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ABSTRAK 

Raditya Wijaya. NPM 13410162. “Penerapan Metode Demonstrasi dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Kompleks Pada Siswa Kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017”. Skripsi. Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Pembimbing I Dra. 

Ngatmini, M.Pd. dan Pembimbing II Drs. Murywantobroto, M.Hum. Juli 2017. 

Kata kunci:Penerapan metode demonstrasi, menulis teks prosedur 

kompleks.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan menulis pada 

siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Muhammadiyah 1 Semarang, khususnya menulis 

teks prosedur kompleks. melihat kondisi seperti itu perlu diupayakan adanya 

penerapan tertentu dalam keterampilan menulis teks prosedur kompleks pada 

siswa kelas X akuntansi 2 SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Metode yang 

diterapkan adalah metode demonstrasi.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan 

metode demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 20116/2017? 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa tes tertulis yaitu menulis teks prosedur 

kompleks dengan menggunakan metode demonstrasi. Selanjutnya teknik nontes 

berupa observasi guru dalam proses pembelajaran, observasi sikap siswa, dan 

wawancara. Pendekatan yag digunakan daam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. 

Hasil penelitian yang berjudul penerapan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, Berdasarkan tes pembelajaran menulis teks prosedur kompleks 

dengan menggunakan metode demonstrasi dapat digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks. Hal ini dibuktikan dengan metode demonstrasi 

siswa mampu menulis teks prosedur kompleks dan nilai rata-rata pembelajaran 

yang diproleh yaitu 83,44 dan KKM yang diterapkan di sekolah 75. 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan guru refrensi dan motivasi untuk memilih metode 

pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pengajaran bahasa dan sastra 

Indonesia agar siswa tidak merasa bosan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi atau alat untuk berinteraksi, 

dalam arti untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. 

Keterampilan berbahasa sangat penting bagi siswa untuk berkomunikasi 

dengan baik. Keterampilan berbahasa mencakup empat segi, yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis (Tarigan, 2008:1). Dari keempat keterampilan tersebut 

saling berhubungan, sebelum pada tahap menulis dibutuhkan kegiatan 

menyimak dan membaca. Melalui menyimak dan membaca siswa tidak hanya 

memperoleh ide atau informasi untuk tulisannya tetapi juga mendapatkan 

inspirasi untuk menulis dengan struktur yang baik. Keterampilan berbicara 

dan menulis suatu keterampilan berbahasa yang bersifat aktif, pesan yang 

disampaikan dalam tulisan dapat siswa dapatkan dari hasil berbicara. Maka 

dari keempat keterampilan tersebut siswa dapat dengan mudah menuangkan 

ide atau gagasannya dalam bentuk tulisan. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain (Tarigan,2008:3). Menulis merupakan sebuah proses untuk 

menuangkan segala gagasan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan gaya 

tulisan yang kreatif, menulis juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan dengan menggunakan media tulis yang penyampaiannya 

tidak secara langsung.  

Setiap keterampilan mempunyai hubungan erat dengan proses berpikir 

yang mendasari berbahasa. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai 

dengan jalan praktik dan banyak latihan (Tarigan,2008:2). Kegiatan menulis 

memiliki hubungan yang erat dengan berpikir. Menulis bukan hanya sekadar 

kegiatan berbahasa, namun juga dapat digunakan sebagai wadah menuangkan 

hasil pemikiran. Semakin banyak menulis maka siswa akan terlatih untuk 
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berfikir kritis, mempunyai daya nalar yang tinggi dan aktif dalam 

mengembangkan prestasi akademik. 

Menulis bertujuan untuk melaporkan atau memberitahukan dan 

mempengaruhi, dengan tujuan untuk mengutarakan sesuatu yang jelas. Hal ini 

dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang baik dalam penjelasannya, 

kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan 

struktur kalimat. Dengan menulis orang dapat meningkatkan kosakata, selain 

dapat meningkatkan pertumbuhan kosakata juga dapat melatih dalam 

meningkatkan kemampuan menyusun kalimat.  

 Pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMK dalam kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan berbasis teks. Hal ini bertujuan agar siswa dapat 

mengembangkan kemampuan menalar dalam bentuk lisan dan tulisan dan 

melatih siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan berpikir 

kritis sesuai dengan kehidupan nyata.  

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang 

berpengaruh terhadap pemahaman (Huda, 2014:2). Dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia berbasis teks terdapat lima kegiatan menulis yaitu, menulis 

teks anekdot, menulis teks eksposisi, menulis teks laporan hasil observasi, 

menulis teks negosiasi dan menulis teks prosedur kompleks. Salah satu dari 

bentuk teks pada kurikulum 2013 adalah teks prosedur kompleks. 

Pembelajaran menulis di SMK terdapat pada silabus kurikulum 2013 

mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMK kelas X Semester 2 termuat 

pada KI 4, yakni mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari siswa di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. KD 4.2 Memproduksi teks prosedur kompleks, sesuai dengan 

karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan.  
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Dengan kompetensi dasar (KD) tersebut diharapkan siswa mampu 

menulis teks prosedur kompleks dengan  baik dan benar sesuai dengan 

struktur teks yang ada. Siswa tidak hanya dapat menuangkannya dalam bentuk 

tulisan namun siswa juga dapat memproduksi atau membuat teks prosedur 

kompleks yang dapat siswa ungkapkan dalam bentuk lisan.  

Dalam kurikulum 2013 peserta didik diajarkan agar dapat 

memproduksi teks dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi 

sosialnya. Pembelajaran teks prosedur kompleks merupakan suatu 

pembelajaran yang dilakukan siswa untuk memproduksi tulisan yang 

disesuaikan dengan konteksnya.  

Berdasarkan observasi di sekolah perolehan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa masih mencapai nilai 70, hal tersebut belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditentukan yaitu 75. Hal itu 

disebabkan dalam pembelajaran menulis guru masih menggunakan metode 

ceramah. 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan, perlu 

diadakan perbaikan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang bertujuan untuk mengaktifkan 

siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar memperoleh 

hasil yang baik. Salah satu cara yang dapat memperbaiki kondisi tersebut yaitu 

diperlukannya penggunaan dan pengembangan metode pembelajaran. 

Penggunaan metode pembelajaran merupakan upaya guru dalam menciptakan 

situasi belajar yang harus mampu menumbuhkan berbagai kegiatan belajar 

bagi siswa sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar (Hamdani, 2011:81). 

Dengan adanya metode pembelajaran yang digunakan, siswa dan guru dapat 

saling berinteraksi dalam hal pembelajaran, metode pembelajaran merupakan 

alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. 

 Adapun beberapa macam metode pembelajaran yang dapat digunakan, 

seperti Metode proyek, Role Playing, Problem Solving, Karyawisata, 

Simulasi, Ivestigasi Kelompok, Drill dan Demonstrasi (Suprijono, 2014:89). 

Salah satu metode yang akan diterapkan adalah metode demonstrasi. 
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Metode demonstrasi merupakan metode yang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran untuk memperagakan secara langsung proses sesuatu yang 

menjadi bahan pembelajaran. Agar siswa dapat meningkatkan keterampilan 

menulisnya. 

Dalam kaitanya dengan menggunakan metode demonstrasi ini dapat 

membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret, karena dalam metode 

demonstrasi ini siswa dapat mengamati benda yang akan didemonstrasikan, 

kemudian siswa dapat mempraktekkan langsung dari apa yang telah diamati 

dengan menggunakan langkah-langkah yang telah ditentukan secara 

berurutan. Dalam hal ini langkah-langkah atau proses yang telah ditentukan 

tersebut dapat disebut sebagai prosedur. Sedangkan kompleks suatu langkah-

langkah yang merupakan suatu kesatuan harus dilakukan secara runtut agar 

dapat tercapai suatu tujuan. Kemudian dari proses siswa melihat dan 

mengamati sesuai dengan yang didemonstrasikan salah satu siswa di depan, 

maka siswa dapat menafsirkannya dalam bentuk tulisan yaitu menulis teks 

prosedur kompleks dengan menggunakan struktur dan kaidah bahasa dalam 

menulis teks prosedur kompleks baik secara lisan maupun tulisan. 

Metode ini memberikan kesempatan siswa untuk menyaksikan 

langsung dengan memeragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Dengan metode 

demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan 

mendalam, dan membentuk pengertian dengan baik dan sempurna (Zain dan 

Djamarah, 2014: 90). 

Dengan menggunakan metode demonstrasi ini dapat membuat siswa 

lebih aktif dan memperhatikan apa yang dipraktekkan oleh salah satu siswa di 

depan kelas. Pembelajaran yang inovatif dan kreatif dibutuhkan oleh siswa 

dan perlu diterapkan oleh guru agar siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan mudah dipahami 

oleh siswa.  

Keberhasilan menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan 

metode demonstrasi dapat terwujud jika siswa telah mampu menuangkan ide, 

dan mengembangkan langkah-langkah atau proses dalam menyelesaiakan 
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suatu pekerjaan yang telah dipraktekkan ke dalam bentuk tulisan sesuai 

dengan struktur dan kaidah teks prosedur kompleks.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini berjudul 

“Penerapan Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran Menulis Teks Prosedur 

Kompleks pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang Tahun 

Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah penerepan metode demonstrasi dalam pembelajaran menulis 

teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Semarang tahun ajaran 2016/2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi perkembangan mutu pembelajaran bahasa Indonesia, 

sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan melalui metode demonstrasi 

yaitu pada materi teks prosedur kompleks. sehingga keterampilan menulis 

siswa terutama dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dapat 

menjadi lebih baik.  

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah: 

Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

atau alternatif bagi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 
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lebih menyenangkan dan menarik agar tidak membosankan. Metode 

demonstrasi adalah salah satu metode yang dapat diterapkan untuk 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks. 

Bagi siswa penelitian ini diharapkan dapat membuat siswa lebih 

aktif,  dan semangat dalam belajar, mampu menambah pengetahuan baru, 

meningkatkan kreatifitas, keterampilan menulis siswa, dan meningkatkan 

hasil belajar. Juga dapat memudahkan siswa dalam menulis teks prosedur 

kompleks.  

Bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas mutu 

pendidikan, memberikan gambaran dan masukan kepada sekolah untuk 

meningkatkan prestasi siswa, variasi pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan.  

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

refrensi untuk peneliti lain, menambah wawasan mengenai penggunaan 

metode demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks. 

 

E. Penegasan Istilah 

Dari judul penelitian Penerapan Metode Demonstrasi dalam 

Pembelajaran  Menulis Teks Prosedur Kompleks pada Siswa Kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berada dalam 

judul agar menghindari terjadinya salah penafsiran maka penulis memerlukan 

batasan-batasan istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, yaitu 

penerapan, metode demonstrasi, pembelajaran, menulis, teks prosedur 

kompleks.  

Penerapan adalah proses, cara menerapkan, pemasangan (Muflihah, 

2015:7). Jadi penerapan dalam penelitian ini adalah menerapkan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks.  

Metode demonstrasi merupakan metode untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur 

sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu. Dengan 
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memeragakan secara langsung apa yang menjadi bahan pembelajaran, agar 

siswa dapat meningkatkan keterampilan menulisnya (Zain dan Djamarah, 

2014:91)  

Pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang dilakukan guru 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran 

adalah upaya guru menciptakan pelayanan dan iklim terhadap minat, bakat, 

potensi kemampuan dan kebutuhan siswa yang amat beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dan siswa serta antar siswa (Hamdani, 2011: 71-

72). 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif 

(Tarigan, 2008: 3). 

Teks prosedur kompleks merupakan teks yang menjelaskan langkah-

langkah secara lengkap dan jelas tentang cara melakukan sesuatu, dalam hal 

ini cara-cara atau trik membaca peluang dan menulis lamaran pekerjaan 

(Kosasih, 2013: 65). 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini dengan judul “Penerapan Metode Demonstrasi dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Kompleks pada Siswa Kelas X SMK 

Muhamadiyah 1 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017”. Sistematika skripsi 

dengan pola lima bab. Pola lima bab tersebut diurai dalam tiga bagian yaitu, 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori 

yang berkaitan dengan judul skripsi, kerangka berpikir, dan hipotesis 

penelitian. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan pendekatan 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 
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instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis 

data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan 

deskripsi data (memaparkan data yang terkumpul) dan pembahasan. 

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi saran dan simpulan
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang membahas mengenai menulis teks prosedur 

kompleks diantaranya. Penelitian yang pertama berjudul “Keefektifan Metode 

Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Kompleks pada Siswa Kelas X SMA 

Negeri 1 Purwodadi Grobogan Tahun Ajaran 2014/2015” oleh Luluk Susanti. 

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa model Cooperative Integrated 

Reading And Composition (CIRC) dapat mengembangkan taraf berfikir kritis 

dan kreatifnya siswa untuk menulis teks prosedur kompleks, dengan 

menggunakan metode ini siswa terlihat antusias dan aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. metode ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan metode 

Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC)dan metode 

Demonstrasi. 

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang berjudul “Penggunaan 

Model Think Talk Write dalam Pembelajaran Menulis Teks Prosedur 

Kompleks Berdasarkan Kurikulum 2013 pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Guntur Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2016” Oleh Megawati. 

Pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan model 

Think Talk Write dapat memotivasi siswa, membuat siswa lebih kreatif pada 

saat pembelajaran menulis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

penggunaan metode yang berbeda model Think Talk Write dan metode 

Demonstrasi.  

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang berjudul “Keefektifan 

Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Model 

Penemuan pada Siswa Kelas X SMA N 1 Jepara Tahun Ajaran 2014/2015” 

Oleh Dian Prasetyo. Penggunaan model penemuan ini lebih efektif dalam 
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pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dibandingkan dengan 

pembelajaran yang tidak menggunakan model penemuan. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah penggunaan metode yang berbeda model Penemuan dan 

metode Demonstrasi. 

Adapun penelitian dengan judul “Keefektifan Model Contextual 

Teaching And Learning dalam Pembelajaran Menulis Teks Prosedur 

Kompleks pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Juwana Tahun Ajaran 

2014/2015” oleh Kristiana Dewi. Penggunaan model Contextual Teaching 

And Learning sangat efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks dan data yang diperoleh sangat signifikan. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah penggunaan metode yang berbeda model 

Contextual Teaching And Learning dan metode Demonstrasi. 

Selanjutnya penelitian dengan judul “Pembelajaran Teks Prosedur 

Kompleks dengan Menggunakan Metode Cooperative Script pada Siswa 

Kelas X SMA Negeri 1 Godong Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 

2014/2015”. Digunakannya metode cooperative script dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks memberikan hasil yang baik, siswa dapat 

memperoleh nilai yang tinggi yang diperoleh dalam pembelajaran menulis 

teks prosedur kompleks sehingga siswa dapat mencapai ketuntasan belajar. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan metode yang berbeda 

Metode Cooperative Script dan Demonstrasi. 

Dari kelima tinjauan pustaka yang diambil terdapat perbedaan dari 

penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan metode yang berbeda, peneliti 

menggunakan metode demonstrasi.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks belum pernah menggunakan metode demonstrasi. 

Sehingga penelitian ini berjudul “Penerapan Metode Demonstrasi dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Kompleks pada Siswa Kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

 

 



11 
 

 
 

B. Landasan Teori 

1. Teks Prosedur Kompleks 

a. Pengertian Teks Prosedur Kompleks 

Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-

langkah atau tahap-tahap yang ditempuh untuk mencapai tujuan 

(Kemendikbud,2013:38). Teks prosedur kompleks (Tim Edukasi, 

2013:159) merupakan teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah 

suatu kegiatan. Selain itu, Kosasih (2013:65) berpendapat bahwa teks 

prosedur kompleks merupakan teks yang menjelaskan langkah-

langkah secara lengkap dan jelas tentang cara melakukan sesuatu, 

dalam hal ini cara-cara atau trik membaca peluang dan menulis 

lamaran pekerjaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teks 

prosedur kompleks adalah teks yang berisikan langkah-langkah suatu 

cara untuk menyelesaikan sesuatu hal secara sistematis. Langkah-

langkah yang disusun juga harus direncanakan terlebih dahulu agar 

hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan. 

b. Struktur Teks Prosedur Kompleks 

Struktur teks prosedur kompleks menurut Kosasih (2013:62) 

terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. 

1) Pendahuluan 

Bagian ini berisi dengan pengantar berkaitan dengan 

petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Pada 

bagian ini, mungkin pula dikemukakan tujuan dari penulisan 

petunjuk itu sendiri. 

2) Pembahasan atau Isi  

Pembahasan diisi dengan petunjuk atau langkah-langkah 

pengerjaan sesuatu yang disusun secara urut. Pada umumnya, 

penyusunannya mengikuti urutan waktu atau penyusunan sebuah 

kejadian atau peristiwa. Dalam petunjuk yang berupa resep, 

bagian ini berisikan penjelasan tentang alat, bahan, dan langkah-

langkah pengerjaannya. 
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Terdapat tiga kategori pembahasan pada isi suatu teks 

prosedur kompleks yaitu: 

a) Teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda ataupun 

perangkat lain yang sejenis. 

b) Teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. 

c) Teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. 

3) Penutup  

Penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, 

tidak berupa kesimpulan. Kalimat tersebut seolah-olah hanya 

berfungsi sebagai penanda bahwa teks itu sudah selesai.   

Bagian ini hanya berisi kata-kata yang menunjukkan bahwa 

teks sudah selesai atau dapat berupa ucapan selamat mencoba, 

semoga bermanfaat, dan sejenisnya.  

Menurut Tim Edukasi, dari segi struktur, teks prosedur 

kompleks pada umumnya terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu 

pendahuluan, isi, dan penutup. 

1) Pedahuluan berupa pengantar tentang hal-hal yang akan 

disampaikan pada bagian isi; 

2) Isi berupa langkah-langkah yang harus dilakukan berkenaan 

dengan topik utama; 

3) Penutup berupa saran akhir atas serangkaian langkah yang 

dikemukakan penulis pada bagian isi.  

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa struktur teks prosedur kompleks, yaitu terdiri dari 

pembuka atau pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan 

berisi mengenai tujuan teks prosedur kompleks dibuat, bisa juga 

sebagai pengantar sebuah teks. Pada bagian isi berisi tentang 

langkah-langkah, proses atau cara menyelesaikan suatu kegiatan 

secara sistematis. Pada bagian penutup berisi kalimat-kalimat 

yang menandakan bahwa teks tersebut berakhir dengan 

menggunakan kalimat yang seperlunya. 
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c. Tujuan Teks Prosedur Kompleks 

Menjelaskan bagaimana sesuatu itu dapat dicapai, dibuat, 

dilakukan, atau dioperasikan. 

Menurut Maryanto dkk (2013:33) tujuan menulis teks 

prosedur kompleks adalah sebagai tujuan pemecahan masalah 

mengenai aturan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan tertentu 

secara tertulis dan memberikan petunjuk untuk melakukan atau 

menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Hal ini 

juga selaras dengan pendapat Pradana dkk (2015:2) bahwa tujuan 

menulis teks prosedur kompeks yaitu memberikan informasi tentang 

tahap-tahapan yang harus ditempuh untuk mempermudah pembaca 

melakukan suatu tujuan yang ingin dicapai. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

menulis teks prosedur kompleks yaitu suatu pemecahan masalah 

untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan menggunakan langkah-

langkah yang urut untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.  

d. Kaidah Teks Prosedur Kompleks  

Dalam membuat teks Prosedur kompleks harus memperhatikan 

beberapa kaidah diantaranya yaitu 

1) Teks prosedur kompleks banyak menggunakan kalimat perintah. 

2) Konsekuensi dari penggunaan kalimat perintah, menggunakan 

kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, 

keharusan, atau larangan. Contoh: bacalah, carilah, harus, 

jangan, perlu, tak perlu.  

3) Di dalam teks prosedur kompleks juga banyak digunakan 

konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan 

kegiatan, seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. 

4) Menggunakan kata-kata penunjuk waktu seperti beberapa menit 

kemudian, setengah jam. (Kosasih, 2013:66) 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kaidah teks prosedur kompleks menggunakan kalimat perintah, 

menggunakan kata-kata penunjuk waktu yang dibuat secara 
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sistematis dan menjelaskan langkah-langkah selama proses 

pembuatan berlangsung.  

e. Langkah-langkah Menulis Teks Prosedur Kompleks 

Dalam membuat teks prosedur kompleks memerlukan 

langkah-langkah yang lebih terencana dan persiapan yang lebih 

matang. Berikut langkah-langkah penulisan teks prosedur kompleks. 

1) Menentukan tema umum karangan. 

2) Mengumpulkan bahan-bahan karangan, baik itu dari surat kabar, 

majalah maupun internet. Begitu juga dengan melakukan 

wawancara dengan pakar atau orang yang memahami tema yang 

akan ditulis. 

3) Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi 

karangan dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah 

dikumpulkan. 

4) Mengurutkan topik-topik dengan benar, baik berdasarkan urutan 

waktu, sebab akibat, maupun pola-pola lainnya yang sesuai. 

5) Mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk 

yang benar dan jelas. (Kosasih, 2013: 111-112) 

2. Menulis  

a. Hakikat Menulis  

Menurut Tarigan (2008:3) menulis adalah keterampilan 

berbahasa yang disampaikan melalui tulisan, dilakukan untuk 

berkomunikasi tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh Dalman (2015:3) menulis 

merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk 

bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau 

menghibur.  

Menulis merupakan kemampuan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis (Keraf, 1996:53).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan proses menuangkan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan 

yang disampaikan oleh penulis melalui tulisan yang disampaikan oleh 
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pembaca untuk dipahami secara tepat seperti yang dimaksud oleh 

penulis, agar tulisan yang disampaikan dapat dipahami oleh pembaca 

maka penulis harus terampil dalam menuangkan gagasannya ke dalam 

bentuk tulisan.  Oleh karena itu menulis membutuhkan keterampilan, 

keterampilan tersebut diperoleh dari hasil latihan dan praktik yang 

dilakukan.  

b. Unsur-unsur Menulis 

Menurut Harjito dan Umaya (2009:20) dalam menulis terdapat 

unsur-unsur pembangun untuk mendukung dalam menulis dan tulisan 

yang disampaikan dapat dipahami oleh pembaca. Tulisan yang telah 

ditulis didukung oleh beberapa unsur yang berada pada garis 

pemahaman, yaitu untuk mengungkapkan gagasan melalui tulisan 

yang menghasilkan suatu karangan yang dapat dipahami oleh 

pembaca. Empat unsur pembangun tulisan antara lain.  

1) Gagasan  

Gagasan pengungkapan pendapat, pengalaman atau pengetahuan 

yang muncul dari pemikiran seorang penulis. 

2) Tuturan  

Tuturan adalah ungkapan ide atau gagasan yang dapat 

dipahami oleh pembaca dalam bentuk penceritaan (narasi), 

pelukisan, (deskripsi), pemaparan (argumentasi), pengungkapan 

(eksposisi), dan pembujukan (persuasi).  

3) Tatanan  

Tatanan merupakan aturan kebahasaan dalam menulis, 

seperti penggunaan EYD, penggunaan bahasa baku dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta penerapan tanda baca 

secara baik dan benar.  

4) Wahana  

Wahana diartikan sebagai tempat untuk menghubungkan 

gagasan yang tertata dengan baik berupa bahasa tulis untuk 

merangkai kosa kata dan seni yang digunakan (Harjito, 2009:14-

15). 

Yunus dan Suparno (2007:3) menyampaikan bahwa 

komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat, 

yaitu: 

1) Penulis sebagai penyampai pesan; 

2) Pesan atau isi tulisan; 

3) Saluran atau media berupa tulisan; 

4) Pembaca sebagai penerima pesan. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dalman (2015:6). 

Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara langsung secara 
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kognitif, dalam komunikasi tulis terdapat empat unsur yang terlibat, 

yaitu:  

1) Penulis sebagai penyampai pesan; 

2) Pesan atau isi tulisan; 

3) Saluran atau media berupa tulisan; 

4) Pembaca sebagai penerima pesan. 

Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam menulis harus memperhatikan gagasan, tatanan, tuturan, dan 

media atau sarana yang digunakan. Karena penulis juga sebagai 

penyampai pesan, maka pesan yang ditulis dapat dipahami oleh 

pembaca dengan memperhatikan gagasan yang akan dituangkan. 

  

c. Manfaat Menulis 

Menurut Dalman (2012: 6) manfaat yang diperoleh melalui 

kegiatan menulis meliputi:  

1) Peningkatan kecerdasan, 

2) Pengembangan daya insiatif dan kreativitas,  

3) Penumbuhan keberanian,  

4) Pendorongan kemauan dan kemampuan mengumpulkan 

informasi. 

Manfaat yang dapat dipetik dari menulis menurut (Yunus 

dan Suparno, 2007:4), diantaranya dalam hal: 

1) Peningkatan kecerdasan; 

2) Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas; 

3) Penumbuhan keberanian; 

4) Pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

   Pendapat lain juga mengatakan mengenai manfaat yang 

dapat dipetik dalam kegiatan menulis antara lain: 

1) Sebagai sarana untuk mengungkapkan diri 

2) Sebagai sarana untuk pemahaman terhadap sesuatu hal 

3) Membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan 

perasaan harga diri 

4) Meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap keadaan 

lingkungan 

5) Memunculkan keterlibatan secara bersemangat 
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6) Mengembangkan suatu pemahaman mengenai kemampuan 

dalam penggunaan bahasa hingga penguasaan penggunaan 

bahasa. (Umaya dan Harjito, 2009:20) 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan manfaat 

menulis yaitu dapat meningkatkan kecerdasan, karena menulis 

kegiatan melatih diri untuk mengembangkan daya inisiatif dan 

kreativitas. Menulis juga dapat menumbuhkan keberanian karena di 

dalam menulis seseorang mampu mencurahkan segala isi hatinya 

ke dalam bentuk tulisan. Dalam menulis juga memerlukan 

informasi yang banyak agar dapat mengembangkan tulisannya 

menjadi lebih baik. 

d. Tujuan Menulis 

(Hugo Hartig dalam Tarigan, 2008:25-26) diantaranya yaitu 

1) Tujuan penugasan (assignment purpose) 

Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas 

kemauan sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas 

merangkum buku, sekertaris yang ditugaskan membuat laporan 

atau notulen rapat). 

2) Tujuan alturistik (altruistic purpose) 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, 

menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para 

pembaca memahami, menghargai perasaan, dan penalarannya, 

ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya itu. 

3) Tujuan persuasif (persuasive purpose) 

Tulisan yang meyakinkan para pembaca akan kebenaran 

gagasan yang diutarakan.  

4) Tujuan informasional (informational purpose) 

Tulisan yang bertujuan memberikan informasi atau 

keterangan penerangan kepada para pembaca. 

5) Tujuan pernyataan diri (self ekspressive purpose) 
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Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan 

diri sang pengarang kepada para pembaca. 

6) Tujuan kreatif (creative purpose) 

Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistic, nilai-

nilai kesenian. 

7) Tujuan pemecahan masalah (problem-solving purpose) 

Penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta 

meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan ggasan-gagasannya 

sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. 

e. Asas-asas Menulis 

Dalam kegiatan pembelajaran menulis diperlukan adanya asas-

asas yang digunakan sebagai pedoman dalam menulis, agar 

menghasilkan tulisan yang baik dan runtut, mudah dipahami oleh 

pembaca. Berikut ini beberapa asas-asas menulis yang baik menurut 

Nurudin (2012:30) diantaranya yaitu. 

1) Kejelasan (Clarity) 

Maksud dari kejelasan adalah tulisan harus dapat dibaca dan 

dimengerti oleh pembaca. Hal itu supaya apa yang dimaksud 

penulis tidak disalahartikan atau salah tafsir oleh pembaca akibat 

dari kalimat-kalimat yang tidak jelas.  

2) Keringkasan (Consiseness) 

Keringkasan yang dimaksud adalah kalimat yang disusun 

tidak saja pendek-pendek tetapi jangan menggunakan ungkapan-

ungkapan yang berlebihan. Tidak terlalu menghambur-hamburkan 

kata seenaknya, tidak berputar-putar atau mengulang-ulang dalam 

menyampaikan gagasan. 

3) Ketepatan (Coretness) 

Suatu penulisan harus dapat menyampaikan butir gagasan 

kepada pembaca dengan kecocokan seperti yang dimaksud 

penulisnya. Ini berarti apa yang diinginkan oleh penulis bisa 

dipahami sama persis dengan pembacanya. Penulis yang baik 

adalah penulis yang mampu memahami siapa pembaca tulisannya.  
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4) Kesatupaduan (Unity) 

Maksud dari kesatupaduan adalah ada satu gagasan dalam 

satu alinea. Satu alinea sebisa mungkin hanya memiliki satu pokok 

pikiran dengan beberapa pokok pikiran penjelas. 

5) Pertautan (Coherence) 

Antar bagian bertautan satu sama lain (antar alinea atau antar 

kalimat). Ketiadaan pertautan sangat sering terjadi bila seorang 

penulis menulis dengan tergesa-gesa dan hanya kompilasi 

(menggabungkan berbagai sumber tanpa ada kata atau kalimat 

perangkai atau hanya tumpukan pendapat banyak orang yang 

disusun sendiri) dari berbagai sumber.  

6) Penegasan (Emphasis) 

Adanya penonjolan atau punya derajat perbedaan antar 

bagian. Ini sangat bergantung pada keahlian penulis. Seorang 

penulis mahir akan bisa menyabar penekanan pada setiap bagian, 

tetapi bukan berarti penulis pemula tidak bisa melakukannya. 

Penulis pemula bisa melakukannya dengan cara membuat sub 

bahasan dari sebuah tulisan. 

f. Langkah-langkah Menulis 

Apabila dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya 

yaitu menyimak, membaca, berbicara keterampilan menulis dapat 

dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang paling kompleks. 

kompleksitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

sistematika tulisan, ejaan, diksi, dan lain-lain. karena kompleksitas 

permasalahan dalam menulis, maka para penulis perlu mengetahui 

pengetahuan teoretisnya. 

Langkah-langkah dalam menulis menurut Semi (dalam 

Wismanto, 2013: 17) dilaksanakan secara garis besar dalam tujuh 

langkah, yaitu: 

1) Pemilihan dan Penetapan Topik  

Pemilihan dan penetapan topik merupakan langkah awal 

yang penting, sebab tidak ada tulisan tanpa sesuatu yang hendak 
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ditulis. Topik tulisan adalah gagasan yang hendak disampingkan di 

dalam tulisan, dan dapat diperoleh melalui pengalaman, 

pengamatan, pengamatan, imajinasi, pendapat, dan keyakinan. 

2) Pengumpulan Data dan Informasi 

Data dan informasi yang dikumpulkan itu harus sesuai 

dengan topik dan tulisan serta dapat berupa gambar, grafik, atau 

cuplikan/kutipan pendapat orang lain. 

3) Penetapan Tujuan  

Menetapkan tujuan menulis adalah penting sebelum mulai 

menulis, karena tujuan itu sangat berpengaruh dalam menetapkan 

bentuk, panjang, sifat, dan cara penyajian tulisan. 

4) Perancangan Tulisan 

Merancang tulisan dapat diartikan sebagai kegiatan menilai 

kembali data dan sistem informasi, memilih subtopik yang perlu, 

dan memilih sistem notasi dan sistem penyajian yang dianggap 

paling baik. Hasil rancangan tulisan ini antaralain kerangka 

tulisan (outline) dan penetapan gaya penyajian tulisan. 

5) Penulisan  

Pada tahap ini penulisan perlu dipilih organisasi dan sistem 

penyajian yang tepat. Artinya, tepat menurut tulisaan, tepat 

menurut topik, dan tepat menurut tujuan atau sasaran tulisan. 

6) Penyuntingan atau Revisi 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan mengecek ketepatan 

langkah-langkah atau nama. Menghilangkan yang tiak perlu, 

perbaikan ejaan, dan mengganti kosa kata yang tepat. 

7) Penulisan Naskah Jadi 

Setelah penyuntingan tentu aja harus ditulis kembali agar 

menjadi tulisan yang selesai, rapi, dan bersih.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Albert (dalam 

Tarigan, 2008: 10) mengungkapkan ada langkah-langkah menulis ada 

enam, yaitu:  
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1) Daftarkan pada sehelai kertas secara detail atau bagian kecil-kecil 

yang dapat anda kumpulkan mengenai pokok pembiarcaraan 

anda; 

2) Susunlah detil-detail tersebut dengan baik, misalnya mengadakan 

klasifikasi; 

3) Buatlah suatu bagan (outline) bagi paragraf Anda. Mula-mula 

Anda harus menuliskan kalimat judul (topic sentence). 

4) Tulislah paragraf Anda sesuai dengan bagan. Ada kemungkinan 

bahwa Anda merasa perlu merevisi bagan itu pada waktu Anda 

menulis. Kalau Anda yakin perlu diadakan revisi, jangan ragu-

ragu bertindak. 

5) Akhirilah kalimat Anda dengan suatu kalimat yang sesuai sebagai 

penutup, yang dapat meragukannya, ataupun dengan cara lain 

yang pantas sebagai kalimat penutup. 

6) Tutuplah atau akhiri paragraf Anda dengan suatu judul yang 

menarik. Judul ini hendaknya tidak merupakan judul bagi seluruh 

pokok pembicaraan yang telah Anda tulis. Ini hanya merupakan 

judul bagi sebuah aspek pokok pembicaraan yang telah dibatasi 

paragraf itu. Judul paragraf ini adalah ibarat sebuah tipik atau 

barak tambahan lain yang telah Anda beli sekadar penambah 

keseresaian.  

3. Metode pembelajaran 

Menurut Suyono dan Hariyanto (2015:91) metode pembelajaran 

adalah seluruh perncanaan atau prosedur maupun langkah-

langkahkegiatan pembelajaran yang seringkali juga terkait dengan pilihan 

cara yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut (Zain dan Djamarah, 

2014: 74) metode pembelajaran adalah strategi pengajaran sebagai alat 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Suprijono (2014: 89) beberapa metode pembelajaran 

antara lain: (1) proyek, (2) Role Playing, (3) Problem Solving, (4) 

Investigasi Kelompok, (5) Simulasi, (6) Metode Karyawisata, (7) Drill, 
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(8) Student Achievment Divisions (STAD), (9) Two Stay Two Stray (10) 

demonstrasi. 

a. Metode Proyek 

Menurut Zain dan Djamarah (2014: 83) metode proyek atau unit 

adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, 

kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga 

pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. 

b. Metode Role Playing 

Metode Role Playing cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 

Pengembangan dan imajinasi siswa dengan memerankannya sebagai 

tokoh hidup atau benda mati.  Kelebihan dari metode ini adalah 

seluruh siswa dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan untuk 

memainkan perannya. 

c. Metode Problem Solving 

Metode Problem Solving merupakan metode yang dapat 

merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat 

kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus 

pandai merangsang siswanya untuk bertanya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Zain dan Djamarah (2014: 91) metode problem solving 

(metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode mengajar, 

tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem 

solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai 

dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan.   

d. Metode Investigasi Kelompok 

Metode ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui 

investigasi. Metode ini menuntut siswa untuk dapat bekerjasama 

dengan kelompoknya dan dapat menggunakan keterampilan 

berkomunikasi dalam kerja kelompok. 

e. Metode Simulasi 
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Metode simulasi hampir sama dengan metode Role Playing, 

dalam metode ini  menggunakan cara mengajar dengan menyuruh 

seorang siswa untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan 

tujuan agar dapat menghindari lebih mendalam tentang perasaan 

orang itu dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain siswa memegang 

peranan sebagai orang lain.  

f. Metode Karyawisata 

Dalam pembelajaran tidak harus selalu didalam kelas maka 

dengan adanya metode karyawisata ini mengajak siswa untuk 

melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas ke suatu tempat atau 

objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki 

sesuatu. 

Menurut Zain dan Djamarah (2014:93) metode karyawisata 

adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar siswa ke 

suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari/ 

menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu perkebunan 

atau museum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode karyawisata bukan hanya sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar 

atau memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataannya. 

g. Metode Drill 

Metode Drill merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selain itu metode ini juga 

dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, 

kesempatan dan keterampilan.  

Menurut Hamdani (2011: 273) metode drill (metode latihan) 

merupakan metode yang mengajarkan siswa untuk melaksanakan 

kegiatan latihan agar siswa memiliki ketegasan atau keterampilan 

yang lebih tinggi daripada hal-hal yang telah dipelajari.  Kelebihan 

metode ini dapat membentuk ketegasan dan keterampilan siswa 

meningkat atau lebih tinggi, seorang siswa benar-benar memahami 

apa yang disampaikan. 
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h. Metode Student Achievment Divisions (STAD) 

Student Achievment Divisions (STAD) merupakan salah satu 

metode pembelajaraan kooperatif yang di dalamnya beberapa 

kelompok kecil siswa dengan level kemampuan akademik yang 

berbeda-beda saling bekerjasama untuk menyelesaikan tujuan 

pembelajaran. 

i. Metode Two Stay Two Stray 

Metode Two Stay Two Stray merupakan sistem pembelajaran 

kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerjasama, 

bertanggungjawab, saling membantu memecahkan masalah, dan 

saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Metode ini juga 

melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. 

j. Metode  Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara 

instruktur atau guru menunjukkan dan memperlihatkan suatu proses. 

Menurut Hamdani (2011: 269) metode demonstrasi adalah suatu cara 

mengajar dengan mempertunjukkan cara kerja suatu benda. Benda 

tersebut dapat berupa benda sebenarnya atau tiruan.  

Dalam metode ini, antaralain dapat dikembangkan 

kemampuan siswa untuk mengamati, menggolongkan, menarik 

kesimpulan, menerapkan konsep, prinsip atau prosedur, dan 

mengomunikasikannya kepada siswa-siswa lain. 

4. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi menurut Zain dan Djamarah (2014: 90) 

merupakan cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau 

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan, yang sering 

disertai dengan penjelasan lisan.  

Menurut Hariyanto dan Suyono (2015:105) demonstrasi 

merupakan suatu kegiatan mempertunjukkan jalannya suatu proses, reaksi 

atau cara bekerjanya suatu alat oleh seorang demonstrator di hadapan 

suatu khalayak. Dalam hal ini demonstratornya adalah guru, atau 
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narasumber atau siswa yang ditunjuk oleh guru, dilaksanakan dihadapan 

seluruh siswa.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang disertai dengan 

memeragakan secara langsung, dengan metode demonstrasi proses 

penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara 

mendalam. Siswa juga dapat mengamati dan memperhatikan apa yang 

diperlihatkan selama pelajaran berlangsung. Metode demonstrasi ini baik 

digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu dan proses membuat 

sesuatu hal. 

a. Hal-hal penting dalam metode demonstrasi 

Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh guru sebelum 

dilaksanakan metode demonstrasi antara lain adalah:  

1) Rumuskan dengan jelas tujuan pembelajaran, kompetensi dasar 

apa yang harus dikuasai oleh siswa setelah demonstrasi 

berlangsung; 

2) Mempertimbangkan relevansi metode demonstrasi dengan bahan 

ajar, kelayakannya, kefektifannya, dan lain sebagainya; 

3) Apakah jumlah siwa tidak terlalu besar, sehingga akibatnya semua 

siswa melihat seluruh proses kegiatan demonstrasi; 

4) Apakah alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi cukup 

tersedia, catu daya listrik juga selalu siap, misalnya; 

5) Menetapkan garis-garis besar prosedur demonstrasi, guru 

selayaknya mencoba dulu sebelum pelaksanaan demonstrasi, 

apakah bisa dilaksanakan atau tidak; 

6) Memperhitungkan waktu yang diperlukan, mulai dari persiapan, 

pelaksanaan sampai akhir demonstrasi; 

7) Siswa diminta untuk mencatat hal-hal yang relevan dengan tujuan 

demonstrasi dengan baik; 

8) Selama demonstrasi amatilah apakah semua proses demonstrasi 

dapat dilihat oleh para siswa dengan baik, keterangan-keterangan 



26 
 

 
 

yang dilakukan untuk menjelaskan, dapat diterima siswa dengan 

baik. 

9) Menetapkan rencana untuk menindaklanjuti kegitan demonstrasi 

telah penilaian terhadap hasil penerapan metode demonstrasi. 

b. Langkah-langkah metode demonstrasi 

Langkah-langkah dalam melakasanakan metode demonstrasi 

menurut Rosdiani (2013:93) adalah ebagai berikut. 

1) Guru menjelaskan indikator pembelajaran yang diharapkan. 

2) Guru menyajikan sekilas materi yang akan disampaikan. 

3) Guru menunjukkan salah seorang peserta didik untuk 

mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. 

4) Seluruh peserta didik memperhatikan demonstrasi dan 

menganalisisnya. 

5) Setiap peserta didik atau kelompok mengemukakan hasil 

analisisnya dan juga pengalaman peserta didik untuk 

mendemonstrasikan. 

6) Guru membuat kesimpulan. 

Langkah-langkah metode demonstrasi sebagai berikut menurut 

Shoimin (2014:63) 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin  dicapai. 

2) Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. 

3) Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. 

4) Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai    

skenario yang telah disampaikan. 

5) Seluruhnya siswa memperhatikan demonstrasi dan 

menganalisisnya. 

6) Tiap siswa mengemukakan hasil analisis dan mendemonstrasikan 

pengalaman. 

7) Guru dan siswa membuat suatu kesimpulan. 

8) Penutup. 

c. Kelebihan metode demonstrasi 
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Zain dan Djamarah (2014:91) berpendapat bahwa kelebihan 

metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 

1) Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, 

sehingga menghindari verbalisme (pemahaman secara kata-kata 

atau kalimat); 

2) Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 

3) Proses pengajaran lebih menarik; 

4)  Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara 

teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukan sendiri. 

d. Kelemahan metode demonstrasi  

1) Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena 

tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan 

tidak efektif 

2) Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak 

selalu tersedia dengan baik. 

3) Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perncanaan yang matang 

di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang 

mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. 

e. Kelebihan metode demonstrasi menurut Djamarah (dalam Shohimin 

2014:63) yaitu. 

1) Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu 

proses atau kerja suatu benda. 

2) Memudahkan berbagai jenis penjelasan. 

3) Kesalahan-kesalahan yang terjadi hasil dari ceramah dapat 

diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan 

menghadirkan objek sebenarnya. 

f. Kekurangan metode demonstrasi yaitu. 

1) Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang 

diperuntukkan kepadanya. 

2) Tidak semua benda dapat didemonstrasikan 

3) Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang 

menguasai apa yang didemonstrasikan. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir penelitian ini, yaitu semua kegiatan pembelajaran 

suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tercapainya 

suatu tujuan pembelajaran ditentukan oleh faktor, seperti guru, siswa, teknik, 

metode, atau model yang digunakan. Kegiatan belajar dapat dikatakan berhasil 

bahkan bisa juga gagal dalam  mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari 

pembelajaran teks prosedur kompleks adalah untuk memperoleh hasil akhir 

yang ingin dicapai, serta meningkatkan ketrampilan menulis. Keterampilan 

menulis tidak dapat secara langsung dikuasai oleh siswa, sehingga dalam 

pembelajaran teks prosedur kompleks ini diperlukan suatu metode 

pembelajaran yang mampu menunjang dan memaksimalkan pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks. Penerapan metode dalam sebuah 

pembelajaran harus ditinjau dari segi keefektifan, keefesienan, dan 

kecocokannya dengan materi yang akan diajarkan serta keadaan yang meliputi 

kemampuan, kecepatan belajar, minat, dan waktu yang dimiliki.  

Salah satu solusi agar pembelajaran menulis teks prosedur kompleks 

lebih menarik, yaitu dengan memilih metode demonstarsi untuk 

memaksimalkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis teks prosedur 

kompleks, dengan metode ini dapat menghilangkan rasa jenuh pada siswa, dan 

perhatian siswa akan terpusat pada pembelajaran yang sedang dilakukan oleh 

guru di depan kelas saat mendemonstrasikan materi yang diajarkan. Dengan 

metode demonstarsi ini diharapkan dapat membuat siswa lebih paham akan 

langkah-langkah dalam teks prosedur kompleks dan juga dapat membuat 

siswa lebih mampu dalam menulis teks prosedur kompleks. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Hasil akhir  siswa mampu menulis teks prosedur kompleks dengan baik. 

 

guru 

Tanpa metode demonstrasi  

Siswa 

Hasil belajar siswa kurang maksimal 

Guru menerapkan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks 

1. Guru menyediakan bahan-bahan dan alat-alat 

yang digunakan untuk mendemonstrasikan cara 

pembuatan es soda gembira; 

2. Perwakilan siswa maju untuk 

mendemonstrasikan materi yang diajarkan di 

depan kelas; 

3. Secara aktif dan seksama siswa memperhatikan 

materi yang sedang didemonstrasikan temannya 

di depan kelas; 

4. Setiap siswa menganalisis langkah-langkah yang 

sedang didemonstrasikan; 

5. Dari hasil analisis yang telah diamati siswa 

mengembangkannya dalam bentuk teks prosedur 

kompleks. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian, yaitu metode demonstrasi dapat diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menekankan analisis 

proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika 

yang sedang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif narasi dan bukan dalam 

bentuk angka-angka. Tujuan yang ingin dicapai alam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana penerapan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks, dengan mengumpulkan data 

selengkap-lengkapnya kemudian dideskripsikan dan selanjutnya 

diinterprestasikan.  

Analisis data kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data-

data nontes, yaitu observasi, dan wawancara.  

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017. 

Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

tahun ajaran 2016/2017 

 

C. Populasi, Sampel, dan Data Penelitian 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 



32 
 

 
 

kelas X Akuntansi 1, X Akuntansi 2,X Pemasaran dan X Animasi yang 

berjumlah 109 siswa.  

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian 

No  Kelas  Jumlah  

1 X Akuntansi 1 27 

2 X Akuntansi 2 25 

3 X Pemasaran 29 

4 X Animasi 28 

Jumlah Siswa                  109 

 

2. Sampel  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

simple random sampling, yaitu mengambil siswa satu kelas dari seluruh 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Dengan menggunakan 

teknik tersebut akan diperoleh populasi secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi tersebut. Berdasarkan cara pengambilan 

sampel menggunakan simple random sampling penelitian ini mengambil 

sampel untuk menerapkan metode demonstrasi. Sampel dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

dengan jumlah 25 siswa dan mendapatkan pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks dengan menggunakan metode demonstrasi. 

3. Data penelitian  

Data dalam penelitian ini berupa nilai siswa pada tes pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks dan dari hasil observasi dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia melalui wawancara guru dan siswa.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. Berikut dijelaskan teknik tes dan non tes yang 

digunakan.  

1. Tes  

Teknik tes dalam penelitian adalah dengan menggunakan tes 

tertulis yang berisi soal-soal tentang langkah-langkah menulis teks 

prosedur kompleks. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang harus 

diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa dalam mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang dikenai tes.  

Dalam tes ini berbentuk tes subjektif yang berbentuk tes uraian atau 

essai. Melalui tes ini dapat diketahui kemampuan siswa dalam menulis 

teks prosedur kompleks setelah menggunakan metode demonstrasi. 

Penilaiannya berupa kesesuaian isi, kesesuaian struktur teks, kesesuaian 

kaidah teks, ketepatan penulisan ejaan dan tanda baca. 

2. Nontes  

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  

a. Observasi  

Lembar pengamatan yang digunakan untuk mengamati siswa 

pada waktu mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks dengan menggunakan metode demonstrasi. Melalui 

pengamatan ini akan diketahui apakah siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik atau tidak.  Hal-hal yang diobservasi 

meliputi: 

1) Proses Pembelajaran 

Pengambilan data observasi ini dilakukan pada saat 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Pengambilan data ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana respon siswa pada saat pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks dengan mengunakan metode 

demonstrasi. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 
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2) Respon Siswa 

Pengambilan data pada tahap ini dengan melihat respon 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

metode demonstrasi. Dalam pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks dengan menggunakan metode demonstrasi ini 

diharapkan siswa mampu memahami apa yang dijelaskan oleh guru 

dan apa yang telah didemonstrasikan oleh guru di depan kelas.  

3) Pencapaian Tujuan Pembelajaran 

Pengumpulan data observasi didapatkan dengan melihat 

hasil pembelajaran siswa. Dari hasil observasi tersebut peneliti 

dapat menyimpulkan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai 

atau belum tercapai.  

b. Wawancara  

Pada tahap ini wawancara dilakukan oleh guru dan siswa untuk 

dapat mengetahui bagaimana pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks dengan menggunakan metode demonstrasi. Dari wawancara 

yang dilakukan ini guru dapat mengetahui bagaimana hasil 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan 

metode demonstrasi.  

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang bersifat mengukur secara umum dapat dibedakan 

dalam dua macam, yaitu tes dan skala. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

keterampilan siswa menulis teks prosedur kompleks. bentuk tes yang 

digunakan adalah tes essai yang berupa tes menulis teks prosedur kompleks 

untuk mengetahui ketepatan metode demonstrasi terhadap pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Semarang tahun ajaran 2016/2017. 

Nilai akhir siswa dalam menulis teks prosedur kompleks adalah jumlah 

keseluruhan skor dari masing-masing aspek yang dinilai dalam menulis teks 

prosedur kompleks. 



35 
 

 
 

Berikut adalah rubrik penilaian  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Menulis Teks Prosedur Kompleks 

No Aspek Penilaian Skor Maksimal 

1.  Kejelasan isi  4 

2. Keterpaduan unsur atau struktur 4 

3. Penggunaan kaidah kebahasaan 4 

4 Ketepatan ejaan, tanda baca, dan kerapihan tulisan 4 

 Jumlah (Nilai) 16 

 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Menulis Teks Prosedur Kompleks 

No  Indikator  Deskriptor  Skor  

1.  Kesesuaian Isi:  

a.Judul dengan isi  

b. Relevan antara isi dengan 

topik yang dibahas 

c. Kesesuaian isi dengan 

struktur  

d. Kesesuaian dengan objek 

yang diamati 

 

a. Memenuhi empat kriteria 

b. Memenuhi tiga kriteria 

 

c. Memenuhi dua kriteria 

 

d. Memenuhi satu kriteria  

 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

2.  Kesesuaian Struktur teks  

a. Terdapat tujuan/orientasi 

b. Langkah-langkah beralasan 

c. Terdapat penggunaan 

konjungsi 

 

a. Memenuhi empat kriteria  

b. Memenuhi tiga kriteria 

 

4 

3 
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d. Pernyataan disusun secara 

kohesif 

c. Memenuhi dua kriteria 

 

d. Memenuhi satu kriteria 

2 

 

1 

3.  Kesesuaian Kaidah bahasa 

a. Terdapat kalimat perintah 

atau imperatif 

b. Terdapat konjungsi urutan 

kegiatan 

c. Terdapat kata petunjuk 

waktu 

d. Terdapat langkah-langkah 

cara menyelesaikan suatu 

kegiatan 

 

a. Memenuhi empat kriteria 

 

b. Memenuhi tiga kriteria 

 

c. Memenuhi dua kriteria 

 

d. Memenuhi satu kriteria  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4.  Ketepatan Ejaan Tanda baca, dan 

Kerapian Tulisan 

a. Penggunaan huruf kapital 

 

b. Penggunaan tanda baca 

titik (.) 

c. Penggunaan tanda baca 

koma (,) 

d. Rapi dan terbaca 

 

 

a. Memenuhi empat 

kriteria 

b. Memenuhi tiga 

kriteria 

c. Memenuhi dua 

kriteria 

d. Memenuhi satu 

kriteria 

 

 

4 

3 

2 

1 

 Jumlah skor   16 

 

Nilai akhir = 
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Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Teks Prosedur 

Kompleks 

No Kategori Rentang Nilai 

1. Sangat Baik 85—100 

2. Baik  75—84 

3. Cukup  65—74 

4.  Kurang  55—64 

5. Sangat kurang  0—54 

 

Melalui kriteria penulisan tersebut peneliti dapat mengetahui 

kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur kompleks. siswa mencapai 

kategori sangat baik apabila mendapatkan nilai antara 85—100, hasil baik 

dengan mendapatkan nilai antara rentang 75—84, hasil cukup dengan 

mendapatkan nilai antara rentang 65—74, hasil kurang dengan mendapatkan 

nilai antara rentang 55—64, hasil sangat kurang dengan mendapatkan nilai 

antara 0—54.  

1. Lembar observasi 

Tabel 3.5 Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester  :  X/2 

Hari/Tanggal   : ....................................................... 

Nama Pengamat  :........................................................ 

Petunjuk Pengisian: Berikan tanda (√) pada kolom “Ya” bila sesuai 

dengan apa yang dilakukan guru dan pada kolom “Tidak” bila tidak 

sesuai. Kemudian berikan komentar untuk setiap aspek pengamatan pada 

kolom “Keterangan”. 
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No Kegiatan Hasil 

Pengamatan 

Ket 

Ya Tidak 

1. Kemampuan membuka 

pelajaran: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Memotivasi Siswa 

c. Ada apersepsi 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran.   

   

2. Sikap guru dalam proses 

pembelajaran: 

a. Kejelasan suara dalam 

berkomunikasi. 

b. Tidak melakukan gerakan 

atau ungkapan yang 

mengganggu siswa.  

   

3. Penguasaan materi pokok 

pembelajaran: 

a. Materi ajar yang 

disampaikan sesuai dengan 

langkah-langkah yang 

direncanakan. 

b. Kejelasan menerangkan 

berdasarkan tuntutan aspek 

kompetensi. 

b. Kejelasan dalam 

memberikan contoh 
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ilustrasi.  

4. Implementasi skenario 

pembelajaran: 

a. Penyajian materi ajar 

relevan, dengan apa yang 

tertuang dalam RPP. 

b. Proses pembelajaran 

berpusat pada siswa. 

c. Antusias dalam 

menanggapi respon dari 

siswa. 

b. Cermat dalam 

pemanfaatan waktu, sesuai 

dengan alokasi yang 

direncanakan.  

   

5. Evaluasi: 

a. Melakukan evaluasi 

berdasarkan tuntutan aspek 

kompetensi. 

b. Melakukan evaluasi sesuai 

dengan materi ajar yang 

disampaikan. 

c. Melakukan evaluasi sesuai 

alokasi waktu yang 

direncanakan.  

   

6. Kemampuan menutup 

pembelajaran: 

a. Meninjau kembali atau 

menyimpulkan materi 
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kompetensi yang 

diajarkan. 

b.  Memberikan kesempatan 

siswa bertanya.  

 

 

Semarang, ..... 

        Observer, 

  

        Dwi Sriningsih, S.Pd. 

 

 

Tabel 3.6 Observasi Keaktifan Siswa/Sikap dalam Pembelajaran 

Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : X/2 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Petunjuk: 

1) Observasi dilakukan pada kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran 

2) Berikan tanda (SK, K, C, B, SB) pada kolom di bawah ini sesuai 

dengan keadaan peserta didik yang diamati! 

No Nama 
1 2 3 Aspek Pengamatan 

a b c a b c a 1. Keaktifan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

a. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan 

guru 

b. Siswa aktif 

bertanya 

tentang materi 

1         

2         

3         

Dst.         
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         yang diajarkan 

guru 

c. Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang diajukan 

guru 

2. Keaktifan siswa 

selama proses 

pembelajaran. 

a. Siswa 

membuat 

catatan 

b. Semua siswa 

semangat 

dalam menulis 

teks prosedur 

kompleks. 

 

c. Semua siswa 

terlibat dalam 

pembelajaran 

menulis teks 

prosedur 

kompleks. 

3. Keaktifan 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

guru. 

a. Semua siswa 

mengerjakan 
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         tugas menulis 

teks prosedur 

kompleks 

dalam waktu 

yang telah 

ditentukan. 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Keterangan: 

SK : Sangat Kurang  

K : Kurang 

C : Cukup 

B : Baik 

SB : Sangat Baik 

 

Semarang, ..... 

        Observer, 

  

        Raditya Wijaya 

        Npm 13410162 
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2. Lembar Wawancara 

Tabel 3.7 Wawancara Siswa Terhadap Penggunaan Metode Demonstrasi 

Nama Siswa :  

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : X/ 2 

Hari, tanggal : 

No.  Pertanyaan  Tanggapan Siswa 

1. Apakah kamu paham dengan pembelajaran  

menulis teks prosedur kompleks yang telah 

dipraktekkan di depan kelas? Mengapa dan 

Jelaskan! 

 

2. Bagaimana pendapat kamu dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks ? 

 

3. Apa kamu merasa kesulitan ketika 

mengikuti pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks? 

 

4. Menurut kamu jelaskan kelemahan dan 

kelebihan pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks yang telah 

dilaksanakan? 

 

5. Bagaimana kesan kamu terhadap 

pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks yang telah dilaksanakan? 
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Tabel 3.8 Lembar Wawancara terhadap guru 

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas  : X 

Hari/tanggal :  

Narasumber : Dwi Sriningsih.,S.Pd. 

No pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimanakah pendapat ibu guru 

tentang metode demonstrasi yang 

digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks? 

 

2 Apakah metode demonstrasi sudah 

sesuai digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks? 

 

3 Apakah ada kesesuaian atara metode 

pembelajaran yang digunakan ini 

dengan pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks? 

 

4 Apakah metode demonstrasi dapat 

membuat siswa lebih aktif dan 

antusias dalam pembelajaran menulis 

teks prosedur kompleks? 

 

5 Apakah kelebihan dan kekurangan 

dari metode pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini? 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

data hasil analisis penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks. Dari paparan pendeskripsian penelitian ini  

bertujuan untuk mengungkapkan segala perilaku siswa dan respon siswa 

selama pembelajaran menulis teks prosedur kompleks berlangsung dengan 

menggunakan metode demonstrasi. Hasil penelitian yang berupa menarik 

kesimpulan dari hasil analisis dan penerapan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang. 

Analisis data secara kualtitatif atau deskriptif presentase adalah data dari 

tes pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan langkah-langkah 

menghitung nilai responden, merekap nilai siswa, dan menghitung presentasi 

nilai. selanjutnya jumlah tersebut dihitung dalam presentasi dengan 

menggunakan rumus: 

 

           
         

 
      

Keterangan: 

Frekuensi : Jumlah nilai yang diperoleh seluruh siswa 

N  : Jumlah siswa seluruhnya 

Hasil penghitungan penggunaan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dapat dikatakan mencapai 

ketuntasan belajar apabila hasil persentase nilai lebih dari atau sama dengan 

75% atau nilai 75. 

 

G. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Teknik penyajian hasil analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Penyajian hasil analisis data tersebut, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan 

mengenai penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks pada kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun 

ajaran 2016/2017.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Demonstrasi 

dalam Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Kompleks pada Siswa Kelas 

X SMK Muhammadiyah 1 Semarang Tahun Ajaran 2016/2017” diperoleh 

dari pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan 

metode demonstrasi, hasil observasi, dan wawancara Penelitian ini 

dilaksanakan di kelas X Akuntansi 2 SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

dengan jumlah 25 siswa, menulis teks prosedur kompleks yang terdapat 

dalam silabus dengan kompetensi dasar 4.2 Memproduksi teks prosedur 

kompleks yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang dibuat 

secara lisan maupun tulisan.  

Penerapan metode demonstrasi dalam menulis teks prosedur 

kompleks dapat dijabarkan dari kegiatan awal, kegiatan inti yang terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan kemudian diakhiri dengan kegiatan 

penutup. Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan salam 

kemudian dilanjutkan dengan mengecek kehadiran siswa di dalam kelas, 

sebelum masuk ke dalam materi yang akan dipelajari, guru mengaitkan 

pembelajaran dengan kegiatan yang sering ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk mempermudah siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pada langkah selanjutnya, yaitu dengan cara siswa diminta untuk 

mengingat kembali bagaimana alur atau prosedur mendaftar masuk ke 

sekolah baru. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, setelah melakukan apersepsi masuk pada materi pada 

tahap mengamati siswa diminta untuk membaca contoh teks prosedur 

kompleks yang telah diberikan guru untuk lebih memahamkan siswa 

bagaimana mengklasifikasikan teks yang siswa baca ke dalam bagian-

bagian struktur teks prosedur kompleks dan kaidah bahasa yang 

digunakan. 



47 
 

 
 

Di dalam langkah menanya, siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jawab dengan guru mengenai materi pembelajaran berdasarkan 

teks yang telah diamati tentang struktur dan kaidah bahasa yang digunakan 

pada contoh teks “Cara Mengurus Kartu Pelajar”. Siswa juga dapat 

mencari informasi diberbagai sumber informasi misalnya mencari contoh-

contoh teks prosedur kompleks  agar dapat lebih memahami bagaimana 

teks prosedur kompleks itu dibuat, tujuan dari pembuatan teks prosedur 

kompleks dan bagaimana bentuk teks prosedur kompleks yang baik dan 

benar. Selanjutnya pada tahap mencoba guru memberikan kesempatan 

kepada salah satu siswa untuk mendemonstrasikan langkah-langkah 

membuat es soda gembira, kemudian siswa yang lain memperhatikan 

temannya yang sedang pratik di depan kelas untuk mengidentifikasi dari 

yang sedang didemonstrasikan. 

Pada kegiatan inti di dalam bagian mengasosiasikan siswa secara 

bersama-sama menemukan ide-ide tentang cara membuat es soda gembira, 

setelah mengamati temannya di depan kelas yang telah 

mendemonstrasikan langkah-langkah membuat es soda gembira yang 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, Siswa mengembangkan ide-

ide yang telah ditemukan setelah itu siswa diminta dapat menuangkan ide-

idenya ke dalam tulisan yang membentuk sebuah teks prosedur kompleks 

dengan memperhatikan struktur isi dan kaidah teks. Hasil pengamatan 

siswa mengenai langkah-langkah membuat es soda gembira ditulis dalam 

lembar kerja yang telah disediakan oleh guru. 

 Setelah itu pada tahap mengomunikasikan siswa membacakan 

hasil pekerjaannya di depan teman-teman sekelas secara bergantian, siswa 

yang lainnya memperhatikan dan menanggapi hasil presentasi yang telah 

disampaikan. Siswa yang berhasil menulis teks prosedur kompleks dengan 

baik dan sesuai dengan struktur isi dan kaidah teks mendapat penghargaan 

dari guru. Guru memberikan tanggapan positif untuk jawaban yang telah 

diungkapkan siswa.  

Penutup dalam kegiatan akhir ini guru memberikan simpulan 

materi yang sudah diajarkan, kemudian siswa merefleksikan pembelajaran 
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menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan metode 

demonstrasi sebagai evaluasi. Hasil evaluasi siswa ini menunjukkan 

bahwa siswa mampu menulis teks prosedur kompleks dengan memenuhi 

kriteria penilaian yang telah ditetapkan, berdasarkan karakteristik teks dan 

kaidah bahasa. 

Berdasarkan deskripsi data dalam penerapan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017 maka 

diperoleh hasil tes dan non tes sebagai berikut. 

1. Hasil Tes 

Hasil tes merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 

membuat, menulis teks prosedur kompleks. Dalam menulis teks 

prosedur kompleks beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat 

mengerjakan soal yang diberikan yaitu ketepatan dalam mengerjakan 

soal dan menjawab soal. Beberapa aspek yang harus diperhatikan 

dalam menulis teks prosedur kompleks adalah (a) kesesuaian isi, (b) 

kelengkapan struktur, (c) terdapat kaidah teks prosedur kompleks, (d) 

ketepatan penulisan ejaan dan tanda baca. Dari keempat aspek yang 

telah ditentukan guru memberikan skor 4 hingga 1 disetiap paragraf 

yang dibuat jika memenuhi 4 aspek yang telah ditentukan maka 

mendapat skor paling tertinggi yaitu 4 dan paling terendah mendapat 

skor 1 jika hanya memenuhi satu kriteria dalam menulis teks prosedur 

kompleks. Siswa yang tuntas dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks ini adalah siswa yang mendapatkan nilai mencapai 

kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu, 75,00. Jumlah nilai yang 

diperoleh siswa 2086.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dihitung persentase 

ketuntasan nilai siswa menggunakan rumus: 

Persentase (%) = 
          

 
      

Keterangan: 

Frekuensi : Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N            : Jumlah siswa seluruhnya 
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Persentase nilai dihitung dengan menggunakan persentase (%) 

yaitu frekuensi (jumlah skor yang diperoleh siswa) dibagi jumlah 

siswa seluruhnya dikali 100%. Berdasarkan proses tersebut dapat 

diperoleh data kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur 

kompleks dengan menerapkan metode demonstrasi ini dikatakan 

mencapai ketuntasan belajar apabila persentase yang diperoleh siswa 

dalam menulis teks prosedur kompleks mencapai nilai lebih dari 75% 

atau 75. Berdasarkan data hasil penghitungan persentase penilaian 

menulis teks prosedur kompleks yang terdapat pada lampiran ke 

delapan diperoleh nilai rata-rata 83,44. Hasil persentase nilai rata-rata 

menulis teks prosedur kompleks menggunakan metode demonstrasi 

sebagai berikut. 

Persentase  penghitungan menulis teks prosedur kompleks 

sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
    

  
      

                       = 83,44% atau 

                       = 83,44 

 Berdasarkan data tes menulis teks prosedur kompleks, 

diperoleh nilai rata-rata 83,44. Dengan demikian distribusi tingkat 

kecenderungan data untuk masing-masing kategori dalam menulis 

teks prosedur kompleks dapat dibuat dalam tabel distribusi sebagai 

berikut.  

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Kemampuan Menulis Teks 

Prosedur Kompleks. 

No  Interval  Frekuensi  Peresentase  Kategori  

1 85—100 11 44% Sangat Baik 

2 75—84 12 48% Baik 

3 64—74 2 8% Cukup 

4 55—64 0 0% Kurang 
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5 0—54 0 0% Sangat Kurang 

Jumlah   100%  

 

Dari data penilaian menulis teks prosedur kompleks diperoleh 

jumlah persentase penilaian sebesar 83,44% atau 83,44 yang artinya 

masuk ke dalam kategori baik dan mencapai ketuntasan belajar. 

Berikut dapat diketahui bahwa terdapat 11 siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik dengan rentan nilai 85—100 dengan presentase 

44%, termasuk dalam kategori baik sebanyak 12 siswa yaitu 48% 

dengan rentan nilai 75—84, sedangkan rentan nilai 65—74 kategori 

cukup presentase 8% sebanyak 2 siswa, kategori dengan rentan nilai 

55—64 sebanyak 0 siswa atau 0%, dan kategori sangat kurang dengan 

rentan nilai 0-54 sebanyak 0 siswa atau 0%. Data distribusi frekuensi 

di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut.  

 

Gambar 4.1 Diagram Batang kemampuan Menulis Teks Prosedur 

Kompleks. 

Berdasarkan gambar diagram batang kemampuan menulis teks 

prosedur kompleks dengan metode demonstrasi pada siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017 yang 

berjumlah 25 siswa dapat diketahui yang mendapat kategori sangat 
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baik ada 11 siswa, kategori baik ada 12 siswa, kategori cukup 2 siswa, 

kategori kurang 0 siswa dan kategori sangat kurang 0 siswa. Hasil 

belajar siswa dalam menulis teks prosedur kompleks secara 

keseluruhan termasuk kedalam kategori baik, karena rata-rata siswa 

mencapai nilai di atas KKM.  

2. Hasil Non Tes 

 Hasil nontes merupakan hasil yang didapatkan melalui 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan 

langsung diperoleh melalui pengamatan secara langsung. Kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung runtut dan sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu dengan berbagai tahapan yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan 

memgomunikasikan dalam proses pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks menggunakan metode demonstrasi, sedangkan pengamatan 

tidak langsung diperoleh melalui wawancara siswa dan guru. 

Observasi dalam proses pembelajaran dilaksanakan di dalam 

kelas yang berlangsung dari awal hingga akhir pembelajaran. 

Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks berlangsung. Hasil observasi dalam 

proses pembelajaran meliputi proses pembelajaran dan respon siswa. 

Proses pembelajaran dari awal pembelajaran (pendahuluan), kegiatan 

inti (mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan) dan penutup. Respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan 

metode demonstrasi. Observasi dilakukan oleh guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah selama proses pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks berlangsung di kelas X Akuntansi 2 SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017. Berikut ini akan 

dideskripsikan hasil observasi yang telah dilaksanakan tentang 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan 

metode demonstrasi. 
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Pada awal pembelajaran guru mengucapkan salam dan semua 

siswa kelas X Akuntansi 2 menjawab salam dengan penuh semangat 

dan dilanjutkan dengan berdoa. Setelah berdoa, guru mempresensi 

kehadiran siswa yang berjumlah 25 siswa. Sebelum pembelajaran 

dimulai guru menyiapkan siswa agar siswa siap menerima 

pembelajaran yang akan dimulai, guru memerintahkan siswa untuk  

menyiapkan buku pelajaran bahasa Indonesia dan memasukan buku 

yang tidak berhubungan dengan pembelajaran agar tidak mengganggu 

berjalannya proses pembelajaran berlangsung. Setelah semua siswa 

siap untuk mengikuti pembelajaran, guru memberikan apersepsi 

terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran 

dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari yaitu 

guru meminta sisa untunk mengingat kembali langkah-langkah atau 

prosedur mendaftar massuk ke sekolah baru. Kemudian guru 

menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan yaitu siswa dapat menulis teks prosedur kompleks, dan 

semua siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

   Kegiatan inti, pada kegiatan inti siswa memperhatikan struktur 

dan kaidah bahasa teks prosedur kompleks, setelah guru menjelaskan 

mengenai apa itu teks prosedur kompleks, kemudian guru 

menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat teks prosedur 

kompleks agar sebelum siswa membuat teks prosedur kompleks siswa 

dapat mengetahui terlebih dahulu langkah awal dalam menulis teks 

prosedur kompleks dengan mengacu pada contoh teks yang sudah 

diberikan guru.  Pada tahap menanya siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan struktur dan kaidah bahasa yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

Selanjutnya, guru memerintahkan salah satu siswa untuk 

mendemosntrasikan secara langsung bagaimana langkah-langkah 

membuat es soda gembira di depan kelas. Selama guru dan siswa 

mendemonstrasikan langkah-langkah atau prosedur membuat es soda 
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gembira, siswa yang lain diarahkan untuk mengamati dan 

mengembangkan langkah-langkah membuat es soda gembira yang 

telah di contohkan oleh temannya di depan kelas. Pada saat 

perwakilan siswa mendemonstrasikan cara membuat es soda gembira 

siswa menjadi antusias dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh guru mengenai materi yang telah didemonstrasikan. Setelah 

perwakilan siswa mempraktikkan langkah-langkah membuat es soda 

gembira selanjutnya siswa diminta untuk menuangkan apa yang telah 

didemonstrasikan ke dalam bentuk tulisan yang disebut dengan teks 

prosedur kompleks dengan memperhatikan kesesuaian isi, struktur 

teks, kaidah bahasa, dan cara penulisannya sesuai dengan langkah-

langkah dan urutan yang telah dipraktikkan oleh temannya di depan 

kelas. Dengan menggunakan metode demonstrasi siswa mampu 

menulis teks prosedur kompleks dengan baik dan mempermudah 

siswa untuk menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan.  

Setelah mengamati langkah-langkah membuat es soda gembira 

yang dipraktikkan oleh temannya, guru memberikan lembar kerja 

siswa untuk membuat teks prosedur kompleks sesuai dengan langkah-

langkah yang telah dicontohkan. Siswa menulis teks prosedur 

kompleks dengan memperhatikan kesesuaian isi, struktur teks, kaidah 

teks, dan penulisannya. Selanjutnya siswa yang telah selesai menulis 

teks prosedur kompleks memprsentasikan hasil kerjanya di depan 

kelas, kemudian siswa yang lain menanggapi hasil kerja temannya dan 

memberi masukan hasil kerja temannya. Secara umum, kegiatan 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks terlaksana dengan baik, 

walaupun ada beberapa kendala ketika siswa  ramai dalam mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan penutup, siswa dapat mengutarakan materi 

yang sudah dipelajari. Guru memberikan pujian dan penghargaan 

untuk siswa yang aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

metode yang digunakan siswa pun merasa senang dan mendapatkan 

pengalaman baru. 
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Hasil respon siswa dapat dilihat melalui pengamatan langsung 

melalui aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung dan 

menilai peserta didik dengan kriteria sangat kurang, kurang, cukup, 

baik, dan sangat baik. Hasil observasi pada tabel  3.6 menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa tertarik dengan pembelajaran menulis 

teks prosedur kompleks  dengan menggunakan metode demonstrasi 

dan sesuai dengan pengamatan yang sudah dilakukan dalam keaktifan 

siswa ditemukan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 

Terbukti ketika siswa mengikuti pembelajaran, respon siswa terlihat 

antusias dan memperhatikan sungguh-sungguh ketika guru dan 

perwakilan dari temannya mempraktekkan suatu kegiatan langkah-

langkah membuat es soda gembira. Respon lain yang ditunjukkan 

siswa yaitu ketika siswa diminta untuk mengerjakan tugas dengan 

semangat, walaupun ada beberapa siswa yang masih terlihat kurang 

bersemangat dalam pelaksanaan pembelajaran karena menganggap 

remeh pelajaran yang sedang diajarkan.  

Siswa sudah paham akan penjelasan guru dengan cara 

mendemonstrasikan suatu hal atau kegiatan secara langsung sehingga 

siswa dengan semangat dan mudah untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, karena siswa terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran mendemonstrasikan suatu langkah-langkah. Ketika 

siswa diberikan pertanyaan oleh guru mengenai teks prosedur 

kompleks siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

dengan baik. Kemudian siswa tanpa disuruh siswa membuat catatan, 

pada saat pembelajaran menulis teks prosedur kompleks semua siswa 

dengan semangat dan teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru, dan semua siswa terlibat dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks. Siswa aktif dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, terlihat ketika semua siswa mengerjakan tugas 

menulis teks prosedur kompleks sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, siswa dapat menggunakan waktu yang diberikan dengan 

baik dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu.  
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Dari respon yang ditunjukkan oleh siswa dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur kompleks dengan menggunakan metode 

demonstrasi pada kelas X SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun 

ajaran 2016/2017 menunjukkan hasil yang baik. Tercapainya tujuan 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil keterampilan siswa dalam 

menulis teks prosedur kompleks dari hasil pengamatan siswa dalam 

demonstrasi yang dipraktekkan oleh temannya di depan kelas. Dari 

hasil pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan siswa dalam menulis 

teks prosedur kompleks.  

Evaluasi yang digunakan adalah tes uraian untuk mengukur 

tingkat keterampilan siswa dalam menulis teks prosedur kompleks. 

Hasil penelitian yang menggunakan metode demonstrasi ini termasuk 

kedalam kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. 

Adapun nilai tertinggi yaitu 94  dengan kategori sangat baik yang 

diperoleh 7 siswa. Namun rata-rata nilai yang diperoleh dari 25 siswa 

termasuk ke dalam kelas interval 75—84 termasuk ke dalam kategori 

baik.  

Wawancara dilakukan dengan siswa kelas X Akuntansi 2 dan 

guru bahasa Indonesia mengenai penerapan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks. Hasil 

wawancara guru dengan ibu Dwi Sriningsih selaku guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa penerapan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks 

dapat diterapkan dengan baik karena dapat membuat siswa lebih 

memahami materi menulis teks prosedur kompleks, karena dalam 

metode demonstrasi ini siswa diberi kesempatan untuk 

mempraktikkan langsung materi yang sedang di ajarkan. Penerapan 

metode demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks dapat diterapkan dengan baik karena dapat membuat siswa 

antusias dalam pembelajaran, hal ini dapat terlihat pada saat 
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perwakilan siswa mendemonstrasikan langkah-langkah membuat es 

soda gembira di depan kelas.  

Pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi ini 

merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mencoba 

langsung dalam menyelesaikan suatu proses atau benda tertentu yang 

sedang dipelajari. Sehingga dalam hal ini proses peneriman siswa 

dalam pembelajaran dapat berkesan mendalam. Siswa mendapatkan 

gambaran dengan jelas untuk dapat menulis teks. Menurutnya, dengan 

adanya metode demonstrasi ini guru mengungkapkan bahwa metode 

ini sangat sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks dibuktikan dengan siswa dalam menjawab 

pertanyaan dan siswa aktif pada saat pembelajaran berlangsung. 

Begitu juga telah dikatakan bahwa ada kesesuaian antara metode 

pembelajaran dengan pembelajaran menulis teks prosedur kompleks, 

dengan menggunakan metode demonstrasi yang menuntut siswa untuk 

mengamati dengan cermat apa yang sedang didemonstrasikan oleh 

temannya. Dari apa yang telah diamati tersebut siswa dapat 

menuliskannya ke dalam bentuk teks prosedur kompleks.  

Tidak hanya itu menurutnya metode ini memiliki kelebihan jika 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks prosedur kompleks siswa 

dapat menjadi lebih antusias, aktif dan dapat mudah menerima 

pelajaran dengan semangat. Kekurangan dari metode ini yaitu tidak 

semua materi dapat didemonstrasikan, alat yang digunakan pun harus 

dapat terlihat oleh semua siswa. 

Wawancara siswa diperoleh dari perwakilan tiga siswa, 

diambil dari struktur organisasi kelas X Akuntansi 2 sebagai sampel. 

Hasil wawancara siswa tentang pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks dengan menggunakan metode demonstrasi menunjukkan 

respon positif dari siswa, karena dalam hal ini metode demonstrasi 

dapat membuat siswa bersemangat mengikuti pembelajaran dan 

mempermudah siswa dalam membuat teks prosedur kompleks, dalam 

wawancara siswa terdiri dari lima butir pertanyaan. 
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Berikut ini merupakan jawaban dari perwakilan siswa 

mengenai wawancara yang telah dilakasanakan yaitu Menurut 

Khoirun Nisa, bahwa menulis teks prosedur kompleks dengan 

menggunakan metode demonstrasi dapat mempermudah siswa untuk 

memahami dalam membuat teks prosedur kompleks, karena dengan 

menggunakan metode demonstrasi siswa dapat melihat langsung 

bagaimana langkah-langkah menyelesaikan suatu hal. Siswa juga 

tidak merasa kesulitan dalam menulis teks prosedur kompleks dengan 

menggunakan metode demonstrasi. Menurutnya kelebihan dengan 

menggunakan metode ini siswa dapat mengatahui tujuan dan isi dari 

teks yang akan dibuat. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Azahra 

Mufida, ia mengatakan bahwa dengan menggunakan metode 

demonstrasi atau memperagakan secara langsung di depan kelas 

membuatnya lebih paham, seru dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaraan perhatian siswa terpusat kepada teman yang sedang 

memperagakan di depan kelas. Pembelajaran dengan menggunakan 

metode demonstrasi memudahkannya untuk memahami materi teks 

prosedur kompleks. Cornella Novitasari mengatakan, tidak 

menemukan kesulitan pada saat menulis teks prosedur kompleks 

dengan menggunakan metode demonstrasi membuatnya lebih 

memahami tujuan dan bagaimana cara dalam membuat sebuah teks 

prosedur kompleks. siswa merasa senang karena pembelajaran dengan 

menggunakan metode ini sangat berbeda dengan pembelajaran 

sebelumnya yang tanpa menggunakan metode demonstrasi.  

Dari beberapa pendapat siswa di atas mengenai metode 

Demonstrasi, mereka menyatakan bahwa pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks dengan menggunakan metode demonstrasi 

membuat siswa lebih paham, merasa senang dan bersemangat pada 

saat pembelajaran berlangsung karena dengan adanya metode yang 

memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikan langsung 

pembelajaran yang sedang berlangsung, dengan adanya contoh yang 

nyata dan adanya interaksi antara siswa dengan guru juga diperlukan. 
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Mereka juga tidak menemukan kesulitan pada saat menulis teks 

prosedur kompleks. Dengan begitu guru diharapkan dapat 

meningkatkan metode pembelajaran agar siswa dapat selalu 

bersemangat dan mudah memahami pembelajaran yang sedang 

dilaksanakan.   

B. Pembahasan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian pada siswa kelas 

X SMK Muhammadiyah 1 Semarang tahun ajaran 2016/2017, metode 

demonstrasi dapat diterapkan dalam pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks. Terlihat dengan hasil pembelajaran siswa dan dengan adanya 

metode demonstrasi ini membuat pembelajaran lebih menarik dan 

membuat siswa dapat memahami materi teks prosedur kompleks sehingga 

dapat dengan mudah menuangkannya ke dalam tulisan. 

 

  Hasil dari menulis teks prosedur kompleks di kelas, siswa dapat 

mencapai ketuntasan belajar. Seperti terlihat pada gambar diatas siswa 

terlihat tenang pada saat berlatih menulis teks prosedur kompleks. Hal ini 

dikarenakan adanya pembelajaran yang menggunakan metode dan 

mengarahkan siswa untuk mengamati dengan seksama hal yang sedang 

dipelajari dan membuat siswa aktif untuk langsung memeragakan apa 

yang sedang dipelajarinya, sehingga membuat pembelajaran lebih menarik 

dan berkesan mendalam bagi siswa dengan menggunakan metode 

demonstrasi. Begitupula nilai yang didapatkan siswa dapat mencapai nilai 

ketuntasan maksimum, yakni rata-rata nilai siswa berada pada rentan 75—
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84 yang termasuk ke dalam kategori baik terdapat 12 siswa, kemudian ada 

11 siswa yang termasuk ke dalam kategori sangat baik yang berada pada 

rentan nilai 85—100, begitupula ada 2 siswa yang mendapat nilai dibawah 

rentan nilai 75—84 masih termasuk ke dalam kategori cukup yaitu masuk 

dalam rentan nilai 64—74. Walaupun demikian tidak ada siswa yang 

termasuk ke dalam kateori kurang. Dari uraian di atas dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 83,44% atau 

83,4 dan masih termasuk dalam kategori baik.  

Hasil dari pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi 

pada siswa kelas  X Akuntansi 2. Sudah banyak siswa yang dapat menulis 

teks prosedur kompleks dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian yang 

telah ditetapkan dengan memperhatikan struktur isi teks prosedur 

kompleks, bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi dapat 

membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran 

terbukti dengan antusias siswa pada saat salah satu temannya 

memeragakan langsung di depan kelas mengenai contoh prosedur 

membuat es soda gembira. Untuk memudahkan siswa dalam mengaitkan 

materi pembelajaran yang akan dipelajari sebelum guru memberi 

kesempatan siswa untuk memeragakan di depan kelas, guru memberikan 

contoh terlebih dahulu yang berkaitan dengan pengalaman yang pernah 

dialami siswa, kemudian untuk lebih memahamkan siswa pada struktur 

yang digunakan dalam teks, guru memberikan contoh teks prosedur 

kompleks cara membuat kartu pelajar.  

Saat pembelajaran berlangsung siswa tidak merasa kesulitan dalam 

mengikuti proses pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh salah satu 

siswa Cornela Novitasari mengaku bahwa dapat memahami materi teks 

prosedur kompleks yang diberikan oleh guru dengan menggunakan 

metode demonstrasi, namun ada beberapa siswa yang merasa kesulitan 

dalam belajar disebabkan siswa tidak memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini dapat 

membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Terbukti ketika di awal 

pembelajaran guru menanyakan siswa mengenai struktur dan kaidah teks 
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prosedur kompleks siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik. siswa 

dengn percaya diri menjawab pertanyaan guru dan menulisnya di papan 

tulis. Pada tahap mengamati siswa dapat mengamati temannya 

memeragakan langkah-langkah membuat es soda gembira dengan baik, 

setelah itu pun siswa tidak segan untuk menanyakan kembali kepada guru 

apa yang belum mereka pahami atau apa yang belum terlihat jelas apa 

yang telah  dipraktekkan langsung oleh temannya di depan kelas. Setelah 

proses mengamati dan mengasosiasi selesai siswa dapat menulis teks 

prosedur kompleks sesusai dengan objek yang telah mereka amati dengan 

baik. Setelah pembelajaran berlangsung siswa terbukti memahami apa 

yang telah mereka pelajari dibuktikan dengan pemerolehan nilai siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar. Siswa terlihat atusisas ketika 

mengamati temannya mendemonstrasikan langkah membuat es soda 

gembira. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Berdasarkan sumber data yang diperoleh bahwa hasil nilai individu 

siswa mengenai menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas X 

Akuntansi 2 yang berjumlah 25 siswa mencapai rentan nilai 85—100 yang 

termasuk ke dalam kategori sangat baik terdapat 11 siswa dengan 

presentase 44%, hal ini dibuktikan nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

yaitu 94 dengan kategori sangat baik, termasuk dalam kategori baik 

terdapat 12 siswa dengan rentan nilai 75—84  yaitu 48% dan nilai 
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terendah 69 dengan kategori cukup masuk ke dalam kelas interval 65—74. 

Maka  berdasarkan rata-rata yang diperoleh dari 25 siswa termasuk ke 

dalam interval 75—84 dengan kategori baik dan mencapai KKM. Rata-

rata yang diperoleh seluruh siswa yaitu 83,44% atau 83,44 dengan KKM 

yang telah ditetukan 75, maka termasuk dalam kategori baik. 

Data yang telah diperoleh pada kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Semarang tahun ajaran 2016/2017 menunjukan hasil yang memuaskan 

dengan menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran menulis 

teks prosedur kompleks Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dapat 

mencapai 100%. Berdasarkan pembahasan tersebut, dengan demikian 

bahwa penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran menulis teks 

prosedur kompleks dapat membuat siswa lebih tertarik dengan materi yang 

sedang diajarkan dan membuat siswa mudah untuk menulis teks prosedur 

kompleks dengan baik.   
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas X  

SMK Muhammadiyah 1 Semarang dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi dapat diterapkan dalam pembelajaran menulis teks prosedur 

kompleks. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menulis teks 

prosedur kompleks dan respon siswa. Setelah materi disampaikan, guru 

mempersilahkan siswa untuk mencoba mendemonstrasikan langsung cara 

membuat es soda gembira. Siswa yang lain mengamati apa yang sedang 

didemonstrasikan oleh temannya di depan kelas agar dapat mengidentifikasi 

hal-hal yang termasuk dalam struktur isi teks prosedur kompleks. setelah itu 

siswa dapat mengembangkan idenya dan menuangkannya ke dalam bentuk 

tulisan, yaitu menulis teks prosedur kompleks. Kemudian hasil yang telah 

dikerjakan tersebut dipresentasikan di depan kelas dan siswa yang lain 

memberikan tanggapan atau masukan kepada temannya. Dari metode 

demonstrasi yang telah dilakukan  dapat memudahkan siswa untuk mengubah 

yang telah didemonstrasikan tersebut menjadi teks prosedur kompleks. Siswa 

mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Siswa sudah mencapai KKM 

yang diterapkan sekolah yaitu 75. Penerapan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur kompleks termasuk ke dalam kategori 

baik.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disampaikan 

beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak antara lain sebagai 

berikut. 

Guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan keaktifan siswa dengan menerapkan metode pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif. Selain itu, guru memberikan variasi metode 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan.  
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Siswa hendaknya aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah 

dan dalam menulis teks prosedur kompleks, siswa perlu banyak berlatih 

menulis teks prosedur kompleks. 

  Peneliti lain yang menekuni bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia kiranya dapat melaksanaan penelitian-penelitian dan dikembngkan 

lebih lanjut mengena pembelajaran menulis teks prosedur kompleks, dapat 

dijadikan sebagai pijakan awal untuk melanjutkan penelitian yang telah ada 

menuju penelitian yang lebih sempurna untuk meningkatkan kemampuan 

siswa. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MEMPRODUKSI TEKS 

PROSEDUR KOMPLEKS 

 

Sekolah  : SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : X Akutansi 2 

Materi pokok  : Memproduksi Teks Prosedur Kompleks 

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memmahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural 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, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 
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menerapkan, dan menganalisis  informasi lisan dan tulis melalui teks 

anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi.  

2.2  Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

4.2  Memproduksi teks prosedur kompleks baik secara lisan maupun tulisan. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2.1 Menunjukkkan syukur atas anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa              

Indonesia dan menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks 

untuk mempersatukan bangsa. 

1.2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun 

dalam menggnakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan 

langkah yang telah ditentukan. 

4.2.1    Menyebutkan struktur isi teks prosedur kompleks 

4.2.2    Menyebutkan  kaidah bahasa  teks prosedur kompleks. 

4.2.2   Membuat teks prosedur kompleks sesuai dengan karakteristik teks baik    

   secara lisan maupun tulisan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa 

Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam 

mengolah, menalar, dan menyajikan informasi lisan dan tulis melalui 

teks prosedur kompleks. 

2. Peserta didik menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, 

responsif, dan santun dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk 

menemukan struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. 

3. Peserta didik mampu menyebutkan struktur isi teks prosedur 

kompleks dengan sikap tanggung jawab baik secara lisan maupun 

tulisan. 

4.   Peserta didik mampu menjelaskan kaidah bahasa teks prosedur 

kompleks. 
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5. Peserta didik mampu membuat teks prosedur kompleks sesuai dengan 

krakteristik teks baik secara tulisan maupun lisan dengan penuh 

tanggung jawab, dan santun. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Prosedur kompleks 

 Teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang menjelaskan suatu hal 

yang disertai dengan langkah-langkah yang berurutan. 

2. Struktur teks prosedur kompleks 

a. Pendahuluan  

Pendahuluan dapat berisi mengenai tujuan yang  menjelaskan 

bagaimana sesuatu itu dapat dicapai atau dibuat. 

 

b. Pembahasan atau isi  

Pembahasan berisi tentang langkah-langkah agar tujuan tersebut 

tercapai. 

c. Penutup  

Penutup berisi kalimat-kalimat yang seperlunya, yang menandakan 

bahwa teks itu sudah selesai. 

 

Contoh 1 Teks Prosedur Kompleks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Mengurus Kartu Pelajar 

Kartu pelajar sangatlah penting bagi seorang siswa. Kartu ini 

adalah identitas yang wajib kita punya, karena sebagai pertanda 

bahwa kita memang benar-benar terdaftar sebagai siswa sekolah 

tertentu. 

Untuk kamu yang ingin membuat kartu pelajar, bisa mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Pendahuluan 
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3. Kaidah Teks Prosedur Kompleks 

a. Konjungsi temporal (kata penghubung waktu) 

Konjungsi temporal atau kata penghubung waktu seperti, beberapa 

menit kemudian, setengah jam. 

b. Konjungsi/ kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan, 

seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya.  

c. Kalimat imperatif atau kalimat perintah 

Kalimat imperatif atau kalimat perintah merupakan kata yang 

menyatakan perintah, keharusan, atau larangan seperti, bacalah, 

carilah, harus,jangan, perlu, tak perlu. 

d. Langkah-langkah menulis teks prosedur kompleks 

1) Menggali pengalaman 

2) Menemukan topik 

3) Mengembangkan topik sesuai dengan struktur isi dan kaidah 

bahasa.  

4. Berikut langkah-langkah penulisan teks prosedur kompleks. 

1. Datanglah ke kantor tata usaha di sekolah kamu. 

2. Mintalah blanko untuk kartu pelajar kepada petugas yang 

ada 

3. Isilah data yang tertera pada blanko dengan benar. 

4. Setelah blanko selesai kamu isi, serahkanlah kepada 

petugas yang berjaga. 

5. Kemudian, kamu akan memasuki ruang pengambilan 

foto. 

6. Setelah sesi foto selesai, kartu pelajar akan jadi kurang 

lebih dua minggu. 

 

Langkah-langkah 

Selamat mencoba 

Penutup 
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a.  Menentukan tema umum karangan. 

b. Mengumpulkan bahan-bahan karangan, baik itu dari surat kabar, 

majalah maupun internet. Begitu juga dengan melakukan wawancara 

dengan pakar atau orang yang memahami tema yang akan ditulis. 

c. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi karangan 

dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan. 

d. Mengurutkan topik-topik dengan benar, baik berdasarkan urutan 

waktu, sebab akibat,maupun pola-pola lainnya yang sesuai. 

e. Mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk yang 

benar dan jelas. (Kosasih, 2013: 111-112) 

 

F. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran: saintifik 

2. Metode Pembelajaran: Demonstrasi, Tanya jawab, diskusi, penugasan. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

No Langkah-langkah pembelajaran 

Aloka

si 

Wakt

u 

Karakter 

1. Kegiatan Awal  

1. Siswa merespon salam dan pertanyaan dari guru 

berhubungan dengan kondisi siswa dan kelas. 

2. Guru memberikan apersepsi berupa contoh teks 

prosedur kompleks yang sering ditemukan sehari-hari. 

3. Siswa menerima informasi tentang tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

10 

menit  

Religius  

 

 

 

Disiplin 
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2. Kegiatan Inti  

Mengamati  

1. Siswa mengamati contoh teks “Cara Mengurus Kartu 

Pelajar” 

2. Siswa memerhatikan pembagian struktur teks 

prosedur kompleks yang terdiri atas tujuan, langkah-

langkah, dan penutup pada teks “Cara Mengurus 

Kartu Pelajar” 

3. Siswa memerhatikan kaidah  bahasa yang digunakan 

dalam menulis teks prosedur kompleks. 

4. Siswa mencermati langkah-langkah dalam membuat 

teks prosedur kompleks. 

Menanya  

5. Siswa bertanya jawab mengenai struktur isi dan 

kaidah bahasa dalam membuat teks prosedur 

kompleks. 

Mencoba (mengumpulkan informasi atau eksplorasi) 

6. Salah satu siswa mencoba mempraktikkan cara 

membuat es soda gembira. 

7. Secara individu siswa mengamati dan 

mengidentifikasi hasil dari apa yang telah 

didemonstrasikan di dalam kelas oleh guru dan siswa 

mengenai cara pembuatan “es soda gembira”. 

8. Siswa secara bersama-sama mencari informasi dari 

berbagai sumber (koran, majalah dan internet). 

Mengasosiasikan  

9. Siswa secara bersama-sama menemukan 

ide-ide tentang cara membuat es soda gembira. 

10. Siswa mengembangkan ide yang sudah ditemukan. 

11. Siswa menulis teks prosedur kompleks sesuai dengan  

70 

menit 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Percaya 

diri 

 

Disiplin  

 

 

Jujur, 

peduli  

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

Jujur 

 

percaya 

diri 

 

 

percaya 
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langkah-langkah yang telah didemonstrasikan  

dengan memperhatikan struktur isi dan kaidah teks. 

Mengomunikasikan  

12. Siswa mempresentasikan hasil temuannya di depan 

kelas secara individu. 

13. Siswa lain mengomentari pembacaan teks prosedur 

kompleks dengan baik. 

diri,tanggu

ng jawab, 

 

3. Penutup  

1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan. 

2. Siswa merefleksikan pembelajaran yang telah 

berlangsung.  

3. Guru memberikan tugas-tugas tambahan terkait 

dengan teks prosedur kompleks. 

4. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. 

10 

menit 

Tanggung 

jawab, 

jujur 

 

Tanggung 

jawab 

santun 
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H. Teknik Penilaian 

Pengetahuan  

Teknik penilaian : Tes tertulis 

Bentuk Tes   : Uraian 

Kisi-kisi  : 

 

No. Kompetensi Dasar Indikator 

1. 4.2 Memproduksi teks 

prosedur kompleks baik 

secara lisan maupun 

tulisan. 

4.2.1 Menyebutkan struktur isi teks 

prosedur kompleks. 

4.2.2 Menyebutkan kaidah bahasa 

teks prosedur kompleks.  

4.2.1 Membuat teks prosedur 

kompleks sesuai dengan struktur isi 

dan kaidah kebahasaannya.  

 

Petunjuk : 

1. Tulislah identitas diri pada lembar jawab yang tersedia. 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab. 

3. Kerjakan pada lembar jawab yang sudah disediakan. 

4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada guru. 

 

Soal! 

1. Simak dan perhatikan dengan baik langkah-langkah yang dipraktekkan 

oleh teman Anda di depan kelas! 

2. Buatlah teks prosedur kompleks sesuai dengan tema yang telah 

dicontohkan dengan memperhatikan kesesuaian isi, struktur isi, kaidah 

kebahasaan, dan penulisannya! 
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Rubrik Penilaian Menulis Teks Prosedur Kompleks 

 

No Indikator Deskriptor Skor 

1. Kesesuaian Isi  

a. Keterkaitan judul dengan isi  

b. Relevan antara isi dengan 

topik yang dibahas 

c. Kesesuaian isi dengan 

struktur  

d. Kesesuaian dengan objek 

yang diamati 

 

a. memenuhi empat kriteria 

b. memenuhi tiga kriteria 

c. memenuhi dua kriteria 

d. memenuhi satu kriteria  

 

 

4 

    3 

 

2 

 

1 

2. Struktur teks  

a. Terdapat tujuan/orientasi 

b. Langkah-langkah beralasan 

c. Terdapat penggunaan 

konjungsi 

d. Pernyataan disusun secara 

kohesif 

 

a. memenuhi empat kriteria  

b. memenuhi tiga kriteria 

c. memenuhi dua kriteria 

d. memenuhi satu kriteria 

 

4 

3 

2 

1 

3. Kaidah teks prosedur kompleks 

a. Terdapat kalimat perintah 

atau imperatif 

b. Terdapat konjungsi urutan 

kegiatan. 

c. Terdapat kata petunjuk 

waktu 

 

 

a. memenuhi empat kriteria 

 

b. memenuhi tiga kriteria 

c. memenuhi dua kriteria 

 

 

 

 

4 

    3 

2 
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d. Terdapat langkah-langkah 

cara menyelesaikan 

kegiatan 

d. memenuhi satu kriteria  1 

4. Ketepatan Penulisan Ejaan dan 

Tanda baca 

 

a. penggunaan huruf kapital 

yang sesuai 

b. penggunaan tanda baca 

titik (.) 

c. penggunaan tanda koma 

(,) 

d. Rapi dan terbaca 

 

 

a.  memenuhi empat kriteria  

b. memenuhi tiga kriteria 

c. memenuhi dua kriteria 

 

d. memenuhi satu kriteria 

 

 

4 

3 

2 

 

1 

Jumlah skor  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai akhir = 
                       

            
     

 



82 
 

 
 

I. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media   :  papan tulis, LCD (power point) 

2. Alat  : Teks Prosedur Kompleks 

3. Sumber Belajar: Kemdikbud.2013. Bahasa Indonesia: Ekspresi Diri dan 

Akademik Kelas X. Jakarta: Kemdikbud. 

Kosasih, Engkos. 2013. Cerdas Berbahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga 

 

Semarang, 15 Mei 2017 

Mengetahui,       

Guru Mata Pelajaran             Peneliti,  

 

 

Dwi Sriningsih, S.Pd             Raditya Wijaya 

               NPM 13410162 
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A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memmahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural 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, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B.  Kompetensi Dasar  

1.2 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa dan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, 

menerapkan, dan menganalisis  informasi lisan dan tulis melalui teks 

anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, dan negosiasi.  

2.2  Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan proaktif dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menceritakan hasil observasi. 

a.  Memproduksi teks prosedur kompleks baik secara lisan maupun tulisan. 

 

 

RINGKASAN MATERI 
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

4.2.1    Menyebutkan struktur isi teks prosedur kompleks 

4.2.2    Menyebutkan  kaidah bahasa  teks prosedur kompleks. 

4.2.2   Membuat teks prosedur kompleks sesuai dengan karakteristik teks baik    

   secara lisan maupun tulisan. 

D. Pengertian Prosedur kompleks 

Teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang menjelaskan suatu 

hal yang disertai dengan langkah-langkah yang berurutan.  

5. Struktur teks prosedur kompleks 

1. Pendahuluan  

 Pendahuluan dapat berisi mengenai tujuan yang  menjelaskan 

bagaimana sesuatu itu dapat dicapai atau dibuat. 

2. Pembahasan atau isi  

Pembahasan berisi tentang langkah-langkah agar tujuan tersebut tercapai. 

3. Penutup  

Penutup berisi kalimat-kalimat yang seperlunya, yang menandakan 

bahwa teks itu sudah selesai. 

6. Kaidah Teks Prosedur Kompleks 

    Dalam teks prosedur kompleks terdapat beberapa kaidah bahasa yang 

harus  ada di dalamnya yaitu sebagai berikut. 

1. Konjungsi temporal (kata penghubung waktu) 

Konjungsi temporal atau kata penghubung waktu seperti, 

beberapa menit kemudian, setengah jam. 

2. Konjungsi/ kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan 

 Konjungsi/ kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan 

seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya.  

3. Kalimat imperatif atau kalimat perintah 

Kalimat imperatif atau kalimat perintah merupakan kata yang 

menyatakan perintah, keharusan, atau larangan seperti, bacalah, 

carilah, harus,jangan, perlu, tak perlu. 

4. Langkah-langkah menulis teks prosedur kompleks 

a) Menggali pengalaman 



85 
 

 
 

b) Menemukan topik 

c) Mengembangkan topik sesuai dengan struktur isi dan kaidah 

bahasa.  

7.  langkah-langkah penulisan teks prosedur kompleks. 

1.  Menentukan tema umum karangan. 

2. Mengumpulkan bahan-bahan karangan, baik itu dari surat 

kabar, majalah maupun internet. Begitu juga dengan melakukan 

wawancara dengan pakar atau orang yang memahami tema 

yang akan ditulis. 

3. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi 

karangan dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah 

dikumpulkan. 

4. Mengurutkan topik-topik dengan benar, baik berdasarkan 

urutan waktu, sebab akibat,maupun pola-pola lainnya yang 

sesuai. 

5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk 

yang benar dan jelas. (Kosasih, 2013: 111-112) 

 

CONTOH TEKS PROSEDUR KOMPLEKS 

Cara Mengurus Kartu Pelajar 

Kartu pelajar sangatlah penting bagi seorang siswa. Kartu ini adalah identitas 

yang wajib kita punya, karena sebagai pertanda bahwa kita memang benar-benar 

terdaftar sebagai siswa sekolah tertentu. 

Untuk kamu yang ingin membuat kartu pelajar, bisa mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Datanglah ke kantor tata usaha di sekolah kamu. 

2. Mintalah blanko untuk kartu pelajar kepada petugas yang ada 

3. Isilah data yang tertera pada blanko dengan benar. 

4. Setelah blanko selesai kamu isi, serahkanlah kepada petugas yang berjaga. 

5. Kemudian, kamu akan memasuki ruang pengambilan foto. 

6. Setelah sesi foto selesai, kartu pelajar akan jadi kurang lebih dua minggu. 

Selamat mencoba. 
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INSTRUMEN TES 

MENULIS TEKS PROSEDUR KOMPLEKS  

 

Sekolah   : SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

Kelas   : X 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Bentuk Soal  : Uraian 

 

Petunjuk : 

5. Tulislah identitas diri pada lembar jawab yang tersedia. 

6. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab. 

7. Kerjakan pada lembar jawab yang sudah disediakan. 

8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada guru. 

 

Soal! 

3. Simak dan perhatikan dengan baik langkah-langkah yang dipraktekkan 

oleh teman Anda di depan kelas! 

4. Buatlah teks prosedur kompleks sesuai dengan tema yang telah 

dicontohkan dengan memperhatikan kesesuaian isi, struktur isi, kaidah 

kebahasaan, dan penulisannya! 
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FOTO PROSES PEMBELAJARAN 
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