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ABSTRAK 

 

Kata kunci: Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Siswa 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana 

meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dalam memproduksi teks 

eksplanasi kelas XI MIPA di SMA Negeri 1 Marikit. Sedangkan tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat dan hasil belajar siswa 

dalam memproduksi teks eksplanasi melalui pendekatan saintifik dengan model 

Problem Based Learning pada siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit tahun 

pelajaran 2020/2021. 

Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 

penelitian adalah Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit yang terdiri dari 15 Peserta 

didik. Teknik penelitian berupa observasi dan tes. Penelitian dilakukan dengan 

kegiatan prasiklus dan satu siklus tindakan. Prasiklus diberikan bahan ajar materi 

teks eksplanasi kepada peserta didik, dijelaskan dengan ceramah, dan diberikan tes 

prasiklus. Kegiatan siklus 1 dilakukan setelah menganalisis hasil pada kegiatan 

prasiklus. Siklus 1 dilakukan tindakan dengan diterapkan model pembelajaran 

problem based learning untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.  

 Hasil observasi selama pembelajaran prasiklus diketahui minat siswa masih 

kurang dalam memproduksi teks eksplanasi. Berdasarkan data hanya 5 (33%) 

peserta didik yang mimiliki minat dan 10 (67%) peserta didik masih kurang 

berminat. Hasil tes prasiklus hanya terdapat 1 siswa (6,66%) yang mencapai 

Kreteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan yaitu 75, sedangkan skor yang 

diperoleh oleh 14 siswa (93,33%) tidak mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 

75. Sedangkan pada siklus 1 peserta didik yang mendapat nilai 100 sebanyak 8 

orang (54%) dan 7 peserta didik mendapat nilai 80 (46%). Persentase ketuntasan 

siswa dalam memproduksi teks eksplanasi pada siklus 1 ini mencapai 100%.  

 

       Berdasarkan hasil tersebut, terjadi peningkatan minat dan hasil belajar yang 

signifikan sesudah diterapkan model pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran 

dengan problem based learning terbukti dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SMA Negeri 1 Marikit sebagai satu-satunya sekolah negeri yang 

berada di Kecamatan Marikit. Salah satu misi SMA Negeri 1 Marikit ialah 

menciptakan peserta didik yang memiliki keterampilan baik akademik 

maupun non akademik. Terampil berbicara dan menulis merupakan aspek 

yang harus dimiliki peserta didik di SMA Negeri 1 Marikit. Hal ini untuk 

mengasah kemampuan komunikasi peserta didik baik secara lisan maupun 

tulisan. 

Bahasa Indonesia salah satu pelajaran yang di dalamnya memuat 

komponen keterampilan berbicara dan menulis. Pada kurikulum 2013, 

pembelajaran Bahasa Indonesia semuanya berbasis teks, tidak semua jenis 

teks diminati oleh peserta didik. Akan tetapi, karena sudah menjadi kewajiban 

peserta didik untuk dapat memenuhi standar kriteria minimal, maka semua 

jenis teks harus dikuasai dengan baik. Salah satu jenis teks yang kurang 

diminati peserta didik di sekolah karena dianggap sulit dan tidak menarik 

ialah teks eksplanasi. Hal ini berdasarkan hasil nilai tes prasiklus peserta 

didik pada pembelajaran teks eksplanasi menunjukan lebih 90 persen di 

bawah standar. Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada peserta didik kelas XI secara acak, mereka mengatakan 

jika mereka menganggap bahwa pembelajaran tentang teks eksplanasi tidak 

begitu menarik dan kesulitan dalam menulis ide-ide. Selain itu juga karena 

guru masih dominan menggunakan teknik ceramah. Oleh sebab itu, peserta 

didik menjadi pasif dan merasa enggan untuk menulis teks eksplanasi.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki pandangan bahwa perlu 

adanya sebuah tindakan melalui kegiatan PTK untuk meningkatkan minat 

belajar siswa pada pembelajaran teks eksplanasi, yaitu dengan berlatih 

memproduksi teks ekspalanasi sebagai bekal untuk melatih diri dalam 
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penulisan teks berbasis genre. Penerapan metode problem based learning 

dianggap peneliti akan mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

kelas XI dalam memproduksi teks eksplanasi. Hal ini karena model problem 

based learning memberikan pengalaman belajar siswa dalam memecahkan 

suatu masalah atau materi tertentu, siswa tidak hanya duduk mendengarkan 

tetapi mencoba untuk dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan berpikir kritis 

untuk memecahkan masalah melalui kegiatan bertanya, berdiskusi, ataupun 

membaca berbagai sumber pembelajaran. 

Problem Based Learning merupakan konsep belajar yang 

menggunakan suatu masalah sebagai konteks untuk belajar tentang cara 

berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan untuk memperoleh 

konsep yang esensial dari suatu materi pelajaran. Model Problem Based 

Learning ini berorientasi pada masalah belajar. Tugas guru adalah sebagai 

motivator, fasilitator, dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan agar 

menjadi lebih aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar peserta didik.  Ada pun langkah kerja model pembelajaran problem 

based learning: 1) Orientasi terhadap masalah, 2) Mengorganisasi peserta 

didik, 3) Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, 4) 

Mengembangkan dan menyajikan hasil suatu karya 5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti 

akan melekukan PTK dengan judul “Peningkatan Minat Belajar Siswa dalam 

Memproduksi Teks Eksplanasi Melalui Pendekatan Saintifik dengan Model 

Problem Based Learning pada Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit 

Tahun Pelajaran 2020/2021” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peningkatan minat belajar siswa dalam memproduksi teks 

eksplanasi melalui pendekatan saintifik dengan model Problem Based 

Learning pada Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit Tahun 

Pelajaran 2020-2021? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam memproduksi teks 

eksplanasi melalui pendekatan saintifik dengan model Problem Based 

Learning pada Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit Tahun 

Pelajaran 2020-2021? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

minat dan hasil belajar siswa dalam memproduksi teks eksplanasi melalui 

pendekatan saintifik dengan model Problem Based Learning pada siswa kelas 

XII MIPA SMA Negeri 1 Marikit tahun pelajaran 2020-2021 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu 

alternatif dalam memecahkan permasalahan peningkatan kemampuan 

memproduksi teks eksplanasi dengan metode Problem Based Learning. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi untuk 

peneliti selanjutnya yang tertarik dalam pengajaran memproduksi teks 

eksplanasi dengan metode Problem Based Learning dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Arikunto, dkk (2006), penelitian tindakan kelas merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Penelitian tindakan kelas dapat berjalan dengan baik apabila dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya menerapkan enam prinsip, yaitu sebagai 

berikut (Hopkins, 1993) 

1. Tugas pertama dan utama guru di sekolah adalah mengajar siswa sehingga 

apapun metode penelitian tindakan kelas yang akan diterapkan tidak akan 

mengganggu komitmen sebagai pengajar.  

2. Metode pengumpulan data yang di gunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses 

pembelajaran.  

3. Metodologi yang digunakan harus cukup reliable sehingga memungkinkan 

guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara cukup 

meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi 

kelasnya dan memperoleh data yang dapat digunakan untuk menjawab 

hipotesis yang di kemukakannya.  

4. Masalah penelitian yang diusahakan oleh guru seharusnya merupakan 

masalah yang merisaukannya. Bertolak dari tanggung jawab 

profesionalnya, guru sendiri memiliki komitmen yang diperlukan sebagai 

motivator intrinsik bagi guru untuk bertahan dalam pelaksanaan kegiatan 

yang jelas-jelas menuntut lebih dari yang sebelumnya diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan tugas-tugas pengajarnya.  

5. Dalam menyelenggarakan penelitian tindakan kelas, guru harus selalu 

bersikap konsisten menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika 

yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini penting ditekankan karena 
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selain melibatkan anak-anak, penelitian tindakan kelas juga hadir dalam 

suatu konteks organisasional sehingga penyelenggaraannya harus 

mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi.  

6. Kelas merupakan cakupan tanggung jawab seorang guru, namun dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas sejauh mungkin digunakan 

classroom excedding perspektive, artinya permasalahan tidak dilihat 

terbatas dalam konteks dalam kelas atau mata pelajaran tertentu,melainkan 

dalam perspektif yang lebih luas ini akan berlebih-lebih lagi terasa 

urgensinya apabila dalam suatu penelitian tindakan kelas terlibat dari 

seorang pelaku. 

 Menurut Hopkins (1993), penelitian tindakan kelas diawali dengan 

perencanaan tindakan (Planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan (Observation and 

evaluation). Sedangkan prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas terdiri 

atas empat komponen, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai 

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan). 

Gambar dan penjelasan langkah-langkah penelitian tindakan kelas adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning), yaitu persiapan yang dilakukan untuk 

pelaksanaan Penellitian Tindakan Kelas, seperti: menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran.  

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting), yaitu deskripsi tindakan yang akan 

dilakukan, skenario kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan serta 

prosedur tindakan yang akan diterapkan.  

3. Observasi (Observe), observasi ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan 

semua rencana yang telah dibuat dengan baik, tidak ada penyimpangan-

penyimpangan yang dapat memberikan hasil yang kurang maksimal dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Kegiatan observasi dapat dilakukan 
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dengan cara memberikan lembar observasi atau dengan cara lain yang 

sesuai dengan data yang dibutuhkan.  

4. Refleksi (Reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang 

terjadi atau hasil yang diperoleh atas yang terhimpun sebagai bentuk 

dampak tindakan yang telah dirancang. Berdasarkan langkah ini akan 

diketahui perubahan yang terjadi. Bagaimana dan sejauh mana tindakan 

yang diterapkan mampu mencapai perubahan atau mengatasi masalah 

secara signifikan. Bertolak dari refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan 

dalam bentuk replanning dapat dilakukan. 

 2.2 Minat dan Hasil Belajar 

      2.2.1 Minat Belajar 

  Minat timbul apabila individu tertarik kepada suatu hal yang mereka 

anggap penting bagi dirinya dan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka 

inginkan. Susanto (2013: 16) berpendapat bahwa “minat 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu”. Sedangkan Arikunto (1990: 103) menyebutkan 

bahwa minat atau perhatian merupakan kecenderungan seseorang untuk 

memilih atau menolak sesuatu kegiatan. Menurut Alya (2009: 469) minat 

adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. 

  Lebih lanjut Susanto menjelaskan bahwa minat merupakan dorongan 

dalam diri seseorang atau factor yang menimbulkan ketertarikan atau 

perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu obyek atau 

kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan dan mendatangkan kepuasan 

dalam dirinya. 

  Minat merupakan kekuatan yang mendorong seseorang dalam memberi 

perhatian terhadap suatu kegiatan tertentu, sehingga adanya keinginan untuk 

berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Suatu minat 

dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa 
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siswa lebih menyukai suatu hal yang dapat dimanifestasikan melalui 

partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Dari paparan beberapa ahli tentang minat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah suatu rasa suka atau keinginan akan suatu obyek pada suatu hal, 

dan keinginan untuk mencapai atau mempelajari obyek karena sesuai dengan 

kebutuhannya dan memuaskan keinginan jiwanya sehingga dapat 

mempengaruhi apa yang ada dalam dirinya sendiri, pengetahuan dan 

keterampilannya. 

    Sedangkan belajar menurut Alya (2009: 8) adalah berubah tingkah laku 

atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Selanjutnya menurut 

Gagne (dalam Aunurahman, 2014), belajar tidak merupakan sesuatu yang 

terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya akan terjadi dengan adanya kondisi-

kondisi tertentu, yaitu: kondisi internal antara lain menyangkut kesiapan 

peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari, eksternal merupakan situasi 

belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar 

proses belajar. 

    Dari uraian tentang minat dan belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap suatu yang 

dapat dipelajari yang dianggap penting dan berguna sehingga sesuatu itu 

diperlukan, diperhatikan dan kemudian diikuti dengan perasaan senang. 

Menurut Safari (2003:60) ada beberapa indikator siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi.Hal ini dapat dikenali melalui proses belajar di kelas maupun di 

rumah, yaitu: 

a. Perasaan senang, seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suak 

terhadap mata pelajaran yang dipelajari, maka ia harus terus 

mempelajariilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut 

tanpa terpaksa. 

b. Ketertarikan siswa, berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

siswa untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau 

bisa berupa pengalaman efektif yang dirasakan oleh kegiatan itu sendiri. 
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c. Perhatian dalam belajar, konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 

pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan hal 

yang lain. 

d. Keterlibatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

 

 2.2.2 Hasil Belajar 

Menurut Djamarah dan Zain (2006) hasil belajar ialah apa yang 

diperoleh siswa setelah dilakukan aktifitas belajar. Pendapat lain 

menyebutkan bahwa hasil belajar ialah prestasi belajar siswa secara 

keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan 

prilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu 

dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar 

siswa yang mengacu pada pengalaman langsung (Mulyasa, 2008). 

Jadi, berdasarkan pandangan kedua ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar ialah prestasi belajar siswa yang diperoleh setelah 

dilakukan aktivitas belajar.  

 

2.3 Teks Eksplanasi 

2.3.1 Pengertian 

  Eksplanasi berasal dari bahasa asing (Inggris) yang berarti tindakan 

menerangkan atau menjelaskan dan keterangan, pernyataan atau fakta 

yang menjelaskan. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang 

proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, 

ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Eksplanasi adalah teks yang 

menerangkan atau menjelaskan tantang “mengapa” dan “bagaimana” 

fenomena atau peristiwa itu terjadi, baik alam maupun sosial. Ciri-ciri teks 

eksplanasi yiatu bertujuan untuk memberikan informasi, pengertian, dan 

pengetahuan, memiliki sifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana, menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis. 
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2.3.2 Struktur 

Struktur teks eksplanasi terdiri dari: 

a. Pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena 

yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau 

penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa 

gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses 

peristiwa alam tersebut bisa terjadi. 

b. Deretan Penjelas (sebab-akibat), berisi tentang penjelasan proses 

mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri 

lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan 

merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. 

c. Interpretasi (Opsional), teks penutup yang bersifat pilihan; bukan 

keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah, teks yang merupakan 

intisari atau kesimpulan dari pengetahuan dan deretan penjelas. 

Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan 

atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. 

 

2.3.3 Ciri Kebahasaan 

Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu bertujuan untuk memberikan 

informasi, pengertian, dan pengetahuan, memiliki sifat menjawab 

pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, serta menggunakan konjungsi 

kausalitas maupun kronologis. 

Mengenai yang dimaksud dalam hubungan kausalitas dalam teks 

eksplanasi adalah hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian (sebab) dan 

akibat (dampak) dari suatu kejadian tersebut. Hubungan kausalitas dalam 

teks eksplanasi adalah hubungan sebab akibat. Teks eksplanasi 

menggunakan banyak fakta dan pernyataan yang memiliki hubungan 

kausalitas. Akibat-akibat tersebut berupa sekumpulan fakta yang menurut 

penulisnya memiliki hubungan kausalitas bukan pendapat penulis itu 

sendiri. 
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Teks eksplanasi merupakan teks yang menceritakan tentang 

prosedur atau proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa dengan 

memaparkan fakta-fakta dan penyataan yang memiliki hubungan sebab 

akibat (kausalitas). 

Terdapat dua konjungsi dalam teks eksplanasi yang membuktikan 

sebab akibat dari fenomena atau peristiwa dalam teks eksplanasi, yaitu:  

(1) Konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menunjukkan sebab 

akibat. Contohnya: antara lain, karena, sebab, oleh sebab itu, sehingga, 

oleh karena itu, meskipun. (2) Konjungsi kronologis, yaitu kata hubung 

yang menunjukkan hubungan waktu. Contohnya: kemudian, setelah itu, 

lalu, pada akhirnya. 

 

2.4 Model Problem Based Learning 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah 

suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan 

masalah sebagai titik awal peralihan dan penyatuan pengetahuan baru. 

Model pembelajaran ini mengacu kepada pembelajaran-pembelajaran 

mutakhir abad 21. Pembelajaran berbasis masalah leboh memfokuskan 

pada masalah nyata yang ada dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. 

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki kelebihan 

diantaranya saat proses pembelajaran berlangsung dengan model PBL 

dapat menguji kemampuan siswa untuk meningkatkan aktivitas 

pembelajaran menjadi lebih aktif. Kelebihan PBL yaitu menjadikan siswa 

lebih aktif, menaikkan tingkat kemampuan siswa untuk memperoleh hasil 

belajar yang optimal, memunculkan inspirasi-inspirasi baru, dan lebih 

memperkuat kerjasama. Terdapat 5 langkah utama model PBL yaitu: (1) 

mengorientasikan siswa pada masalah; (2) mengorganisasikan siswa untuk 

belajar; (3) memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok; (4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil kerja; dan (5) menganalisis dan 

mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah Classroom Action Research atau yang lebih 

dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki/meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Suhardjono (dalam 

Asrori, 2007:5). Dengan kata lain, penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian yang dilakukan di dalam kelas untuk memperbaiki praktik 

pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih berkualitas dan lebih efektif. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu bentuk pengaruh untuk 

mempermudah langkah-langkah memecahkan masalah atau pengujian 

hipotesis. Dalam penelitian ini desain penelitian yang akan digunakan adalah 

model siklus yang terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan atau 

persiapan, pelaksanaan (tindakan), observasi (pengamatan), refleksi 

(evaluasi). 

3.2.1 Prasiklus 

  Melakukan observasi memuat kegiatan pembelajaran untuk setiap 

konsep yang dikaji terhadap aktivitas siswa yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Observasi diperoleh melalui pengamatan langsung dalam 

setiap pertemuan di dalam kelas, dimana hasil observasi berupa catatan 

lapangan.  

  Selain itu, juga dilakukan tes prasiklus utuk melihat kemampuan awal 

yang dimiliki oleh peserta didik terhadap materi teks eksplansi yang berkaitan 

dengan membuat pernyataan umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan 

membuat interpretasi. Dari hasil prasiklus kemudian dilakukan analisis untuk 

dilakukan tindakan siklus pertama.  
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3.2.2 Siklus 1 

Siklus pertama terdiri dari empat tahapan yaitu berupa perencanaan, 

pelaksanaan (tindakan), evaluasi dan refleksi. 

      3.2.2.1 Perencanaan 

Berikut rencana tindakan yang dilakukan peneliti dan kolabolator 

dalam pelaksanaan tindakan siklus I. 

a. Peneliti bersama guru selaku kolabolator menyamakan persepsi dan 

merencanakan rancangan pembelajaran seteleh mengidentifikasi 

permasalahan yang muncul. 

b. Peneliti dan guru merencanakan metode pembelajaran problem based 

learning.  

c. Menentukan tema teks eksplanasi yang sesuai dengan siswa 

d. Menentukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran membaca 

dengan metode pembelajaran problem based learning.  

e. Peneliti menyiapkan bahan pelajaran dan instrumen penelitian yang 

berupa catatan lapangan, pedoman penilaian diskusi, lembar pengamatan 

siswa, dan alat dokumentasi berupa kamera 

f. Menentukan waktu pelaksanaan penelitian yakni 2 x 40 menit (1 x 

pertemuan). 

 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Adapun rincian kegiatan pada siklus I ini sebagai berikut. 

1. Guru mengondisikan peserta didik dan melakukan apersepsi terhadap 

materi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

2. Guru menjelaskan materi memproduksi teks ekplanasi dengan metode 

pembelajaran problem based learning.  

3. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan alat tulis. 
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4. Peserta didik mengamati video pembelajaran tentang teks ekspalanasi 

yang ditayangkan oleh guru melalui salindia. 

5. Peserta didik diminta untuk merumuskan pernyataan umum, menyusun 

urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. 

6. Peserta didik telah dibagi cecara berkelompok (3-4 orang).  

7. Peserta didik menerima LKPD yang telah dibagikan oleh guru. 

8. Peserta didik berdiskusi membagi tugas dalam merumuskan pernyataan 

umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi teks 

eksplanasi. 

9. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam berdiskusi. 

10. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait hal-hal yang belum 

dipahami tentang materi teks eksplanasi. 

11. Peserta didik dibimbing untuk mencari berbagai informasi dari berbagai 

sumber seperti bahan ajar dan salindia yang ditanyang oleh guru. 

12. Peserta didik merumuskan pernyataan umum, menyusun urutan sebab-

akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. 

13. Guru memantau dan membimbing dalam penulisan hasil diskusi hingga 

siap untuk dipresentasikan. 

14. Peserta didik menuliskan hasil diskusi di LKPD.  

15. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya yang sudah dibuat 

kemudian ditanggapi oleh peserta didik lain. 

16. Setetelah itu peserta didik mengumpulkan LKPD yang telah 

dipresentasikan kepada guru. 

17. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi 

18. Guru memberikan tugas mandiri sebagai evaluasi melalui google forms. 

19. Guru dan peserta didik saling memberikan umpan balik. 

20. Guru mengakhiri pembelajaran mengucap salam dan berdoa. 
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3.2.2.3 Evaluasi  

     Evaluasi peneliti melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian tindakan 

pada siklus 1 mulai dari analisis kegiatan observasi, pembagian kuesioner, 

dan tes tulis untuk menganalisis perkembangan minta serta peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

3.2.2.4 Refleksi 

      Penulis melakukan refleksi pelaksanaan siklus 1, hasil dari refleksi 

baik kekurangan maupun kelebihan akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

siklus berikutnya apabila tidak terjadi perkembangan minat  serta peningkatan 

hasil belajar peserta didik. 

 

3.3 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga objek dan juga benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek 

atau objek itu (Sugiyono, 2013:80). Dengan demikian, berdasarkan pendapat 

di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit tahun pelajaran 2020/2021. 

 

3.4 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:81). Dalam hal ini peneliti hanya 

meneliti sebagian dari populasi dikarenakan jumlah populasi banyak maka 

peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi. Jadi metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode sampling. Teknik pengambilan sampel 
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yang akan digunakan adalah Cluster Sampling, Cluster sampling digunakan 

untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas. Sampel dalam penelitian ini ialah beberapa siswa kelas XI MIPA 

dengan jumlah 15 siswa, dipilih dengan cara random.  

 

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian 

  Adapun tempat serta waktu akan dilaksanakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Waktu, waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 16-28 Oktober 

2020 

b. Tempat, penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Marikit, Jalan 

Abdul Rasyid Nomor 01 Tumbang Hiran, Kecamatan Marikit, 

Kabupaten Katingan. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 

1) Tes, Teknik tes berupa pretes dan postes digunakan untuk mengukur 

prestasi belajar siswa. Pada mulanya diberikan pretes untuk mengetahui 

kempuan awal peserta didik. Kemudian diberikan pretes untuk 

mengetahui hasil belajar. Pretes diberikan setelah proses belajar-

mengajar berlangsung dan digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa yang dilihat dari daya serap siswa dan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami konsep yang diterapkan oleh guru 

dengan menerapkan metode problem based learning. 

2) Observasi, teknik observasi memuat kegiatan pembelajaran untuk setiap 

konsep yang dikaji terhadap aktivitas siswa yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Diperoleh melalui pengamatan langsung dalam setiap 

pertemuan di dalam kelas, dimana hasil observasi berupa catatan 

lapangan yang mengacu pada format observasi yang berisikan deskriptor 
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dalam indikator prilaku siswa yang diturunkan dari teori atau konsep 

metode problem based learning yang akan diamati selama proses 

pembelajaran. 

 

3. 7 Instrumen Penelitian 

       Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini yaitu pedoman observasi, dan tes tulis. Tes yang digunakan adalah tes 

kemampuan membuat atau memproduksi teks eksplanasi berjumlah 5 soal, 

masing masing nomor bernilai 20, sehingga skor maksimal adalah 100. 

Instrumen tes pilihan ganda dan lembar observasi (terlampir). 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

    Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis 

kualitatif digunakan untuk menganalisis data tentang proses pembelajaran 

memproduksi teks eksplanasi dengan metode problem based learning. Adapun 

teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data tentang 

kemampuan memproduksi teks eksplanasi yang didapatkan melalui tes yang 

dilaksanakan diakhir siklus tindakan. Adapun rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

Ketuntasan secara klasikal dicari 

dengan rumus :    
 

 
      

Keterangan : 

PK = presentase ketuntasan 

N = jumlah siswa yang mencapai KKM 

K = jumlah seluruh siswa subjek penelitian 
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3.8.1 Teknik Uji Persyaratan Analisis 

    Untuk menentukan keberhasilan peningkatan hasil penelitian tindakan 

digunakan kriteria dengan mengacu kepada ketuntasan klasikal. Secara 

klasikal, jika subjek penelitian yang mencapai ketuntasan belum mencapai 

angka 75 % berarti penelitian dilakukan ke siklus berikutnya. Sedangkan untuk 

menentukan kriteria keberhasilan peningkatan minat belajar siswa mengacu 

pada peningkatan minat siswa secara individu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini dideskripsikan secara rinci hasil penelitian tentang 

kemampuan memproduksi teks eksplanasi siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 1 

Marikit. Hasil penelitian ini merupakan hasil kualitatif, yaitu uraian yang 

menggambarkan tentang minat dan hasil belajas siswa dalam  memproduksi teks 

eksplanasi berupa merumuskan penyataan umum, menyusun urutan sebab-akibat 

dan membuat interpretasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan 

dianalisis sesuai dengan teknik dan prosedur seperti yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya. Data yang diolah dan dianalisis adalah data mentah hasil 

skor tes tentang kemampuan menemukan ciri kebahasaan teks eksplanasi, lembar 

observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan kuesioner yang 

diberikan kepada siswa untuk memberikan tanggapan terkait penggunaan model 

problem based learning. 

 

4.1.1 Deskripsi Data  

Deskripsi data ini bertujuan untuk memaparkan data tentang kemampuan 

siswa atau hasil belajar dalam memproduksi teks eksplanasi berupa menganalisis 

peryataan umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi teks 

eksplanasi untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas XI IPA  semester I 

tahun pembelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 Marikit. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Prasiklus 

Hasil observasi memuat kegiatan pembelajaran untuk setiap konsep yang 

dikaji terhadap aktivitas siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Diperoleh 

melalui pengamatan langsung dalam setiap pertemuan di dalam kelas, dimana 
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hasil observasi berupa catatan lapangan berupa perhatian, partisipasi dan perasaan 

senang peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Tabel 1  

Data Hasil Observasi Prasiklus 

Keterangan: 

3: sangat baik 

2: baik 

1: kurang 

 

 Berdasarkan tabel 1 Data hasil observasi selama pembelajaran siklus 1 

berlangsung diketahui minat siswa masih kurang dalam memproduksi teks 

eksplanasi pada saat prasiklus. Berdasarkan data hanya 5 orang (33%) peserta 

didik yang mimiliki minat yang baik dan 10 (67%) kurang berminat terhadap 

No Nama Indikator Minat (prasiklus) 

Perhatian 

dalam KBM 

Partisipasi dalam 

KBM 

Perasaan senang dalam 

KBM 

1 AGUS R. 1 1 1 

2 AHMAD R. 2 1 1 

3 ANJELINA 1 1 1 

4 ANISA R.F. 1 1 1 

5 ANSILA F 1 1 1 

6 BERTHA R. 1 2 1 

7 DILA N. 1 1 1 

8 FRENCY S. 1 1 1 

9 GUSNANDI 

S. 
1 1 1 

10 INAYAH S. 1 1 2 

11 JERRI F. 1 1 1 

12 JETTRY C. 1 1 1 

13 LIDYA 2 1 2 

14 MEDI 1 1 1 

15 MITA W. 1 1 1 
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pembelajaran.  Pada aspek 1) Perhatian dalam KBM, tampak 2 orang siswa yang 

memiliki perhatian baik dalam pelaksanaan pembelajaran, dari 2 orang tersebut 

tampak salah satunya mengerjakan aktivitas lain selain proses pembelajaran. 2) 

Partisipasi dalam KBM, pada aspek partisispasi tampak hanya 1 siswa sangat 

antusias dan 14 peserta didik terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti 

KBM. 3) Perasaan senang dalam KBM, terlihat 2 siswa sangat senang dan 

sementara 13 lainnya senang mengikuti kegitan KBM. 

 

4.1.3 Deskripsi Data Hasil Tes Prasiklus 

Data hasil prasiklus bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa terhadap materi yang diujikan sebelum dilakukan tindakan pembelajaran 

dengan model problem based learning. Tes yang diberikan terdiri dari 5 butir soal 

pilihan ganda. Indikator dengan menganalisis pernyataan umum 1 butir soal, 

menyusun kronologi sebab-akibat 3 butir, membuat interpretasi 1 butir soal. 

Data yang diambil melalui pelaksanaan prasklus menunjukkan 

kemampuan siswa setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Data tersebut 

terdiri dari tiga indikator yang diujikan, yaitu (1) merumuskan pernyataan umum 

teks ekspalanasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan 

kebahasaan. (2) menyusun urutan sebab-akibat teks ekspalanasi secara lisan dan 

tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. (3) membuat interpretasi teks 

ekspalanasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

 

Data hasil prasiklus yang telah dilakukan terhadap siswa kelas XI MIPA  

semester I,  tahun pembelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 Marikit dalam 

memproduksi teks eksplanasi disajikan dalam tabel berikut.  
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Tabel 2 

Data Hasil Tes Prasklus yang Dilakukan terhadap Siswa Kelas XI 

MIPA  Semester I Tahun Pembelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 

Marikit dalam Memproduksi Teks Eksplanasi Berupa Merumuskan 

Pernyataan Umum, Menyusun Urutan Sebab-akibat, dan Membuat 

Interpretasi. 

 

No. Inisial Siswa Skor Indikator 

1 AGUS R. 40 

2 AHMAD R. 40 

3 ANJELINA 40 

4 ANISA R.F. 20 

5 ANSILA F 60  

6 BERTHA R. 80  

7 DILA N. 60 

8 FRENCY S. 20 

9 GUSNANDI S. 0 

10 INAYAH S. 60 

11 JERRI F. 20 

12 JETTRY C. 20 

13 LIDYA 40 

14 MEDI 20 

15 MITA W. 60 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, frekuensi kualifikasi hasil 

belajar memproduksi teks eksplanasi dari tes prasiklus yang dilakukam terhadap 

siswa kelas XI IPA  semester I tahun pembelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 

Marikit, dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

1. Dari 15 orang siswa, terdapat 1 (6,66%) siswa yang memperoleh skor 0. 

2. Dari 15 orang siswa, terdapat 5 (33,33%) siswa yang memperoleh skor 20. 

3. Dari 15 orang siswa, terdapat 4 (26,66%) siswa yang memperoleh skor 40. 

4. Dari 15 orang siswa, terdapat 4 (26,66%) siswa yang memperoleh skor 60. 

5. Dari 15 orang siswa, terdapat 1 (6,66%) siswa yang memperoleh skor 80. 
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Uraian skor di atas menunjukkan skor dari 15 orang peserta didik dalam 

menjawab soal indikator merumuskan pernyataan umum, menyusun sebab-akibat, 

dan membuat interpretasi masih tergolong rendah. Berdasarkan data hasil tes 

prasklus tersebut hanya terdapat seorang siswa (6,66%) yang mencapai Kreteria 

Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan yaitu 75, sedangkan skor yang 

diperoleh oleh 14 siswa (93,33%) lainnya yang tidak mencapai Kreteria 

Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan yaitu 75.  

 

4.1.4 Deskripsi Data Hasil Tes Siklus Satu 

Data hasil tes bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

terhadap materi yang diujikan setelah dilakukan tindakan berupa penerapan 

pembelajaran problem based learning peserta didik mendapatkan informasi atau 

penjelasan tentang materi tersebut. Tes yang diberikan terdiri dari 5 butir soal 

pilihan ganda.  

Data yang dilakukan setelah pelaksanaan tes, menunjukkan tingkat 

kemampuan atau hasil belajar peserta didik setelah kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran problem based 

learning. Data tersebut terdiri dari tiga indikator yang diujikan yaitu (1) 

merumuskan pernayataan umum teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan 

memperhatikan struktur kebahasaan. (2) menyusun kronologis sebab-akibat teks 

eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. (3) 

membuat interpretasi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan 
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memperhatikan struktur kebahasaan. Secara lebih terinci diuraikan sebagai 

berikut.  

 

 

Tabel 3 

Data Hasil Tes Siklus  Satu yang Dilakukan terhadap Siswa Kelas XI 

MIPA  Semester I Tahun Pembelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 

Marikit dalam Memproduksi Teks Eksplanasi Berupa Merumuskan 

Pernyataan Umum, Menyusun Urutan Sebab-akibat, dan Membuat 

Interpretasi. 

 

 

No. Inisial Siswa Skor Indikator 

1 AGUS R. 80 

2 AHMAD R. 100 

3 ANJELINA 100 

4 ANISA R.F. 80 

5 ANSILA F 80  

6 BERTHA R. 100  

7 DILA N. 100 

8 FRENCY S. 80 

9 GUSNANDI S. 100 

10 INAYAH S. 80 

11 JERRI F. 100 

12 JETTRY C. 100 

13 LIDYA 80 

14 MEDI 80 

15 MITA W. 100 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, frekuensi kualifikasi hasil 

belajar memproduksi teks eksplanasi dari tes yang dilakukam terhadap siswa kelas 

XI IPA  semester I tahun pembelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 Marikit, dapat 

dikelompokkan sebagai berikut. 

1. Dari 15 orang siswa, terdapat 8 (53,33%) siswa yang memperoleh skor 100. 

2. Dari 15 orang siswa, terdapat 7 (46,66%) siswa yang memperoleh skor 80. 
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Uraian skor di atas menunjukkan skor dari 15 orang siswa dalam 

menjawab soal indikator merumuskan pernyataan umum, menysusun sebab-

akibat, dan membuat interpretasi mengalamai hasil belajar yang jauh lebih baik. 

Berdasarkan data hasil tes siklus satu tersebut terdapat 8 peserta didik (53,33%) 

mendapatkan nilai 100 yang artinya sangat memusakan dan 7 peserta didik 

(46,66%) memperoleh nilai 80 dengan predikat memuaskan. Kreteria Ketuntasan 

Minimal yang telah ditetapkan yaitu 75, sedangkan skor yang diperoleh oleh 15 

siswa (100%) mencapai Kreteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan yaitu 

75.  Oleh sebab itu, tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

 

4.2 Hasil Penelitian Tindakan Kelas Melalui Pendekatan Saintifik dengan 

Model Problem Based Learning  

 

4.2.1 Perencanaan 

Setelah dilakukan tes pratindakan peneliti bersama guru kolabolator 

melakukan diskusi dan koordinasi untuk merencanakan tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus I berdasarkan pada masalah yang ada. Pada tahap 

perencanaan ini, bertujuan untuk merencanakan penelitian tindakan yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam  

memproduksi teks eksplanasi. Pengamatan proses juga akan diamati melalui 

tanggapan siswa yang terlihat dari suasana kelas selama tindakan siklus I melalui 

lembar observasi dan kuesioner. Secara produk, indikator keberhasilan siswa 

akan dilihat dari skor hasil penilaian dari tes pengukuran yang berpedoman pada 

pedoman penilaian kemampuan membuat teks eksplanasi. 

Berikut rencana tindakan yang dilakukan peneliti dan kolabolator dalam 

pelaksanaan tindakan siklus I. 

1. Peneliti bersama guru selaku kolabolator menyamakan persepsi dan 
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merencanakan rancangan pembelajaran seteleh mengidentifikasi 

permasalahan yang muncul. 

2. Peneliti dan guru merencanakan model pembelajaran saintifik-problem based 

learning. 

3. Menentukan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran memproduksi teks 

eksplanasi melalui pendekatan saintifik dengan model problem based 

learning. 

4. Peneliti menyiapkan bahan pelajaran dan instrumen penelitian yang berupa 

catatan lapangan, pedoman penilaian diskusi, lembar pengamatan siswa, dan 

alat dokumentasi berupa kamera 

5. Menentukan waktu pelaksanaan penelitian yakni 2 x 40 menit (1 x 

pertemuan). 

 

 4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan melalui pendekatan saintifik dengan model 

problem based learning diharapkan dapat meningkatkan aspek yang masih 

kurang berdasarkan pada hasil tes pratindakan. Pelaksanaan tindakan dilakukan 

selama 1 x pertemuan. Adapun deskripsi pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut. 

Guru memulai pembelajaran dengan melakukan apersepsi mengenai 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Guru menjelaskan 

mengenai materi tentang menemukan kebahasaan teks cerita sejarah. Guru 

melanjutkan dengan menjelaskan model pembelajaran problem based learning 

dan implementasinya pada saat pembelajaran. Guru menjelaskan langkah- 

langkahnya dan memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya mengenai 

model pembelajaran tersebut. 

Adapun rincian kegiatan pada siklus I ini sebagai berikut. 

1. Guru mengondisikan peserta didik dan melakukan apersepsi terhadap 

materi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

2. Guru menjelaskan materi memproduksi teks ekplanasi dengan metode 
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pembelajaran problem based learning.  

3. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan alat tulis. 

4. Peserta didik mengamati video pembelajaran tentang teks ekspalanasi yang 

ditayangkan oleh guru melalui salindia. 

5. Peserta didik diminta untuk merumuskan pernyataan umum, menyusun 

urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. 

6. Peserta didik telah dibagi cecara berkelompok (3-4 orang).  

7. Peserta didik menerima LKPD yang telah dibagikan oleh guru  

8. Peserta didik berdiskusi membagi tugas dalam merumuskan pernyataan 

umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi teks 

eksplanasi. 

9. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam berdiskusi. 

10. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami 

tentang materi teks eksplanasi. 

11. Peserta didik dibimbing untuk mencari berbagai informasi dari berbagai 

sumber seperti bahan ajar dan salindia yang ditanyang oleh guru. 

12. Peserta didik merumuskan pernyataan umum, menyusun urutan sebab-

akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. 

13. Guru memantau dan membimbing dalam penulisan atau pengetikan hasil 

diskusi hingga siap untuk dipresentasikan. 

14. Peserta didik mengetikan hasil diskusi di LKPD yang telah di unduh. 

15. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya yang sudah dibuat kemudian 

ditanggapi oleh peserta didik lain. 

16. Setetelah itu peserta didik mengumpulkan LKPD yang telah dipresentasikan 

kepada guru. 

17. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi. 

18. Guru memberikan tugas mandiri sebagai evaluasi. 

19. Guru dan peserta didik saling memberikan umpan balik. 

20. Guru mengakhiri pembelajaran mengucap salam dan berdoa. 
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4.2.3 Evaluasi  

Peneliti melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian tindakan pada siklus 1 

mulai dari analisis kegiatan, observasi, dan tes pilihan ganda. Teknik tes  

digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah dilakukan 

tindakan. Tes siklus satu diberikan setelah proses belajar-mengajar berlangsung 

dan digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik yang dilihat dari 

daya serap siswa dan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

konsep yang diterapkan oleh guru dengan penerapan metode problem based 

learning. 

 

4.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran memproduksi teks 

eksplanasi melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning  

pada siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit pada siklus I terdapat 

kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran.  

Kelebihan pembelajaran pada siklus 1 Guru melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan baik dalam proses pembelajaran karena siswa antusias 

sekali mengikuti pembelajaran. Peserta didik senang dan tertantang untuk 

memecahkan permasalahan yang sifatnya kontekstual tentang teks eksplanasi 

yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial. siswa tampak bersemangat 

karena merasa penasaran dengan materi yang berkaitan dengan lingkungan 

kehidupan mereka. Adapun kekurangan adalah peserta didik yang memiliki 

tingkat kemampuan rendah agak sedikit kesulitan untuk memecahakan 

persoalan. Sebab dengan model PBL peserta didik dituntut untuk berpikir kritis.  

 

4.3 Pembahasan 

Pada tahapan ini, akan dilakukan pembahasan dalam bentuk deskripsi 

kualitatif berdasarkan hasil penelitian peningkatan minat belajar siswa dalam 
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memproduksi kebahasaan teks eksplanasi. Hasil penelitian akan dibahas 

berdasarkan teori yang dudah dipaparkan pada bab kajian pustaka.  

4.3.1 Peningkatan Minat Belajar Siswa dalam Memproduksi Teks Eksplanasi 

Melalui Pendekatan Saintifik dengan Model Problem Based Learning 

pada Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit Tahun Pelajaran 

2020/2021 

 

Berdasarkan hasil observasi memuat kegiatan pembelajaran untuk setiap 

konsep yang dikaji terhadap aktivitas siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. 

Diperoleh melalui pengamatan langsung dalam setiap pertemuan di dalam kelas, 

dimana hasil observasi berupa catatan lapangan yang mengacu pada format 

observasi yang berisikan deskriptor dalam indikator prilaku siswa yang diturunkan 

dari teori atau konsep metode problem based learning yang diamati selama proses 

pembelajaran. 

 

 

Tabel 4 

Data Hasil Observasi Pembelajaran Prasiklus dan Siklus 1 

No Nama 

Indikator Minat (prasiklus) Indikator Minat (siklus 1) 

Keterangan 
Perhatian 

dalam 

KBM 

Partisipasi 

dalam 

KBM 

Perasaan 

senang 

dalam KBM 

Perhatian 

dalam 

KBM 

Partisipasi 

dalam KBM 

Perasaan senang 

dalam KBM 

1 AGUS R. 1 1 1 3 3 3 Naik 

2 AHMAD R. 2 1 1 2 3 2 Naik 

3 ANJELINA 1 1 1 2 2 2 Naik 

4 ANISA R.F. 1 1 1 3 2 2 Naik 

5 ANSILA F 1 1 1 2 2 3 Naik 

6 BERTHA R. 1 2 1 2 3 3 Naik 

7 DILA N. 1 1 1 2 2 2 Naik 

8 FRENCY S. 1 1 1 2 2 2 Naik 

9 GUSNANDI 

S. 
1 1 1 3 3 3 Naik 

10 INAYAH S. 1 1 2 2 3 2 Naik 

11 JERRI F. 1 1 1 2 2 2 naik 

12 JETTRY C. 1 1 1 3 2 2 naik 
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Keterangan: 

3: sangat baik 

2: baik 

1: kurang 

 

Berdasarkan tabel 4.2 Data hasil observasi selama pembelajaran siklus 1 

berlangsung diketahui perbedaan yang sangat signifikan antara minat belajar 

siswa dalam menemukan memproduksi teks eksplanasi pada saat prasiklus dan 

siklus 1. Terjadi peningkatan minat siswa, bahkan hampir seluruh siswa yang 

awalnya kurang berminat menjadi berminat, bahkan sangat berminat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada aspek 1) Perhatian dalam KBM, tampak 

4 orang siswa yang memiliki perhatian sangat baik dalam pelaksanaan 

pembelajaran, dari 4 orang tersebut tidak tampak mengerjakan aktivitas lain 

selain proses pembelajaran. Selain itu, juga tampak 11 siswa lainnya yang 

mepunyai perhatian baik dalam mengikuti KBM. 2) Partisipasi dalam KBM, 

pada aspek partisispasi tampak 6 siswa sangat antusias dan 9 siswa terlihat 

bersemangat dalam mengikuti KBM. 3) Perasaan senang dalam KBM, terlihat 6 

siswa sangat senang dan 9 siswa senang mengikuti kegitan KBM. 

Uraian diatas sejalan dengan pernyataan Safari (2003:60) bahwa indikator 

minat belajar dapat diketahui melalui perasaan senang, ketertarikan siswa, 

perhatian dalam belajar, dan keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Persentase peningkatan minat siswa dalam memproduksi teks 

eksplanasi adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

13 LIDYA 2 1 2 2 2 3 naik 

14 MEDI 1 1 1 2 3 3 naik 

15 MITA W. 1 1 1 2 2 2 naik 
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Tabel 5 

Persentase Minat Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus 1 

Indikator 

Minat 

Prasiklus Siklus 1 

3 2 1 3 2 1 

Perhatian 

dalam KBM 

0 

0% 

2 

13% 

13 

87% 

4 

27% 

11 

73% 

0 

0% 

Partisipasi 

dalam KBM 

0 

0% 

1 

6% 

14 

94% 

6 

40% 

9 

60% 

0 

0% 

Perasaan 

senang dalam 

KBM 

0 

0% 

2 

13% 

13 

87% 

6 

40% 

9 

60% 

0 

0% 

Keterangan: 

3: sangat baik 

2: baik 

1: kurang 

 

Dari table 5 diketahui persentase minat belajar siswa prasiklus dan siklus 1 

mengalami kenaikan sebagai berikut: 

1. Perhatian dalam KBM, pada prasiklus KBM memproduksi teks eksplanasi 

87% siswa perhatiannya kurang. Siklus 1, 27% mempunyai perhatian baik, 

dan 73% mempunyai perhatian sangat baik.  

2. Partisipasi dalam KBM, pada prasiklus KBM memproduksi teks eksplanasi 

94% siswa partisipasinya kurang. Siklus 1, 60% mempunyai perhatian baik, 

dan 40% mempunyai partisipasi sangat baik.  

3. Perasaan senang dalam KBM, pada prasiklus KBM memproduksi teks 

eksplanasi 87% siswa kurang memiliki perasaan senang. Siklus 1, 60% 

peserta didik memiliki perasaan senang, dan 40% siswa sangat senang.  

    Dari penjelasan tabel indikator dan persentase minat belajar siswa dalam 

memproduksi teks eksplanasi diketahui bahwa terjadi peningkatan minat siswa 

dalam mengikuti KBM. 
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4.3.2 Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Memproduksi Teks 

Eksplanasi melalui Pendekatan Saintifik dengan Model Problem 

Based Learning pada Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Marikit 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

Hasil penelitian yang dipaparkan berikut ini diambil dari data hasil tes 

prasiklus dan tes siklus 1. Tes prasiklus sebagai tes yang dilaksanakan sebelum 

diterapkan model pembelajaran untuk mendapatkan informasi atau mengetahui 

minat dan hasil belajar awal peserta didik. Sedangkan tes siklus 1 sebagai tes 

yang dilaksanakan setelah siswa mendapatkan tindakan dengan penerapan model 

pembelajaran problem based learning oleh peneliti tentang materi yang diujikan. 

Tabel 6 

Data Hasil Tes Prasiklus dan Tes Siklus 1  

No Nama Pra Siklus Siklus 1 Keterangan 

1 AGUS R. 40 80 Naik 

2 AHMAD R. 40 100 Naik 

3 ANJELINA 40 100 Naik 

4 ANISA R.F. 20 80 Naik 

5 ANSILA F 60  80  Naik 

6 BERTHA R. 80  100  Naik 

7 DILA N. 60 100 Naik 

8 FRENCY S. 20 80 Naik 

9 GUSNANDI S. 0 100 Naik 

10 INAYAH S. 60 80 Naik 

11 JERRI F. 20 100 Naik 

12 JETTRY C. 20 100 Naik 

13 LIDYA 40 80 Naik 

14 MEDI 20 80 Naik 

15 MITA W. 60 100 Naik 
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Menurut Djamarah dan Zain (2006) hasil belajar ialah apa yang 

diperoleh peserta didik setelah dilakukan aktivitas belajar. Berdasarkan nilai 

hasil belajar siswa pada tabel 6 diketahui terjadi peningkatan hasil belajar, 

dikatakan meningkat jika nilai yang diperoleh tiap individu mengalamai 

kenaikan dan ketuntasan belajar. Adapun hasil belajar siswa dikatakan tuntas 

jika nilainya memenuhi standar KKM yang telah ditentukan. Pada KD 

memproduksi teks eksplanasi dengan memerhatikan unsur kebahasaan, KKM 

yang telah disepakati adalah 75. Jadi, siswa dikatakan tuntas belajar jika hasil tes 

tulis yang dilakukan mendapatkan nilai sekurang-kurangnya adalah 75.  

Persentase peningkatan hasil belajar siswa dapat diketahui melalui rumus: 

   
  

  
      = 100% 

Keterangan : 

PK = presentase ketuntasan 

N = jumlah siswa yang mencapai KKM 

K = jumlah seluruh siswa subjek penelitian 

 

   Persentase ketuntasan siswa dalam memproduksi teks eksplanasi pada 

siklus 1 ini mencapai 100%. Peserta didik yang mendapat nilai 100 sebanyak 8 

orang (54%) dan 7 peserta didik mendapat nilai 80 (46%). Pendekatan saintifik 

dengan model problem based learning terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam merumuskan pernyataan umum, menyusun kronologi sebab-akibat, 

dan membuat interpretasi dalam memproduksi teks eksplanasi. Berdasarkan 

hasil tersebuat, terjadi perbedaan yang begitu signifikan  hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah diterapkan model problem based learning terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1) Minat belajar siswa dalam memproduksi teks eksplanasi dengan merumuskan 

pernyataan umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi 

mengalami peningkatan setelah menggunakan pendekakatan saintifik dengan 

model problem based learning. Hal ini tampak pada hasil pembahsaan 

diketahui bahwa, 

a. Perhatian dalam KBM, pada prasiklus KBM memproduksi teks 

eksplanasi 87% siswa perhatiannya kurang. Siklus 1, 27% mempunyai 

perhatian baik, dan 73% mempunyai perhatian sangat baik.  

b. Partisipasi dalam KBM, pada prasiklus KBM memproduksi teks 

eksplanasi 94% siswa partisipasinya kurang. Siklus 1, 60% mempunyai 

perhatian baik, dan 40% mempunyai partisipasi sangat baik.  

c. Perasaan senang dalam KBM, pada prasiklus KBM memproduksi teks 

eksplanasi 87% siswa kurang memiliki perasaan senang. Siklus 1, 60% 

siswa memiliki perasaan senang, dan 40% siswa sangat senang.  

2) Hasil belajar siswa dalam memproduksi teks eksplanasi dengan merumuskan 

pernyataan umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi 

mengalami peningkatan setelah menggunakan pendekakatan saintifik model 

problem based learning. Persentase ketuntasan siswa dalam memproduksi 

teks eksplanasi pada siklus 1 ini mencapai 100%. Pendekatan saintifik dengan 

model problem based learning terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam memproduksi teks eksplanasi dengan merumuskan pernyataan 

umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

5.2.1  Hendaknya sekolah atau guru-guru menggunakan model pembelajaran yang 

dapat memberikan stimulus peserta didik sehingga minat belajar peserta 

didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran seperti penggunaan 

model pembelajaran problem based learning. 

5.2.2 Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan yang lebih baik yang tentunya dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan 

model pemebelajaran yang lain, mengingat banyaknya model-model 

pembelajaran. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Marikit 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : XI/I (ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2020/2021 

Materi Pokok : Teks Eksplanasi 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, 

kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui 

keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara 

berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

dan  metakognitif  berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

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

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan krearif, serta mampu menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah 

keilmuan.  

 

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

4.1 Memproduksi teks eksplanasi 

secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan 

4.1.1 Merumuskan pernyataan umum teks 

eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan.  
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kebahasaan. 4.1.2 Menyusun urutan sebab-akibat teks 

eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

4.1.3 Membuat interpretasi teks eksplanasi secara 

lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur 

dan kebahasaan.  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) (pembelajaran berbasis masalah) peserta didik dapat. 

1. Merumuskan pernyataan umum teks eksplanasi secara lisan atau tulis 

dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

2. Menyusun urutan sebab-akibat teks eksplanasi secara lisan atau tulis 

dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

3. Membuat interpretasi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian teks eksplanasi. 

2. Tujuan dan ciri teks eksplanasi 

3. Struktur teks eksplanasi. 

4. Konjungsi teks eksplanasi. 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik  

Model pembelajaran  : Problem Based Learning (pembelajaran berbasis masalah) 

Metode  : Tanya jawab, ceramah, diskusi, penugasan 

 

F. Media dan Alat 

Media  : Teks eksplanasi, video 

Alat  : Laptop, LCD, lembar kerja 
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G. Bahan dan Sumber Belajar  

1. Kosasih, E. 2014. Jenis-Jenis Teks dalam Mata Pelajaran Bahasa 

Indoneisa SMA/MA/SMK. Bandung: Yrama Widya 

2. Suherli, dkk. 2017. Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas XI Revisi  Tahun 

2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemendikbud. 

3. Suherli, dkk. 2017. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas 

XI Revisi  Tahun 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 

Balitbang, Kemendikbud. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran  

Tahap Langkah-langkah Pembelajaran dan Nilai-nilai Karakter 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Peserta didik menjawab salam dan berdoa bersama. (Religius) 

2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. (Disiplin) 

3. Peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional. (Cinta tanah 

air) 

4. Peserta didik melakukan literasi. (Gemar membaca) 

5. Peserta didik mendapatkan motivasi pembelajaran yang ingin 

dicapai, agar selalu bersemangat saat belajar, selalu mengikuti 

protokol kesehatan,  serta menjaga kebersihan dan kesehatan 

di lingkungannya. (Displin) 

6. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran. 

(Rasa ingin tahu) 

7. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan aktif tentang 

pembelajaran sebelumnya serta mengaitkannya dengan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. (Demokratis) 

10 menit 

 

 

Kegiatan 

Inti 

Orientasi peserta didik terhadap masalah 

1. Peserta didik mengamati video yang ditayangkan oleh guru 

melalui: https://www.youtube.com/watch?v=eKdS9qcVVdA 

     (TPACK, Rasa ingin tahu) 

60 menit 
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2. Peserta didik diminta merumuskan pernyataan umum, menyusun 

urutan sebab-akibat, dan membuat interpretasi teks eksplanasi. 

(Kreativitas) 

3. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil (3-4 

orang) (Demokratis) 

4. Peserta didik menerima LKPD yang dibagikan oleh guru.    

(Tanggung jawab) 

Mengorganisasikan peserta didik 

 

5. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas dalam merumuskan 

pernyataan umum, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat 

interpretasi teks eksplanasi (Kerja sama)  

6. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam berdiskusi. 

(Tanggung jawab) 

 

Membimbing Peserta Didik individu dan kelompok  

7. Peserta didik merumuskan pertanyaan terkait hal-hal yang belum 

dipahami tentang materi teks eksplanasi (Berpikir kritis) 

8. Peserta didik dibimbing untuk mencari berbagai informasi dari 

berbagai sumber seperti dari bahan ajar dan salindia yang 

ditanyangkan oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang dibuat 

kelompok dan pertanyaan yang ada di LKPD. (Rasa ingin tahu) 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

9. Peserta didik merumuskan pernyataan umum dalam teks 

eksplanasi, menyusun urutan sebab-akibat, dan membuat 

interpretasi teks eksplanasi. (Kerja keras) 

10. Guru memantau dan membimbing dalam hasil diskusi hingga siap 

untuk dipresentasikan. (Bersahabat/komunikatif) 

11. Peserta didik menuliskan hasil diskusinya di LKPD. (Tanggung 

jawab) 
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Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

12. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya yang sudah dibuat 

kemudian ditanggapi oleh peserta didik lain. (Kumunikatif dan 

percaya diri) 

13. Setelah itu, peserta didik mengumpulkan LKPD kepada guru. 

(Tanggung jawab) 

Kegiatan 

Penutup 

Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik: 

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi. (Demokratis) 

2. Guru memberikan tugas mandiri sebagai bahan evaluasi:  

(Jujur dan Tanggung Jawab) 

3. Guru dan bersama peserta didik saling memberikan umpan 

balik. (Demokratis) 

4. Guru mengajak siswa berdoa bersama untuk menutup 

pembelajaran. (Religius) 

10 menit 

 

I. Penilaian  

Penilaian: Tujuan: Teknik: Bentuk: Waktu: 

Sikap  Mengetahui sikap peserta 

didik 

Observasi  Penilaian Orang 

Tua 

Selama 

pembelajaran 

Kinerja  Mengetahui kemajuan dan 

hasil belajar peserta didik 

Tes Tulis Uraian/pilihan 

ganda 

Selama/setelah  

pembelajaran 

Keterampi

lan 

Mengetahui kemajuan dan 

hasil belajar peserta didik 

Unjuk 

kerja 

Kinerja Selama  

pembelajaran 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA Negeri 1 Marikit 

 

 

 

 

DWI WARTINI, S.Pd. 

NIP. 19780425 200501 2 010 

Tumbang Hiran,      Oktober 2020 

 

Guru Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

FAJAR RAHMAT, S, Pd. 

NIP.- 
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Lampiran RPP 

A. ISTRUMEN PENILAIAN SIKAP 

 

OBSERVASI SIKAP 

 

Nama Satuan Pendidikan : SMAN 1 Marikit 

Tahun Pelajaran      : 2020/2021 

Kelas/Semester      : XI / 1 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
 

 

B. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA 

 

 

Soal Aspek yang dinilai Skor 

1 Peserta didik merumuskan peryataan umum dengan sangat tepat 4 

Peserta didik merumuskan peryataan umum teks eksplanasi dengan tepat 3 

 Peserta didik merumuskan peryataan umum teks eksplanasi dengan kurang tepat 2 

Peserta didik merumuskan peryataan umum teks eksplanasi dengan tidak tepat 1 

Soal Aspek yang dinilai Skor 

2 Peserta didik menyusun urutan sebab-akibat teks eksplanasi dengan sangat tepat 4 

Peserta didik menyusun urutan sebab-akibat teks eksplanasi dengan tepat 3 

Peserta didik menyusun urutan sebab-akibat teks eksplanasi dengan  kurang tepat 2 

No Nama 

Indikator Minat  

Keterangan Perhatian dalam 

KBM 
Partisipasi dalam KBM 

Perasaan senang dalam 

KBM 

1 AGUS R.     

2 AHMAD R.     

3 ANJELINA     

4 ANISA R.F.     

5 ANSILA F     

6 BERTHA R.     

7 DILA N.     

8 FRENCY S.     

9 GUSNANDI S.     

10 INAYAH S.     

11 JERRI F.     

12 JETTRY C.     

13 LIDYA     

14 MEDI     

15 MITA W.     
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Soal Aspek yang dinilai Skor 

Peserta didik menyusun urutan sebab-akibat teks eksplanasi dengan  tidak tepat 1 

Soal Aspek yang dinilai Skor 

3 Peserta didik membuat interpretasi teks eksplanasi sangat tepat 4 

 Peserta didik membuat interpretasi teks eksplanasi dengan tepat 3 

Peserta didik membuat interpretasi teks eksplanasi dengan kurang tepat 2 

Peserta didik membuat interpretasi teks eksplanasi dengan tidak tepat 1 

 

 

C. INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK 

 

Soal Aspek yang Dinilai Skor 

1 Peserta didik mempresentasikan tiga bagian struktur teks eksplanasi secara 

lengkap (pernyataan umum, susunan sebab-akibat, dan interpretasi) dengan  

sangat terampil 

4 

Peserta didik mempresentasikan dua bagian struktur teks eksplanasi (pernyataan 

umum dan susunan sebab-akibat) dengan dengan terampil 

3 

Peserta didik mempresentasikan salah satu bagian struktur teks eksplanasi (hanya 

pernyataan umum, sebab-akibat, atau interpretasi) dengan dengan kurang terampil 

2 

Peserta didik mempresentasikan teks eksplanasi secara tidak lengkap dan tidak 

terampil 

1 
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Lampiran 2 

 

 

 

 

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Marikit 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas, Semester : XI/I (ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2020/2021 

Materi Pokok : Teks Eksplanasi 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

4.1 Memproduksi teks eksplanasi 

secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan 

kebahasaan. 

4.1.1 Merumuskan pernyataan umum teks 

eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

4.1.2 Menyusun urutan sebab-akibat teks 

eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

4.1.3 Membuat interpretasi teks eksplanasi secara 

lisan atau tulis dengan memerhatikan 

struktur dan kebahasaan.  

Lembar kerja peserta didik   

(LKPD) 

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Tujuan 

Pembelajaran 
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1. Rumuskanlah pernyataan umum teks eksplanasi berdasarkan fenomena 

yang kamu lihat! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : ……………………………………………………………………………………………… 

Nama Ketua Kelompok : ……………………………………………………………………………………………… 

Nama Anggota Kelompok : ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model Problem Based Learning 

peserta didik dapat. 

1. Merumuskan pernyataan umum teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan.  

2. Menyusun urutan sebab-akibat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

3. Membuat interpretasi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan 

memerhatikan struktur dan kebahasaan. 

Kegiatan   

 

Pernyataan Umum 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Topik Teks Eksplanasi : …………………………………………….......... 
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2. Susunlah tahapan sebab-akibat teks eksplanasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Buatlah interpretasi teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan 

kebahasaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tahapan-tahapan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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Lampiran 3 

 

 

 

 

KISI-KISI SOAL 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Marikit 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas  : XI IPA/IPS 

Semester  : I (ganjil) 

Kurikulum  : 2013 

 

 

 

KD Materi Pokok 
Kel, 

sem 
Indikator Soal 

Level 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

No. 

Soal 

4.1 Memproduksi 

teks eksplanasi 

secara lisan 

atau tulis 

dengan 

memerhatikan 

struktur dan 

kebahasaan 

Membuat teks 

eksplanasi 

dengan 

memerhatikan 

struktur dan 

kebahasaan 

XI, I 

Disajikan gambar 

kebakaran hutan  

peserta didik 

menganalisis 

pernyataan umum 

C4 PG 1 

XI, I 

Disajikan gambar 

kebakaran hutan  

peserta didik menyusun 

proses kejadian kalimat 

eksplanasi. 

C6 PG 2 

XI, I 

Disajikan gambar banjir 

peserta didik membuat 

ulasan teks eksplanasi. 

C6 PG 3 

XI, I 

Disajikan gambar banjir 

peserta didik membuat 

interpretasi. 

C6 PG 4 

XI, I 

Disajikan gambar ilegal 

mining, peserta didik 

dapat menemukan 

C4 PG 5 

Evaluasi Pembelajaran 

Kisi-kisi Soal 
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konjungsi kausalitas 

pada kalimat eksplanasi  

 

LINK SOAL TES PRASIKLUS: 

 https://forms.gle/Pd9J4jZkGrVkdZPh8 

LINK SOAL TES SIKLUS 1:  

https://forms.gle/iGFECREvec9G4oXT9 

 

 

 

 

Pilihlah satu alternatif jawaban yang paling tepat. 

1. Analisis yang tepat sebagai latar belakang (pernyataan umum) dari 

fenomena berikut adalah ... 

 
a. Penyebab kebakaran hutan tidak lain adalah akibat ulah manusia yang 

tidak bertanggung jawab. 

b. Kabakaran dimulai dari ranting dan daun yang kecil kemudian meluas ke 

area yang lebih luas. 

c. Kabakaran sering terjadi di Kalimantan Tengah. 

d. Hutan gambut menjadi bagian yang rawan terbakar. 

e. Pohon-pohon besar pun menjadi ikut kebakar. 

 

2.  Susunan proses kejadian yang tepat untuk teks eksplanasi berikut adalah ... 

Soal-soal 

https://forms.gle/Pd9J4jZkGrVkdZPh8
https://forms.gle/iGFECREvec9G4oXT9
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a. Penyebab kebakaran hutan tidak lain adalah akibat ulah manusia yang 

tidak bertanggung jawab. 

b. Kabakaran dimulai dari ranting dan daun yang kecil kemudian meluas 

membakar pepohonan yang berada di sekitar. 

c. Kabakaran sering terjadi di Kalimantan Tengah. 

d. Hutan gambut menjadi bagian yang rawan terbakar. 

e. Pohon-pohon besar menjadi ikut kebakar, areal perkebunan karet warga 

pun juga terbakar. 

 

3. Buatlah ulasan yang tepat untuk teks eksplanasi berikut adalah ... 

  

a. Banjir merendam banyak rumah warga. 

b. Banjir sering terjadi setiap tahun. 

c. Di Kalimantan Tengah sebelum marak perluasan lahan perkebunan sangat 

jarang terjadi banjir, akan tetapi saat ini dalam setahun bisa berkali-kali 

terjadi banjir. 

d. Bajir sudah biasa terjadi sejak zaman nenek moyang. 
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e. Ketinggian banjir mencapai bisa mencapai dua meter. 

 

4.  Buatlah simpulan atau interpretasi yang tepat untuk teks eksplanasi berikut. 

  

a. Banjir mengakibatkan banyak kerugian baik materil maupun nyawa 

manusia. 

b. Sehingga bisa dikatakan banjir merendam seluruh wilayah yang berada di 

bantaran Sungai Katingan. 

c. Jadi dapat dikatakan banjir sebagai dampak dari ulah manusia yang tidak 

arif dalam melestarikan lingkungan. 

d. Oleh karena itu, hutan dan sungai memiliki peranan yang sangat penting 

dalam mencegah terjadinya banjir. 

e. Oleh sebab itu sebaiknya kita menjaga kelestarian hutan. 

5.  Temukanlah konjungsi kausalitas pada kalimat-kalimat berikut adalah ... 

  

a. Ilegal mining membuat tanah menjadi renggang serta dapat membuat 

tanah menjadi longsor. 
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b. Masyarakat kecil pada umumnya sebagai palaku ilegal mining. 

c. Lapangan pekerjaan masyarakat yang sempit membuat mereka terpaksa 

bekerja tambang ilegal. 

d. Tanah menjadi berlobang-lobang seperti rawa-rawa. 

e. Ilegal mining salah satu yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

ekosistem alam sehingga terjadi longsor. 

 

 

No. Kunci Jawaban Skor 

1 a 
Penyebab kebakaran hutan tidak lain adalah akibat ulah manusia yang 

tidak bertanggung jawab. 
20 

2 b 
Kabakaran dimulai dari ranting dan daun yang kecil kemudian meluas 

membakar pepohonan yang berada di sekitar 
20 

3   c 

Di Kalimantan Tengah sebelum marak perluasan lahan perkebunan 

sangat jarang terjadi banjir, akan tetapi saat ini dalam setahun bisa 

berkali-kali terjadi banjir. 

20 

4 c 
Jadi dapat dikatakan banjir sebagai dampak dari ulah manusia yang tidak 

arif dalam melestarikan lingkungan. 
20 

5 e 
Ilegal mining salah satu yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

ekosistem alam sehingga terjadi longsor. 
20 

Jumlah Skor 100 

 

Keterangan: 
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Lampiran 4 

 

OBSERVASI MINAT PRASIKLUS 

 

Nama Satuan Pendidikan : SMAN 1 Marikit 

Tahun Pelajaran      : 2020/2021 

Kelas/Semester      : XI / 1 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
 

 

Keterangan: 

3: sangat baik 

2: baik 

1: kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Indikator Minat  

Keterangan 
Perhatian 

dalam 

KBM 

Partisipasi dalam 

KBM 

Perasaan senang 

dalam KBM 

1 AGUS R.     

2 AHMAD R.     

3 ANJELINA     

4 ANISA R.F.     

5 ANSILA F     

6 BERTHA R.     

7 DILA N.     

8 FRENCY S.     

9 GUSNANDI S.     

10 INAYAH S.     

11 JERRI F.     

12 JETTRY C.     

13 LIDYA     

14 MEDI     

15 MITA W.     
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OBSERVASI MINAT SIKLUS 1 

 

Nama Satuan Pendidikan : SMAN 1 Marikit 

Tahun Pelajaran      : 2020/2021 

Kelas/Semester      : XI / 1 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
 

Keterangan: 

3: sangat baik 

2: baik 

1: kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Indikator Minat  

Keterangan 
Perhatian 

dalam 

KBM 

Partisipasi dalam 

KBM 

Perasaan senang 

dalam KBM 

1 AGUS R.     

2 AHMAD R.     

3 ANJELINA     

4 ANISA R.F.     

5 ANSILA F     

6 BERTHA R.     

7 DILA N.     

8 FRENCY S.     

9 GUSNANDI S.     

10 INAYAH S.     

11 JERRI F.     

12 JETTRY C.     

13 LIDYA     

14 MEDI     

15 MITA W.     
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Lampiran 5 

Dokumentasi penelitian: 
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