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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kompetensi berbahasa merupakan salah satu kompetensi yang perlu dikuasai 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Selain berguna sebagai penunjang 

kemampuan berkomunikasi, kompetensi berbahasa juga digunakan untuk 

menyampaikan gagasan dan pengetahuan. Jadi, sebelum mengenal materi 

pembelajaran Bahasa Indonesia lebih jauh, peserta didik harus memahami 

kompetensi berbahasa terlebih dahulu. 

Dalam kompetensi berbahasa dikenal keterampilan berbahasa yang di 

dalamnya mencakup empat komponen keterampilan yaitu menyimak (listening 

skill), berbicara (speaking skill), membaca (reading skill), dan menulis (writing 

skill). Setiap keterampilan tersebut saling berhubungan dan berkaitan pada proses 

berpikir peserta didik yang mendasari bahasa. Jika seseorang tidak terampil dalam 

berbahasa maka akan tidak jelas pula jalan pikirannya.  

Tarigan (1980, hlm. 1) mengatakan, “Melatih keterampilan berbahasa berarti 

pula melatih keterampilan berpikir”. Namun dalam praktiknya, proses pembelajar-

an di kelas kurang mengembangkan keterampilan berbahasa peserta didik karena 

pembelajaran cenderung menuntut peserta didik untuk memerhatikan dan 

memahami penjelasan guru sehingga peserta didik pun kurang terampil dalam 

berpikir. 

Salah satu keterampilan yang sulit dikuasai dan kurang diminati peserta didik 

adalah menulis. Hal ini senada dengan pendapat Nurgiyantoro dalam Kusmaniyah 

(2012, hlm. 109) yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan keterampilan 

berbahasa yang lain (menyimak, berbicara, dan membaca), menulis lebih sulit 

dikuasai. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan menulis peserta didik di 

lapangan masih rendah. 

Sedangkan menurut Canale dan Swaim dalam Yogyantoro (2016, hlm. 1), 

keterampilan menulis dapat dipandang sebagai salah satu keterampilan bahasa 

yang kompleks. Kegiatan menulis paling tidak melibatkan aspek penggunaan 
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bahasa dan pengolahan isi, sehingga peserta didik merasa kesulitan menuangkan 

hal-hal pokok ke dalam bentuk sebuah tulisan. Padahal menulis sangat penting 

untuk pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir secara kritis 

serta memudahkan untuk menjelaskan persepsi terhadap suatu masalah yang ada 

di dalam pikiran. 

D’Angelo dalam Tarigan (1980, hlm. 23) berpendapat, “Belajar menulis 

adalah belajar berpikir dalam/dengan cara tertentu”. Dapat dikatakan bahwa 

seseorang yang pandai menulis adalah seseorang yang kreatif dalam mem-

proyeksikan pikirannya. Agar dapat memproyeksikan pikiran tersebut maka 

dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan penting sebagai bahan 

acuan penulisan sedangkan pengalaman berfungsi sebagai sumber utama 

penulisan yang hanya bisa dihayati dan dirasakan oleh panca indera setiap orang 

lain. Dengan kata lain, setiap orang sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk 

menulis. 

Kemampuan menulis inilah yang perlu dikembangkan dan dilatih dalam diri 

peserta didik terutama di sekolah. Selain bermanfaat untuk metakognitif peserta 

didik, hal ini juga sebagai salah satu perwujudan dari pendekatan kurikulum 2013 

yaitu High Order Think Skill (HOTS) yang memungkinkan siswa tidak hanya 

memahami tapi juga mampu menciptakan suatu karya. 

Dalam kesempatan ini, penulis menggunakan teks resensi sebagai upaya 

penerapan kemampuan menulis peserta didik. Alasan penulis menggunakan teks 

resensi sebagai bahan pembelajaran adalah  teks resensi merupakan salah satu teks 

yang cukup sulit dibandingkan meteri lainnya karena menuntut peserta didik 

untuk dapat menilai hasil karya orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Keraf 

(1971, hlm. 274) yang mengatakan, “Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan 

mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku”. 

Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak karya yang diciptakan baik berupa 

buku, film, maupun musik. Hal ini juga dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk 

peserta didik di sekolah. Harapan penulis adalah selain peserta didik dapat 

menikmati karya-karya tersebut, tetapi mampu mengapresiasi bahkan mencipta-

kan karya-karya baru yang serupa. Salah satu caranya bisa berupa membuat 

resensi atau ulasan terhadap karya-karya tersebut. Lewat menulis resensi peserta 



3 
 

 
 

didik dapat berperan aktif, mampu menilai karya orang lain dan mampu 

menghasilkan suatu karangan atau tulisan berdasarkan karya-karya tersebut. 

Namun, kurangnya pemahaman peserta didik membuat mereka kesulitan 

ketika akan membuat suatu resensi. Hal ini diungkapkan oleh Kusmaniyah (2012, 

hlm. 109) bahwa kesulitan tersebut tampak pada ketidaktahuan peserta didik 

tentang apa yang harus ditulis dalam resensi dan bagaimana format penulisan 

resensi. Padahal penguasaan kemampuan menulis resensi buku sangat diperlukan 

karena materi mengenai teks resensi terdapat di Kurikulum 2013. Suatu resensi 

yang baik dan benar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai buku yang 

diresensi untuk pembaca, serta dapat mendorong pembaca resensi untuk turut 

serta membaca buku yang diresensi. 

Keraf (1971, hlm. 275) berpendapat bahwa dengan menemukan dan menilai 

kaitan antara tujuan penulis serta realisasinya dalam seluruh karangan maka 

penulis resensi akan mempunyai bahan yang cukup kuat untuk dapat 

menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Sehingga terkadang menulis resensi 

menjadi begitu sulit, karena penulis resensi tidak memahami tujuan pengarang 

aslinya dalam menulis buku dan tidak menyadari sepenuhnya maksud dari resensi 

tersebut. Oleh sebab itu, seorang guru perlu membimbing peserta didik untuk 

memahami tujuan pengarang suatu buku atau karya dan tujuan yang tergambar 

dalam isi karya tersebut.  

Menulis resensi juga dapat dijadikan sebagai sarana mencurahkan ide dan 

gagasan. Peserta didik diarahkan untuk menganalisis suatu karya untuk kemudian 

dituangkan ke dalam bentuk gagasan-gagasan dan terakhir mengevaluasi hasil 

karya tersebut dan membuat kesimpulan. Menyusun karya resensi tidak hanya 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan menulis peserta 

didik. Namun juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik.  

Fisher (2009, hlm. 13) menyimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan 

berpikir evaluatif yang mencakup kritik maupun berpikir kreatif. Kemampuan 

berpikir kritis penting dikembangkan agar peserta didik menjadi aktif, kreatif dan 

kritis. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas maka pembelajaran menulis resensi 
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dapat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir 

kritis. 

Dalam penelitian ini, karya yang digunakan sebagai bahan penyusunan 

resensi adalah karangan. Salah satu contoh karangan yang dapat digunakan 

sebagai objek penyusunan resensi adalah teks cerita pendek. Hal ini dikarenakan 

wujudnya berbentuk pendek sehingga bisa dibaca dalam waktu yang singkat. 

Selain itu tema yang digunakan dalam cerpen cukup sederhana dengan 

penggambaran cerita yang tidak berbelit-belit. Konfliknya pun sedikit dengan 

penggunaan tokoh yang sedikit pula sehingga lebih mudah untuk memahami 

tujuan pengarang dalam menulis resensi dari cerita pendek tersebut.  

Agar hasil yang dicapai lebih baik, maka dalam pembelajaran menulis resensi 

dari cerita pendek memerlukan penggunaan metode belajar yang tepat dan efektif. 

Sumadji (2015, hlm. 654) mengungkapkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran  

membutuhkan banyak hal termasuk adanya metode yang dapat mencapai tujuan 

belajar secara efektif dan efisien. Kurangnya inovasi dalam metode yang sering 

digunakan menyebabkan pembelajaran cenderung tidak menarik dan tidak 

meningkatkan pemahaman peserta didik. Seorang guru harus inovatif dan kreatif 

dalam menggunakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil 

belajar dan kemampuan peserta didik.  

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Think Pair and Share 

(TPS) yang mengutamakan elemen interaksi pembelajara kooperatif. Karena 

elemen ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan respon peserta 

didik. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif 

dalam bekerja sama dan saling berbagi informasi. Untuk menjadikan peserta didik 

yang memahami penyusunan teks resensi yang baik, peserta didik harus terlibat 

langsung agar mampu mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis dan logis.  

Selain itu, metode ini juga mampu mengembangkan kemapuan berpikir kritis 

peserta didik. Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang perlu 

dikembangkan dalam diri peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat Fisher 

(2009, hlm.13) yang mengatakan bahwa berpikir kritis merupakan berpikir 

evaluatif yang mencakup kritik maupun berpikir kreatif, sehingga kurangnya 
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pengembangan kemampuan berpikir kritis menyebabkan peserta didik menjadi 

tidak kreatif. 

Lewat proses berpikir dan berbagi, peserta didik diarahkan untuk mampu 

menginterpretasi dan menganalisis informasi-informasi yang diberikan oleh 

pasangannya. Peserta didik akan lebih terampil dalam mengolah informasi yang 

ada.  Maka dari itu, metode Think Pair and Share (TPS) dinilai penting dan efektif 

digunakan untuk diterapkan dalam pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita 

pendek. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud 

melaksanakan penelitian dengan judul “Pembelajaran Menyusun Teks Resensi 

dari Cerita Pendek sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dan Kemampuan 

Berpikir Kritis dengan Metode Think Pair and Share (TPS) pada Peserta Didik 

Kelas XI SMA Nasional Bandung Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada pembahasan ini penulis hendak menjelaskan permasalahan-

permasalahan yang lebih ringkas atau biasa disebut identifikasi masalah. 

Identifikasi masalah merupakan titik temu yang memperlihatkan adanya masalah 

penelitian oleh penulis ditinjau dari sisi keilmuan, bentuk, serta banyaknya 

masalah yang dapat diidenti-fikasi oleh penulis. Identifikasi masalah juga 

merangkum semua permasalahan menjadi lebih sederhana. 

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Rendahnya minat dan kemampuan peserta didik dalam menulis menyebabkan 

peserta didik kesulitan dalam menulis. 

2. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam membuat teks resensi 

menyebabkan peserta didik kesulitan dam membuat teks resensi. 

3. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran menyebabkan pembelajaran 

jadi tidak menarik. 

4. Kurangnya pengembangan kemampuan dalam berpikir kritis menyebabkan 

peserta didik menjadi pasif, tidak kreatif dan kurang kritis. 
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Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

mencoba menerapkan metode pembelajaran Think Pair and Share (TPS) dalam 

pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek. Agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mengasilkan kegiatan pembelajaran 

yang efektif. Oleh sebab itu, penulis bermaksud memperkenalkan metode Think 

Pair and Share (TPS). 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan 

diteliti, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat. Perumusan masalah 

mencerminkan hubungan antara variabel-variabel dan dapat dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan. Masalah yang diteliti perlu dirumuskan secara spesifik agar 

masalah dapat dijawab secara akurat. Sedangkan jawaban atas permasalahan dapat 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Tanpa perumusan masalah, suatu penelitian tidak akan membuahkan hasil. 

Karena tidak ada masalah yang harus dirumuskan untuk kemudian diteliti. Oleh 

sebab itu, rumusan masalah harus berkaitan erat dengan masalah, karena setiap 

rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dipaparkan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Mampukah penulis merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran 

menyusun teks resensi dari cerita pendek pada peserta didik kelas XI SMA 

Nasional Bandung tahun pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan metode 

Think Pair and Share (TPS)? 

2. Mampukah peserta didik kelas XI SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 

2017/2018 menyusun teks resensi dari cerita pendek dengan tepat? 

3. Efektifkah metode Think Pair and Share (TPS) apabila diterapkan dalam 

pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek di kelas XI SMA 

Nasional Bandung tahun pelajaran 2017/2018? 

4. Apakah metode Think Pair and Share (TPS) mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI SMA Nasional Bandung 

tahun pelajaran 2017/2018? 
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5. Adakah perbedaan hasil belajar dan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

pada pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek antara 

diterapkannya metode Think Pair and Share (TPS) dengan metode diskusi 

sebagai kelas kontrol di kelas XI SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 

2017/2018? 

Berdasarkan rumusan maslah tersebut, penulis dapat memfokuskan penelitian 

pada pencarian jawaban ilmiah atas permasalahan yang telah dijelaskan penulis. 

Dengan begitu, pada akhir penelitian akan didapatkan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah 

tersebut akan dijawab dalam hipotesis. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang menunjukkan adanya hasil yang 

diperoleh setelah melakukan penelitian. Tujuan penelitian dapat dikatakan 

berhasil apabila memiliki tujuan yang dapat dijadikan pedoman penelitian dalam 

menentukan arah yang harus ditinjau dalam melakukan penelitian tersebut. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. untuk menguji kemampuan penulis dalam merencanakan, melaksanakan dan 

menilai pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek yang dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis peserta didik kelas XI 

SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 2017/2018 dengan menggunakan 

metode Think Pair and Share (TPS); 

2. untuk menguji kemampuan peserta didik kelas XI SMA Nasional Bandung 

tahun pelajaran 2017/2018 dalam menyusun teks resensi dari cerita pendek 

dengan tepat; 

3. untuk menguji keefektifan metode Think Pair and Share (TPS) apabila 

diterapkan dalam pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek di 

kelas XI SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 2017/2018; 

4. untuk memperoleh gambaran mengenai peran metode Think Pair and Share 

(TPS) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI 

SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 2017/2018; dan 
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5. untuk memperoleh gambaran mengenai perbedaan hasil belajar peserta didik 

kelas XI SMA Nasional Bandung tahun pelajaran 2017/2018 antara diterapkan-

nya metode TPS dengan metode diskusi sebagai kelas kontrol dalam 

pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek. 

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan di atas merupakan tujuan yang nantinya 

harus tercapai dan membuahkan hasil lewat penelitian ini. Adapun tujuan yang 

terarah akan mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan 

tujuan yang telah diharapkan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah terurai tujuan penelitian yang terarah, maka diharapkan penelitian ini 

akan menghasilkan manfaat. Manfaat penelitian dapat menjelaskan manfaat yang 

dapat dicapai setelah melakukan penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis merupakan hasil pemikiran yang ditujukan untuk 

pengembangan pengetahuan secara ilmiah. Manfaat teoretis disebut juga sebagai 

manfaat akademis. Yaitu manfaat yang membantu kita untuk memahami suatu 

hasil kajian atau teori ilmu tertentu.  

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan 

sumbangan pemikiran sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang 

dapat dijadikan kajian bagi insan akademik, khususnya yang sedang mempelajari 

materi yang berkaitan dengan pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita 

pendek sebagai upaya meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis dengan 

menggunakan metode Think Pair and Share (TPS). 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat atau lembaga tertentu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Manfaat praktis juga dapat berupa masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai 

usaha dalam mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk penulis, peserta didik, 

guru, dan penelitian lanjutan. 
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a. Manfaat untuk Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman penulis dalam melaksanakan penelitian pem-

belajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek dengan menggunakan 

metode TPS sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. 

b. Manfaat untuk Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang sesuai dan 

menarik bagi peserta didik. Pembelajaran ini diarahkan agar peserta didik 

menjadi aktif, kreatif, kritis dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu pembelajaran ini juga 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik agar 

peserta didik terbiasa dalam menganalisis dan mengevaluasi, terutama dalam 

hal pembelajaran. 

c. Manfaat untuk Guru 

Untuk guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan alternatif dalam 

melaksanakan pembelajaran menyusun teks resensi dari cerita pendek. Karena 

lewat penelitian ini, metode Think Pair and Share (TPS) akan diuji 

keefektifannya. 

d. Manfaat untuk Penelitian Lanjutan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan teori 

untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan judul penelitian yang 

serupa. 

Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan beberapa manfaat yang diutarakan 

oleh penulis. Manfaat yang dijelaskan merupakan salah satu pedoman penulis 

dalam melaksanakan penelitian menyusun teks resensi dari cerita pendek 

menggunakan metode TPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik.  

Hasil akhir penelitian ini, dari segi teoretis maupun praktis, dapat bermanfaat 

untuk banyak orang terutama insan-insan pendidikan dibidang bahasa dan sastra 

Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan penelitian ini juga akan 

bermanfaat untuk umum khususnya insan penggiat ilmu pengetahuan. 
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F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, terdapat istilah-istilah yang dapat didefinisikan. Definisi 

operasional merupakan penjabaran dan tafsiran data sehingga tidak terjadi 

kekeliruan dalam judul dan masalah penelitian. Definisi opersional juga dapat 

diartikan sebagai pedefinisian secara terencana. Secara operasional, istilah-istilah 

tersebut dapat didefinikan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran adalah suatu upaya sistematis yang bersifat interaktif dan 

komunikatif yang melibatkan pendidik, peserta didik, sumber belajar, dan 

lingkungan yang memungkinkan terciptanya proses belajar agar terwujudnya 

tujuan yang diharapkan; 

2. Menyusun adalah suatu kegiatan merencanakan dalam memproses data yang 

dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur; 

3. Teks resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya 

atau buku; 

4. Cerita pendek adalah cerita yang wujudnya berbentuk pendek dan habis dalam 

sekali baca; 

5. Berpikir kritis adalah kemampuan menginterpretasi, menganalisis dan meng-

evaluasi yang bersifat terampil dan aktif; 

6. Metode pembelajaran merupakan cara atau pola yang khas dalam 

memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan agar terjadi proses 

pembelajaran pada diri peserta didik; dan 

7. Think Pair and Share (TPS) merupakan metode pembelajaran yang dirancang 

untuk mempengaruhi interaksi peserta didik. Baik dalam berpikir, bekerja sama 

maupun dalam berbagi informasi. 

Berdasarkan uraian berikut, penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran 

menyusun teks resensi dari cerita pendek untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dengan menggunakan metode Think Pair and Share (TPS) adalah 

pembelajaran dalam menyusun suatu karangan ulasan dari suatu cerita pendek 

secara sistematis yang mengarahkan peserta didik untuk aktif, kreatif, mampu 

bekerja sama dan kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi di dalam kelompok 

pembelajaran. 
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G. Sistematika Skripsi 

       Sistematika skripsi merupakan bagian yang memuat sistematika penulisan 

skripsi. Pada bagian ini juga menggambarkan kandungan setiap bab, urutan 

penulisan, serta hubungan antara satu bab dengan bab lainnya dalam membentuk 

sebuah kerangka utuh skripsi. Skripsi ini terdiri atas lima bab. 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini dibuat untuk mengantarkan awal pembahasan suatu masalah kepada 

pembaca. Inti dari bagian ini adalah pernyataan tentang masalah penelitian. 

Sebuah penelitian dilakukan karena terdapat masalah yang perlu dikaji secara  

mendalam. Permasalahan ini timbul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan 

dan kenyataan. Lewat pendahuluan, pembaca akan memahami gambaran arah 

permasalahan dan pembahasan. Bagian pendahuluan ini merupakan bagian awal 

dari skripsi yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan 

sistematika skripsi.  

BAB II Kajian Teoretis dan Kerangka Pemikiran 

Bab kajian teoretis berisi deskripsi tentang hasil kajian atas teori, konsep, 

kebijakan, dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yang 

sesuai dengan maslaah penelitian. Melalui kajian teori peneliti merumuskan 

definisi konsep dan definisi operasional variabel. Kajian teori dilanjutkan dengan 

perumusan kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan dari variabel-

variabel yang terlibat dalam penelitian. 

Bagian-bagian yang termasuk dalam bab kajian teoretis di antaranya kajian 

teori dan kaitannya dengan pembelajaran yang akan diteliti, hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang sesuai dengan variabel penelitian yang akan diteliti, kerangka 

pemikiran dan diagram/skema paradigma penelitian serta asumsi dan hipotesis 

penelitian atau pertanyaan penelitian. 

BAB III Metode Penelitian dan Instrumen Penelitian 

Bab ini menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah-langkah dan 

cara yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan memeroleh simpulan. 

Bab ini berisi tentang metode dan desain penelitian, instrumen penelitian dan 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta prosedur penelitian. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah dicapai serta 

pembahasan penelitian. Esensi dari bagian temuan hasil penelitian adalah uraian 

tentang data yang terkumpul, subjek dan objek penelitian, hasil pengolahan data 

serta analisis hasil pengolahan data. Uraian dalam bab ini merupakan jawaban 

secara rinci terhadap rumusan masalah dan hipotesis penelitian disertai dengan 

pembahasan terhadap hasil penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menyajikan kesimpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian 

dan saran penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil analisis temuan 

penelitian. Simpulan merupakan uraian yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian. Simpulan harus 

menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pada 

bagian simpulan disajikan pemaknaan peneliti terhadap semua hasil dan temuan 

penelitian. 

Demikianlah sistematika ini dibuat berdasarkan panduan penulisan karya tulis 

ilmiah yang telah disepakati. Oleh karena itu penulis berusaha menyusun karya 

tulis ini sebaik mungkin. Penyusunan yang baik dan sistematis dimaksudkan agar 

karya tulis ini dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca. 


