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ABSTRAK 

 

SARMI. NIM. 14PSC01639 PEMBELAJARAN MENULIS TEKS 

PENGUMUMAN (Studi Kasus di kelas VII SMP Muhammadiyah Program 

Khusus Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Tahun 

Pelajaran 2015/2016). Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa, 

Program Pascasarjana Universitas Widyadharma Klaten, 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis 

teks pengumuman di kelas VII  SMP  Muhammadiyah  Program  Khusus  

Pracimantoro,  Kecamatan  Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 

2015/2016; dan 2) mengetahui kelengkapan perangkat pembelajaran menulis teks 

pengumuman di kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro, 

Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2015/2016 yang 

berlangsung seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Penelitian ini 

dilaksanakan di kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus Kecamatan 

Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian dilaksanakan tiga bulan, yaitu 

bulan Oktober 2015 sampai Desember 2015. Data penelitian bersumber dari proses 

pembelajaran menulis teks pengumuman pada kelas VII SMP Muhammadiyah 

Program Khusus Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Dalam penelitian ini data utamanya adalah silabus, materi ajar,  rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), alat tes, hasil tes, pekerjaan siswa tentang menulis teks 

pengumuman, hasil wawancara dengan guru dan siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan pembelajaran menulis teks 

pengumuman di kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro 

berlangsung lancar namun masih ada beberapa kekurangan di antaranya proses 

pembelajaran yang terkesan monoton dan kurang diminati siswa, tidak adanya 

evaluasi pembelajaran di kegiatan akhir dan guru tidak memberi kesempatan siswa 

untuk kerja kelompok; 2) Perangkat pembelajaran yang dibuat guru dalam 

pembelajaran menulis teks pengumuman berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

dan Silabus Pembelajaran: a) RPP yang dibuat guru kurang sinkron dengan 

pelaksanaan pembelajaran yaitu pada media pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

apa yang digunakan  guru dalam pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang tidak 

dicantumkan dalam RPP; b) Silabus pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum 

hanya saja kurang ada adanya tanda tangan kepala sekolah sebagai legalisasi.  

 

Kata kunci: pembelajaran, menulis, teks pengumuman.  
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ABSTRACT 
 

Sarmi. NIM. 14PSC01639 LEARNING TO WRITE OF ANNOUNCEMENT 

TEXT (Case Study in class VII SMP Muhammadiyah Special Program 

Pracimantoro, District Pracimantoro, Wonogiri, in the 2015/2016 academic year). 

Thesis.  

 

This study aims to: 1) investigate the implementation of learning to write 

announcement text in class VII SMP Muhammadiyah Special Program Pracimantoro, 

District Pracimantoro, Wonogiri in the academic year 2015/2016; and 2) determine 

the completeness of the study write of announcement text in class VII SMP 

Muhammadiyah Special Program Pracimantoro, District Pracimantoro, Wonogiri in 

the academic year 2015/2016. 

This type of research is qualitative research The research was conducted in 

class VII SMP Muhammadiyah Special Programme Pracimantoro District of 

Wonogiri. The research was conducted three months, the month of October 2015 to 

December 2015. Data were derived from the process of learning to write of 

announcement text in class VII SMP Muhammadiyah Special Programme 

Pracimantoro Wonogiri Academic Year 2015/2016. In this study data are primarily 

syllabus, teaching materials, lesson plan (RPP), test tools, test results, students work 

on writing of announcements text, interviews with teachers and students. 

The results showed that: 1) Implementation of learning to write of 

announcement text in class VII SMP Muhammadiyah Special Programme 

Pracimantoro gone smoothly but there are still some shortcomings among the 

learning process seem monotonous and less interested students, no evaluation of 

learning at the end of activities and the teacher did not for give students' opportunities 

for group work; 2) The study made teacher in the of announcement text in the form of 

lesson plans and syllabus Learning: a) RPP made teachers less in synchronous with 

the implementation of learning is the instructional media that are not in accordance 

with what is used by teacher in the learning and evaluation of learning that is not 

included in the RPP; b) Syllabus learning is in conformity with the curriculum but 

there is no signature of the principal as legalization.  

 

Keywords: teaching, writing, text announcements. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Bahasa merupakan sarana komunikasi paling utama bagi manusia. Melalui 

bahasa seseorang dapat mengungkapkan segala isi pikiran, perasaan, gagasan, ide, 

dan pesan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam perannya sebagai sarana 

komunikasi, maka bahasa tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari manusia. 

Demikian dekatnya tali kehidupan bagi manusia, maka tepat diungkapkan bahwa 

bahasa dan manusia seperti dua sisi mata uang. Bahasa dalam dunia pendidikan 

merupakan aspek penting yang menjadi sasaran pembelajaran, baik di tingkat SD, 

SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi. Dalam fungsinya sebagai sarana 

komunikasi, pemelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan 

maupun tertulis. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika guru bahasa Indonesia 

senantiasa membelajarkan anak didiknya untuk terampil berbahasa, baik lisan 

maupun tertulis dengan harapan siswa memiliki kompetensi berbahasa yang baik 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar keterampilan menulis 

teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik, dan benar perlu dimiliki oleh 

setiap siswa, tetapi pada pemelajaran menulis teks pengumuman dengan bahasa yang 

efektif, baik, dan benar kecenderungan siswa menganggap remeh dan malas sehingga 

membuat pemelajaran menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik, 
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dan benar selama ini kurang produktif, dalam arti manfaat atau hasil dari pemelajaran 

menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik, dan benar hanya sebatas 

pengetahuan bagi siswa. Untuk mencapai kompetensi tersebut siswa harus mencapai 

beberapa indikator, yaitu (1) mampu menentukan pokok-pokok pengumuman, (2) 

mampu menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif. Berdasarkan hasil 

observasi di lapangan, siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus 

Pracimantoro masih mengalami kesulitan dalam menentukan pokok-pokok menulis 

teks pengumuman seperti struktur pengumuman kurang lengkap, sasaran 

pengumuman kurang tepat serta bahasa dalam menulis teks pengumuman masih 

kurang jelas. Disamping itu, siswa belum mampu menggunakan bahasa yang efektif 

sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia dalam menulis teks pengumuman 

        Siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro 

mengalami kesulitan dalam menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, 

baik, dan benar. Kesulitan tersebut antara lain siswa belum mampu mengemas ide 

dan menuangkannya ke dalam bentuk teks pengumuman yang mudah dimengerti 

pembaca. Siswa cenderung berputar-putar untuk menuliskan kalimat dalam 

pengumuman yang mereka kehendaki. Hal itu menyebabkan teks pengumuman yang 

mereka tulis kurang efektif. Siswa belum mampu menulis teks pengumuman yang 

baik dengan susunan teks pengumuman yang benar. Siswa juga belum mampu 

menggunakan bahasa yang benar dan baku sesuai bahasa Indonesia. Penyebab 

kesulitan tersebut antara lain kurangnya pelatihan siswa dan adanya anggapan bahwa 

keterampilan menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik, dan benar 

itu tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan keterampilan menulis lain. Kesulitan 

ini juga disebabkan oleh kekurangtepatan guru dalam memilih teknik pemelajaran 
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menulis teks pengumuman. Guru menggunakan teknik yang sama dari tahun ke tahun 

sehingga tidak ada variasi dalam pembelajaran. Dalam pemelajaran menulis teks 

pengumuman guru hanya menggunakan teknik ceramah dan penugasan. Kemampuan 

dan keterampilan menulis setiap indivudu tidaklah sama, demikian juga yang terjadi 

pada setiap peserta didik. Ini disebabkan karena minat dan kemauan peserta didik 

untuk menulis rendah. Mereka menghadapi suatu permasalahan yang berat, setiap ada 

tugas menulis suatu teks tertentu hasilnya jauh dari yang penulis harapkan.  

  Kurangnya variasi teknik dalam pembelajaran membuat siswa menjadi cepat 

bosan dan tidak berkonsentrasi. Penyebab kesulitan tersebut antara lain kurangnya 

siswa berlatih dan adanya anggapan bahwa keterampilan menulis teks pengumuman 

dengan bahasa yang efektif, baik, dan benar itu tidaklah terlalu penting dibandingkan 

dengan keterampilan menulis lain. Guru menggunakan teknik yang sama dari tahun 

ke tahun sehingga tidak ada variasi dalam pembelajaran. Menurut UU Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dalam pemelajaran menulis teks pengumuman guru 

hanya menggunakan teknik ceramah dan penugasan. Kurangnya variasi teknik dalam 

pembelajaran membuat siswa menjadi cepat bosan dan tidak tertarik. Kebosanan dan 

ketidaktertarikan ini berimbas pada malasnya siswa untuk berlatih menulis teks 

pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik, dan benar. Kemalasan dan 

ketidaktertarikan ini membuat keterampilan menulis teks pengumuman dengan 

bahasa yang efektif, baik, dan benar siswa rendah. 

        Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik perhatian penulis untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pembelajaran berbicara dengan 

mengambil judul penelitian “Pembelajaran Menulis Teks Pengumuman Kelas VII 

SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro 
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Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2015/2016”. Adapun alasan yang mendorong 

peneliti untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut karena SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro belum pernah diadakan penelitian 

pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu penelitian ini dilandasi masalah-masalah 

yang ditemukan saat observasi awal mengenai pembelajaran menulis teks 

pengumuman yang belum dikuasai siswa kelas VII serta hubungannya dengan 

metode pembelajaran yang diterapkan guru Bahasa Indonesia yang dapat 

mempengaruhi kondisi belajar siswa di kelas.  

 

 

B. Identifikasi Masalah 

             Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menunjukkan adanya beberapa 

masalah dalam pembelajaran menulis teks pengumuman di SMP Muhammadiyah 

Program Khusus Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Agar 

lebih jelas, maka masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Siswa jarang berlatih menulis teks pengumuman dengan bahasa yang efektif, baik 

dan benar.  

2. Siswa masih kurang paham dengan penulisan ejaan, tanda baca, kalimat efektif, 

dan pilihan kata yang baik dan benar.  

3. Siswa merasa kesulitan pada saat harus menuliskan ide menjadi teks 

pengumuman.  

4. Guru dinilai masih kurang dalam menerapkan teknik yang tepat dalam 

pembelajaran menulis teks pengumuman. Hal ini mengakibatkan siswa merasa 

bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan.  
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C. Batasan Masalah   

             Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua masalah diteliti, 

mengingat terbatasnya waktu, tenaga, biaya, dan pikiran, oleh karena itu agar bisa 

terfokus dan mendalam, maka penelitian ini dibatasi pada masalah nomor 4. Nomor 4 

(Guru dinilai belum mampu menciptakan teknik yang tepat dan bervariasi dalam 

pemelajaran menulis teks pengumuman,  hal ini  mengakibatkan  siswa merasa bosan  

dan tidak tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. 

        Adapun alasan dipilihnya 4 dikarenakan pada poin tersebut dititik beratkan 

pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran melalui teknik yang sesuai. 

Penggunaan teknik pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mempengaruhi 

masalah-masalah lain yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah, khususnya 

pada kompetensi siswa dalam pemahaman serta kemampuannya menulis teks 

pengumuman.  

 

D. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menulis teks pengumuman di kelas VII 

SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, 

Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2015/2016? 

2. Mengapa pelaksanaan pembelajaran menulis teks pengumuman di kelas VII SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro berlangsung seperti saat peneliti 

melakukan observasi? 
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3. Bagaimana kelengkapan perangkat pembelajaran menulis teks pengumuman di 

kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro, Kecamatan 

Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2015/2016? 

 

E. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis teks pengumuman di kelas 

VII  SMP  Muhammadiyah  Program  Khusus  Pracimantoro,  Kecamatan  

Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui penyebab pelaksanaan pembelajaran teks pengumuman yang 

berlangsung di kelas VII SMP  Muhammadiyah  Program  Khusus  

Pracimantoro,  Kecamatan  Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 

2015/2016. 

3. Untuk mengetahui kelengkapan perangkat pembelajaran menulis teks 

pengumuman di kelas VII SMP Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro, 

Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2015/2016 yang 

berlangsung seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan.  

 

F. Manfaat Penelitian 

            Setelah penelitian ini dilaksanakan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan semangat,  motivasi, dorongan dan bisa mengembangkan  wawasan ilmu  

pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi guru, sekolah sebagai berikut.  
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1. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam upaya 

meningkatkan pembelajaran menceritakan hasil pengamatan yang terjadi di 

sekitar yang disampaikan secara lisan. 

2. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak sekolah untuk 

memotivasi semangat para guru untuk mengadakan penelitian sejenis, sehingga 

dapat meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

     Dari hasil penelitian dan pembahasan keseluruhan proses pembelajaran menulis 

teks pengumuman di kelas VII SMP Muhammdiyah Program Khusus Pracimantoro 

kecamatan Pracimantoro kabupaten Wonogiri dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pelaksanaan pembelajaran menulis teks pengumuman di kelas VII SMP 

Muhammadiyah Program Khusus Pracimantoro berlangsung lancar namun masih 

ada beberapa kekurangan di antaranya proses pembelajaran yang terkesan 

monoton dan kurang diminati siswa, tidak adanya evaluasi pembelajaran di 

kegiatan akhir dan guru tidak memberi kesempatan siswa untuk kerja kelompok.  

2. Pembelajaran menulis teks pengumuman di kelas VII SMP Muhammadiyah 

Program Khusus Pracimantoro berlangsung seperti saat peneliti melakukan 

penelitian dikarenakan kebiasaan guru menerapkan metode tanya jawab dan 

mengunakan pendekatan individu dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran. 

Tidak diterapkannya metode kelompok karena menurut guru Bahasa Indonesia 

metode kelompok menyita banyak waktu dan juga membuat kelas menjadi gaduh.  

3. Kelengkapan perangkat pembelajaran yang dibuat guru dalam pembelajaran 

menulis teks pengumuman berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Silabus 

Pembelajaran: a) RPP yang dibuat guru kurang sinkron dengan pelaksanaan 

pembelajaran yaitu pada media pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang 

digunakan  guru dalam pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang tidak 
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dicantumkan dalam RPP; b) Silabus pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum 

hanya saja kurang ada adanya tanda tangan kepala sekolah sebagai legalisasi.  

 

B. Implikasi  

 Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber acuan dalam 

pengembangan pembelajaran menulis teks pengumuman siswa di sekolah. Kegiatan 

belajar mengajar (KBM) bahasa Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip 

praktik pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki, kebutuhan peserta didik, keadaan sekolah, dan 

tuntutan kehidupan di masa depan. Dengan demikian, guru mampu mengembangkan 

gagasan tentang strategi mengajar yang sesuai dengan standar yang diharapkan 

dengan materi ajar yang aktual. Beberapa implikasi yang dapat dimunculkan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.  Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa guru perlu menerapkan strategi 

pembelajaran yang tepat agar pembelajaran tidak berlangsung monoton dan 

berdaya tarik terhadap siswa agar pembelajaran menjadi lebih hidup. Tidak 

adanya evaluasi dalam pembelajaran juga menjadi faktor bahwa strategi 

pembelajaran yang diterapkan guru masih kurang. Karena evaluasi pembelajaran 

merupakan acuan ketercapaian belajar untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran, sehingga akan ditemukan beberapa kelebihan 

maupun kelemahan yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pembelajaran 

berikutnya.  

2.  Hasil penelitian juga dapat diimplikasikan pada aspek pendekatan guru yang 

harus sesuai dengan kondisi kelas dan siswa. Pendekatan individu yang dilakukan 
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guru tidak bisa digunakan secara mendasar untuk melakukan motivasi kepada 

siswa, karena pendekatan individu hanya dapat dilakukan guru ketika mendapati 

siswa yang lebih menonjol dari sisi prestasi dan juga dari sisi psikologis. 

Pendekatan umum yang dapat dilakukan guru adalah pendekatan kelompok, di 

mana pendekatan ini dapat diterapkan pada siswa yang mampu bekerjasama 

dalam kelompoknya sehingga siswa tidak cenderung berpusat kepada guru 

sebagai sumber belajar namun tidak menutup kemungkinan siswa dapat menyerap 

lebih dalam ilmu dari teman sebayanya dalam sebuah kelompok tersebut.   

3. Kelengkapan administrasi yang dimiliki guru merupakan hal penting dalam 

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses 

pelaporan. Hal ini mengingat bahwa peran adminstrasi pendidikan dalam 

pembelajaran sangatlah penting. Perangkat pembelajaran juga dapat membantu 

memberi panduan, serta teknik mengajar seorang guru juga dapat berkembang. 

Selain itu guru juga dapat mengevaluasi sejauh mana perangkat pembelajaran 

yang sudah dirancang dapat teraplikasi dengan baik, dalam pelajaran yang 

berlangsung didalam kelas. Perangkat pembelajaran juga dapat meningkatkan 

profesionalisme seorang guru, karena seorang guru harus mengembangkan serta 

menggunakan perangkat pembelajarannya semaksimal mungkin dan memperbaiki 

segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran melalui perangkatnya. 

Perangkat pembelajaran juga dapat mempermudah seorang guru didalam proses 

fasilitasi pembelajaran, karena dengan perangkat pembelajaran guru juga dapat 

menyampaikan materi tanpa harus banyak mengingat namun hanya perlu melihat 

perangkat yang dimilikinya. 

.  

http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2014/04/pentingnya-perangkat-pembelajaran-pada.html
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C. Saran 

1. Saran untuk Guru 

a. Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akan lebih baik jika 

menyusun sendiri yang mengacu dari hasil KKG tetapi perlu disesuaikan 

dengan kondisi sekolahnya maupun kondisi siswa dari masing-masing 

sekolah, sehingga hasilnya akan lebih sesuai apa yang dikehendaki oleh 

sekolah.  

b. Penggunaan bahan ajar hendaknya  tidak  hanya tertumpu  pada satu jenis 

buku sehingga lebih mengembangkan kreatif siswa.  

c. Penggunaan metode hendaknya lebih, kooperatif dan bervariatif  

pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa untuk dapat lebih kreatif agar  

hasilnya akan lebih baik. 

2. Saran untuk Kepala Sekolah 

a. Memberikan pembekalan kepada guru untuk peningkatan kemampuan dalam 

penyusunan perencanaan pembelajaran baik secara kelompok maupun secara 

individual, sehingga semua guru mampu membuat perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran sendiri-sendiri sesuai dengan kelas masing-masing. 

b. Meningkatakan kemampuan guru dalam pemanfaatan media yang ada di 

sekolah serta menambah fasilitas yang dapat menunjang proses belajar 

mengajar di sekolah. 

c. Perlunya kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler dalam  membuat teks 

pengumuman dan menyarankan kepada siswa untuk selalu gemar membaca dan 

menulis.  

 



95 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Agus Suprijono. 2013. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 

Bungin, burhan, 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik 

dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group. 

 

Fajri, EM Zul & Ratu Aprilia Senja. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Edisi  

            Revisi, Difa Publisher. 

  

Hamid Patilima. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit 

Alfabeta.  

 

Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara.  

 

Ismawati, Esti. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra. Edisi Revisi:  

Surakarta, Yuma Pustaka.  

 

______2012. Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar. Yogyakarta:  

            Penerbit Ombak.  

 

______2012. Perencanaan Pengajaran Bahasa, Yogyakarta: Penerbit  

            Ombak.  

 

Moleong J, Lexy. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi: Bandung 

            Remaja Rosdakarya.  

 

Mulyasa.2006. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik  

dan Impementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya 

 

Mustofa, Bisri & Tisnawati, Tin. 2009. Teknik Menulis Karya Ilmiah Menghadapi  

            Sertifikasi. Semarang: Ghyyas Putra.  
 

Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi,  

            Edisi Pertama, Yogayakarta, BPFE (Anggota IKAPI).  

 

Rodiana, Anis. 2003. Pembelajaran Keterampilan Menulis Surat Undangan Siswa  

            kelas V SD Negeri 3 Wonorejo, Surabaya. Universitas Widya Dharma. Tesis.  

 

Rusman. 2008. Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme  

           Guru), Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

 

Sanjaya, Wina. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta:  

           Kencana Pernada Media Group.  

95 



96 

 

 

 

 

Slameto. 2012. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT 

Rineka Cipta.  

  

Semi, M. Atar. 1990. Menulis Efektif, Padang: Angkasa Raya.  

 

Sugihartono, Kartika Nur Fathiyah, Farida Harahap. Farida Agus Setiawan, & Siti  

            Rohman Nurhayati. 2007. Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: UNY Press.  

 

Sumarlam, Kundharu Saddhono, Usdiyanto, Chattri S. Widyastuti, Sutji Muljani,  Siti  

           Tarwiyah, Harun Joko Prayitno, Wiwik Darmini, Pudiyono, dan Purwo  

            Haryono. 2003.Teori dan Praktik Analisis Wacana, Surakarta: Pustaka Cakra.  

 

Supriyadi. 2011. Strategi Belajar Mengajar, Yogyakarta: Cakrawala Ilmu.  

 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa,  

           Bandung: Angkasa.  

 

Yamin, Moh. 2011. Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, Yogyakarta: Diva  

            Press (Anggota IKAPI).  

 

Yin, Robert K. 2015. Studi Kasus Desain dan Metode, diterjemahkan oleh M.Djauzi  

            Mudzakir. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 

 

Yulaelawati, Ella. 2004. Kurikulum dan Pembelajaran (Filosofi Teori dan Aplikasi),  

            Bandung: Pakaraya Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Untitled_1.pdf
	Depan - Abstrak Sarmi.pdf
	BAB 1 - Daftar Pustaka FIX Sarmi.pdf

	Untitled_2.pdf
	Depan - Abstrak Sarmi.pdf
	BAB 1 - Daftar Pustaka FIX Sarmi.pdf


