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BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
Kajian Teori
Kedudukan Pembelajaran Menelaah Struktur dan Kebahasaan Syair dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Kelas VII Berdasarkan Kurikulum 2013
            Pengembangan Kurikulum 2013 ditelaah adanya peningkatan dan keseim-bangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (know-ledge). Hal ini sejalan dengan adanya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 35: Kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Jadi, dapat disimpulkan setiap pembaharuan kurikulum itu memiliki dasar hukum yang kuat.  
           Kurikulum 2013, merupakan sebuah inovasi baru yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan kebudayan. Dalam Kurikulum 2013 terdapat peran penting bahasa sebagai wadah untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara estetis dan logis. Sejalan dengan pemaparan di atas, pembelajaran bahasa Indonesia untuk jen-jang pendidikan menengah kelas VII yang disajikan dalam bentuk buku disusun dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulisan dan menempatkan bahasa Indonesia sebagai sarana mengekspresikan perasaan dan pemikiran. 
           Isi dari Kurikulum 2013 meliputi sikap, prilaku, pemahan dan keterampil-an. Aspek sikap dan prilaku siswa dicantumkan dalam kompetensi inti satu dan dua. Aspek pemahaman terdapat dalam kompetensi inti tiga dan kompetensi empat beraspek keterampilan. 
        Pada Kurikulum 2013 guru diwajibkan untuk menginformasikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebelum masuk pada kegiatan inti. Kurikulum 2013 ini lebih memanjakan guru, karena guru tidak lagi menyusun silabus seperti Kurikulum 2006. Format penilaian dan kegiatan pembelajaran pun telah disediakan di dalam buku guru. Guru hanya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan menyampaiakan materi. 
         Berdasarkan pemaparan diatas guru memiliki peranan yang besar dalam me-
ngembangkan Kurikulum 2013 guru memiliki hak yang kuat dalam perencanaan dan aplikasi kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam menjelaskan kom-petensi inti dan kompetensi dasar. Aplikasi pembelajaran di kelas dapat secara terencana dan terarah sebagai upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajar-an menelaah struktur dan kebahasaan syair untuk kelas VII semester 2. 

Kompetensi Inti
          Pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama memaparkan kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:
	kompetensi inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
	kompetensi inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
	kompetensi inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan;
	kompetensi inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan; 

Setiap jenjang pendidikan memiliki empat kompetensi inti sesuai dengan paparan peraturan pemerintah.
          Majid (2014, hlm. 50) mengatakan, “kompetensi inti merupakan terjemah-an atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari setiap peserta didik”.
     Berbeda dengan definisi Majid, Mulyasa (2013, hlm. 174) mengatakan,  “kompetensi inti merupakan peningkatan kompetensi yang harus dihasilkan melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran”. 
     Berdasarkan definisi di atas, penulis simpulkan bahwa kompetensi inti merupakan penerapan dari SKL yang dikembangkan dalam kelompok aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki setiap peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
Kompetensi inti mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan kuali-
fikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengimplementasi penguasaan ke-mampuan pengetahuan keterampilan dalam teks-teks yang diajarkan.
   Bersumber pada Kurikulum 2013, untuk kelas VII semester 2 dengan kom-petensi inti 4. Mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam rana konkret (meng-gunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, meghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. Maka penulis tertarik untuk membahas materi Menelaah Struktur dan Kebahasaan Syair dengan Menggunakan Metode discovery learning.

Kompetensi Dasar
       Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut:
kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menja-barkan KI-1;
kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menja-barkan KI-3;
kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menja-barkan KI-4;
             Mulyasa (2013, hlm. 175) mengatakan, “kompetensi dasar adalah untuk memastikan capaian pembelajaran tidak terhenti sampai pengetahuan saja, melaiankan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap”.
            Majid (2014, hlm. 52) mengatakan, “kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik”. 
   Berdasarkan definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi dasar merupakan perincian lebih lanjut dari kompetensi inti yang cakupan materi-nya lebih sempit dibanding dengan kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai siswa untuk menunjukan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan.

Alokasi Waktu
          Alokasi waktu merupakan bagian paling penting dalam proses pembelajar-an, karena dengan adanya alokasi waktu dapat mengefektifkan waktu yang di-butuhkan dalam pembelajaran. Setiap kompetensi dasar, dilakukan dengan memperhatikan jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan dan tingkat kepentingan. 
     Mulyasa (2008, hlm. 206) mengatakan, bahwa alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar dilakukan dengan memperhatikan jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingannya. 
     Majid (2014, hlm. 216) mengatakan, bahwa alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu, dengan memperhatikan: 
	minggu efektif per semester;
	alokasi waktu mata pelajaran per minggu;
	jumlah kompetensi per semester.

       Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan, bahwa alokasi waktu bertujuan untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang diperlukan dalam me-nyampaikan materi di kelas. Maka penulis menentukan alokasi waktu untuk pembe-lajaran menganalisis teks negosiasi jual beli adalah 2 x 40 menit. 

Pembelajaran Menalaah Struktur dan Kebahasaan Syair
Pengertian Pembelajaran Menalaah Struktur dan Kebahasaan Syair
           Menurut Komalasari (2013, hal. 3) “pembelajaran dapat didefinisikan seba-gai suatu sistem atau  proses membelajarkan peserta didik/pembelajar yang diren-canakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien” . 
           Menurut Wenger dalam Huda (2014, hlm. 2) mengatakan, “pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi dimana saja dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial”.
          Berdasarkan uraian di atas pembelajaran berarti suatu proses pembelajaran peserta didik/pembelajar untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pembe-lajaran juga bisa dilakukan dimana saja dan pada level yang berbeda-beda secara individual, kolektif, ataupun sosial.
         Menurut Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar edisi pertama (Meyti 2011, hal. 541) mengemukakan bahwa menalaah adalah mempelajari, menyelidiki, dan memeriksa suatu masalah. Menelaah struktur dan kebahasaan syair merupakan kegiatan menemukan bait-bait, rima, dan bahasa yang digunakan.  
             Jadi pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan syair adalah proses membelajarkan peserta didik/pelajar yang didesain untuk menemuka struktur dan kebahasaan syair yang terdiri dari 4 larik, pola rima (a-a-a-a) keempat larik syair merupakan isi yang terkait degan bait-bait yang lain dan bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan.

Aspek-aspek yang Harus Diperhatikan dalam Kegiatan Menelaah Sebag-ai Bagian dari Suatu Kegiatan Membaca
            Menelaah adalah salah bentuk usaha untuk mempelajari, menyelidiki, dan memeriksa suatu masalah. Pada hakikatnya menelaah tidak terlepas dari keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dalam hal ini adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah salah satu bentuk untuk mencari informasi. Dalam hal menlaah keterampilan membaca adalah satu faktor yang memengaruhinya. Pada saat seseorang hendak menelaah sesuatu maka dibutuhkan suatu keterampilan membaca untuk mengantarkan bahwa orang tersebut telah paham dan mengerti akan maksud dari menelaah. Maka dalam kegiatan menelaah seseorang harus menguasai telebih dahulu keterampilan mem-baca, untuk bisa menelaah struktur dan kebahasaan syair.
          Menurut Tarigan (2008, hlm. 23) dalam kegiatan membaca terdapat bebera-pa jenis membaca diantaranya :
	membaca nyaring;
	membaca dalam hati yang didalamnya terdapat membaca ekstensif dan membaca intensif;

membaca telaah isi didalamnya terdapat membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide;
membaca telaah isi yang didalamnya terdapat membaca bahasa dan membaca sastra.
           Dari beberapa jenis membaca di atas penulis memilih jenis membaca yang akan dilakuakan agar peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan syair adalah membaca kritis. Albert dalam Tarigan (2008, hlm. 92) menjelaskan  membaca kritis sebagai berikut:
           Membaca kritis merupakan jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluative, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Pada uamunya, membaca kritis (membaca imperpretatif atau pun membaca kreatif) menuntut para pembaca agar (1) memahami maksud penulis, (2) memahami organisasi dasar tulisan, (3) dapat menilai penyajian penulis/pengarang, (4) dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, (5) meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis, (6) mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan, (7) membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. (Tarigan, 2015 hlm. 93)
.
            Dengan jenis pilihan membaca tersebut peserta didik diharapkan dapat melakukan kegiatan membaca dengan maksimal agar dapat menelaah struktur dan kebahasaan syair.

Syair
Pengertian Syair
           Menurut situs https://id.wikipedia.org/wiki/Syair. Diakses pada 27 januari 2017, syair adalah salah satu jenis puisi. Kata "syair" berasal dari bahasa Arab syu’ur yang berarti "perasaan". Kata syu’ur berkembang menjadi kata syi’ru yang berarti "puisi" dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu meru-juk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair di desain sesu-ai dengan keadaan dan situasi yang terjadi dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi megacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya, antara lain: Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir.
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama untuk pelajar (2011, hal. 520), “syair adalah puisi yang setiap baitnya terdiri atas empat baris”. 
  Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syair adalah salah satu jenis puisi yang berupa ungkapan perasaan yang memiliki bait dan setiap baitnya memiliki empat baris.
Struktur Syair
   Menurut situs http://www.pengertianahli.com/2015/04/syair penge-rtian-ciri-contoh-syair.html. Yang diakses pada 15 April 2015, struktur  syair adalah sebagai berikut:
Syair terdiri atas empat baris/larik dalam setiap bait;
	Syair tidak memiliki sampiran, seperti halnya dalam pantun. Dengan kata lain, semua baris mengandung isi dan makna;
	Syair tidak selesai dalam satu bait;
	Makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya (hampir sama dengan paragraf dalam cerita);
	Pola rimanya a-a-a-a (rima sama);
	Irama terjadi pada setiap pertengahan baris antara empat hingga enam suku kata;

Ciri-ciri Kebahasaan Syair
           Kemendikbud (2004, hal. 183) mengatakan ciri kebahasaan yang terdapat dalam syair sebagai berikut:
Kalimat Perintah, adalah kalimat yang berisi atau bermaksud mem-beri perintah atau suruhan;
	Kalimat saran, adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain (sebaiknya, seyogyanya);
	Kalimat ajakan, adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan (ayo dan mari);
	Kalimat seru, adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati, seper-ti kagum, heran, senang, dan sedih (alangkah, betapa, bukan main);
	Kalimat larangan, adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan (jangan, hidari);
	Kata penghubung
	Kata penghubung tujuan, merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan (supaya, untuk, agar, dan guna);
	Kata penghubung sebab (kausal), menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu (sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu);
	Kata penghubung akibat, konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya;
	Kata penghubung syarat, konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal bias terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi, atau dijalankan.

	Kalimat Tunggal, adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat;
	Kalimat Majemuk, adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih;

	Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara/se-derajat;
	Kalimat majemuk hubungan syarat, ditandai dengan : jika, seandainya, asalkan,apabila, andaikan;
	Kalimat majemuk hubungan tujuan, ditandai dengan : agar, supaya, biar;
	Kalimat majemuk konsensip, ditandai dengan : walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh, pun;
	Kalimat majemuk hubungan penyebaban, ditandai dengan: sebab, karena, oleh karena;


Jenis-jenis Syair
       Menurut situs http://www.pengertianahli.com/2015/04/syair-peng-ertian-ciri-contoh-syair.html. Yang diakses pada 15 April 2015, jenis-jenis syair adalah sebagai berikut.
Syair Panji
         Syair panji adalah syair yang berisi/bercerita tentang keadaan yang terjadi dalam istana (kerajaan), keadaan orang-orang yang ada atau berasal dari dalam istana. 
Contoh: Syair Ken Tambunan

Jika tuan menjadi air
Kakang menjadi ikan di pasir
Kata nin tiada kakanda mungkir
Kasih kakang batin dan lahir


Jika tuan menjadi bulan
Kakang menjadi pungguk merawan
Aria ningsun emas tempawan
Janganlah bercerai apalah tuan

	Syair Romantis

          Syair romantis adalah syair yang berisi tentang percintaan pelipur lara, cerita rakyat. 
Contoh:Syair Bidasari

wahai kau bidadari
bidadari dalam mimpi
bidadari dambaan hati
lama nian kau kunanti

bukan hanya sekedar cinta
bukan pula karna harta
dan bukan untuk nafsu buta
tapi kau untuk ke surge

bidadari pujaanku
kaulah tulang rusukku
pesonamu laksana peluru
menghujam ke dalam kalbu

	Syair Kiasan

           Syair kiasan adalah syair yang menceritakan tentang percintaan antara ikan, burung, bunga, atau buah-buahan yang semuanya itu hanyalah simbolik yang terkandung di dalamnya, kiasan atau sindiran kepada peristiwa tertentu. 
Contoh: Syair Burung Pangguk

Pertama mula Pungguk merindu,
Berbunyilah guruh mendayu-dayu,
Hatinya rawan bercampur pilu,
Seperti dihiris dengan sembilu.

Pungguk bermadah seraya merawan,
“wahai Bulan,terbitlah tuan,
Gundahku tidak berketahuan,
Keluarlah tercelah awan,”

	Syair Sejarah

          Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah terpenting, misalnya tentang peperangan. 
Contoh: 
Syair Negara dipa

Bermula kalam kami tuliskan
Segenap pikiran dicurahkan
Untuk menyusun syair kesejarahan
Merangkai kejadian secara berurutan

Adapun nama syair yang dituliskan
Kerajaan Negaradipa di Kalimantan Selatan
Sebagai bahan pengetahuan
Untuk Saudara, Kawan sekalian

	Syair Agama

          Syair agama adalah syair yang mengandungi tema ajaran ilmu tasawuf. Syair agama tergolong syair terpenting, terbagi menjadi empat, yaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan syair nasihat.
Contoh: Syair Perahu

Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil tubuhmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal diammu

Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
Itulah jalan membetuli insan

Perteguh juga alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengayuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu

Langkah-langkah Menelaah Struktur dan Kebahasaan Syair. 
            Dikutip dari http://bahasaindonesia46.blogspot.co.id/2017/01/cara-cepat-menelaah-struktur-kebahasaan.html ada berapa langkah meelaah struktur dan kebahasaan syair adalah sebagai berikut:
	memperhatikan ciri-ciri syair;
	mencari atau menentukan jenis kalimat yang digunakan;
	keempat larik merupakan isi.


D. Prosedur Penilaian
Pengertian Penilaian
          Nurgiyantoro (2010, hlm. 3) menyatakan bahwa penilaian merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara um-um. Semua kegiatan pembelajaran  yang dilakukan harus selalu diikuti atau disertai dengan kegiatan penilaian.
          Sementara menurut Kunandar (2014, hlm. 35) mengemukakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. 
          Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan pengumpul-an data dari pembelajaran yang telah diikuti untuk mengukur tingkat pencapaian peserta didik serta untuk memberikan gambaran perkembangan belajar dari peserta didik.

Jenis Penilaian yang Digunakan dalam Menelaah Struktur dan Kebaha-saan Syair
            Dalam penilaian bahasa dan sastra Indonesia, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah mendapatkan pembelajaran. Penilaian ini bermacam-macam bentuknya. Dalam pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan syair penulis menggunakan penilaian autentik yang menurut Majid dan Firdaus (2014, hlm. 63) penilaian autentik (authentic assesment) adalah suatu proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan bahwa siswa memahami proses pembelajaran dengan benar.
          Majid dan Firdaus (2014, hlm. 69-77) mengungkapkan ada beberapa jenis penilaian autentik yang diantaranya:
	penilaian proyek 

           Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode/waktu tertentu. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik tiap akhir bab atau tema pelajaran. Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek.


	penilaian kinerja

           Pengamatan atas kinerja peserta didik dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai keterampilan berbahasa peserta didik, dari aspek keterampilan berbicara guru dapat mengobserfasinya pada konteks berpidato, berdiskusi, bercerita dan wawancara.
	penilaian portofolio

             Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bosa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi.
	jurnal

            Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran.
	penilaian tertulis

         Penilaian tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan.
            Dari beberapa jenis penilaian autentik diatas, penulis akan menggunakan Jenis penilaian tertulis dalam pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan syair. Karena tes yang digunakan adalah berupa tes esai/uraian. Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntuk peserta didik untuk mengingat, memahami, mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari, dengan cara uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Penilaian ini dirasa tepat untuk pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan syair karena menurut Majid dan Firdaus alat ini dapat menilai kemampuan, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan.
Aspek yang Dinilai
           Sugiyono (2012, hlm. 99) mengungkapkan kriteria kelayakan alat tes adalah menentukan tingkat kelayakan alat tes, kesesuaian dengan tujuan merupak-an kriteria utama. Tes yang sesuai dengan tujuan adalah tes yang dapat mengukur hasil belajar sesuai dengan yang disarankan oleh tujuan itulah tes yang memenuhi kriteria. Jika terjadi satu atau beberapa tujuan yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, maka itu bukanlah alat ukur yang baik. 

Tabel 2.1
Format Penilaian Hasil Pembelajaran
No.
Aspek yang Dinilai


Bobot


Skor
Nilai



1
2
3
4
5

1.
Ketepatan dalam menuliskan struktur syair.
4





20
2.
Ketepatan  dalam menentukan aspek kebahasaan pada syair.
5





25
3.
Simpulkanlah struktur dan aspek kebahasaan yang terdapat pada syair 
4





20
Jumlah
65










Metode Discovery Learning
Pengertian Discovery Learning
           Menurut Sun dalam Roestiyah (2008, hal. 20) mengatakan, Discovery Learning adalah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip.
     Menurut Hanafiah dan Suhana (2009, hal. 77) mengatakan  discovery merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematika, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud adalah perubahan perilaku.
    Jadi dapat penulis simpulkan bahwa metode discovery adalah suatu metode yang menuntut siswa untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan inovatif sehingga siswa dapat mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis dan logis.

Langkah-langkah Discovery Learning
            Langkah-langkah pembelajaran Metode discovery mempunyai kesamaan dengan langkah-langkah metode inkuiri. Pada dasarnya kedua metode tersebut bersifat penemuan. Menurut Subana dan Sunarti (2000:117), menyatakan langkah-langkah dalam metode penemuan (discovery) adalah sebagai berikut:
Merumuskan masalah
	Menyadari adanya suatu masalah;
	Menjadikan masalah itu sebagai sesuatu yang bermakna atau memiliki

makna tertentu;
	Menjadikan masalah tersebut mengarah pada cara pemecahannya.

	Mengembangkan jawaban tentatif dalam bentuk rumusan hipotesis.

	Melakukan pengkajian dan pengklasifikasian;
	Menghubung-hubungkan berbagai kemungkinan jawaban;
	Menyusun pernyataan hipotesis.

	Menguji jawaban tentatif.

	Merakit bukti-bukti yang ada dengan cara mengidentifikasi, mengumpul-kan, dan mengevaluasi bukti-bukti yang dibutuhkan mengenai derajat ke-serasiannya;
	Menerjemahkan, menafsirkan dan mengklasifikasikan bukti-bukti ter-sebut; 
	Menganalisis mencari hubungan yang satu dengan yang lain, mencatat perbedaan dan persamaannya, serta mengidentifikasi arah, urutan, dan aturannya.

	Mengembangkan suatu kesimpulan.

	Menentukan pola dan hubungan yang bermakna antara hasil jawaban;
	Merumuskan kesimpulan secara jelas.

	Melaksanakan kesimpulan terhadap data atau pengalamann-pengalaman dengan cara:

	Menguji kesimpulan dengan bukti-bukti yang baru;
	Membuat kesimpulan berdasarkan pengujian tersebut.

          Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa ada lima tahap yang harus ditempuh dalam metode disecovery yaitu yang pertama, perumusan masalah untuk dipecahkan pesserta didik, menetapkan jawaban sementara atau pengajuan hipotesis, peserta didik mencari informasi yang berbentuk data, data yang diperlukan harus fakta atau nyata untuk menjawab atau memecahkan masalah dan menguji hipotesis, menarik kesimpulan dari jawaban atau generalisasi, dan yang terakhir menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut.

Kelebihan Metode Discovery Learning
   Metode discovery memiliki beberapa kelebihan seperti diungkapkan oleh Hanifah dan Suhana (2012, hal. 79) menyatakan bahwa kelebihan metode discovery lear-ning adalah sebagai berikut.
	Membantu peserta didik untuk mengembangkan, kesiapan, serta penguasaan kete-rampilan dalam proses kognitif;
	Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dime-ngerti dan mengendap dalam pikirannya;
	Dapat membngkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi;
	Memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemam-

puan dan minat masing-masing;
	Memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses

menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat tebatas.

Kelemahan Metode Discovery Learning
             Metode discovery memiliki beberapa kelemahan menurut Hanifah dan Suhana (2012, hal. 79) mengatakan, kelemahan metode discovery adalah sebagai berikut. 
	Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik;
	Keadaan kelas di kita kenyataannya gemuk jumlah siswanya maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan;
	Ada kritik, bahwa proses dalam metode discovery terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memerhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa.


Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 
            Dalam sebuah penelitian tentunya ada sebuah hasil penelitian terdahulu pernah digunakan oleh orang lain dalam hal yang sama dalam sebuah penelitian. Maka dari itu dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teks yang berbeda dalam penelitiannya namun sama dalam segi metode yang digunakan.

Tabel  2.2
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu yang Sesuai dengan 
Variabel Penelitian yang akan Diteliti

Nama Peneliti
Judul Penelitian Terdahulu
Jenis penelitian
Perbedaan 
persaamaan
Egy Agustini (Penelitian Terdahulu)

Pembelajaran Memahami Struktur dan Kai-dah Teks Eksposisi dengan Menggu-nakan Metode Dis-covery Learning pada Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Bandung.
Skripsi
Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan judul Memahami Struktur dan Kaidah Teks Eksposisi, sedangkan penulis meneliti teks syair.
Pembelajaran dengan menggunakan metode Discovery Learning

Irma Puspitasari
Pembelajaran Membandingkan Teks Eksposisi dengan Teks Persuasi dengan Menggunakan Metode Discovery Learning Paa Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Bandung.
Skripsi
Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan judul Pembelajaran Membandingkan Teks Eksposisi dengan Teks Persuasi, sedangkan penulis meneliti teks syair.
Pembelajaran dengan menggunakan metode Discovery Learning


Kerangka Pemikiran dan Diagram/Skema Paradigma Peneltian
           Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Sugiyono (2013, hal. 91), menga-takan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Permaslaahan yang dihadapi penulis yaitu masih bany-ak siswa yang beranggapan bahawa keterampilan membaca itu membosankan atau pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak menarik. Dari hal tersebutlah yang mem-buat anak tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan keterampilan membaca, padahal membaca merupakan pembelajaran yang dapat menambah wawasan dari seseorang. Guru sebagai pendidik masih menggunakan metode, model atau teknik pembelajaran yang membosankan, sehingga tidak motivasi siswa untuk giat belajar.
             Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan mencoba menggunakan metode discovery learning agar siswa termotivasi untuk meningkatkan keterampi-lan membacanya. Inilah kerangka pemikiran yang penulis simpulkan.
Tabel  2.3
Kerangka Pemikiran
Kondisi Pembelajaran Saat Ini




Guru kurang Mampu dalam menyampaikan Pembelajaran

Model yang digunakan kurang tepat



Kurangnya kemampuan siswa dalam menelaah struktur dan kebahasaan siswa





	
	


Kondisi akhir





Metode pembelajaran yang tepat digunakan yaitu metode Discovery Learning

Kemampuan dalam menelaah struktur dan kebahasaan syair





Kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajran












Kemampuan siswa meningkat dalam pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan syair dengan menggunakan metode Discovery Learning
     
	

            Kerangka pemikiran yang telah penulis rencanakan memiliki fungsi yang sangat penting dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran terseb-ut berfungsi sebagai titik tolak dan pagar pembatas bagi penulis untuk melaksana-kan penelitian agar tidak melenceng dari arah yang sudah direncanakan.

Asumsi dan Hipotesis
Asumsi
          Asumsi dapat disebut juga dengan anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. Anggapan dasar yang penulis tetapkan  sebagai berikut.
	Penulis telah lulus perkuliahan MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), di antaranya: Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama Islam; lulus perkuliahan MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), di antaranya: Pengantar Pendididikan, Profesi Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran, serta Psikologi Pendidikan. Lulus perkuliahan MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), MKKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), yaitu Kebahasaan, Kesusastra-an, Ke-terampilan Berbahasa, Perencanaan Pengajaran, Strategi Belajar Mengajar, dan Evalusi Pengajaran Bahasa; dan MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Ber-masyarakat), yaitu KPB (Kuliah Praktik Bermasyarakat).
	Pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan syair terdapat di dalam kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VII SMP Pasundan 2 Bandung
	Model discovery learning merupakan meru-pakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematika, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud adalah perubahan perilaku. (Hanafiah dan Suhana 2009, hal. 77 )


Hipotesis
         Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah peneliti yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran sua-tu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. 
	Penulis mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran menelaah struktur dan
kebahasaan syair dengan menggunakan metode discovery learning.
	Siswa kelas VII SMP  PASUNDAN 2 Bandung mampu menelaah struktur dan kebahasaan syair dengan tepat.
	Metode discovery learning lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menelaah struktur dan kebahasaan syair pada siswa kelas VII SMP PASUNDAN 2 Bandung. 






