengan konsep umum K-13 dalam praktik ELT, 

dan (2) interpretasi persial terhadap konsep-konsep aplikatif sesuai dengan 

pemahaman mereka, pengetahuan prosedural dan kenyamananaplikasi yang 

ditawarkan oleh olemen-elemen yang berubah. Impementasi K-13 di ELT dalam 

praktinya ditemukan parsial, bias, dan cenderung tradisional dari perencanaan 

hingga proses penilaian. Kendala untuk keberhasilam implementasi K-13 terdapat 

pada pemikiran guru dalam implementasi.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terfokus pada 

kurikulum 2013. Perbedananya terletak pada metode penelitian yang digunakan 

yaitu kuantitaf-kualitatif, sementara peneliti menggunakan metode deskriptif-

kualitatif. Selain itu sumber data penelitian yang diambil yaitu guru di sekolah 

sedangkan sumber data peneliti yaitu bahan ajar pada RPP Kurilum 2013.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Kantun dan Yayuk Sri Rahayu 

Budiwati (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Tingkat Kelayakan 

Bahan Ajar Ekonomi yang Digunakan Oleh Guru di SMA Negeri 4 Jember” 

bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai bahan ajar apa saja yang digunakan 

dan alasan pemilihan bahan ajar serta kelayakan bahan ajar ekonomi yang 

digunakan oleh guru di SMA Negeri 4 Jember. Metode penelitian yang digunakan 

oleh Sri Kantun dan Yayuk Sri Rahayu adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komponen kelayakan isi mancakup cakupan 

materi, akurasi materi, kemuktahiran, mengandung wawasan kewirausahaan, 

merangsang kaingintahuan, mengemabngkan kecakapan hidup, mengembangkan 

wawasan kebinekaan, dan mengandung wawasan kontekstual memperoleh 

presentase 87% dengan kategori “sangat layak”. Dilihat dari penyajian 

memperoleh presentase sebesar 90% dengan kategori “sangat layak”. Aspek 

bahasa memperoleh presentase 90,2% dan dari kegrafikaan memperoleh 

presentase 87,5% dengan kategori “sangat layak”. dapat disimpulakn bahwa 

bahan ajar yang digunakan guru ekonomi kelas XI SMA Negeri 4 Jember 

diperoleh rata-rata presentase sebesar 88,7% dengan kriteria sangat layak. Hal ini 
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dilihat dari komponen isi materi, penyajian, bahasa dan kegrafikaan memenuhi 

kriteria “sangat layak”. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-

sama menganalisis kelayakan bahan ajar dan jenjang yang diambil yaitu SMA 

kelas XI. Perbedaannya terletak pada jenis mata pelajaran yang di analisis. Selain 

itu sumber data penelitian juga memiliki perbedaan, peneliti mengambil sumber 

data bahan ajar pada RPP Kurikulum 2013 revisi sedangkan sumber data bahan 

ajar yang dianalisis oleh Sri Kantun dan Yayuk Sri Rahayu Budiawati adalah buku 

teks pelajaran Ekonomi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh dan Sultan (2015) dalam 

jurnal yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berbasis 

Kurikulum 2013 yang Mengintegrasikan Nilai Karakter Bangsa di SMP” 

bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia dengan 

memberikan muatan dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa untuk siswa 

SMP. Penelitian pengembngan yang dilakukan dirancang dengan menggunakan 

model pengembangan 4-D yang terdiri atas empat tahapan, yakni tahap 

pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap 

penyebarluasan. Hasil penelitian pengembangan menunjukkan bahwa melalui 

tahap perancangan, telah dihasilkan bahan ajar dengan kebutuhan. Struktur bahan 

ajar yang dihasilkan terdiri atas: 1) judul, 2) pengsntsr, 3) pemahaman konsep, 4) 

pemodelan, 5) analisis teks, 6) integrasi nilai karakter. Selain itu hasil penilaian 

ahli dan praktisi terhadap bahan ajar yang dihasilkan menunjukkan bahwa produk 

peneitian berupa 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 2) Buku Guru, 3) Buku 

Siswa, 4)Lembar Kegiatan Siswa, telah memenuhi kriteria kevalidan sehingga 

produk tersebut layak diteruskan untuk tahap uji lapangan. Berdasarkan uji 

lapangan, bahan ajar telah memenuhi kriteria kepraktisan, melalui analisis 

keterlaksanaan bahan ajar praktis digunakan dalam proses pembelajaran, 

memenuhi kriteria keefektifan. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada 

objek penelitian yaitu bahan ajar bahasa Indonesia. Perbedaannya terdapat pada 

jenis penelitian yang dilakukan, jenis penelitian yang dilakukan yaitu 
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pengembangan, sedangkan penelitian yang dilakuakn oleh peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif.   

Penelitian yang dijadikan sebagai acuan adalah penelitian Rizkia Suciati 

dan Yuni Astuti dalam jurnal yang berjudul “Analisis Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Mahasiswa Calon Guru Biologi” penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kualitas RPP mahasiswa calon guru biologi sesuai dengan 

standar komponen RPP (BSNP). Sampel merupakan mahasiswa biologi semester 

VI, stratified random sampling. Pengumpulan data melalui cheklist dengan 10 

komponen. Secara keseluruhan, kemampuan mahasiswa calon guru biolog dalam 

menyusun RPP yang memenuhi standar dalam kategori cukup baik, namun 

kesesuaian indikator dengan KI/KD, pemilihan metode, media, sumber belajar, 

dan kesesuaian materi masih perlu diperbaiki. Pemilihan teknik evaluasi 

pembeljaran pun beragam.  

Relevansi dnegan penelitian yang diakukan peneliti terdapat pada jenis 

penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan sama-sma menganalisis dengan teknik 

pengumpulan data yaitu melalui cheklist sesuai dengan komponen-komponen. 

Perbedaan terdapat pada fokus penelitian, peneliti terfokus dalam bahan ajar pada 

RPP, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Suciati dan Yuni Astuti 

lebih terfokus pada RPP.   

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hendrawanto dan Mimi Mulyani 

(2017) dalam jurnal yang berjudul “Kelayakan Kebahasaan dan Isi Buku Teks 

Bahasa Indonesia Kelas XII Semester 1 SMA” bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kelayakan bahasa da kelayakan isi dari buku teks bahasa 

Indonesia. Pengumpulan data menggunakan metode simak dan cakap sedangkan 

untuk menganalisis data digunakan metode analisis isi. Jenis penelitian ini dalah 

penelitian kualitatif. Penelitimenggunakan trigulasi data pakar untuk menguji 

kebahasaan data, yaitu data dihasilkan oleh peneliti, guru, dan siswa dengan 

mengisi kartu data berdasarkan aspek kelayakan buku teks berdasarkan starndar 

BSNP. Hasil penelitian ini menunjukkan kelayakan aspek kebahasaan 

mendapatkan skor 50,97 dan aspek kelayakan isi mendapatkan skor 52,27 

sehingga terglong masih kurang layak.  
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Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-

sama menganlisis kelayakan bahasa dan kelakayan isi. Jenjang yang diambil juga 

memiliki kesamaan yaitu SMA dan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 

2013. Perbedaannya terletak pada sumber data penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yusuf Hendrawanto dan Mimi Mulyani menganalisis buku teks, 

sedangkan sumber data peneliti yaitu bahan ajar pada RPP.  

Selanjutnya, penelitian Timur Kopan (2017) dalam jurnal Malaysian 

Online Journal of Educational Technology yang berjudul “Analysis of Teaching 

Materials Developed by Prospective Mathematics Teachers and Their View on 

Material Development” bertujuan untuk mengetahui kualitas bahan ajar yang 

dikembangkan oleh calon guru matematika dan sudut pandang mereka dalam 

mengembangkan bahan ajar. Data diperoleh dari 170 calon guru dari 4 kelas tahun 

akademik 2014/2015. Penelitian dilakukan selama 8 minggu pertama dari studi 

selama 14 minggu, bagian-bagian teoritis dan teknologi pengajaran 

diperkenalkan. Dalam 6 minggu ke depan, para calon guru diharapkan untuk 

mempresentasikan materi yang telah mereka kembangkan di lingkungan kelas. 

Data dikumpulkan melalui bahan yang disiapkan oleh calon guru, observasi kelas, 

dan wawancara. Teknik yang digunakan yaitu deskripstif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa calon guru dapat menyusun bahan ajar dan 

menggunakan teknologi pengajaran dengan kategori yang memuaskan.  

Penelitian Timur Kopan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu menganalisis bahan ajar yang disusun oleh pendidik. Jenis penelitian 

yang dilakukan juga sesuai dengan peneliti yaitu deksriptif kualitatif. Perbedaan 

terletak pada sumber data yang digunakan, dalam penelitian ini sumber data 

diperoleh dari 170 calon guru dari 4 kelas. Sementara sumber data peneliti yaitu 

bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia kurikulum 2013 SMA kelas XI.  

Penelitian yang menjadi acuan selanjutnya yaitu penelitian Anggi 

Desviana Siregar (2018) dalam jurnal yang berjudul “Analysis of Feasibility 

Teaching Material on Mocular Shape Topic Based on Criteria Board of National 

education Standards in Indonesia”.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bahan ajar dalam bentuk buku yang digunakan di Indonesia. Jenis penelitian 
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deskriptif kualitatif. Metode penelitian menggunakan pengembangan dengan 

tahapan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi (ADDIE). 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner kelayakan bahan ajar 

berdasarkan kriteria Dewan Standar Pendidikan Nasional Indonesia. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada 

jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dan sama-sama menganalisis bahan ajar 

serta analisis data menggunakan indtrumen berupa kuesioner kelayakan bahan 

ajar. Perbedaan terdapat pada sumber data penelitian. Dalam penelitian ini sumber 

data berupa buku yang digunakan di Indonesia, sedangkan sumber data peneliti 

berupa bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia kurikulum 2013. 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan sebagai 

dasar penelitian yag akan dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah 

penelitian ini, maka dirumuskan teori sebagai berikut.  

2.2.1 Bahan Ajar 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang 1) pengertian bahan ajar, 2) 

klasifikasi bahan ajar, 3) cakupan dan urutan bahan ajar, 4) langkah-langkah 

pemilihan bahan ajar, dan 5) strategi penyampaian bahan ajar. 

2.2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Pannen (2001:9) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru atau 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 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 dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Lestari (2013) yang  

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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Menurut Depdiknas (2006: 4) bahan ajar merupakan seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa untuk belajar dan 

disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Sungkono,dkk (2003: 1) mengartikan 

bahan ajar sebagai suatu perangkat bahan yang memuat materi atau isi 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan segala 

bentuk bahan yang dapat digunakan  untuk membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis berupa ide, fakta, konsep, prinsip, 

kaidah, atau teori yang mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Bahan ajar menjadi salah satu 

komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam 

tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan dari 

pembelajaran. Oleh karena itu, bahan ajar dikembangkan berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang menentukan dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Bahan ajar 

harus dikuasai dan dipahami oleh peserta didik karena membantu dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

2.2.1.2 Klasifikasi Bahan Ajar 

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) terdiri dari 

aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), aspek afektif, dan aspek 

motorik yang harus dipelajari peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Bahan ajar ini diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Materi fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama 

orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian dan komponen suatu benda 

serta menyebutkan kapan, berapa, dan dimana.  

2) Materi konsep berisi mengenai definisi, identifikasi, klasifikasi, dan ciri-ciri 

khusus. 

3) Materi prinsip berisi mengenai dalil, hukum, atau rumus. 

4) Materi prosedur menjelaskan menganai bagan arus atau bagan alur (flowchart), 

alogaritma, langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut.  
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5) Materi pembelajaran aspek afektif meliputi pemberian respon, penerimaan 

(apresiasi), internalisasi, dan penilaian. 

6) Materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan 

rutin.  

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Pemilihan Bahan Ajar 

Memilih bahan ajar atau materi pembelajaran harus memperhatikan 

beberapa prinsip. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam dalam pemilihan 

bahan ajar, meliputi: 

1) Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Prinsip ini menekankan pada relevan atau 

kaitan atau adanya hubungan materi dengan pencapaian standar kompetensi 

dan kompetensi dasar.  

2) Prinsip konsistensi artinya keajegan. Prinsip ini mengacu pada kompetensi 

dasar yang akan dicapai oleh siswa. Apabila kompetensi yang harus dicapai 

meliputi empat macam, maka materi yang diajarkan terdiri dari empat macam 

mengacu pada kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik.  

3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai dan mencapai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Materi 

yang terlalu sedikit kurang mampu mengantarkan peserta didik mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan materi yang terlalu 

banyak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Jadi materi yang diajarkan 

cukup untuk mengantar peserta didik mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar pembelajaran.  

2.2.1.4 Cakupan dan Urutan Bahan Ajar  

Cakupan, atau ruang lingkup, kedalaman, dan urutan penyampain materi 

pembelajaran harus diperhatikan. Ketepatan dalam menentukan cakupan, ruang 

lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran menajadi tolak ukur bagi pendidik 

untuk mengajarkan materi sesuai dengan kebutuhan dalam artian tidak boleh terlalu 

banyak maupun terlalu sedikit, terlalu dalam maupun terlalu dangkal. 

Cakupan perlu ditentukan agar materi yang disampaiakan dapat mencapai 

kompetensi dasar yang diharapkan. Depdiknas (2006) menyebutkan hal yang perlu 
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diperhatikan dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi meliputi, (1) 

apakah materi berupa kognitif, afektif, atau aspek psikomotorik, (2) memperhatikan 

prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi yang 

menyangkut keluasan dan kedalaman materi. Keluasan cakupan materi yaitu 

menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu 

materi pembelajaran, sedangkan kedalaman yaitu menyangkut seberapa detail 

konsep atau materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan 

mempelajari dan menyampikan materi. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan 

ruang lingkupnya dan kedalaman materinya dapat diurutkan berdasarkan dua 

pendekatan pokok, yaitu: 

1) Pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural 

menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah 

melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah mengoperasikan kamera, dll. 

2) Pendekatan hierarkis. Urutan materi secara hierarkis menggambarkan langkah-

langkah secara jenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dalam 

penerapan hierarkis materi sebelumnya harus dipelajari lebih dulu sebagai 

prasyarat unuk mempelajari materi berikutnya atau materi baru.  

2.2.1.5 Langkah-Langkah Pemilihan Bahan Ajar 

Tahap pemilihan bahan ajar sangat penting untuk menunjang peserta didik 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, bahan ajar 

dipilih sesuia dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Menurut Depdiknas (2006), langkah-langkah pemilihan 

bahan ajar yaitu sebagai berikut: 

1) Mengidentifkasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek dari 

standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang 

berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis materi pembelajaran 

dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, 
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dan penilaian), aspek afektif (pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan 

penilaian), dan aspek psikomotorik (gerakan awal, semi rutin, dan rutin). 

3) Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Pemilihan bahan ajar berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah teridentifikasi apakah materi tersebut termasuk 

fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada satu 

jenis materi. 

4) Memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, selanjutnya yaitu  

menentukan sumber bahan ajar yang dapat diperoleh melalui buku pelajaran, 

majalah, koran, internet, audiovisual, dll. 

2.2.2 Kelayakan 

Kelayakan berasal dari kata layak. Layak berarti ‘wajar, patut, pantas’. 

Kelayakan berarti ‘perihal layak (patut, pantas);kepantasan;kepatutan’. Kelayakam 

diartikan sebagai kapantasan atau kepatutan (KBBI).  

2.2.2.1 Kelayakan Isi 

Kelayakan isi yaitu kelayakan substansi atau konten materi yang 

tersajikan/terpaparkan dalam buku pelajaran (Hartono:2016). Menurut Badan 

Standar Nasional Pendidikan (2006), kriteria kelayakan isi bahan ajar meliputi: 

2.2.2.1.1 Kesesuaian Uraian Materi dengan KI dan Kompetensi Dasar 

Kesesuaian uraian materi dengan Standar Kompetensi atau KI dan KD, 

adalah kecocokan jabaran/ paparan materi yang terdapat dalam buku teks dengan 

SK/KI dan KD yang ada di dalam kurikulum (Hartono:2016).  

2.2.2.1.2 Kelengkapan Materi 

Kelengkapan berasal dari kata lengkap. Lengkap berarti tidak ada 

kurangnya; genap’dan sesuai. Kelengkapan berarti perihal lengkap; kegenapan’ 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kelengkapan materi, yaitu paparan materi 

pembelajaran yang ada di dalam bahan ajar sudah tidak ada kurangnya. Artinya, 

apabila Kompetensi Dasar yang harus dipaparkan adalah tiga bagian materi, namun 

dalam paparannya hanya dua materi, maka paparan materi Kompetensi Dasar 

tersebut tidak lengkap.  Oleh karena itu apabila materi yang harus dipaparkan 

adalah tiga maka harus ada tiga materi. 
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2.2.2.1.3 Kedalaman Materi 

Kedalaman materi pembelajaran ditentutakn oleh keaktualan, kemuktahiran, 

kefaktualan, dan kevariasian topik. Kedalaman isi atau pesan dicerminkan dengan 

spiralitas mengmbangkan materi pembelajaran. 

2.2.2.1.4 Keakuratan Materi 

Akurat berarti teliti;seksama;cermat;tepat;benar. Keakuratan berarti 

‘ketelitian’ (KBBI). Keakuratan materi, yaitu ketelitian atau ketepatan materi yang 

terjabarkan di dalam buku pelajaran. Keakuratan materi mencakup pemilihan 

wacana, teks, gambar, dan ilustrasi sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai 

dan bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu pesera didik. Keakuratan materi 

mencakup aspek: 

1) Keakuratan dalam konsep dan teori 

Konsep dan teori disajikan untuk mencapai Kompetensi Dasar sesuai 

dengan definisi bidang keilmuan. 

2) Keakuratan dalam pemilihan contoh memuat keruntutan konsep 

Uraian dan contoh menanamkan keruntutan konsep: yang mudah, sukar, 

konkret, abstrak, yang sederhana, komplek yang telah dikenal dan yang belum 

dikenal. Contoh yang disajikan memuat nilai-nilai moral, seperti keteladanan, 

kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama dan toleransi. 

3) Keakuratan dalam pemilihan sumber bahan ajar yang relevan 

Sumber bahan ajar merupkan tempat dimana bahan ajar dapat diperoleh. 

Materi pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber dari setiap standar 

kompetensi dan kompetensi dasae. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi: 

a. Buku teks, diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan 

sebagai sumber belajar. 

b. Laporan hasil penelitian, yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh 

para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual 

atau muktahir. 

c. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah), yang diterbitkan 

secara berkala berisikan hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di 

bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. 
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d. Pakar bidnag studi digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk dimintai 

konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, 

kedalaman dan urutan. 

e. Profesional, adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu.  

f. Buku kurikulum, berdasar dari kurikulum standar kompetensi, kompetensi 

dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Namun, materi dalam kurikulum 

hanya berisi pokok-pokok materinya saja. Guru yang harus menjabarkan 

materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci 

g. Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, seperti koran. 

h. Internet, bahan ajar dapat bersumber dari internet. Dari jaringan internet kita 

dapat memperoleh berbagai jenis bahan ajar.  

i. Media audiovisual 

j. Lingkungan, Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan social, 

lengkungan seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan ekonomi dapat 

digunakan sebgai sumber bahan ajar. 

Dalam menyusun rencana pembelajaran, buku-buku atau terbitan hanya 

merupakan bahan rujukan. Artinya, tidaklah tepat jika hana bergantung pada buku 

teks sebagai satu-satunya sumber bahan ajar. Buku-buku pelajaran atau buku teks 

yang ada perlu dipelajari untuk dipilih dan digunakan sebagai sumber yang relevan 

dengan materi yang telah dipilih untuk diajarkan. 

2.2.2.1.5 Kesesuaian dengan Ilmu Pengetahuan, Fitur, dan Rujukan 

Materi yang disajikan harus up to date sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEK) yang relevan dengan tingkat kognisi 

peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu fitur, gambar, contoh atau ilustrasi 

yang mencerminkan sebuah peristiwa kejadian nyata diutamakan yang mutakhir 

(up to date) yang dapat dilihat atau dialami oleh peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2.2.3 Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang 1) pengertian rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), 2) komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, 3) prinsip-

prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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2.2.3.1 Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dinyatakan bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan 

secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. 

Selain itu, dalam Permendikbud tahun 2016 No.022 dijelaskan bahwa rencana 

pelaksaan pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan  pembelajaran tatap muka 

untuk satu pertemuan atau lebih. RPP adalah rancangan pembelajaran mata 

pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas (Masnur 

Muslich, 2007: 53).  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rencana 

pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan yang disusun oleh pendidik 

dan dikembangkan berdasarkan silabus yang mengacu pada Standar Isi. Pendidik 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis dengan memperhatikan 

kondisi peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, serta dapat memotivasi peserta didik 

untuk aktif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik dan psikologis peserta didik. 

2.2.3.2 Komponen Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

Komponen Rancangan pelaksanaan pembelajaran dalam Permendikbud No. 

22 Tahun 2016, meliputi:  

1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 

2) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema. 

3) Kelas/semester. 

4) Materi pokok. 

5) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

Kompetensi Dasar dan beban ajar dengan mempertimbangkan Kompetensi 

Dasar yang harus dicapai. 

6) Kompetensi dasar 

7) Indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian Kompetensi Dasar tertentu yang 
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menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 

dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana 

terdapat dalam Taksonomi Bloom Revisi. Fungsi Taksonomi Bloom Revisi 

sebagai berikut. 

a. Untuk mengklarifikasikan jenis pemikiran yang terlibat dalam proses 

kognitif, yaitu dimulai dari proses berfikir sederhana (kongkrit/riil) hingga 

pada tingkat berfikir abstrak. 

b. Untuk mengklarifikasikan jenis kata kerja operasional dalam pembuatan 

indikator soal atau tujuan pembelajaran. 

c. Selain itu juga berguna sebagai panduan oleh guru dalam mengembangkan 

dan mengarahkan tanya jawab dengan peserta didik. 

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, 

indikator digunakan sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta 

mengevaluasi hasil belajar dengan membuat rancangan penilaian. Rancangan 

penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan juga jenis 

penilaian yang akan digunakan. Pengembangan indikator penilaian harus 

mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan 

tuntutan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

d. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan Kompetensi Dasar. Tujuan 

pembelajaran dirumuskan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi, 

menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Condition, dan Degree) 

atau CABD (Condition, Audience, Behaviour, dan Degree), dan dirumuskan 

pada masing-masing pertemuan. Komponen-komponen rumusan tujuan 

pembelajaran menurut Baker dalam Nurgiyantoro 1986 ada empat kriteria yang 

diwujudkan dalam ABCD. A berupa kejelasan siapa yang belajar. B berupa 

kemampuan dan keterampilan peserta didik yang dapat diamati setelah belajar. 

C keadaan peserta didik. D adalah ukuran yang menunjukkan bahwa peserta 

didik telah dapat mencapai tujuan.  
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e. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi. Materi pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar. Pengembangan materi pembelajaran sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai.  

f. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 

g. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaiakan materi pelajaran. 

h. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan. 

i. Langkah-langah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, 

dan penutup. 

j. Penilaian hasil pembelajaran. 

Selain itu, untuk hal-hal yang mendukung rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) terdapat pada bagian lampiran. Lampiran berisi hal-hal yang 

mendukung RPP, misalnya uraian materi berupa bahan ajar yang disusun oleh 

pendidik sesuai dengan materi untuk mecapai kompetensi dasar dan instrumen 

penilaian yang dilengkapi dengan pedoman penskoran. 

2.2.3.3 Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 

Hal yang perlu diperhatikan yaitu prinsip-prinsip dalam penyusunan 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Prinsip-prinsip penyunan RPP tersebut 

termuat dalam Permendikbud (2016), sebagai berikut: 

1) Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat 

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 

norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

2) Partisipasi aktif peserta didik. 

3) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, 

minat, kreativitas, inspirasi, inovasi dan kemandirian. 
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4) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemehaman beragam bacaan, dan 

berkekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remidi. 

6) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan anatara KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator penapaian kompetensi, peilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengelaman belajar. 

7) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

8) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, 

dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

2.2.4 Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang 1) pengertian kurikulum 2013 

bahasa Indonesia, 2) karakterstik kurikulum, 3) karakteristik pembelajaran bahasa 

Indonesia Kurikulum 2013, dan 4) proses pembelajaran kurikulum. 

2.2.4.1 Pengertian Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “curir” yang 

artinya tempat berpacu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (Muslich 2009:1). Nana Syaodih Sukmadinata (2010) 

mengatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman 

atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 butir 19, menjelaskana bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 

bahasa Indonesia diartikan sebagai seperangkat rencana yang menjadi pedoman 
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dalam pembelajaran kegiatan belajar mengajar dan ditempuh oleh peserta didik 

dalam satuan pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Kurikulum 2013 merupakan hasil perbaikan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang sebelumnya diterapkan pada tahun 2006. Perbaikan kurikulum 

dilakukan sebagai langkah dari pemerintah untuk manghasilkan generasi yang 

memiliki tiga kompetensi yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal tersebut 

juga dijelaskan dalam Kurniawan (2015) bahwa “The 2013 Curriculum more 

emphazises to soft skills and hard skilss balance. It is developed to improve and 

balance soft skills and hard skills that is consist of affective, psychomotor, and 

cognitive”.Dalam kurikulum 2013 peserta didik wajib mengikuti mata pelajaran 

pada setiap jenjang pendidikan dalam satuan pendidikan.  

2.2.4.2 Karakteristik Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mempunyai karakteristik, diantarannya: 

1) Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti (KI) dalam satuan pendidikan dan kelas, kemudian dirinci 

lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran. 

2) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap (afektif), aspek pengetahuan (kognitif), dan 

aspek keterampilan (psikomotorik) yang harus dipelaari oleh peserta didik pada 

setiap jenjang, kelas, dan mata pelajaran. 

3) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik 

untuk suatu tema bagi jenjang SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas 

tertentu untuk SMP/Mts, SMA/MA, dan SMK/MAK.  

4) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dijenjang pendidikan dasar diutamakan 

pada ranah sikap, sedangkan dalam pendidikan menengah berimbang antara 

sikap dan kemampuan kognitif tinggi (intelektual). 

5) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris  Kompetensi Dasar yaitu semua 

KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi 

dalam Kompetensi Inti. 
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6) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif 

saling memperkuat dan memperkaya atar mata pelajaran dan jenjang 

pendidikan yang didikat oleh Kompetensi Inti. 

7) Dalam pendidikan dasar (SD) silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar 

untuk satu tema. Seluruh Kompetensi Dasar (KD) tercantum dalam silabus 

untuk tema atau mata pelajaran di eklas tersebut. 

8) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap Kompetensi 

Dasar untuk mata pelajaran dan kelas dalam setiap jenjang pendidikan. 

2.2.4.3 KarakteristikPembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

Mahsun (2014:94) mengemukakan bahwa pada tahun 2013, dalam hal ini 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan suatu perubahan besar dalam 

usaha untuk mencerdaskan anak bangsa dengan pengembangan kurikulum. 

Karakteristik pebelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 adalah berbasis 

teks. Pembelajaran berbasis teks bertujuan untuk meningkatkan dan 

mengembagkan kemampuan berpikir siswa, materi pembelajaran berupa teks lebih 

relevan dengan karakteristik Kurikulum 2013 yang capaian kompetensi siswa 

mencakup ketiga ranah pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

(mahsun, 2014:97). 

2.2.4.4 Proses Pembelajaran Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mempunyai dua proses pembelajaran, yaitu pembelajaran 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler merupakan proses 

pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan 

dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran didasarkan pada prinsip 

berikut: 

1) Proses pembelajaran intrakurikuler di SD/MI berdasarkan tema sedangkan di 

SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK berdasarkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang dikembangkan dan dibuat oleh guru. 

2) Proses Pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif dengan 

tujuan peserta didik mampu menguasai Kompeensi Dasar dan Kompetensi Inti 

pada tingkat memuaskan. 
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Proses pembelajaran yang mendukung kreativitas menurut Dyers, J.H et al 

(2011), Innovators DNA, Harvard Busines Review: 

1. 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 1/3 

sisanya bersal dari genetik. 

2. Kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan yaitu 1/3 dari pendidikan, 

dan 2/3 sisanya dari genetik.  

3. Kemampuan kreativitas diperoleh melalui: 

a. Observing (mengamat) 

b. Questioning (menanya) 

c. Experimenting (mencoba) 

d. Associating (menalar) 

e. Networking (membentuk jejaring) melalui collaborative learning. 

Pembelajaran berbasis kecerdasan tidak akan memberikan hasil signifikan (hanya 

peningkatan 50%) dibandingkan yang berbasisi kreativitas (sampai 200%). 
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Kompetensi Dasar memperoleh skor 41,75 dan ketepatan jenis-jenis materi 

pembelajaran Kompetensi Dasar memperoleh skor 30,5 dengan kategori sangat 

tidak layak. Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai cakupan penyampaian 

materi pembelajaran yang meliputi kelengkapan materi pembelajaran dan ketepatan 

materi pembelajaran dengan jenis-jenis materi pembelajaran. 

4.1.3.1.1 Kelengkapan Materi Pembelajaran dengan Kompetensi 

Dasar 

Dari keseluruhan data yang diperoleh menunjukkan kelengkapan materi 

pembelajaran memperoleh skor 41,75 dengan kategori sangat tidak layak. Skor 

tersebut diperoleh dari kesesuaian penjabaran materi dalam bahan ajar yang 

mendukung tercapainnya Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kelengkapan 

penjababaran materi harus di sesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi 

untuk mencapai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Berikut ini akan diuraikan 

lebih rinci mengenai kelengkapan penjabaran materi pembelajaran yang terdapat 

dalam RPP bahasa Indonesia Kurikulum 2013 kelas XI SMA beserta analisis data 

yang telah diperoleh. 

Tabel 4.20 Penjabaran Materi dalam Bahan Ajar yang Mendukung Tercapainnya 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Penjabaran Materi dalam Bahan Ajar 

BA 9 
Kompetensi Dasar 

1. Pengertian Ceramah 

2. Ciri-ciri Teks Ceramah 

3. Struktur Teks Ceramah 

4. Kebahasaan Teks ceramah 

5. Menulis Teks Ceramah 

3.5 Mengidentifikasi informasi berupa 

permasalahan aktual yang disajikan 

dalam ceramah 

4.5 Menyusun bagian-bagian penting 

dari permasalahan aktual sebagai 

bahan untuk disajikan dalam 

ceramah 

3.6 Menganalisis isi, struktur, dan 

kebahasaan dalam ceramah 

4.6 Mengkonstruksi ceramah tentang 

permasalahan aktual dengan 
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memerhatikan aspek kebahasaan 

dan menggunakan struktur yang 

tepat 

Dari tabel 4.20 terdapat penjabaran materi dalam bahan ajar dan juga 

kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi yang disajikan dalam bahan ajar 

tersebut. Pada tabel 4.20 penjabaran materi dalam bahan ajar dengan kompetensi 

yanga akan dicapai masih belum sesuai. Materi yang disajikan dan dijabarkan tidak 

mampu mengantarkan pencapaian kompetensi secara keseluruhan pada tiap-tiap 

kompetensi yang harus dicapai. Dari penjabaran materi tidak ada yang mengacu 

pada tiap kompetensi dasar yaitu tidak memuat materi menyusun, menganalisis, dan 

mengontruksi. Kelengkapan materi, yaitu paparan materi yang ada di dalam bahan 

ajar sudah tidak ada kurangnya. Artinya, apabila Kompetensi Dasar yang harus 

dipaparkan adalah tiga bagian materi, namun dalam paparannya hanya dua materi, 

maka paparan materi Kompetensi Dasar tersebut tidak lengkap (Hartono: 2016). 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Hartono (2016) dapat disimpulkan 

bahwa penjabaran materi dalam bahan ajar belum memenuhi ketercapaian 

kompetensi dasar. Materi yang disajikan dalam tabel 4.20 belum mencapai 

keseluruhan kompetensi inti dan kompetensi dasar.  Jadi kelengkapan materi 

pembelajaran masih kurang layak.  

Tabel 4.21 Penjabaran Materi dalam Bahan Ajar yang Mendukung Tercapainnya 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Penjabaran Materi dalam Bahan Ajar 

BA 7 
Kompetensi Dasar 

1. Teks Prosedur Kompleks 

2. Tujuan Teks 

3. Ciri Teks Prosedur 

4. Ciri Kebahasaan 

1. Mengonstruksi informasi 

2. Merancang pernyataan-

pernyataan umum dan tahapan-

tahapan dalam teks prosedur 

3. Menganalisis struktur dan 

kebahasaan teks prosedur 

4. Mengembangkan teks prosedur 
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Dari tabel 4.21 terdapat penjabaran materi dalam bahan ajar dan juga 

kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi yang disajikan dalam bahan ajar 

tersebut. Pada tabel 4.21 penjabaran materi dalam bahan ajar dengan kompetensi 

yanga akan dicapai masih belum sesuai. Materi yang disajikan dan dijabarkan tidak 

mampu mengantarkan pencapaian kompetensi secara keseluruhan pada tiap-tiap 

kompetensi yang harus dicapai. Materi yang disajikan meliputi teks prosedur 

kompleks, tujuan teks prosedur, ciri teks prosedur, dan ciri kebahasaan teks 

prosedur. Dari penjabaran materi tidak ada yang mengacu pada tiap kompetensi 

dasar yaitu tidak memuat materi mengonstruksi, merancang, menganalisis dan 

mengembangkan. Kelengkapan materi, yaitu paparan materi yang ada di dalam 

bahan ajar sudah tidak ada kurangnya. Artinya, apabila Kompetensi Dasar yang 

harus dipaparkan adalah tiga bagian materi, namun dalam paparannya hanya dua 

materi, maka paparan materi Kompetensi Dasar tersebut tidak lengkap (Hartono: 

2016). 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Hartono (2016) dapat disimpulkan 

bahwa penjabaran materi dalam bahan ajar belum memenuhi ketercapaian 

kompetensi dasar. Materi yang disajikan dalam tabel 4.21 belum mencapai 

keseluruhan kompetensi inti dan kompetensi dasar karena materi yang disajikan 

tidak ada yangs sesuai.  Jadi kelengkapan materi pembelajaran masih sangat tidak 

layak.  

4.1.3.1.2 Ketepatan Jenis-Jenis Materi Pembelajaran dengan 

Kompetensi Dasar 

Dari keseluruhan data yang diperoleh menunjukkan ketepatan jenis-jenis 

materi pembelajaran memperoleh skor 41,75 dengan kategori sangat tidak layak. 

Skor tersebut diperoleh dari kelengkapan penjabaran materi dalam bahan ajar yang 

mendukung tercapainnya Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Sejalan dengan 

berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan 

menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran 

aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur. Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai 

ketepatan jenis-jenis materi pembelajaran dengan kompetensi dasar yang terdapat 
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dalam RPP bahasa Indonesia Kurikulum 2013 kelas XI SMA beserta analisis data 

yang telah diperoleh. 

Tabel 4.22 Ketepatan Jenis-Jenis Materi Pembelajaran dengan Kompetensi Dasar 

Jenis Materi Pembelajaran Keterangan 

Fakta  

Topik : Isi Ceramah 

Konsep 

Unsur Kebahasaan Ceramah 

Prinsip 

Fungsi Sosial 

Teknik Orasi Ceramah 

Materi pembelajaran tidak sesuai 

dengan jenis-jenis materi 

pembelajaran. 

 Dari tabel 4.24 disajikan pengelompokan materi pembelajaran sesuai 

dengan jenis materi pembelajaran. Materi dalam 4.22 tidak sesuai dengan jenis-

jenis materi. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat dalam jenis-

jenis tidak sesuia dengan Kompetensi Dasar. Materi yang akan diajarkan harusnya 

diidentifikasi terlebih dahulu jenis materinya. Setelah diiedntifikasi berikutnya 

adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus 

dikasai peserta didik. Sehingga materi yang yang harus disjaikan harus mengacu 

pada kompetensi dasar yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.  

Tabel 4.23 Ketepatan Jenis-Jenis Materi Pembelajaran dengan Kompetensi Dasar 

Jenis Materi Pembelajaran Keterangan 

Fakta : Teks Prosedur 

Konsep 

Unsur Kebahasaan Prosedur 

Isi teks prosedur 

Prinsip 

Fungsi Sosial  

Verba material dan verba tingkah laku. 

Prosedur 

Struktur dan konjungsi 

Materi pembelajaran tidak sesuai 

dengan jenis-jenis materi pembelajaran 

dan Kompetensi Dasar 
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 Tabel 4.23 menyajikan jenis materi pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kompetensi dasar. Materi dalam 4.23 tidak sesuai dengan jenis-jenis materi. 

Hal ini dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat dalam jenis-jenis 

materipembelajaran tidak sesuia dengan Kompetensi Dasar. Materi yang akan 

diajarkan harusnya diidentifikasi terlebih dahulu jenis materinya. Setelah 

diiedntifikasi berikutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan 

kompetensi dasar yang harus dikasai peserta didik. Materi jenis prinsip berisi rumus 

maupun dalil namun dalam tabel 4.23 materi jenis prinsip yaitu jenis kaliat dan 

verba material serta verba tingkah laku yang seharusnya jenis kalimat termasuk 

dalam materi jenis konsep.  

 Depdiknas 2006 dijelaskan bahwa Bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) terdiri dari aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur), aspek afektif, dan aspek motorik yang harus dipelajari peserta didik 

dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

 Berdasarkan Depdiknas 2006 jenis-jenis materi pembelajaran yang 

disjaikan dalam Tabel 4.22 dan Tabel 4.23 tidak sesuai dengan jenis materi 

pembelajaran dan juga tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai 

oleh peserta didik. 

4.1.3.2 Urutan Penyampaian Materi Pembelajaran 

Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan 

mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa adanya urutan yang tepat, jika diantara 

beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat akan 

menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Dari keseluruhan data yang 

diperoleh menunjukkan urutan penentuan bahan ajar memperoleh skor rata-rata 

69,25 dengan kategori layak yang diperoleh dari urutan pendekatan prosedural 

memperoleh skor 72,25 dengan kategori layak dan urutan pendekatan hierarkis 

memperoleh skor 52,75 dengan kategori kurang layak. Berikut ini akan diuraikan 

lebih rinci mengenai cakupan penyampaian materi pembelajaran yang meliputi 

keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. 

4.1.3.2.1 Urutan Pendekatan Prosedural 
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 Berdasarkan keseluruhan hasil dari sumber data yang telah diambil 

urutan pendekatan prosedural memperoleh skor 72,25 dengan kategori layak. 

materi disajikan secara prosedural berarti disajikan secara berurutan. Berikut akan 

dijelaskan lebih lanjut terkait urutan pendekatan prosedural dalam bahan ajar. 

Tabel 4.24 Urutan Pendekatan Prosedural  

Materi Pembelajaran Keterangan 

Mengonstruksi Ceramah 

a. Mengembangkan materi dari isu 

faktual 

b. Menyunting teks ceramah 

c. Teknik-teknik berceramah 

d. Menanggapi ceramah 

Materi mengonstruksi disajikan 

berdasarkan urutan pendekatan 

prosedural.  

 Pada tabel 4.24 terdapat materi pembelajaran yaitu mengonstruksi ceramah 

yang disajikan dengan urutan pendekata prosedural. Untuk dapat mengonstruksi 

ceramah dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dimulai dari 

mengembangkan materi dari isu faktual, menyunting teks ceramah, teknik-teknik 

berceramah, dan mennaggapi ceramah. Depdiknas (2006), Urutan materi 

pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut 

sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. 

 Berdasarkan Depdiknas (2006), materi pembelajaran dalam bahan ajar yang 

terdapat pada tabel 4.26 telah sesuai dengan urutan pendekatan prosedural. Materi 

disajikan menggambarkan urutan langkah-langkah melakukan sesuatu. Dari 

keseuruhan data bahan ajar yang disjaikan dalam RPP hanya dua bahan ajar yang 

ssuai dnean urutan pendekatan prosedural, dan tiga bahan ajar yang dalam kategori 

layak, serta terdapat tiga bahan ajar dalam kategori kurang layak. sehingga dapat 

disimpulkan bhawa dari hasil analisis bahna ajar ssuai urutan pendekatan 

prosedural dalam kategori layak.  

4.1.3.2.2 Urutan Pendekatan Hierarkis 

 Berdasarkan keseluruhan hasil dari sumber data yang telah diambil urutan 

pendekatan hierarkis memperoleh skor 52,75 dengan kategori kurang layak. Materi 

disajikan secara hierarkis berarti disajikan secara berjenjang, apabila materi tidak 
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disjaikan secara berjenjnag maka berarti ada lompatan materi. Berikut akan 

dijelaskan lebih lanjut terkait urutan pendekatan hierarkis dalam bahan ajar. 

Tabel 4.25 Urutan Pendekatan Hierarkis 

Materi Pembelajaran Keterangan 

1. Pengertian Teks Ekspalanasi 

2. Struktur Teks Ekspalanasi 

3. Mengonstruksi teks eksplanasi 

Langkah yang dapat dilakukan untuk 

mengonstruksi teks eksplanasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Membaca Teks Eksplanasi 

b. Menentukan informasi 

(pengetahuan dan urutan waktu) 

c. Mengembangkan informasi 

Materi disajikan bukan berdasarkan 

urutan hierarkis 

 Dari tabel 4.25 telah disajikan materi pembelajaran dan juga keterangan 

yang mengulas urutan penyajian pendekatan hierarkis. Materi yang disajikan dalam 

tabel 4.25 tidak mengacu pada pendekatan hierarkis. Untuk dapat mencapai materi 

mengonstruksi, harus disajikan terlebih dahulu materi terkait mengidentifikasi 

informasi, namun dalam materi tersebut dari pengertian, struktur kemudian 

mangonstruksi. Sehingga tidak terdapat urutan berjenjang dari bawah ke atas 

ataupun atas ke bawah.  

Tabel 4.26 Urutan Pendekatan Hierarkis 

Materi Pembelajaran Keterangan 

1. Teks Prosedur Kompleks 

2. Tujuan Teks  

3. Ciri-ciri Teks Prosedur 

4. Ciri Kebahasaan Teks Prosedur 

Materi disajikan bukan berdasarkan 

urutan hierarkis 

 Dari tabel 4.26 telah disajikan materi pembelajaran dan juga keterangan 

yang mengulas urutan penyajian pendekatan hierarkis. Materi yang disajikan dalam 

tabel 4.26 tidak mengacu pada pendekatan hierarkis. Bahkan dalam materi yang 
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disajikan tidak dapat mengantarkan pencapaian kompetensi yang diharapkan. 

Penyajian materi dalam pendekatan hierarkis harus berjenjang untuk dapat 

mencapai kompetensi dasar. Dalam tabel 4.26 materi yang disjikan bahkan tidak 

ayak dan tidak mengantarkan pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga tidak 

terdapat urutan berjenjang dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah.  

 Depdiknas (2006), urutan materi secara hierarkis menggambarkan langkah-

langkah secara jenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dalam penerapan 

hierarkis materi sebelumnya harus dipelajari lebih dulu sebagai prasyarat unuk 

mempelajari materi berikutnya atau materi baru. Jadi, tidak boleh ada lompatan 

materi. Materi boleh disajikan dari yang paing sukar ke yang paling mudah maupun 

sebaliknya. 

 Mengacu pada Depdiknas (2006), materi pembelajaran tidak didasarkan 

pada pendekatan hierarkis. Karena materi sebelumnya harus dipelajari terlebih 

dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya atau materi yang 

baru. Hal itu dapat terlihat dari tidak ada materi awal yang meagntarkan untuk dapat 

sampai pada materi mengonstruksi. Sedangkan dalam tabel 4.26 materi yang 

disajikan tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan terdapat ketidak 

sesuaian materi pembelajaran dnegan kompetensi yang diharapkan. 

4.1.4 Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran dalam Bahan Ajar 

Pada RPP 

Hasil penelitian mengenai keluasan dan kedalaman materi pembelajaran 

dalam bahan ajar pada RPP berdasarkan keseluruhan sumber data yang diambil dari 

tiga sekolah di kabupaten Demak menunjukkan bahwa keluasan dan kedalaman 

bahan ajar dalam kategori sangat tidak layak dengan skor rata-rata 40,25. Skor 

tersebut dipeorleh dari keluasan materi memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur, 

yang sesuai dnegan Kompetensi Inti dan Komepetensi Dasar memperoleh skor 

41,75 dengan kategori snagat tidak layak (STL), dan kedalam materi sesuia dengan 

KD memperoleh skor 39 dengan kategori sangat tidak layak. Berikut akan 

dijelaskan lebih rinci terkait keluasan dan kedalaman bahan ajar pada RPP bahasa 

Indonesia.  
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Gambar 4.5 Keluasan dan Kedalaman Bahan Ajar pada RPP Bahasa Indonesia 

Sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

 

4.1.4.1 Keluasan Materi Pembelajaran  

 Berdasarkan hasil dari keseluruhan sumber data yang diperoleh keluasan 

materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur, yang sesuai dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar memperoleh skor 41,75 dengan kategori 

sangat tidak layak (STL). Dalam keluasan materi pembelajaran, penyusunan materi 

harus memperhatikan berapa banyak matrri yang harus dipersiapkan untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait 

keluasan materi memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang sesuai dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam bahan ajar 3. 

Tabel 4.27 Keluasan Materi Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Kompetensi Dasar 

Menyusun Bahan Ceramah 

a. Mengenali konteks 

b. Menentukan isu 

c. Menentukan topik 

d. Menyusun kerangka ceramah 

e. Mengumpulkan dan memilih 

bahan 

Menyusun bagian-bagian penting dari 

permasalahan aktual sebagai bahan 

untuk disajikan dalam ceramah 

 

41,75

39

37,5

38

38,5

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

Keluasan Materi
Pembelajaran

Kedalaman Materi
Pembelajaran

Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran
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 Dalam tabel 4.27 disajikan materi pembelajaran dan kompetensi yang akan 

dicapai dari materi tersebut. Materi dalam tabel 4.27  disajikan bukan hanya konsep 

dari menyusun bahan ceramah, namun juga prosedur atau tahap-tahapan dalam 

menyusun bahan ceramah. Materi yang disajikan tidak memuat penjelasan lebih 

lanjut. Materi pokok yang terdapat dalam RPP tidak sesuai dengan materi 

pembelajaran yang disusun dalam bahan ajar. Selain itu materi menyusun bahan 

ceramah hanya sampai pada tahapan memilih dan mengumpulkan, harusnya 

terdapat materi berupa menyusun bahan ceramah sebagai bagian akhir. Depdiknas 

(2006), keluasan cakupan materi yaitu menggambarkan berapa banyak materi-

materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. 

 Berdasarkan Depdiknas (2006) materi pembelajaran telah belum memenuhi 

keluasan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar dengan kategori snagat tidak layak. pendidik harus mampu menganlisa 

tingkat keluasan materi pembelajaran dan banyak atau sedikitnya materi 

pembelajaran, sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai secara 

maksimal. 

Tabel 4.28 Keluasan Materi Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Kompetensi Dasar 

Struktur ceramah 

a. Pengenalan isu 

b. Rangkaian argumen 

c. penutup 

Menganalisis isi, struktur, dan 

kebahasaan dalam ceramah 

 

 Dalam tabel 4.28 disajikan materi pembelajaran dan kompetensi yang akan 

dicapai dari materi tersebut. Materi dalam tabel 4.28  disajikan hanya berupa konsep 

dari menyusun struktur atau bagaian struktur dari teks ceramah yang diberi 

penjelasan singkat. Sedangkan materi pembelajaran yang akan dicapai yaitu 

mengalisis struktur, isi dan kebahasannya. Namn materi yang etrsaji tidak 

mengantarkan peserta didik untuk mampu menganalisis struktur. Materi harus 

disajikan dengan memperhatikan keluasan materi dari kompetensi dasar yanga akan 

dicapai oleh peserta didik. Materi tidak boleh teralu banyak apalagi terlalu sedikit. 

Oleh karena itu pendidik harus mampu memperkirakan banyak atau sedikitnya 
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materi pembelajaran yang harus disajikan dalam upaya mencapai kompetensi dasar 

yang diharapkan. Dalam materi yang tersaji pada tabel 4.28 sangat jauh dari 

kompetensi dasar yng akan dicapai. tabel 4.28 tidak memuat materi kebahasaan 

maupun isi dari teks ceramah, sehingga untuk dapat smapai pada materi 

menganalisis isi, struktur dan kebahasaan sebagaimana diharapkan dalam 

kompetensi dasar snagat jauh. Depdiknas (2006), yang menyatakan bahwa keluasan 

cakupan materi yaitu menggambarkan berapa banyak materi-materi yang 

dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. 

 Berdasarkan Depdiknas (2006) materi pembelajaran telah belum memenuhi 

keluasan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar dengan kategori snagat tidak layak. pendidik harus mampu menganlisa 

tingkat keluasan materi pembelajaran dan banyak atau sedikitnya materi 

pembelajaran, sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai secara 

maksimal. 

4.1.4.2 Kedalaman Materi Pembelajaran 

 Berdasarkan hasil dari keseluruhan sumber data yang diperoleh kedalaman 

materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur, yang sesuai dengan 

Kompetensi Inti dan Komepetensi Dasar memperoleh skor 39 dengan kategori 

sangat tidak layak (STL). Kedalaman materi ditentukan oleh keaktualan, 

kemuktahiran, kefaktualan, dan kevariasian topik. Kedalaman isi atau pesan dlama 

materi pembelajaran dicerminkan dnegan spiralitas mengembangkan materi 

pembelajaran. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait kedalaman materi 

memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang sesuai dengan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang terdapat dalam bahan ajar 3. 

Tabel 4.29 Kedalaman Cakupan Materi Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Kompetensi Dasar 

Menyusun Bahan Ceramah 

a. Mengenali konteks 

b. Menentukan isu 

c. Menentukan topik 

d. Menyusun kerangka ceramah 

Menyusun bagian-bagian penting dari 

permasalahan aktual sebagai bahan 

untuk disajikan dalam ceramah 
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 Meliputi tiga bagian pokok 

 Mengungkapkan maksud 

yang jelas 

 Setiap bagian dalam kerangka 

hanya mengandung satu 

gagasan 

 Bagian-bagian dalam 

kerangka karangan harus 

tersusun secara logika 

e. Mengumpulkan dan memilih 

bahan 

 Tabel 4.29 tentang kedalaman materi pembelajaran dan juga kompetensi 

dasar yang akan dicapai memiliki ketidaksesuaian. Materi pembelajaran yag 

disajikan bukan hanya dijelaskan tapi juga dirinci lebih lanjut. Hanya saja 

kedalaman materi pembelajaran untuk kompetensi dasar Menyusun bagian-bagian 

penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah 

belum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Misal, dalam materi menyusun 

juga dijelaskan hal-hal yang harus diperhatikan atau batasan-batasan dalam 

menyusun teks ceramah. Namun tidak diberi penjelasan atau penjabaran materi 

terakait permsalahan aktual. Depdiknas (2006), kedalamn yaitu menyangkut 

seberapa detail konsep-yang harus dikuasai oleh peserta didik.  

 Berdasarkan Depdiknas (2006), dapat diketahui bahwa materi pembelajaran 

yang disajikan pada bahan ajar 3 telah belum memenuhi kedalaman cakupan materi 

pembelajaran. Materi bukan hanya menyajikan konsep dasar tapi juga harus 

menyajikan detail-detail dari konsep yang mampu memberi pemahaman kepada 

peserta didik tentang menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah.  

Tabel 4.30 Kedalaman Materi Pembelajaran  

Materi Pembelajaran Kompetensi Dasar 

Struktur ceramah 

a. Pengenalan isu 

Menganalisis isi, struktur, dan 

kebahasaan dalam ceramah 
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b. Rangkaian argumen 

c. Penutup 

Kebahasaan teks ceramah 

a. Menggunakan kalimat kompleks 

dan simpleks 

b. Menggunakan kalimat deklaratif 

dan imperatif. 

c. Menggunakan kata sapaan; orang 

kedua atau ketiga, terikat pada 

adat istiadat setempat, kesatuan 

dan siatuasi percakapan setempat. 

d. Menggunakan kata ganti orang 

pertama. Contohnya saya, aku, 

kami. 

e. Menggunakan kata ganti orang 

kedua jamak. Contohnya, saudara-

saudara, hadirin, dll. 

f. Menggunakan kata-kata ajakan 

atau persuasif. Contohnya, 

sebaiknya, hendaklah, harus, 

perlu, dll. 

g. Menggunakan kata mental. 

Contoh, mengagumkan, 

memprihatinkan. Menyimpulkan. 

h. Menggunakan kata-kata sebab 

akibat yang menghubungkan 

pendapat (argumen) satu dengan 

yang lainnya. Contohnya 

sehingga, maka, jika, dengan 

demikian, oleh karena itu, dll. 
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i. Menggunakan kata teknis atau 

peristilahan yang terkait dengan 

topik yang sedang dibahas. 

Contohnya etika berbahasa, tata 

krama, dll. 

j. Menggunakan kata-kata yang 

menyatakan hubungan temporal 

ataupun perbandingan atau 

pertentangan. 

 Tabel 4.30 tentang kedalaman materi pembelajaran dan juga kompetensi 

dasar yang akan dicapai memiliki ketidaksesuaian. Materi pembelajaran yang 

disajikan bukan hanya dijelaskan tapi harus dirinci lebih lanjut. Hanya saja 

kedalaman materi pembelajaran untuk kompetensi dasar menganalisis isi, struktur, 

dan kebahasaan dalam ceramah belum sesuai dnegan kompetensi yang diharapkan. 

Misal, dalam materi menyusun juga dijelaskan hal-hal yang harus diperhatikan atau 

batasan-batasan dalam menganalisis isi, sturktur dan kebahasaan teks ceramah. 

Akan tetapi dalam materi yang disajikan hanya terdapat penjelasan singkat terkait 

struktur yang terdapat dalam teks ceramah, kebahasaan yang terdapat dalam tek 

ceramah, dan tidak disajiakn materi terkait isi teks ceramah. Selain itu untuk 

mencapai kompetensi menganalisis harusnya tersaji materi pembelajaran berupa 

menganlsis teks ceramah. Langkah-langkah menganalisi isi, langkah-langkah 

menganalisi struktur, dan langkah-langkah menganalisis kebahasaan yang disertai 

dnegan contoh analisis dalam masing-masing pokok yang harus diperhatikan 

tersebut. Depdiknas (2006), kedalamn yaitu menyangkut seberapa detail konsep-

yang harus dikuasai oleh peserta didik.  

Berdasarkan Depdiknas (2006), dapat diketahui bahwa materi pembelajaran 

yang disajikan pada bahan ajar  belum memenuhi kedalaman cakupan materi 

pembelajaran. Materi bukan hanya menyajikan konsep dasar tapi juga harus 

menyajikan detail-detail dari konsep maupun prosedur yang mampu memberi 

pemahaman kepada peserta didik tentang menganalisis isi, sturktur dan kebahasaan 

teks ceramah.  
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Tabel 4.31 Kedalaman Materi Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Kompetensi Dasar 

Tidak tersaji materi pembelajaran 

terkait mengonstruksi, merancang, 

menganlisis, dan mengembangakn teks 

prosedur. Materi yang tersaji berupa 

penjabaran terkait. 

1. Teks prosedur kompleks 

2. Tujuan teks prosedur 

3. Ciri teks prosedur 

4. Ciri kebahasaan 

Mengonstruksi informasi berupa 

pernyataan-pernyataan umum dan 

tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 

Merancang pernyataan umum dn 

tahapan-tahapan dlam teks prosedur 

dengan organisasi yang tepat secara 

lisan dan tulis. 

Menganalisis struktur dan kebahasaan 

teks prosedur. 

Mengembangkan teks prosedur 

dengan memerhatikan hasil analisis 

terhadap isi, struktur, dan kebahasaan 

 

Tabel 4.31 tentang kedalaman materi pembelajaran dan juga kompetensi 

dasar yang akan dicapai memiliki ketidaksesuaian. Bahkan dari keempat 

kompetensi dasar yang harus dicapai terkait teks prosedur meiputi mengonstruksi 

informasi, merancang pernaytaan umum, menganalisis struktur dan kebahasaan 

serta mengembangkan teks prosedur tidak ada materi pembelajaran yang 

mendukung ketercapaian kompetensi dasarnya. Depdiknas (2006), kedalamn yaitu 

menyangkut seberapa detail konsep-yang harus dikuasai oleh peserta didik.  

Berdasarkan Depdiknas (2006), dapat diketahui bahwa materi pembelajaran 

yang disajikan pada bahan ajar  belum memenuhi kedalaman materi pembelajaran. 

Materi bukan hanya menyajikan konsep dasar tapi juga harus menyajikan detail-

detail dari konsep maupun prosedur yang mampu memberi pemahaman kepada 

peserta didik tentang mengonstruksi informasi, merancang pernaytaan umum, 

menganalisis struktur dan kebahasaan serta mengembangkan teks prosedur.  
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan uraian pembahasan, pada bagian ini 

akan diuraikan mengenai simpulan dan saran dari data kelayakan bahan ajar pada 

RPP bahasa Indonesia Kurikulum 2013 SMA Kelas XI di kabupaten Demak.  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan mengenai kelayakan 

bahan ajar pada rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia 

Kurikulum 2013 SMA Kelas XI di kabupaten Demak meliputi kesesuaian materi 

pembelajaran pada RPP dengan indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi 

dasar, kesesuaian bahan ajar pada RPP dengan prinsip-prinsip pemilhan bahan ajar 

yang terdapat dalam pedoman dan penyusunan bahan ajar, cakupan dan urutan 

bahan ajar pada RPP, dan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bahan ajar 

pada RPP. Sehingga hasil dari kelayakan bahan ajar pada RPP, dapat diambil 

beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Kesesuaian materi pembelajaran pada RPP dengan indikator pencapaian 

kompetensi yang terdiri dari dua aspek memperoleh skor rata-rata 45,28 

dengan kategori sangat tidak layak (STL). Aspek dalam kesesuaian materi 

dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, meliputi (1) 

kesesuaian perumusan indikator pencapaian kompetensi dalam rancangan 

pelaksanaan pembelajaran skor 35,075 dengan kategori sangat tidak layak 

(STL) yang terdiri dari kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dengan 

SKL, KI, dan Kompetensi Dasar skor 33,25, kesesuaian penggunaan kata kerja 

operasional (KKO) dengan kompetensi yang diukur skor 36, dan rumusan 

indikator dapat dikembangan menjadi indikator soal skor 36, dan (2) 

kesesuiaan materi dengan kompetensi dasar dan indikator memperoleh skor 

55,5 dengan kategori kurang layak (KL) terdiri dari kesesuaian materi 

pembelajaran dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar skor 58,25, dan 

materi pembelajaran diulas dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi memperoleh skor 52,75. 
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2. Kesesuaian bahan ajar pada RPP dengan prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar  

terdiri dari tiga aspek dan memperoleh skor rata-rata 44,91 dengan kategori 

sangat tidak layak (STL). Meliputi (1) keakuratan materi pembelajaran 

memperoleh skor 46,25 diperoleh dari keakuratan dalam pemilihan sumber 

bahan ajar yang relevan memperoleh skor 55,5, keakuratan dalam konsep dan 

teori sesuai dengan kompetensi dasar skor 41,75, dan keakuratan dalam 

pemilihan contoh memuat keruntutan konsep memperoleh skor 41,75, (2) 

keakuratan dengan ilmu pengetahuan, fitur dan rujukan yang up to date 

memperoleh skor 47,75, dan (3) kesesuaian materi pembelajaran dengan 

prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar skor 40,75 yang diperoleh dari kesesuaian 

materi pembelajaran dnegan prinsip relevansi skor 44,5, kesesuaian materi 

pembelajaran dengan prinsip konsistensi skor 39, dan kesesuaian materi 

pembelajaran dengan prinsip kecukupan skor 39.  

3. Cakupan dan urutan penyampaian materi pembelajaran memperoleh skor 45,25 

dengan kategori sangat tidak layak (STL) yang diperoleh dari cakupan materi 

pembelajaran meliputi dua aspek, dan urutan penyampaian materi 

pembelajaran terdiri dari dua aspek. (1) Cakupan materi pembelajaran 

memperoleh skor 36,25 dengan kategori sangat tidak layak (STL) diperoleh 

dari kelengkapan materi pembelajaran sesuai dengan KD skor 41,75, dan 

ketepatan jenis-jenis materi pembelajaran skor 30,5. (2) Urutan penyampaian 

materi pembelajaran memperoleh skor 62,5 dengan kategori kurang layak yang 

diperoleh dari urutan pendekatan prosedural skor 72,25, dan urutan penekatan 

hierarkis memperoleh skor 52,75. 

4. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran memperoleh skor 40,25 dengan 

kategori sangat tidak layak (STL). Keluasan materi pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti memperoleh skor 41,75 dengan 

kategori sangat tidak layak, hal ini dikarenakan materi pembelajaran masih 

sangat kurang dan tidak dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Sedangkan kedalaman materi pembelajaran memperoleh skor 39 dengan 

ketegori sangat tidak layak (STL). Materi yang disjikan tidak mendalam hal ini 

dilihat dari penyajian konsep yang tidak mendetail. 
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Kelayakan bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia Kurikulum 2013 yang 

disusun oleh pendidik SMA Kelas XI di Kabupaten Demak mencakup keseluruhan 

aspek memperoleh skor 43,92 dengan kategori sangat tidak layak (STL).  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti menyampaikan bahwa 

penelitian mengenai kelayakan bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia Kurikulum 

2013 SMA kelas XI di kabupaten Demak ini terdapat beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan: 

1. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bahan ajar, dapat menggunakan 

teori yang berbeda, tidak hanya terbatas pada satu teori acuan saja. 

2. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bhaan ajar, dapat menemukan 

data yang lebih banyak, sehingga hasil yang didapat juga lebih valid. 

3. Penelitian selanjutnya yang berikatan dengan bahan ajar, dapat menggunakan 

validator ahli dalam menentukan teori-teori yan menjadi acuan, sehingga 

hasilnya dapat memperkuat validitas data yang telah diperoleh. 

4. Dengan adanya penelitian mengenai bahan ajar pada RPP bahasa Indonesia 

Kurikulum 2013 SMA kelas XI di kabupaten Demak, diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi para pendidik dalam menyusun bahan ajar supaya lebih 

baik lagi
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