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Teks cerita fabel merupakan teks cerita yang memiliki struktur dan unsur 

kebahasaan. Untuk dapat memahami teks cerita fabel, haruslah mengenali dan 
memahami struktur dan unsur kebahasaan teks fabel terlebih dahulu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan (1) RPP yang digunakan guru dalam pembelajaran 
memahami struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fabel pada siswa kelas VIII-1 
SMP Negeri I Limboto Tahun Pelajaran 2016/2017, (2) pelaksanaan pembelajaran 
memahami struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fabel pada siswa kelas VIII-1 
SMP Negeri I Limboto Tahun Pelajaran 2016/2017, (3) evaluasi  pembelajaran 
memahami struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fabel pada siswa kelas VIII-1 
SMP Negeri I Limboto Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Data penelitian ini adalah RPP, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran. Sumber data penelitian diperoleh dari proses kegiatan pembelajaran 
memahami struktur dan unsur kebahasaan teks fabel. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan cara  memeriksa RPP, mengamati proses pelaksanaan pembelajaran, 
menganalisis data, menyimpulkan hasil analisis data, dan melaporkan hasil analisis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) RPP yang digunakan guru sebagian 
sesuai dengan komponen yang ada pada Permendikbud No. 22 tahun 2016 namun 
masih terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan IPK, seperti: KD, tujuan 
pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian dalam RPP, (2) pelaksanaan 
pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran memahami struktur dan unsur 
kebahasaan teks cerita fabel terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan pedoman 
dalam RPP seperti guru tidak menyampaikan KD dan IPK, (3) evaluasi yang 
digunakan guru dalam pembelajaran memahami struktur dan unsur kebahasaan teks 
cerita fabel tidak sesuai dengan instrumen yang ada dalam RPP seperti instrumen 
penilaian tidak sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan guru. Berdasarkan 
hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran memahami struktur 
dan unsur kebahasaan teks cerita fabel pada siswa kelas VIII-1 SMP Negeri I 
Limboto Tahun Pelajaran 2016/2017 belum dilaksanakan sesuai RPP yang digunakan 
guru. 
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