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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan analisis kebutuhan awal pengembangan media 
pembelajaran gambar galeri berjalan berbasis teks pada pembelajaran teks deskripsi di SMP dan 
menentukan jenis prototipe media pembelajaran gambar galeri  berjalan berbasis teks pada 
pembelajaran teks deskripsi  di SMP. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan 
kurikulum yang memberikan dampak perubahan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas.  
Pelaksanaan pembelajaran dikelas tentunya menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat 
itu begitu juga dengan penggunaan media pembelajaran yang diharapkan dapat dugunakan guru 
untuk mengaktifkan peserta didik sesuai dengan harapan pelaksanaan kurikulum 2013. 
 
Kata kunci: Pengembangan,  Media Pembelajaran, Gambar,  Galeri  Berjalan, Berbasis Teks,  

Pembelajaran Teks Deskripsi  
 

Abstract 
 

This study aimed to describe the initial needs analysis of development of running gallery 
image learning media text-based for junior high school description learning and decided kind of 
running gallery image learning media prototype for descriptions text in junior high school. This 
study be background by the existing of curriculum changing that cause of change on the leaning 
implemetation in the classroom. The learning implementation class must conform with the 
current curriculum as well as the use of instructional media are expected to be used by teachers 
to enable learners to the expectations of the implementation of the curriculum in 2013 . 

 
Keywords : Development , Learning Media , Pictures , Gallery Walk , Based Text , Text Learning 

Description 
 
 
PENDAHULUAN 

Perubahan kurikulum memberikan 
dampak perubahan pada pelaksanaan 
pembelajaran di kelas. Pelaksanaan 
pembelajaran dikelas tentunya menyesuaikan 
dengan kurikulum yang berlaku saat itu. Ada 
tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

di sekolah sesuai dengan kurikulum pada setiap 
mata pelajaran. Kurikulum memuat tujuan 
pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan 
dengan pendekatan saintifik[6]. Pendekatan 
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saintifik menitikberatkan keterlibatan peserta 
didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
secara lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Peserta 
didik dilibatkan langsung di dalam proses 
pembelajaran Bahasa Indonesia. Penggunaan 
pendekatan saintifik akan tampak keberhasilan 
pembelajaran apabila peserta didik mampu 
melakukan langkah-langkah pembelajaran 
dengan pendekatan saintifik mulai dari 
mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 
mengomunikasikan. Langkah-langkah 
pembelajaran tersebut merupakan satu 
kesatuan dan saling berkaitan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia mulai 
Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) berbasis teks[7]. 
Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia 
berbasis Teks, peserta didik menggunakan 
bahasa tidak hanya dijadikan sebagai sarana 
komunikasi, tetapi sebagai sarana 
mengembangkan kemampuan berpikir. Oleh 
karena itu, pembelajaran berbasis teks ini perlu 
segera dipahami oleh guru bahasa Indonesia, 
guru bahasa Indonesia, mahapeserta didik, dan 
pihak-pihak yang terkait. Dalam sebuah teori 
pembelajaran disebutkan, ada tujuh komponen 
yang berperan di dalam pembelajaran di kelas. 
Ketujuh komponen itu meliputi guru, peserta 
didik, strategi mengajar, kurikulum, materi  
atau bahan ajar, media ajar, dan evaluasi 
pembelajaran 

(http://www.harianhaluan.com/index.ph
p/opini/29950-pembelajaran-teks-sejumlah-
catatan diunduh 9 Mei 2014). 

Media pembelajaran digunakan guru 
dalam proses pembelajaran untuk membantu 
guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
Guru dapat memilih dan menggunakan media 
sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik. 
Penggunaan media diharapkan menyesuaikan 
dengan diberlakukannya kurikulum saat ini. 
Banyak media yang dapat di gunakan guru 
untuk proses pembelajaran di kelas. 
Penggunaan media pembelajaran dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran 
dalam peningkatan empat kompetensi dasar 

Indonesia dalam kurikulum berbasis teks 
seperti mendengarkan, membaca, berbicara, 
dan menulis. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru 
Bahasa Indonesia SMP pada bulan Desember 
2013 dalam kegiatan Iptek Bagi Masyarakat di 
SMP Negeri 3 Semarang diperoleh data bahwa 
ketika pembelajaran Bahasa Indonesia terkait 
dengan penggunaan media yaitu media gambar 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia guru 
hanya menggunakan gambar yang ditampilkan 
dalam power poin. Selain menampilkan gambar 
dengan bantuan LCD ke power point juga 
kadang-kadang menunjukkan 3 atau 4 print out 
gambar yang diperbesar seukuran kertas A4 
atau folio ke peserta didik. Hal tersebut sering 
dilakukan dan membuat peserta didik 
mengikuti pembelajaran biasa saja. Kurang 
menariknya tampilan media yang digunakan 
guru membuat peserta didik menerima 
pembelajaran apa adanya dan kurang adanya 
pembaharuan. 

Salah satu upaya untuk membantu guru 
dalam melaksanakan kurikulum 2013 adalah 
dengan melakukan pengembangan media 
pembelajaran. Media pembelajaran yang dirasa 
sesuai dengan tujuan pembelajaran, 
diantaranya adalah media gambar galeri  
berjalan berbasis teks. Media ini dapat 
diterapkan dalam pembelajaran menulis  teks 
deskripsi  di SMP. 

Berdasarkan uraian tersebut, masalah 
dalam artikel ini adalah mengetahui apa saja 
analisis kebutuhan awal pengembangan media 
pembelajaran gambar galeri  berjalan berbasis 
teks pada pembelajaran teks deskripsi  di SMP 
dan seperti apakah model prototipe media 
pembelajaran gambar galeri  berjalan berbasis 
teks pada pembelajaran teks deskripsi  di SMP. 
Berkait dengan permasalah tersebut, maka 
tujuan dari penulisan artikel ini adalah 
mendiskripsikan analisis kebutuhan awal 
pengembangan media pembelajaran gambar 
galeri berjalan berbasis teks pada pembelajaran 
teks deskripsi  di SMP dan menentukan jenis 
prototipe media pembelajaran gambar galeri  

http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/29950-pembelajaran-teks-sejumlah-catatan
http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/29950-pembelajaran-teks-sejumlah-catatan
http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/29950-pembelajaran-teks-sejumlah-catatan


SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN (SNHP-IV)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 
Semarang, 22 Desember 2014 

 182 

ISBN : 978-602-0960-08-1 

berjalan berbasis teks pada pembelajaran teks 
deskripsi  di SMP. 

 
PEMBAHASAN 

Artikel ini disusun berdasarkan hasil 
penelitian dengan judul Pengembangan  Media 
Pembelajaran Gambar Galeri Berjalan Berbasis 
Teks pada Pembelajaran Teks Deskripsi di SMP. 
Penelitian ini dilakukan pada subjek penelitian, 
yakni guru Bahasa Indonesia yang tergabung 
dalam MGMP Bahasa Indonesia Kota 
Semarang, dan siswa kelas VII serta VIII SMP di 
Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 
pelaksanaan pembelajaran menulis karangan 
deskripsi menggunakan media gambar galeri 
berjalan belum pernah dilakukan di SMP Kota 
Semarang.  

Selain itu, kurikulum yang telah 
dilaksanakan di sekolah adalah kurikulum 2013. 
Salah satu  materi pokok dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia adalah teks deskripsi, dengan 
kompetensi yang ingin dicapai menulis 
karangan deskripsi. Menulis karangan deskripsi 
dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
diantaranya adalah dengan menggunakan 
media pembelajaran yang ideal. Sebuah media 
dapat dikategorikan ideal  jika inovatif; 
menarik; dan efektif.  Media pembelajaran 
yang memiliki kriteria dan karakter 
sebagaimana kategori media yang ideal adalah 
galeri gambar berjalan. Penggunaan media 
galeri gambar berjalan diyakini dapat 
membantu kinerja guru serta mendorong 
terciptanya proses pembelajaran yang efektif, 
kreatif, dan baik demi tercapainya tujuan 
pembelajaran.  

Sayangnya, media galeri gambar berjalan 
belum digunakan dalam pembelajaran menulis 
teks deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, media yang paling banyak 
digunakan dalam pembelajaran menulis teks 
deskripsi adalah buku. Jika media pembelajaran 
yang digunakan hanya buku, maka 
pembelajaran menjadi kurang menarik. Hal ini 
dapat berakibat pada kurangnya motivasi 

belajar peserta didik, dengan kondisi semacam 
itu maka tujuan pembelajaran akan sulit 
tercapai.  

Pembelajaran menulis teks deskriptif 
paling sering dilakukan dengan  metode 
ceraham. Metode ceramah merupakan metode 
yang tergolong konvensional. Selain itu, 
metode ceramah juga kurang manarik, terlebih 
untuk anak SMP. Metode ceramah juga tidak 
sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni 
menulis teks deskripsi karena tanpa adanya 
kesempatan praktik dan mengembangkan ide-
ide kreatif bagi peserta didik akan menjadikan 
peserta didik mengikuti pembelajaran hanya 
sekedar formalitas saja. Oleh karena itu 
pembelajaran akan searah, tidak mengena, dan 
tidak memberikan hasil yang maksimal.  

Seluruh guru matapelajaran Bahasa 
Indonesia SMP juga sudah mengikuti workshop  
kurikulum 2013. Akan tetapi, implementasi dari 
kurikulum 2013 masih minim. Hal ini dapat 
terlihat dari masih banyaknya guru yang 
menggunakan metode ceramah dalam 
pembelajaran. Selain itu, guru-guru mata 
pelajaran Bahasa juga belum pernah 
menggunakan media gambar galeri berjalan. 
Meskipun demikian, gambar galeri berjalan 
disetujui oleh seluruh guru dan peserta didik. 
Media ini dianggap sesuai dengan kurikulum 
2013, karena di dalam media tersebut dapat 
berfungsi untuk menggali kemampuan peserta 
didik dan berdasarkan pada unsur-unsur 
pembelajaran bahasa berbasis teks.  

Penggunaan media gambar galeri 
berjalan disetujui oleh seluruh responden 
dengan catatan guru akan mendampingi 
dengan cara mengamati dan mengevaluasi 
proses pembelajaran.  Dari responden 
diketahui bahwa gambar pemandangan alam 
merupakan gambar yang paling banyak dipilih 
untuk pembelajaran menulis teks deskripsi ini.  

Teknis pelaksanaan pembelajaran 
menulis teks deskripsi dengan media gambar 
galeri berjalan adalah sebagai berikut. Di awal, 
guru memberikan arahan seperlunya berkait 
dengan materi; tujuan pembelajaran; dan 
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penggunaan media gambar galeri berjalan. Hal 
ini disetujui oleh seluruh responden. Setelah 
itu, gambar di tempel di kelas seperti halnya 
sebuah pameran. Kemudian, para peserta didik 
diberi waktu untuk melihat pameran tersebut 
dan memilih gambar yang paling disukai secara 
leluasa. Langkah selanjutnya adalah peserta 
didik diminta untuk menulis atau membuat 
teks deskripsi sesuai dengan gambar yang telah 
dipilih oleh masing-masing.  

Pada saat peserta didik menulis teks 
deskripsi guru akan kembali memberikan 
arahan dan motivasi dan mengerjakan tugas 
tersebut. Arahan dilanjutkan dengan evaluasi 
oleh guru dan diakhiri dengan mengumpulkan 
hasil menulis teks deskripsi. Langkah-langkah 
ini dapat disesuaikan dengan karakter peserta 
didik dan sarana prasarana yang dimiliki pihak 
sekolah.  

Berikut diagram batang persentase hasil 
angket analisis kebutuhan guru. 

 
Diagram 1. Persentase angket analisis 

kebutuhan guru 
 

Keterangan pernyataan pada diagram: 
1. Kurikulum 2013 yang digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII 
tahun ajaran 2014/2015. 

2. 6 jam/minggupelajaran Bahasa Indonesia 
SMP kelas VII dalam 1 minggu di tempat 
Anda mengajar. 

3. Sudah mengikuti workshop kurikulum 2013 
mata pelajaran Bahasa Indonesia? 

4. Teks karangan deskripsi belum pernah 
diajarkan. 

5. Metode ceramah, diskusi, praktik, curah 
pendapar, inkuiri, penugasan,  dan latihan 

6. Tidak pernah menggunakan model 
pembelajaran gambar galeri berjalan. 

7. Setuju Pembelajaran menulis teks deskripsi 
menggunakan media gambar. 

8. Setuju jika media gambar dibuat pameran 
di dalam kelas. 

9. Setuju jika peserta didik mengunjungi  
pameran gambar di kelas dalam bentuk 
galeri berjalan 

10. Setuju jika guru mengamati dan 
mengevaluasi kegiatan peserta didik 
selama pelaksanaan model pembelajaran 
gambar galeri berjalan 

11. Setuju jika Setelah mengunjungi pameran, 
peserta didik membuat teks deskripsi 
sesuai gambar yang dipilih. 

 
Pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan model pembelajaran gambar 
galeri berjalan tidak pernah diperoleh oleh 
37.6% responden. 20% responden mengaku 
pernah memperoleh penggunaan model 
pembelajaran tersebut. 14.4% responden 
menyatakan tidak mengetahiu, 5.6% responden 
yang lain menyatakan mengetahui model 
pembelajaran tersebut. Respon yang 
menyetujui model pembelajaran galeri berjalan 
adalah 9.6%, yang penasaran 4%, dan 0% tidak 
setuju. Deskripsi tersebut lebih jelas dalm 
diagram berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat 

diketahui bahwa hampir seluruh responden 
menyetujui  penggunaan media gambar galeri 
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berjalan ini dan akan menggunakannya dalam 
pembelajaran menulis teks deskripsi. Berkaitan 
dengan hal tersebut, seluruh guru menyadari 
bahwa pembelajaran menulis teks deskripsi 
membutuhkan media. Peserta didik juga 
menyetujui penggunaan media pembelajaran 
dalam pembelajaran menulis teks deskripsi.  
Oleh karena itu, media gambar galeri berjalan 
diperlukan oleh guru dan siswa dalam rangka 
mencapai tujuan pembelajaran menulis teks 
deskripsi yang terdapatdalam rangkaian materi 
kurikulum 2013.   

 
PENUTUP 

Kurikulum yang digunakan dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia di seluruh SMP 
Kota Semarang adalah kurikulum 2013. Dalam 
kurikulum 2013 terdapat materi menulis teks 
deskripsi yang dilaksanakan oleh guru dengan 
media dan metode konvensional. Disebut 
konvensional karena metode pembelajaran 
yang paling banyak digunakan adalah metode 
ceramah. Penggunaan metode ini menunjukkan 
bahwa guru lebih aktif dibandingkan siswa. Hal 
ini tentunya tidak sejalan dengan konsep 
kurikulum 2013. Selain metode yang masih 
konvensional, media yang digunakan juga tidak 
membangkitkan kreatifitas dan keaktifan siswa 
karena paling banyak menggunakan media 
berupa buku pelajaran. Oleh karena itu, 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
diperoleh informasi bahwa dalam 
pembelajaran menulis teks deskripsi guru 
membutuhkan media yang representatif. 
Hasil analisis kebutuhan siswa juga 
menunjukkan bahwa siswa membutuhkan 
metode pembelajaran yang dapat 
menumbuhkan kreatifitas, keaktifan, dan 
motivasi belajar.  Siswa juga membutuhkan 
sebuah media yang dapat membantu proses 
pembelajaran, menarik, memudahkan dalam 
memahami materi, dan efetif.   
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