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Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) RPP yang digunakan guru 

dalam pembelajaran menyusun teks eksemplum pada siswa kelas IX-1 SMP Negeri 3 
Limboto tahun pelajaran 2017/2018 (2) pelaksanaan pembelajaran menyusun teks 
eksemplum pada siswa kelas IX-1 SMP Negeri 3 Limboto tahun pelajaran 2017/2018 
(3) evaluasi pembelajaran menyusun teks eksemplum pada siswa kelas IX-1 SMP 
Negeri 3 Limboto tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, dan proses evaluasi yang 
digunakan guru dalam pembelajaran menyusun teks eksemplum pada siswa kelas IX-
1 SMP Negeri 3 Limboto tahun pelajaran 2017/2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Data penelitian ini adalah RPP yang digunakan, pelaksanaan proses 
pembelajaran, dan proses evaluasi pembelajaran. Sumber data berasal dari guru mata 
pelajaran bahasa Indonesia. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi 
dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dengan 
cara mengidentifikasi komponen-komponen RPP, menganalisis komponen-komponen 
RPP, mendeskripsikan data hasil observasi, menganalisis data hasil observasi, 
mengidentifikasi teknik penilaian dan bentuk instrument penilaian yang digunakan 
guru dan menyimpulkan hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data, maka hasil penelitian ini menunjukkan: (1) 
RPP yang digunakan guru dalam pembelajaran menyusun teks eksemplum telah 
sesuai dengan komponen-komponen RPP yang terdapat dalam permendikbud 103 
tetapi keterkaitan antar komponen tidak sesuai, (2) proses pembelajaran yang 
dilaksanakan dalam pembelajaran menyusun teks eksemplum  tidak sesuai dengan 
KD yang hendak dicapai, (3) proses evaluasi yang dilakukan guru belum sesuai 
dengan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran menyusun teks eksemplum.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menyusun teks eksemplum pada siswa kelas IX-1 SMP Negeri 3 Limboto Tahun 
Pelajaran 2017/2018 belum dilaksanakan sesuai KD dan indikator yang akan dicapai. 
Hal ini dibuktikan oleh (1) keterkaitan isi antara komponen materi, media, kegiatan 
inti, instrument penilaian yang digunakan tidak sesuai, (2) masih terdapat 
kekurangan-kekurangan dalam tahapan-tahapan proses pembelajaran, (3) proses 
evaluasi dan instrumen penilaian belum sesuai dengan indikator yang akan dicapai 
dalam pembelajaran menyusun teks eksemplum.  
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