
 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

ABSTRAK 

 

Maghfirah Saida. 2017. Pembelajaran Menganalisis Struktur dan Kebahasaan 

Teks Prosedur dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Discovery 

Learning pada Siswa Kelas XI SMA Terpadu Wira Bhakti Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Fakultas Sastra dan Budaya. Universitas Negeri 

Gorontalo. Pembimbing I Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd. dan pembimbing II 

Dr. Herson Kadir, S.Pd, M.Pd. 

Permasalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah  (a) proses 

pelaksanaan pembelajaran menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur 

dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 

XI SMA Terpadu Wira Bhakti Tahun Pelajaran 2017/2018, (b) hasil pembelajaran 

menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan menggunakan metode 

pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas XI SMA Terpadu Wira Bhakti 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini 

mendeskripsikan proses pelaksanaan dan hasil  pembelajaran menganalisis 

struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan menggunakan metode 

pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas XI SMA Terpadu Wira Bhakti 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif. 

Data dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Teknik pengumpulan data 

yaitu melalui teknik observasi dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan 

cara, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis, mendeskripsikan  dan 

menyimpulkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) proses pembelajaran 

menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan menggunakan metode 

Discovery Learning pada siswa kelas XI SMA Terpadu Wira Bhakti dilaksanakan 

sesuai dengan langkah-langkah metode pembelajaran Discovery Learning (b) 

keberhasilan pembelajaran dengan metode Discovery Learning  pada struktur teks 

prosedur 86 % dan kebahasaan teks prosedur 76 %. 

Simpulan dari penelitian ini, proses pelaksanaan pembelajaran  

menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan menggunakan metode 

pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas XI SMA Terpadu Wira Bhakti 

dilaksanakan sudah sesuai dengan metode pembelajaran Discovery Learning, dan 

hasil pembelajaran menyatakan bahwa siswa sudah mampu menganalisis struktur 

dan kebahasaan teks prosedur dengan menggunakan metode Discovery Learning. 
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