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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar siswa tentang pembuatan 

parafrase masih di bawah rata-rata, yaitu 5,7. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
tersebut masih di bawah Nilai Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 7,0. Di samping itu aktivitas siswa di dalam pembelajaran kurang 
maksimal karena guru bahasa Indonesia banyak menggunakan metode ceramah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pembelajaran menulis 
parafrase dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

keterampilan guru kelas VI SDN Bulu 01 Semarang? 2) Apakah pembelajaran 
menulis parafrase dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan aktivitas siswa kelas VI SDN Bulu 01 Semarang?  3) Apakah 
keterampilan menulis parafrase dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar menulis parafrase siswa kelas VI SDN 
Bulu 01 Semarang? 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 2 siklus 
dengan masing-masing tahapan siklus adalah perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi di kelas, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Model pembelajaran kooperatif 

meningkatkan keterampilan guru dapat dilihat dari peningkatan keterampilan guru 
mengajar tiap siklusnya dimana pada siklus I keterampilan guru pada kegiatan awal 

pembelajaran mendapat rata-rata 2,7 kriteria cukup baik, siklus II mendapat rata-rata 
3.6 kriteria baik. Pada tahap penguasaan materi siklus I mendapat rata-rata 2.8 

kriteria cukup baik, siklus II mendapat rata-rata 3.50  kriteria baik. Pada tahap 
kegiatan penutup siklus I mendapat rata-rata 2.6 kriteria cukup baik, siklus II 

mendapat rata-rata 4.0 kriteria baik sekali (2) Aktivitas siswa meningkat per siklus 
yaitu aspek kesiapan siswa siklus I rata-rata skor 0,66 kriteria cukup baik, siklus II 

rata-rata skor 0,84 kriteria baik, aspek menyimak penjelasan guru siklus I rata-rata 
skor 0,62 kriteria baik, siklus II rata-rata skor 0,90 kriteria baik sekali, aspek 

berpendapat siklus I rata-rata skor 0,60 kriteria cukup baik, siklus II rata-rata skor 
0,91 kriteria baik, aspek bertanya siklus I rata-rata skor 0,72 kriteria cukup baik, naik 

pada siklus II rata-rata skor 0,86, kriteria baik sekali, aspek merespon dan menjawab 
pertanyaan siklus I rata-rata skor 0,49 kriteria cukup baik, siklus II rata-rata skor 

0,88, kriteria baik sekali aspek membuat rangkuman siklus I rata-rata skor 0,47 
kriteria cukup baik, siklus II rata-rata skor 0,87 kriteria baik sekali. (3) Pendekatan 

kooperatif meningkatkan keterampilan menulis parafrase siswa Kelas VI SDN Bulu 
01 Semarang pada pra siklus  ada 7 siswa atau 25%  kategori cukup baik,   pada 

siklus I tingkat ketuntasannya ada 13 siswa atau 46,4%  kriteria baik, pada  siklus II  
ada 24 siswa atau 85,7% yang tuntas kriteria baik sekali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. (Peraturan menteri pendidikan 

nasional, 2006: 317) 

Di samping itu pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

(Peraturan menteri pendidikan nasional, 2006: 317). Kemampuan berkomunikasi 

tersebut di dukung oleh emapat keterampilan berbahasa yaitu menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. 

Salah satu keterampilan berbahasa tersebut adalah keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan 

manusia. Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan 

untuk mencapai maksud dan tujuannya. Tujuan menulis adalah: (1) memberi 
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informasi, yakni menyampaikan fakta-fakta mengenai peristiwa, masalah, tren, 

atau fenomena, (2) menjelaskan tulisan yang menganalisis/menguraikan mengapa 

suatu peristiwa, masalah, tren, atau fenomena terjadi (biasanya memaparkan 

peristiwa, masalah, tren, atau fenomena, sehingga khalayak memahaminya), (3) 

mengarahkan tulisan dalam mengerjakan suatu hal, (4) membujuk/meyakinkan 

orang, tulisan mencoba mempersuasi orang atau setidaknya memiliki pemikiran 

yang sebanding tentang peristiwa, masalah, tren, atau fenomena, seperti misalnya 

tulisan resensi buku atau film, dan (5) meringkaskan/membuat suatu rangkuman 

dari suatu karya (buku, dsb.), sebuah kegiatan, rapat, atau seminar menjadi lebih 

ringkas dan bisa dibaca dengan cepat tanpa kehilangan intisarinya (contoh: 

notulen) (Chaer: 2006: 10) 

Dalam menulis diperlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan yang 

berkesinambungan dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan kosakata 

dan tata bahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan sehingga dapat 

menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang diekspresikan secara 

jelas. Itulah sebabnya untuk terampil menulis diperlukan latihan dan praktek 

yang terus menerus dan teratur. Dengan menulis, seseorang dapat 

mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. 

Macam-macam menulis antara lain: menulis karangan deskripsi, narasi, 

argumentasi, eksposisi, serta menulis puisi ke dalam bentuk karangan bebas atau 

prosa yang yang disebut dengan parafrase (Surianto, 1982:103). 

Salah satu bentuk pembelajaran bahasa adalah menulis parafrase taitu 

mengubah bentuk puisi menjadi prosa. (parafrase). Dalam menulis parafrase 
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siswa SDN Bulu 01 masih banyak mengalami kesulitan dalam mengubah puisi 

menjadi prosa, dilihat hasil belajar siswa tentang pembuatan parafrase masih di 

bawah rata-rata, yaitu 5,7, nilai tersebut masih di bawah Nilai Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,0. Hal tersebut 

dikarenakan siswa kurang berminat dalam pembelajaran parafrase. Mereka 

kurang tertarik dan merasa kesulitan dalam menuangkan gagasan/ide yang 

berasal dari puisi, mereka kurang memiliki perbendaharaan kata yang memadai 

dan kurang dapat memilih kata-kata dengan tepat serta kurang memahami 

bagaimana merangkaikan kata yang ada dalam puisi untuk dituangkan dalam 

bentuk parafrase. Selain itu banyak kelemahan-kelemahan pada siswa didalam 

penulisan parafrase. Siswa di dalam menulis kurang memperhatikan penggunaan 

tanda baca dan struktur kata. Bahkan siswa belum memahami pembubuhan kata 

yang tepat untuk melengkapi kalimat yang sebagian kata dibuang oleh 

penciptanya. 

Kesulitan juga berasal dari guru kelas VI SD Bulu 01. Guru kurang dapat 

memotivasi siswa untuk lebih menyenangi pembelajaran parafrase. Selain itu 

model pembelajaran yang digunakan. guru kurang variatif, sehingga 

membosankan siswa. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia guru lebih banyak 

mendominasi kelas, sedangkan siswa seakan-akan diperlakukan pasif, siswa 

hanya diam mendengarkan tanpa diketahui apakah anak memahami materi atau 

tidak.  

Guru diharapkan mengajar secara sistematis dan berdasarkan prinsip 

didaktik metodik yang berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif). 



4 
 

 

Artinya guru dapat merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran aktif (Mudjiono, 2002: 117-118). 

Pembelajaran aktif dapat diartikan bahwa tidak hanya pengajar yang 

menjadi sumber belajar satu-satunya. Peserta didik diharapkan dapat  

melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas. Belajar bersama merupakan salah satu cara untuk memberikan 

semangat anak didik dalam menerima pelajaran dari pendidik. Anak didik yang 

tidak bergairah belajar seorang diri akan menjadi bergairah bila dia dilibatkan 

dalam kerja kelompok (Djamarah, 2000: 68). 

Interaksi kooperatif maksudnya pendidik menciptakan suasana belajar 

yang mendorong anak-anak untuk saling membutuhkan inilah yang dimaksud 

dengan saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif ini dapat 

dicapai melalui ketergantungan tujuan, saling ketergantungan tugas, saling 

ketergantungan sumber belajar, saling ketergantungan peranan dan saling 

ketergantungan hadiah (Abdurrahman, 2003:121). 

Adanya metode diskusi maupun belajar kelompok sebagai bentuk 

pendekatan kooperatif dalam pembelajaran menulis parafrase dengan berbagai 

pertimbangan yang dilakukan oleh pengajar dalam proses belajar mengajar di 

kelas supaya dapat mencapai hasil maksimal dengan berbagai terobosan baru 

yang berguna untuk meningkatkan keterampilan menulis parafrase di sekolah. 

Dari uraian di atas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Parafrase Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang. 
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B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah pembelajaran menulis parafrase dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan guru kelas VI 

SDN Bulu 01 Semarang? 

2. Apakah pembelajaran menulis parafrase dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang?   

3. Apakah keterampilan menulis parafrase dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  dapat meningkatkan hasil belajar menulis parafrase 

siswa kelas VI SDN Bulu 01 Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis parafrase kelas 

VI SDN Bulu 01 Semarang dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas VI SDN Bulu 01 Semarang dalam 

pelaksanaan pembelajaran menulis parafrase dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. 

3. Meningkatkan keterampilan siswa menulis parafrase dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis   

yaitu:  

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan kepada pembaca dan guru tentang pembelajaran keterampilan 

menulis parafrase melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Penelitian ini dapat menjadikan siswa mampu bekerja sama dengan 

temannya dalam kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan menulis parafrase. 

2) Penelitian ini dapat menambah daya berpikir siswa khususnya dalam 

memaknai puisi untuk dikembangkan menjadi prosa. 

b. Bagi Guru 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para guru 

dalam pengajaran parafrase 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru 

bahasa Indonesia tentang manfaat media dalam pembelajaran 

menulis parafrase. Dalam hal ini pembelajaran menulis yaitu dalam 

bidang sastra adalah mengubah ke dalam bentuk prosa. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah hasil penelitian 

pengajaran sastra, khususnya pengajaran parafrase  

2) Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengadakan variasi 

model pembelajaran guna menambah daya berpikir siswa khususnya 

dalam memaknai puisi untuk dikembangkan menjadi prosa.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Hakekat Bahasa 

Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, 

digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, 

dan mengidentifikasi diri.  

Sebagai sebuah contoh sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu 

aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata 

bentuk, kata, maupun tata kalimat, bila aturan, kaidah, atau pola ini di 

langgar, maka komunikasi dapat terganggu. Lambang yang digunakan dalam 

sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat 

ucap manusia. Karena lambang yang digunakan berupa bunyi, maka yang 

dianggap primer didalam  bahasa adalah bahasa yang diucapkan, atau yang 

sering disebut bahasa lisan. 

Karena itu pula. Bahasa tulisan yang walaupun dalam dunia modern 

sangat penting, hanyalah bersifat sekunder. Bahasa tulisan sesungguhnya 

tidak lain adalah rekaman visual dalam bentuk huruf-huruf dan tanda-tanda 

baca dari bahasa lisan. Dalam dunia modern, penguasaan terhadap bahasa 

lisan dan bahasa tulisan sama pentingnya. Jadi, kedua macam bentuk bahasa 

itu harus pula dipelajari dengan sungguh-sungguh. (Chaer: 2006: 1-2).  

Sesuai dengan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

dan bahasa Negara maka bahasa mempunyai fungsi: (1) sarana pembinaan 
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kesatuan dan persatuan bangsa, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan 

pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian 

bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai 

masalah, dan (5) sarana pengembangan penalaran. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia (Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 : 317).  

Belajar bahasa yaitu melatih siswa membaca, menulis, berbicara, 

mendengarkan, dan mengapresiasikan sastra yang sesungguhnya (Ety 

Syarifah, 2009:8).. 

2. Pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar (SD) 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menjembatani, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas 

belajar pada diri peserta didik. 

Menurut pasal 1 butir 20 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

yaitu “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat 

mengakibatkan dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai 
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fasilitator. Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya 

proses belajar (learning). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 

(2006: 317) Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia ini 

diharapkan: 

a. Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa 

sendiri; 

b. Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi 

bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa 

dan sumber belajar; 

c. Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan 

dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan 

kemampuan peserta didiknya;  

d. Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

program kebahasaan daan kesastraan di sekolah; 

e. Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang 

tersedia;  

f. Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional. 
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Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis  

b. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara 

c. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan 

d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan  

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial 

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa  

f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No 22 Tahun 2006 : 317-318) . 

Pembelajaran bahasa, secara umum akan menjadi sarana pendidikan 

moral. Kesadaran moral dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai 

sumber. Selain berdialog dengan orang-orang yang teruji kebijaksanaannya, 

sumber-sumber tertulis seperti biografi, etika, dan karya sastra dapat menjadi 

bahan pemikiran dan perenungan tentang moral. Karya sastra yang bernilai 

tinggi di dalamnya terkandung pesan-pesan moral yang tinggi. Karya ini 
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merekam semangat zaman pada suatu tempat dan waktu tertentu yang 

disajikan dengan gagasan yang berisi renungan falsafi.  

Di samping itu, pembelajaran bahasa harus menekankan bahwa 

melalui pengajaran bahasa Indonesia, siswa diharapkan mampu menangkap 

ide yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun 

tulis, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam bahasa Indonesia, baik 

secara lisan maupun tertulis. Penilaian hanya sebagai sarana pembelajaran 

bahasa, bukan sebagai tujuan. Sedangkan prinsip yang lain adalah 

mengharapkan agar di kelas bahasa tercipta masyarakat pemakai bahasa 

Indonesia yang produktif. 

Agar pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dan menengah, 

produktif, strategi yang dikembangkan harus menunjang pencapaian tujuan. 

Strategi pembelajaran yang ideal semestinya mengarahkan siswa pada 

kegiatan menemukan sendiri. Dengan kata lain, keterampilan berbahasa yang 

diperoleh harus berasal dari pengalaman membaca, menulis, mendengarkan, 

dan berbicara dalam bahasa Indonesia. 

 

B. Keterampilan Menulis Parafrase 

1. Keterampilan 

Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. (Alwi: 

2008: 1180) 

Keterampilan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia meliputi 4 

komponen keterampilan berbahasa yaitu:  
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a. Keterampilan Mendengarkan (listening skill) 

Keterampilan mendengarkan adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang berbagai kegiatan (Slameto, 1991: 

69). 

b. Keterampilan Berbicara (speaking skill) 

Keterampilan bicara adalah kemampuan untuk menggunakan 

bahasa itu dalam berbicara atau mengarang. Kemampuan memahami 

tuturan orang lain disebut penguasaan reseptif. (Soetomo, dkk, 1995: 4). 

c. Keterampilan Membaca (reading skill) 

Keterampilan membaca adalah kecepatan dan pemahaman isi. 

Faktor-faktor penentu kemampuan membaca ada 6 macam, yaitu (1) 

kompetensi berbahasa, (2) kemampuan mata,(3) penentuan informasi 

fokus, (4) teknik-teknik dan metode-metode membaca, (5) fleksibilitas 

membaca, dan (6) kebiasaan membaca (Abdurrahman, 1999:200).. 

d. Keterampilan Menulis (writing skill)  

Keterampilan menulis adalah kemampuan menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan 

gambar grafik tersebut (Tarigan, 1983 : 21). 

Keterampilan berbahasa dapat diperoleh melalui latihan secara terus-

menerus, salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dan harus 

dimiliki oleh seseorang adalah keterampilan menulis.  
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2. Keterampilan Menulis  

a. Pengertian Keterampilan menulis 

Keterampilan menulis adalah keterampilan yang paling kompleks, 

karena keterampilan menulis merupakan suatu proses perkembangan yang 

menuntut pengalaman, waktu, kesepakatan, latihan serta memerlukan cara 

berpikir yang teratur untuk mengungkapkannya dalam bentuk bahasa 

tulis. Oleh sebab itu,  keterampilan menulis perlu mendapat perhatian 

yang lebih dan sungguh-sungguh sebagai salah satu aspek keterampilan 

berbahasa. 

Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif untuk 

mengungkapkan ide, pikiran, gagasan dan pengetahuan. Dalam kegiatan 

menulis ini, maka penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, 

struktur bahasa, dan kosakata. Disebut sebagai kegiatan produktif karena 

kegiatan menulis menghasilkan tulisan, dan disebut sebagai kegiatan yang 

ekspresif karena kegiatan menulis adalah kegiatan yang mengungkapkan 

ide, gagasan, pikiran, dan pengetahuan penulis kepada pembaca (Tarigan 

1983:3-4). 

Keterampilan menulis sebagai salah satu cara dari empat 

keterampilan berbahasa memiliki peranan yang penting di dalam 

kehidupan manusia. Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan 

pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuan. Seperti yang 

dikatakan oleh Tarigan bahwa menulis ialah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 
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dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan 

gambar grafik tersebut (Tarigan, 1983 : 21) 

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori di atas yaitu bahwa 

keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan 

lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun 

orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol 

bahasa tersebut. Dalam menulis diperlukan suatu bentuk ekspresi gagasan 

yang berkesimbungan dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan 

kosakata dan tata bahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan, 

sehingga dapat menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang 

diekspresikan secara jelas. Agar terampil menulis diperlukan latihan dan 

praktek yang terus menerus dan teratur.  

b. Manfaat Menulis 

Menurut Sofa Nurdiyanti (2009:1), manfaat menulis adalah 

sebagai berikut: 

1) Menghilangkan stres  

Hal ini bisa dimengerti karena dengan menulis kita bisa 

mencurahkan perasaan kita tanpa takut diketahui orang lain. Tidak 

semua orang bisa dengan mudah menceritakan masalahnya pada orang 

lain. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh watak masing-masing orang. 

Pembagian kepribadian secara tradisional kita kenal ada dua, yaitu 

introvert dan ekstrovert. Introvert adalah orang yang memiliki tipe 
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kepribadian tertutup, sedangkan ekstrovert adalah orang yang 

mempunyai kepribadian terbuka. Orang introvert tentu mengalami 

kesulitan dalam berbicara pada orang lain. Ini tentu saja 

mendatangkan kesulitan bagi orang introvert saat harus 

menyelesaikan masalahnya.  

Orang dengan kepribadian ekstrovert tentu akan lebih mudah 

dalam berbagi dengan orang lain. Mereka akan lebih mudah terbuka 

dan merefleksikan segala yang terjadi dalam dirinya, lebih jujur, dan 

mudah menemukan berbagai sisi, yang membuatnya dapat 

menemukan solusi dalam pemecahan masalahnya.  

2) Sebagai media merencanakan target yang ingin dicapai. 

Melalui perencanaan guru dapat menganalisis kelemahan dan 

kekurangan pembelajaran, serta berbagai hal lainnya yang diperlukan 

dalam meraih target pembelajaran yang diinginkan.  

3) Untuk menuliskan komitmen  

Komitmen merupakan hal pokok yang diperlukan oleh setiap 

orang dalam meraih segala tujuan. Peneguhan janji dalam bentuk 

komitmen ini diperlukan agar kita senantiasa mempunyai tekad yang 

kuat dalam meraih tujuan kita. Apa jadinya sebuah tujuan tanpa 

komitmen yang kuat? Berbagai rencana jitu dan ide brilian pun akan 

menjadi percuma, hanya karena kita tidak mempunyai komitmen. Di 

saat berbagai rintangan dan hambatan yang menyertai kita, maka hal 

yang perlu kita ingat agar tidak putus asa ditengan jalan, adalah 
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komitmen awal kita dalam meraih tujuan. Dengan menuliskannya, kita 

akan selalu teringat akan janji awal kita, sekaligus sebagai tameng 

dalam setiap kendala yang ada.  

4) Sebagai pengontrol target  

Menuliskan setiap perkembangan atas semua pencapaian target 

merupakan langkah selanjutnya setelah kita merencanakan dan 

berkomitmen dalam meraih setiap target kita. Menulis akan membantu 

kita dalam melihat hasil dari proses pencapaian usaha, yang kita lihat 

dengan target yang ingin kita capai. Dengan begitu, kita akan mudah 

mengetahui arah perkembangan kemajuan yang kita capai. 

Mengontrol setiap perkembangan yang dicapai akan membuat kita 

tidak menyimpang dari tujuan semula. Sering kali, dalam pencapaian 

suatu tujuan, di tengah jalan kita menemukan banyak pengembangan 

gagasan maupun ide. Hal ini tidaklah salah. Namun, terlalu banyak 

pengembangan justru semakin mengaburkan tujuan semula, dan 

arahnya pun menjadi tidak fokus. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

alat kontrol yang tepat dalam mencapai target yang diharapkan, yaitu 

diari.  

 

 

5) Alat memformulasikan ide baru  

Setelah menuliskan setiap perkembangan yang terjadi dalam 

diri, tentu kita dapat melihat berbagai hal yang akan membuat kita 
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menjadi lebih jeli dalam melihat segala hal yang terjadi. Ide dan 

rencana awal yang kita buat belum tentu sesuai dengan kondisi yang 

ada. Kondisi ini tentu saja membuat kita perlu menambah berbagai 

rencana baru yang sesuai dengan kondisi yang ada. Berarti, kita perlu 

menuliskan atau memformulasikan ide-ide atau gagasan yang baru. 

Hal ini dimaksudkan agar kita lebih mudah dalam menyelesaikan 

setiap permasalahan dan mengatasi kekurangan yang ada, sehingga 

akan lebih mudah pula dalam mencapai target kita.  

6) Sebagai gudang inspirasi  

Gudang inspirasi adalah tempat untuk menuliskan berbagai ide 

yang muncul supaya memudahkan kita dalam menemukan solusi baru 

yang lebih efektif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Diari adalah 

sumber inspirasi bagi pemunculan ide-ide baru. Ide baru yang muncul 

tentang cara mencapai target, komitmen, maupun mimpi baru yang 

ingin kita capai, tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, jangan 

pernah menyepelekan sebuah ide, meskipun pada awalnya kita 

menganggap ide itu tidak relevan dengan kenyataan. Tapi, bisa jadi 

ide awal tersebut menjadi pemantik atau inspirasi bagi kita untuk 

menemukan sebuah solusi yang kreatif.  

 

7) Alat penyimpan memori  

Kemampuan manusia untuk mengingat peristiwa, 

pengetahuan, maupun hal unik lainnya tentu terbatas. Orang tentu 
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tidak dapat mengingat semua kejadian yang berlangsung dalam 

hidupnya sekaligus. Bahkan, manusia jenius sekalipun tentu 

mengalami kelupaan untuk beberapa peristiwa dalam hidupnya. 

Keakuratan data dan peristiwa secara detail tidak dapat diingat oleh 

manusia secara persis. Maknya, diperlukan pencatatan supaya 

memudahkan kita dalam melakukan proses rehearsal (mengingat 

kembali memori yang kita simpan), dan mengambil hikmah atas setiap 

kejadian, karena tentu ada hikmah yang dapat kita petik dan dijadikan 

pelajaran berharga.  

8) Alat memudahkan penyelesaian masalah  

Setiap permasalahan yang berhasil kita selesaikan akan 

melatih kita dalam menyelesaikan masalah berikutnya. Cara 

penyelesaian masalah itu bisa saja menjadi acuan kita dalam 

menyelesaikan masalah serupa atau yang hampir sama. Memang, 

solusi atas sebuah permasalahan tidak dapat kita jadikan solusi atas 

masalah yang lainnya. Namun, setidaknya kita bisa mempelajari 

teknik pengambilan keputusan yang telah kita buat, dan supaya hal itu 

mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah lainnya.  

 

9) Sebagai media refleksi dan kebijaksanaan  

Menuliskan segala perasaan, masalah, dan konflik yang terjadi 

dalam hidup akan membuat orang semakin bijaksana. Karena, dengan 

menulis diari kita akan belajar berkompromi dengan setiap masalah 
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yang ada. Belajar memahami masalah dan tidak sekadar 

mengutamakan ego semata. Semakin banyak kita melibatkan proses 

menulis dalam menghadapi permasalahan, kita akan semakin peka, 

tidak terburu-buru, bijakasana, dan mampu menggunakan kepala yang 

dingin ketika memutuskan sesuatu. Karena, terkadang kita tidak dapat 

melihat masalah dengan jelas jika kita tidak memetakannya dalam 

tulisan. Dengan menulis, segala sisi persoalan akan terlihat lebih jelas, 

dan itu memudahkan kita dalam mencari solusinya.  

c. Tujuan Menulis 

Tujuan pembelajaran dan kegiatan menulis, menurut (Rannes, 

1987) adalah: 

1) Menulis untuk memberikan penguatan hasil belajar bahasa (writing 

for reinforcement) Pada tataran ini mengarah kepada pemahaman 

unsur dan kaidah bahasa oleh siswa melalui penggunaan bahasa secara 

tertulis. 

2) Menulis untuk memberi pelatihan penggunaan bahasa (writing for 

training). Tujuan pemberian pelatihan melalui menulis ini tidak 

terbatas pada pelatihan penggunaan bahasa (retorika dan struktur 

gramatika) tetapi juga dalam mengemukakan gagasan. 

3) Menulis untuk melakukan peniruan (imitasi) penggunaan retorik dan 

sintaktik  (writing for imitation). Tujuan mengarah pada upaya untuk 

mengakrabkan siswa dengan aspek retorik dan sintaktikdalam 

menulis. 
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4) Menulis untuk berlatih komunikasi (writing for communication). 

Melalui menulis siswa akan belajar berkomunikasi secara tertulis 

dalam kegiatan yang nyata serta dapat memberi sumbangan dalam 

pengembangan kemampuan berkomunikasi secara lisan. 

5) Menulis untuk meningkatkan kelancaran (writing for fluency). 

Kelancaran yang dimaksud mencakup kelancaran dalam 

menggunakan unsur dan kaidah bahasa serta kelancaran dalam 

mengemukakan gagasan. 

6) Menulis untuk belajar (writing for learning). Di sinilah dapat dilihat 

keeratan dengan upaya pengembangan budaya belajar secara mandiri 

melalui membaca, berpikir dan menulis. Menulis untuk belajar 

mempunyai makna yang sangat dalam untuk membuat siswa belajar 

secara benar dalam arti yang seluas-luasnya. 

d. Jenis-jenis Menulis 

Pada umumnya, tulisan dapat dikelompokkan atas empat macam 

bentuk, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi.  

1) Bentuk tulisan narasi, dipilih jika penulis ingin bercerita kepada 

pembaca. Narasi biasanya ditulis berdasarkan rekaan atau imajinasi. 

Akan tetapi, narasi dapat juga ditulis berdasarkan pengamatan atau 

wawancara. Narasi pada umumnya merupakan himpunan peristiwa 

yang disusun berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Dalam 

tulisan narasi, selalu ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu atau 

berbagai peristiwa. 
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2) Bentuk tulisan deskripsi, dipilih jika penulis ingin menggambarkan 

bentuk, sifat, rasa, corak dari hal yang diamatinya. Deskripsi juga 

dilakukan untuk melukiskan perasaan, seperti bahagia, takut, sepi, 

sedih, dan sebagainya. Penggambaran itu mengandalkan pancaindera 

dalam proses penguraiannya. Deskripsi yang baik harus didasarkan 

pada pengamatan yang cermat dan penyusunan yang tepat. Tujuan 

deskripsi adalah membentuk, melalui ungkapan bahasa, imajinasi 

pembaca agar dapat membayangkan suasana, orang, peristiwa, dan 

agar mereka dapat memahami suatu sensasi atau emosi. Pada 

umumnya, deskripsi jarang berdiri sendiri. Bentuk tulisan tersebut 

selalu menjadi bagian dalam bentuk tulisan lainnya. 

3) Bentuk tulisan eksposisi, dipilih jika penulis ingin memberikan 

informasi, penjelasan, keterangan atau pemahaman. Berita merupakan 

bentuk tulisan eksposisi karena memberikan informasi. Tulisan dalam 

majalah juga merupakan eksposisi. Buku teks merupakan bentuk 

eksposisi. Pada dasarnya, eksposisi berusaha menjelaskan suatu 

prosedur atau proses, memberikan definisi, menerangkan, 

menjelaskan, menafsirkan gagasan, menerangkan bagan atau tabel, 

mengulas sesuatu. Tulisan eksposisi sering ditemukan bersama-sama 

dengan bentuk tulisan deskripsi. Laras yang termasuk dalam bentuk 

tulisan eksposisi adalah buku resep, buku-buku pelajaran, buku teks, 

dan majalah. 
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4) Tulisan berbentuk argumentasi, bertujuan meyakinkan orang, 

membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, atau membujuk 

pembaca agar pendapat pribadi penulis dapat diterima. Bentuk tulisan 

tersebut erat kaitannya dengan eksposisi dan ditunjang oleh deskripsi. 

Bentuk argumentasi dikembangkan untuk memberikan penjelasan dan 

fakta-fakta yang tepat sebagai alasan untuk menunjang kalimat topik. 

Kalimat topik, biasanya merupakan sebuah pernyataan untuk 

meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam sebuah majalah atau 

surat kabar, misalnya, argumentasi ditemui dalam kolom 

opini/wacana/gagasan/pendapat. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Menulis 

Maka berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas organ 

tubuh dan faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis. 

a. Kerja organ tubuh dalam menulis  

Proses belajar menulis pada hakekatnya merupakan suatu 

proses neurofisiologis. Russel dan Wanda yang di kutip oleh Mulyono 

mengemukakan adanya pembagian otak ke dalam lobus, (1) lobus 

frontalis, (2) lobus parietalis, (3) lobus tempuralis, dan (4) lobus 

occipitalis. Lobus frontalis terletak di bagian depan, dilindungi oleh 

tulang dahi. Fungsi lobus frontalis adalah sebagai pusat pengertian, 

koordinasi motorik, dan yang berhubungan dengan watak dan tabiat, 

lobus frontalis terletak di tengah dilindungi oleh tulang atas. Lobus 

perietalis adalah untuk menerima dan menginterpretasikan rangsangan 
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sensoris, kinestetis, orientasi ruang, penghayatan tubuh (body emage), 

dan taktil lobus temporalis terletak pada bagian samping, dilindungi 

oleh tulang pelipis. Adapun fungsi lobus temporalis adalah sebagai 

pusat pengertian, pembicaraan, pendengaran, asosiasi pendengaran, 

memori, pengecap, dan penciuman. Lobus ocipitalis terletak di bagian 

belakang, dilindungi oleh tulang belakang kepala. Fungsi lobus 

occipitalis adalah sebagai pusat penglihatan dan asosiasi penglihatan. 

Pada saat menulis akan terjadi peningkatan aktivitas pada susunan 

saraf pusat melalui spinal ke kortex di daerah lobus occipitalis, lobus 

temporalis, lobus parietalis dan lobus frontalis; kemudian kembali ke 

saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf-saraf 

spinal tersebut selanjutnya meneruskan rangsangan motorik melalui 

sistem piramidal dari otak untuk selanjutnya berhubungan dengan 

sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengaktifkan otot-otot 

lengan, tangan, dan jari-jari untuk menulis sebagai respons terhadap 

rangsangan yang diterima Abdurrahman (2003: 225). 

b. Faktor yang mempengaruhi kemampuan  menulis  

Dalam proses pembelajaran mungkin akan muncul kesulitan 

membaca dan menulis huruf hija‟iyah bila dipandang dari 

kemampuan anak didik. Menurut Lerner sebagaimana yang di kutip 

oleh Abdurrahman (2003: 22) bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis, seperti: 
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1) Motorik 

Kematangan motorik peserta didik, akan memudahkan 

penulisan macam dan bentuk huruf. Sehingga tulisan menjadi 

jelas, tidak terputus-putus dan mengikuti garis 

2) Perilaku 

Perilaku merupakan reaksi peserta didik berupa gerakan 

badan maupun ucapan atas sesuatu yang berada dihadapannya, 

maka kontrol dan kendali perilaku yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan belajar mengajar membantu memperlancar proses. 

Karena perilaku yang tenang, mempermudah peserta didik dalam 

belajar menulis. 

3) Persepsi 

Persepsi lebih condong pada tanggapan yang muncul 

sebagai penerimaan informasi maupun pengetahuan melalui 

indrawi, terutama pada persepsi auditif yang membantu 

memahami ucapan atau suara yang didengar untuk dapat 

diaktualisasikan dalam tulisan. 

4) Memori 

Memori yang biasa muncul dengan bahasa ingatan adalah 

daya sadar mengenai pengalaman maupun pengetahuan yang telah 

diketahui sebelumnya, sehingga peserta didik dengan mudah 

mampu memvisualisasikan bentuk huruf ke dalam tulisan. 
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5) Kemampuan melakukan Cross Modal 

Cross Modal merupakan kemampuan mentransfer dan 

mengorganisasikan fungsi visual ke motorik. 

6) Kemampuan memahami instruksi 

Kemampuan memahami instruksi dititik beratkan pada 

ketepatan peserta didik dalam menulis apa yang diinstruksikan 

oleh pendidik/ustadz baik dalam mendikte. 

Peserta didik/anak yang perkembangan motoriknya belum matang 

atau mengalami gangguan akan mengalami kesulitan dalam menulis; 

tulisannya tidak jelas, terputus-putus atau tidak mengikuti garis. Anak 

hiperaktif atau yang perhatiannya mudah dialihkan, dapat menyebabkan 

pekerjaannya terhambat, termasuk pekerjaan menulis. Anak yang 

terganggu persepsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menulis.  

Ketidakmampuan dalam Cross Modal dapat menyebabkan anak 

mengalami gangguan koordinasi mata-tangan sehingga tulisan tidak jelas, 

terputus-putus, tidak mengikuti bentuk huruf yang dicontohkan, tidak 

menempatkan tanda titik yang harus ada dalam huruf dengan tepat atau 

tidak mengikuti garis sebagai batas huruf yang ditulis harus melewati 

garis bawah atau tidak.  

3. Menulis Parafrase 

Parafrase berasal dari  bahasa Yunani paraphrais dan dari Bahasa Belanda 

paraphrase artinya yaitu penguraian kembali isi sebuah kalimat atau teks dengan kata-kata 

yang berbeda dari kata-kata teks itu (Zaidan, dkk, 1996 :146). 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:648) parafrase berarti: 
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a. Penguaraian kembali suatu teks (karangan) dalam bentuk (susunan kata-kata) yang lain, 

dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. 

b. Pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah  tingkat an atau macam bahasa menjadi 

yang lain tanpa mengubah pengertian. 

Perlu diketahui bahwa parafrase merupakan metode memahami puisi, bukan 

metode membuat karya sastra (Alwi: 2008). Dengan demikian, memparafrasekan puisi tetap 

dalam  kerangka upaya memahami puisi.  

Parafrase mengandung arti pengungkapan kembali suatu tuturan atau 

karangan menjadi bentuk lain namun tidak mengubah pengertian awal. 

Parafrase tampil dalam bentuk lain dari bentuk aslinya, misalnya sebuah 

wacana asli menjadi wacana yang lebih ringkas, bentuk puisi ke prosa, drama 

ke prosa, dan sebaliknya. Parafrase cenderung diuraikan dengan 

menggunakan bahasa si pembuat parafrase bukan diambil dari kalimat 

sumber aslinya apalagi membuat parafrase secara lisan. Memparafrasakan 

suatu tuturan atau karangan secara lisan biasa dilakukan setelah mendengar 

tuturan lisan atau setelah membaca suatu naskah tulisan. Hal itu lazim 

dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa membuat parafrasa. Untuk mereka 

yang baru dalam taraf belajar, langkah membuat parafrase ialah dengan cara 

meringkasnya terlebih dahulu. Namun, harus diingat parafrase disusun 

dengan bahasa sendiri, bukan dengan bahasa asli penulis.  

Membuat parafrase lisan berarti uraian tertulis yang telah dibaca atau 

yang telah didengar, diungkapkan kembali secara lisan dengan kalimat 

sendiri dengan menerapkan teknik membuat parafrasa sama seperti di atas. 

Teknik membuat parafrase lisan adalah seperti berikut: 
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a. Membaca informasi secara cermat. 

b. Memahami isi informasi secara umum. 

c. Menulis inti atau pokok informasi dengan kalimat sendiri. 

d. Mencatat kalimat pokok atau inti secara urut. 

e. Mengembangkan kalimat inti atau kata-kata kunci menjadi pokok-pokok 

pikiran yang sesuai dengan tema/topik informasi sumber. 

f. Menyampaikan atau menguraikan secara lisan pokok pikiran tersebut 

dengan menggunakan kata atau kalimat sendiri. 

g. Jika kesulitan menguraikannya, maka hal yang dapat membantu adalah: 

(a) gunakan kata-kata yang bersinonim dengan kata aslinya, (b) gunakan 

ungkapan yang sepadan jika terdapat ungkapan untuk membedakan 

dengan uraian aslinya, (c) ubahlah kalimat langsung menjadi tidak 

langsung atau kalimat aktif menjadi pasif, (d) jika berbentuk narasi, bisa 

menggunakan kata ganti orang ketiga. 

Puisi merupakan salah satu karya sastra yang bentuknya tidak sama 

dengan prosa atau karangan biasa. Puisi terbagi ke dalam larik-larik atau bait. 

Pada puisi banyak terdapat kata-kata yang bermakna kias atau konotasi. Oleh 

karena itu, isi atau tema puisi biasanya tersirat. 

Surianto (1982 : 103) menyatakan  parafrase puisi yaitu mengubah 

puisi ke dalam bentuk beberan atau paparan. Parafrase berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti menyusun kembali, semula suatu latihan retoris, menulis 

kembali sebuah teks puisi menjadi teks prosa dan sebagainya. Dari uraian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa parafrase puisi dikenal juga dengan istilah 

memprosakan puisi (Hartoko dalam Rumini, 1997: 53) 

Menurut Ngafenan (1990: 124-125) parafrase adalah penyajian  

kembali bentuk karangan ke dalam bentuk lain dengan cara yang berbeda, 

tanpa mengubah isi karangan  itu, Misalnya puisi diubah menjadi bentuk 

prosa, novel diubah menjadi bentuk drama, drama diubah menjadi bentuk 

novel, atau cerita film diubah menjadi bentuk novel.  

Sedangkan Sudjiman (1990:59) mengatakan parafrase adalah 

penguraian kembali isi sebuah kalimat atau penggalan tulis. Penguraian 

kembali ini biasanya menggunakan kata-kata lain dan maksudnya 

memperjelas. 

Pendapat Arifin (1991:87) parafrase adalah hasil pengungkapan 

kembali terhadap konsep yang disusun orang lain dengan bahasa berbeda, 

tanpa mengubah maksudnya semula, walaupun kadang-kadang diberi tekanan 

yang berbeda atau boleh juga diartikan dengan perubahan bentuk puisi 

menjadi bentuk prosa atau sebaliknya. 

Jadi keterampilan menulis parafrase adalah cara berpikir yang teratur 

untuk mengubah puisi ke dalam bentuk beberan atau paparan dalam bentuk 

bahasa tulis. 

4. Manfaat Parafrase 

Hartoko dalam  Rumini (1997:53) parafrase dapat digunakan di dalam 

pembelajaran apresiasi puisi berfungsi sebagai salah satu upaya 

menjembatani pengakraban puisi dengan penikmat. Dilakukan demikian 
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karena tidak semua puisi dapat secara langsung dinikmati oleh pembacanya, 

maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memparafrase. 

5. Metode Menulis Parafrase 

Metode menulis parafrase puisi terdiri dari: 

a. Parafrase terikat, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara 

menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata diantara dua kata dalam 

puisi  sehingga kalimat-kalimat puisi yang logis dan mudah dipahami. 

Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. 

b. Parafrase bebas, yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata 

sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula 

tidak digunakan. Setelah kita membaca puisi tersebut kita menafsirkan 

secara keseluruhan, kemudian menceritakan kembali dengan kata-kata 

sendiri. 

Berikut contoh memparafrasekan puisi “Karangan Bunga” karya Taufik Ismail ; 

KARANGAN BUNGA 

Tiga anak kecil 

Dengan langkah malu – malu  

Datang ke Salemba 

Sore itu 
Ini dari kami bertiga 

Pita hitam 

Pada karangan bunga  

Sebab kami ikut berduka 
Pada kakak 

Yang ditembak mati  

Siang tadi 

 
KARANGAN BUNGA (Parafrase) 

(ada) Tiga anak kecil 

(berjalan) Dengan langkah malu – malu  

(Datang) ke Salemba 
(pada) Sore itu 

Ini dari kami bertiga (kata mereka) 

(sebuah) Pita hitam 

(disematkan) Pada karangan bunga  
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Sebab kami (merasa)  ikut berduka 

Pada kakak (kami) 

Yang ditembak (hingga) mati  

(pada) Siang tadi  
 

Contoh cara penulisan parafrase puisi “karangan bunga” adalah sebagai berikut: 

“Ada tiga anak kecil berjalan dengan langkah malu-malu. Mereka dating ke 

Salemba pada sore itu. “Ini dari kami bertiga”, kata mereka. Sebuah pita hitam yang 

disematkan pada karangan bunga. Sebab mereka merasa ikut berduka pada kakak mereka 

yang ditembak hingga mati pada siang tadi”.  

Dari contoh puisi dan parafrase di atas, dapat dilihat perbedaannya. Dalam puisi 

memuat hal-hal yang dianggap pokok–pokok saja. Kata-kata yang tidak berfungsi 

dihilangkan atau ditinggalkan. 

Berbeda dengan karangnan prosa (parafrase), pada contoh parafrase sebelumnya 

dijelaskan semua peristiwa sejelas-jelasnya. Dalam karangan, prosa dikatakan  bersifat 

pembeda, sedangkan karangan berbentuk puisi dikatakan bersifat pemusatan atau 

konservatif, karena memang bentuk tersebut hanya memusatkan pelukisannya pada hal-hal 

yang pokok saja (Suharyanto, 2009:124-127). 

6. Langkah – Langkah Menulis Parafrase 

Hartoko dalam Rumini (1997:5.3) menyatakan bahwa kegiatan memparafrase 

dapat dilakukan dengan beberapa tahap: 

a. Membubuhkan tanda baca pada bagian-bagian tertentu. 

b. Membubuhkan tanda baca gabung larik untuk enjambment. 

c. Membubuhkan kata penghubung atau kata lain yang di dalam puisi yang sengaja tidak 

dibubuhkan pengarang untuk mencapai intensitas puisi. 

d. Member makna kata-kata yang belum kita pahami.  

e. Menyusun kembali dengan bahasa sendiri. 

Berikut disajikan kembali contoh puisi “Buah Apel” karya Ukik Novitasari  

BUAH APEL 
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Kubuka almari e situ 

Oh, kau masih ada 

Tersenyum ceria padaku 

Menimbulkan selera 
Kuambil tiga buah 

Kukupas dengan sabar 

Maka berjatuhanlah 

Kulitmu yang merah segar  
Kini kau telah siap  

Terhidang di meja belajar 

Ya, kau akan kulahap 

Sambil menemaniku belajar 
 

Setelah puisi tersebut ditempuh dengan beberapa langkah parafrase maka akan  

menjadi : 

(segera) kubuka almari es (yang ada di sudut itu) / 

Oh, (ternyata) kau masih ada // 

(Hatiku senang / seolah-olah benda itu) tersenyum ceria padaku // 

(Warnanya yang merah) menimbulkan selera // 

(tanpa berpikir panjang) segera kuambil tiga buah (yang paling merah) /  

Kukupas (satu per satu) dengan sabar // 

Maka berjatuhanlah kulitmu yang (berwarna) merah segar  

(di tempat sampah) // 

(Kuambil piring untuk tempat sambil bergumam) / 

Nah, kini kau telah siap terhidang di meja belajar // 

Ya, kau akan (segera) kulahap / 

Sambil menemaniku belajar // 

Hasil parafrasenya adalah : 

Segera kubuka almari es yang ada di sudut itu. Oh, ternyata kau masih ada. Hatiku 

senang, seolah-olah benda itu tersenyum ceria padaku, warnanya yang merah menimbulkan 

selera. 

Tanpa pikir panjang segera kuambil tiga buah yang paling merah. Kukupas satu 

persatu dengan sabar. Maka berjatuhanlah kulitmu yang berwarna merah segar di tepat 

sampah. 
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Kuambil piring untuk tempat sambil bergumam, nah kini kau telah siap terhidang di 

meja belajar. Ya, kau akan segera kulahap sambil menemaniku belajar. 

7. Strategi Pembelajaran Menulis Parafrase 

Strategi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam 

pembelajaran adalah suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas sedemikian 

rupa agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien (W. Gulo; 

2002: 2).  

Strategi pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat 

kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. 

Dalam hal ini adalah pengajaran makna puisi modern, agar siswa dapat 

memahami makna puisi modern.  

a. Strategi pembelajaran dalam  memahami makna puisi  modern 

Strategi pembelajaran dalam memahami makna puisi modern 

menggunakan heuristik karena siswa mengolah sendiri pesan atau materi 

dengan pengarahan dari guru. Untuk melaksanakan suatu strategi tertentu 

diperlukan seperangkat metode pengajaran. Suatu program yang 

diselenggarakan oleh guru dalam satu kali tatap muka bisa dilaksanakan 

dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi kelompok, dan tanya 

jawab. Dalam pembelajaran ini metode yang digunakan adalah "Metode 

Diskusi Kelompok Kecil". 

Diskusi kelompok berperan dalam strategi pembelajaran. Indikator 

tinggi rendahnya diskusi kelompok meliputi: 1) prakarsa siswa secara 

spontan dalam mengemukakan pendapat secara berani dalam kegiatan 

belajar mengajar; 2) keberhasilan siswa pada pemeliharaan;   3) belajar 
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dari pengalaman langsung; 4) kefasilitatoran. guru dalam proses belajar 

mengajar; 5) variasi bentuk dan alat kegiatan belajar mengajar; 6) kualitas 

interaksi antar siswa, baik secara intelektual maupun secara sosial 

emosional (Gulo; 2002:126). 

b. Model evaluasi pembelajaran bahasa Indoneia dalam puisi modern. 

Tes yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

puisi modern ini adalah tes tipe subjektif. Istilah subjektifdi sini diartikan 

sebagai adanya faktor lain di luar kemampuan tes dan perlengkapan 

instrumen tes yang mempengaruhi proses pemeliharaan dan hasil akhir 

berupa skor/nilai. Bentuk soal tes tipe subyektif adalah bentuk uraian 

(essay). Hal ini disebabkan karena untuk menjawab soal tersebut siswa 

untuk menyusun jawaban secara terurai. Jawaban tidak-cukup hanya 

dengan satu atau dua kata saja tetapi memerlukan uraian- yang lengkap 

dan jelas. Selain harus menguasai materi tes, siswa dituntut untuk bisa 

mengungkapkannya dalam bahasa tulisan dengan baik. 

Faktor penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia dalam parafrase 

puisi modern adalah dari siswa dan dari guru. Dari siswa yang dinilai 

adalah ketepatan jawaban tulisan, dan kerapian. Kalimat dapat 

mengandung arti atau bermakna, dan tepat dibandingkan dengan kunci 

tulisan baik bentuk huruf se'suai dengan huruf baku dan tampak rapi.          

Penyajian soal tipe subjektif dalam bentuk uraian ini mempunyai 

beberapa kelebihan diantaranya: 1) bentuk uraian relatif mudah dibuat 

kurnn waktu yang tidak terlalu lama. Jumlah soal tidak terlalu banyak; 2) 
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bentuk uraian ini siswa dituntut untuk menjawabnya secara rinci, maka 

proses berpikir, ketelitian, sistematika penyusunan dapat dievaluasi. Hal 

ini tidak system jebakan atau untung-untungan. Hasil evaluasi lebih dapat 

mencerminkan kemampuan siswa sebenarnya; 3) proses pengajaran tes 

akan menimbulkan kreati vitas dan akti vitas positif, karena tes tersebut 

menuntut siswa agar  berpikir secara sistematik, menyampaikan pendapat 

dan argumentasi serta mengaitkan fakta-fakta yang relevan. 

C. Model Pembelajaran Kooperatif  

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Kooperatif berasal dari bahasa Inggris yaitu kata cooperation artinya 

kerjasama (Poerwodarminta, 1999: 60).  Kooperatif berarti “working acting 

together with a others to word a shared aim  common purpose” (Wehmeier, 

2000: 276). Basyiruddin Usman mendefinisikan kooperatif sebagai belajar 

kelompok atau bekerjasama (Usman, 2002: 14). Menurut pendapat Marasuddin 

S menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar perlu diciptakan metode 

kelompok untuk mewujudkan rasa kerjasama yang kuat atau rasa solidaritas 

(Siregar, 2003: 29-30). 

Sedangkan pembelajaran atau learning berarti wide knowledge gained 

by careful study (Wehmeier, 2000: 731). Senada dengan itu Artur T Jersild 

yang dikutip Syaiful sagala mendefinisikan bahwa learning adalah 

Modification of behavior sthrough experience and training‟ yakni 

pembentukan perilaku melalui pengalaman dan latihan Artur T Jersild 
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menambahkan bahwa learning sebagai kegiatan memperoleh pengetahuan, 

prilaku dan keterampilan dengan cara mengolah bahan ajar (Sagala, 2003:12). 

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat 

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan berbeda. 

Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya setiap siswa harus saling bekerja 

sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran (Sanjaya,  

2007:242). 

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman 

sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta 

memberikan kesempatan pada siswa yang berbeda latar belakangnya. 

(Trianto, 2007: 42). 

Peserta didik selain individu juga mempunyai segi sosial yang perlu 

dikembangkan, mereka dapat bekerjasama, saling bergotong-royong dan 

saling tolong-menolong (Slameto, 2003: 38). Memang manusia diciptakan 

sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dan dari segi sosial 

maka manusia diharapkan dapat menjalin kerjasama antar teman satu kelas 

maupun pengajar. 

Menurut pengertian di atas bahwa dengan model pembelajaran 

kooperatif siswa akan dapat mewujudkan hasil yang lebih baik daripada belajar 

secara individual. Dengan adanya kerjasama akan saling memberi dan menerima 

serta saling melengkapi. 
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2. Unsur-Unsur Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsur yang saling 

terkait, yakni: 

a. Saling ketergantungan positif (positive interdependence). (Lie, 2005: 32) 

Ketergantungan positif ini bukan berarti siswa bergantung secara 

menyeluruh kepada siswa lain. Jika siswa mengandalkan teman lain tanpa 

dirinya memberi ataupun menjadi tempat bergantung bagi sesamanya, hal 

itu tidak bisa dinamakan ketergantungan positif. Guru Johnson di 

universitas Minnesota, Shlomo Sharan di Universitas Tel Aviv, dan 

Robert E. Slavin di John Hopkins, telah menjadi peneliti sekaligus 

praktisi yang mengembangkan pembelajaran kooperatif sebagai salah satu 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi siswa sekaligus 

mengasah kecerdasan interpersonal siswa. harus menciptakan suasana 

yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Perasaan saling 

membutuhkan inilah yang dinamakan positif interdependence. Saling 

ketergantungan tersebut dapat dicapai melalui ketergantungan tujuan, 

tugas, bahan atau sumber belajar, peran dan hadiah. (Nurhadi, 2004:12). 

b. Akuntabilitas individual (individual accountability) 

Pembelajaran kooperatif menuntut adanya akuntabilitas individual 

yang mengukur penguasaan bahan belajar tiap anggota kelompok, dan 

diberi balikan tentang prestasi belajar anggota-anggotanya sehingga 

mereka saling mengetahui rekan yang memerlukan bantuan. Berbeda 

dengan kelompok tradisional, akuntabilitas individual sering diabaikan 
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sehingga tugas-tugas sering dikerjakan oleh sebagian anggota. Dalam 

cooperative learning, siswa harus bertanggungjawab terhadap tugas yang 

diemban masing-masing anggota. (Abdurrahman, 2003:122) 

c. Tatap muka ( face to face interaction ) 

Interaksi kooperatif menuntut semua anggota dalam kelompok 

belajar dapat saling tatap muka sehingga mereka dapat berdialog tidak 

hanya dengan guru tapi juga bersama dengan teman. Interaksi semacam 

itu memungkinkan anak-anak menjadi sumber belajar bagi sesamanya. 

Hal ini diperlukan karena siswa sering merasa lebih mudah belajar dari 

sesamanya dari pada dari guru (Abdurrahman, 2003: 122). 

d. Ketrampilan Sosial (Social Skill) 

Unsur ini menghendaki siswa untuk dibekali berbagai ketrampilan 

sosial yakni kepemimpinan (leadership), membuat keputusan (decision 

making), membangun kepercayaan (trust building), kemampuan 

berkomunikasi dan ketrampilan manajemen konflik (management conflict 

skill)  

Ketrampilan sosial lain seperti tenggang rasa, sikap sopan kepada 

teman, mengkritik ide, berani mempertahankan pikiran logis, tidak 

mendominasi yang lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat 

dalam menjalin hubungan antar pribadi tidak hanya diasumsikan tetapi 

secara sengaja diajarkan.
 
(Nurhadi, 2004: 113). 

e. Proses kelompok (group processing) Proses ini terjadi ketika tiap anggota 

kelompok mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif 
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untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok perlu membahas perilaku 

anggota yang kooperatif dan tidak kooperatif serta membuat keputusan 

perilaku mana yang harus diubah atau dipertahankan. 

Unsur-unsur model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran akan 

mendorong terciptanya masyarakat belajar (learning community). Konsep 

learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari 

hasil kerjasama dengan orang lain berupa sharing individu, antar kelompok 

dan antar yang tahu dan belum tahu (Sagala, 2003:12). Jerome Brunner 

mengenalkan sisi sosial dari belajar, sebagaimana dikutip oleh Melvin, ia 

mendeskripsikan “suatu kebutuhan manusia yang dalam untuk merespon dan 

secara bersama-sama dengan mereka terlibat dalam mencapai tujuan”, ia 

sebut resiprositas (Silberman, 2004: 24). 

3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut sudjana (1996: 87-98) setiap kegiatan, baik proses belajar 

mengajar di kelas maupun di luar kelas pasti mempunyai persiapan dalam 

melakukannya. Begitu juga dalam proses belajar mengajar untuk menerapkan 

azas kooperatif di sekolah. Model pembelajaran kooperatif dapat 

diiplementasikan dalam bentuk belajar kelompok maupun model mengajar 

interaksi yang mempunyai langkah dan prosedur sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tujuan dan bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

pendidik menjelaskan pokok-pokok bahan pengajaran secara umum 

sampai disertai kesempatan tanya jawab dan mencatat bahan tersebut. 
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b. Kemudian bahan yang telah dijelaskan tersebut, diangkat beberapa 

permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan problematis yakni 

pertanyaan yang memungkinkan adanya jawaban lebih dari satu. 

c. Bentuk kelompok peserta didik sesuai dengan jumlah masalah yang 

ditentukan pada langkah kedua. Tentukan ketua kelompok, penulis dan 

kalau perlu juru bicara atau pelapor hasil kelompok. 

d. Peserta didik melakukan kerja kelompok sesuai dengan masalahnya dan 

pendidik memantau kegiatan belajar kelompok. 

e. Laporan setiap kelompok dan tanya jawab antar kelompok dan antar 

peserta didik. 

f. Setelah selesai laporan kelompok, setiap kelompok memperbaiki dan 

menyempurnakan hasil kerjanya berdasarkan saran dan tanggapan dari 

kelompok lain, sekaligus mencatat hasil kelompoknya maupun hasil 

kelompok lainnya. 

g. Pendidik menarik kesimpulan dari hasil kerja kelompok sekaligus 

merangkum jawaban masalah yang telah dibahas oleh satu kelompok. 

h. Akhiri pelajaran dengan memberikan pekrjaan rumah berkenaan dengan 

bahan yang telah dibahas dan diskusikan oleh peserta didik. 

4. Evaluasi Model Pembelajaran Kooperatif 

Dalam penilaian model pembelajaran kooperatif, siswa mendapat nilai 

pribadi dan nilai kelompok. Siswa bekerjasama dengan model pembelajaran 

kooperatif dengan saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk tes. 

Kemudian masing-masing mengerjakan tes sendiri-sendiri dan menerima 
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nilai pribadi. Nilai kelompok tradisional biasanya dibentuk dengan beberapa 

cara. Pertama, nilai kelompok bisa diambil dari nilai terendah yang didapat 

oleh siswa dalam kelompok. Kedua, nilai kelompok juga diambil dari ratarata 

nilai semua anggota kelompok (Lie, 2005:88). Kelebihan cara tersebut adalah 

semangat gotong royong yang ditanamkan. Dengan cara ini kelompok lebih 

keras untuk membantu semua anggota dalam mempersiapkan diri untuk tes. 

Namun kekurangannya adalah perasaan negatif dan tidak adil. Siswa yang 

mampu akan merasa dirugikan oleh nilai rekannya yang rendah, sedangkan 

siswa yang lemah mungkin bisa merasa bersalah karena nilai sumbangannya 

paling rendah.  

Untuk menjaga rasa keadilan ada cara lain yang bisa dipilih. Setiap 

anggota menyumbangkan poin diatas nilai rata-rata mereka sendiri sehingga 

setiap siswa mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi nilai 

terhadap kelompok mereka. 

Dalam hal ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi dari penilaian 

proses dan penilaian hasil. 

Sebagai contoh nilai proses  biasa berupa catatan guru tentang apakah 

setiap anggota kelompok berpartisipasi, apakah sudah ada proses membantu 

dalam kelompok dan sebagainya (Lie, 2005:36).  Sedangkan  penilaian hasil 

biasa dilakukan dengan misalnya nilai rata-rata si A adalah 60 dan dia kali ini 

mendapat nilai 65, dia akan menyumbangkan kelompok 5 poin, ini berarti 

setiap siswa pandai ataupun lamban mempunyai kesempatan untuk 

memberikan konstribusi (Lie, 2005:89). 
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5. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif.  

Setiap pemilihan dan penggunaan metode di dalam proses belajar 

mengajar tentu saja tidak lepas dari keinginan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Masing-masing metode mengajar mempunyai tujuan yang 

berbeda antar metode yang satu dengan metode yang lainnya. Maka Walgito 

mengemukakan beberapa tujuan antara lain: 

a. Membiasakan anak untuk bergaul dengan teman-temannya bagaimana 

anak mengemukakan dan menerima pendapat dari temannya. 

b. Belajar secara berkelompok turut pula merealisasikan tujuan pendidikan 

dan pengajaran. 

c. Belajar hidup bersama agar nantinya tidak canggung di dalam masyarakat 

yang lebih luas. 

d. Memupuk rasa gotong-royong yang merupakan sifat dari bangsa 

Indonesia (Walgito, 2002: 114) 

Di samping tujuan dari belajar kelompok yang telah disebutkan di atas 

maka belajar kelompok juga mempunyai keuntungan dan kelemahan 

tersendiri. yaitu: 

a. Keuntungan kerja kelompok 

1) Hasil belajar lebih sempurna bila dibandingkan dengan belajar secara 

individu 

2) Pendapat yang dituangkan secara bersama lebih meyakinkan dan lebih 

kuat dibandingkan pendapat perorangan. 
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3) Kerja sama yang dilakukan oleh peserta didik dapat mengikat tali 

persatuan, tanggung jawab bersama dan rasa memiliki (sense 

belonging) dan menghilangkan egoisme(Usman, 2002: 15). 

b. Kelemahan kerja kelompok yaitu: 

1) Metode ini memerlukan persiapan-persiapan yang lebih rumit 

daripada metode lain sehingga memerlukan dedikasi yang lebih tinggi 

dari pihak pendidik. 

2) Apabila terjadi persaingan yang negatif hasil pekerjaan dan tugas akan 

lebih buruk. 

3) Peserta didik yang malas, memperoleh kesempatan untuk tetap pasif 

dalam kelompok itu dan kemungkinan besar akan mempengaruhi 

anggota lainnya (Zuhairini, Dkk, 1983:89). 

Jadi kelebihan dari penerapan asas kooperatif dalam pembelajaran 

lebih meningkatkan solidaritas dan saling menghargai diantara peserta didik 

sedangkan kelemahannya  yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat dan 

sikap saling ketergantungan dari peserta didik. 

D. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  pada Pembelajaran Menulis 

Parafrase 

Pendidik yang progresif berani mencoba metode-metode yang baru yang 

dapat membantu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Agar peserta 

didik dapat belajar dengan baik maka metode dalam mengajar harus diusahakan 

yang setepat, efektif dan seefisien mungkin. (Azwar, 2001: 64-65 
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Pembelajaran kooperatif  ini sangat diutamakan dalam proses belajar 

mengajar seperti: belajar bersama atau belajar kelompok, sebab hal ini dianggap 

penting untuk menjalin hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang 

lainnya, juga hubungan pendidik dengan peserta didik. (Basyiruddin, 2002: 14) 

Pada proses pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada materi menulis 

parafrase, Pembelajaran kooperatif  akan bermanfaat siswa mengetahui lebih 

detail tentang materi karena mereka akan berusaha mencari masalah untuk dibuat 

pertanyaan dan berusaha mencari jawaban dari masalah yang mereka dapat 

melalui proses berfikir bersama teman, dengan proses tersebut perbendaraan 

materi semakin luas.  

Berikut implementasi Pembelajaran kooperatif  pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis parafrase: 

1. Proses pembelajaran ini dilakukan dimulai dengan guru mengucapkan salam 

dan mengajak siswa untuk berdo‟a bersama-sama 

2. Guru menerangkan materi tentang puisi, pengertian paraphrase dan cara 

mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan judul KANTUK 

3. Setelah menerangkan materi tindakan dengan membuka tanya jawab tentang 

apa yang sudah diterangkan 

4. Guru memberikan soal dalam bentuk puisi untuk diubah dalam bentuk prosa. 

5. Guru mengajak siswa untuk mengucap syukur atas segala kegiatan yang telah 

dilaksanakan dengan do‟a bersama setelah itu guru mengucapkan salam dan 

siswa bersalaman kepada guru 
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E. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran menulis parafrase di kelas VI SDN Bulu 01 Semarang 

kurang maksimal, hal ini disebabkan karena guru dalam mengajar masih dominan 

dan metode yang digunakan masih konvensional. Proses pembelajaran yang 

seperti ini akan mempengaruhi keaktifan siswa dan hasil belajar  siswa. Dalam 

proses  pembelajaran seperti ini siswa cenderung bosan sehingga hasil yang 

diperoleh siswa kurang maksimal. 

Keadaan demikian akan diperbaiki dengan pendekatan Kooperatif. 

Pendekatan ini dipilih karena memiliki kelebihan yaitu dengan kerja kelompok 

hasil yang diperoleh lebih sempurna, pendapat yang dituangkan secara bersama 

lebih meyakinkan serta dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab bersama 

dan menghilangkan egoisme.  

Pendekatan kooperatif juga mengarahkan pada pembelajaran aktif dimana 

pusat pembelajaran diarahkan student centered sehingga siswa memahami materi 

karena usaha mereka sendiri, demikian juga aktivitas guru pada proses 

pembelajaran menulis parafrase mampu memjadi motivator bagi siswa agar aktif 

dalam proses pembelajaran. Akhirnya diharapkan aktivitas siswa meningkat, 

keterampilan guru meningkat dan hasil belajar juga meningkat. Berikut 

skemanya: 
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F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka teori di atas, dirumuskan hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah melalui pembelajaran keterampilan menulis parafrase 

dengan model pembelajaran kooperatif di Kelas SDN Bulu 01 Semarang, 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan siswa menulis parafrase 

meningkat. 

Pembelajaran menulis 
parafrase 

Kemampuan siswa 
dalam menulis 

parafrase maksimal 

Keaktifan siswa 
dalam 

pembelajaran  

Guru harus 
terampil dalam 
mengajar dan 

menjadi motivator 
Model pembelajaran 

kooperatif 

Kerja sama diantara siswa 

Keaktifan siswa 

meningkat 

Keterampilan guru 

meningkat 

Hasil belajar 

meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh 

subyek peneliti dan mendeskripsikan fenomena dari suatu proses dan 

perilakunya.  

Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas 

(classroom action research) yakni suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas bersama (Arikunto, 2008:3). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dan tindakan-tindakan yang dilakukan, serta 

memperbaiki kondisi praktik pembelajaran tersebut.  

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian tindakan kelas ini  adalah guru dan siswa kelas VI SDN 

Bulu 01 Kota Semarang  dengan jumlah siswa sebanyak 28 siswa, yang terdiri 

dari 15 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

C. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian  di SDN Bulu 01 Kota Semarang yang terletak di jalan 

Poncowolo Barat VIII No. 495 Semarang dan rencana penelitian adalah semester 

II tahun pelajaran 2009-2010. 
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D. Jenis Data 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa keterampilan 

menulis parafrase. 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan 

dalam dalam pembelajaran menulis parafrase. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan 

penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. (Suryabrata, 1995: 72) 

Adapun variabel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Kualitas pembelajaran Guru 

Kualitas pembelajaran guru menurut (Ustman, l997: 66-70) yaitu 

kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran menulis prafrase mulai dari 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 

b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas merupakan kegiatan atau perilaku guru dan siswa yang 

terjadi selama proses belajar mengajar, dalam hal ini aktivitas yang menjadi 

indikator aktivitas siswa adalah: (Sumanto, 1998: 102-107) 

a. Kesiapan siswa mengikuti pembelajarann 
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b. Menyimak penjelasan guru/memperhatikan guru selama pembelajaran 

c. Berpendapat 

d. Bertanya  

e. Merespon dan/ menjawab pertanyaan 

f. Membuat rangkuman 

Sedangkan keterampilan guru yang menjadi indikator 

a. Keterampilan guru dalam melakukan kegiatan awal pembelajaran 

d. Keterampilan guru dalam melakukan pembelajaran inti 

e. Keterampilan guru dalam melakukan penutup 

3. Keterampilan Menulis Parafrase 

Keterampilan menulis parafrase yaitu keterampilan menuangkan 

kembali suatu tuturan atau karangan menjadi bentuk lain namun tidak 

mengubah pengertian awal melalui bentuk tulisan. Target keterampilan yang 

diharapkan adalah siswa mampu menulis parafrase sesuai dengan aspek 

penilaian. Aspek-aspek tersebut meliputi: (1) Membubuhkan tanda baca, (2) 

Penentuan makna kata, (3) Penambahan kata, dan (4) Menyusun parafrase 

dengan bahasa sendiri (Rumini, 1997:5-8). Dengan pembelajaran menulis 

parafrase ini diharapkan dapat memenuhi target keterampilan menulis para 

siswa kelas VI SDN Bulu 01 Semarang dan perubahan tingkah laku setelah 

pembelajaran.   
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F. Rancangan Penelitian 

Prosedur atau langkah kerja dalam penelitian tindakan  diawali dengan 

diskusi tentang permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 

Bulu 01 Semarang. Berdasarkan hasil diskusi, selanjutnya disusun langkah-

langkah atau prosedur yang meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Perencanaan 

(planning), (2) Tindakan (acting), (3)  Pengamatan (obsevasi), dan (4) Refleksi. 

Penelitian ini akan ditempuh dalam dua siklus siklus I dan siklus II.  

Penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini mengadopsi model spiral 

(Adaptasi Hopkins, 1993) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hopkins dalam Zainal Aqib, 2006 

G. Siklus Penelitian 

Siklus II 

Siklus II 

Siklus I 

Perencanaan 

ulang 

Tindakan 

Observasi 

Refleksi 

Identifikasi masalah 

Perencanaan 

Tindakan 
Refleksi 

Observasi 

Perencanaan 

Ulang 
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b. Siklus I 

1) Perencanaan (Planning) 

Sebelum melaksanakan tindakan guru menentukan rancangan 

operasional kegiatan pembelajaran pada materi pokok keterampilan 

menulis parafrase dengan tema GURU dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas VI dalam bentuk:  

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (terlampir),  

2) Merancang pembentukan kelompok 

3) Menyiapkan Puisi yang dibuat prafrase 

4) Menyiapkan lembar observasi (terlampir). 

2) Tindakan (Acting) 

Pada tahap ini kegiatan pembelajarannya terdiri dari kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Guru memulai proses pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

mengajak semua siswa untuk berdo‟a bersama, selanjutnya guru 

melakukan apersepsi tentang puisi “GURU”. Kegiatan dilanjutkan 

menerangkan materi tentang puisi, pengertian parafrase dan cara 

mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, guru menuntun siswa mencari 

kata-kata dan tanda baca yang dihilangkan dan memasukkan ke dalam 

bagian yang dihilangkan dan menyusun “guru” dalam bentuk prosa 

dan kemudian tanya jawab.  

2) Guru membagi dalam lima kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 4 

siswa sehingga ada 7 kelompok, setiap kelompok terdiri dari siswa 
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yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Selanjutnya 

guru memberikan soal berupa puisi kepada setiap kelompok untuk 

mengubahnya menjadi parafrase. 

3) Semua kelompok dipersilahkan untuk berdiskusi kerja kelompok untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan setiap kelompok bebas 

menuangkan ide/gagasan pada pembuatan parafrase dalam berdiskusi. 

4) Guru mempersilakan hasil dari kerja kelompok untuk dibaca ke depan 

yang diwakili oleh salah satu dari anggota kelompok, 

5) Guru mempersilakan kelompok lain menanggapi atau bertanya pada 

kelompok yang maju.  

6) Bagi kelompok yang penampilan kelompoknya baik, guru memberikan 

applause dan memajang hasil kelompoknya di papan tulis sebagai 

penghargaan. 

7) Selesai diskusi guru memberikan umpan balik dari hasil diskusi dan 

mengarahkan semua siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil 

diskusi.  

8) Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis parafrase guru 

memberikan tiap siswa puisi untuk dibuat parafrase 

9) Guru mempersilakan setiap siswa mengumpulkan tugas. 

10) Pada tahap terakhir peneliti mengajak siswa untuk berdo‟a bersama 

dan peneliti mengucapkan salam. 

3) Pengamatan (Observasi) 
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Pengamatan atau observasi dilakukan selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung 

tersebut diamati atau diobservasi oleh guru sejawat (observasi) dengan 

mengisi lembar observasi yang telah disiapkan sesuai penilaian autentik. 

Selain itu juga ada lembar behavioral observation digunakan untuk 

mengevaluasi aktivitas belajar atau kinerja siswa dalam proses 

pembelajaran dan penyelesaian tugas yang dilakukan siswa. 

Dari hasil pengamatan dan hasil tes yang diperoleh akan dapat 

diketahui perubahan yang terjadi pada siswa. Apabila masih banyak 

kesalahan dan kekurangan pada siswa dan pada guru selama proses belajar 

mengajar pada siklus I dapat teratasi dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar siswa pada siklus II. 

4) Refleksi 

Tahap ini merupakan evaluasi terhadap tindakan dan hasil pada 

siklus I. Jika dalam analiss pelaksanaan siklus I semua data yang telah 

terkumpul baik dari hasil tes, dan keterampilan guru dan siswa ternyata 

masih banyak kekurangan, maka dalam hal ini akan dipakai sebagai 

pembenahan dan perbaikan pada siklus II. 

 

c. Siklus II 

Pada dasarnya pelaksanaan proses belajar mengajar pada siklus II 

tidak berbeda jauh dengan siklus I. Analisis pelaksanaan siklus I yaitu 

temuan-temuan selama pelaksanaan yang meliputi kekurangan dan kelebihan 
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pelaksanaan siklus I dan hasil tes siklus I. Hasil aktivitas tersebut selanjutnya 

diteliti kembali untuk dasar perbaikan pembelajaran selanjutnya pada 

pelaksanaan siklus II, tema materi yng diajarkan dalam siklus II ini adalah 

PANCARAN HIDUP. Sehingga pada siklus II terjadi peningkatan.  

1) Perencanaan (planning) 

Dalam proses belajar mengajar pada siklus II guru mengadakan 

persiapan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus II yang meliputi: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (terlampir) 

2) Merancang pembentukan kelompok 

3) Menyiapkan Puisi yang dibuat parafrase 

4) Menggunakan media audio visual 

5) Menyetting kelas dengan huruf U 

6) Menyiapkan lembar observasi (terlampir) 

2) Tindakan (acting) 

Pada tahap ini kegiatan pembelajarannya terdiri dari kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Guru memulai proses pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

mengajak semua siswa untuk berdo‟a bersama, selanjutnya guru 

melakukan apersepsi tentang puisi “pancaran hidup”. Kegiatan 

dilanjutkan menerangkan materi tentang puisi, pengertian parafrase dan 

cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa detail, guru menuntun 

siswa mencari kata-kata dan tanda baca yang dihilangkan dan 

memasukkan ke dalam bagian yang dihilangkan dan menyusun 
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“PANCARAN HIDUP” dalam bentuk prosa, untuk memperjelas materi 

guru menayangkan video pembelajaran puisi. Pembelajaran guru 

menyuruh beberapa siswa untuk membaca puisi di depan kemudian 

tanya jawab.  

2) Guru membagi dalam lima kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 4 

siswa sehingga ada 7 kelompok, secara heterogen terdiri dari siswa 

yang mampu dan siswa yang kurang mampu dengan posisi bangku 

ditata perkelompok dengan model formasi Huruf U,. Selanjutnya guru 

memberikan soal berupah puisi kepada setiap kelompok untuk 

mengubahnya menjadi parafrase. 

3) Semua kelompok dipersilahkan untuk berdiskusi kerja kelompok untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan setiap kelompok bebas 

menuangkan ide/gagasan pada pembuatan parafrase dalam berdiskusi. 

Pada tahapan ini guru aktif berkeliling untuk mencermati proses kerja 

kelompok, sesekali guru memberikan motivasi untuk merangsang 

kelompok aktif berdiskusi untuk menentukan mencari beberapa 

perilaku yang harus dilakukan untuk membuat persahabatan lebih baik, 

guru banyak mengelus siswa dan mengatakan bagus atau kamu bisa. 

4) Setelah lima belas menit mereka melakukan kerja kelompok guru 

mempersilahkan hasil dari kerja kelompok untuk dibaca ke depan dan 

setiap kelompok diwakili oleh salah satu dari anggota kelompok, ketika 

salah satu kelompok maju membaca, guru mempersilahkan kelompok 

lain menanggapi atau bertanya, pada tahap ini terjadilah diskusi kelas.  
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5) Bagi kelompok yang penampilan kelompoknya baik, guru memberikan 

applus dan memajang hasil kelompoknya di papan tulis sebagai 

penghargaan. 

6) Setelah diskusi selesai guru memberikan umpan balik dari hasil diskusi 

dan mengarahkan semua siswa untuk  menarik kesimpulan dari hasil 

diskusi.  

7) Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis parafrase guru 

memberikan tiap siswa puisi untuk dibuat paraphrase. 

8)  Guru mempersilahkan setiap siswa mengumpulkan tugas 

9) Pada tahap terakhir peneliti mengajak siswa untuk berdo‟a bersama dan 

peneliti mengucapkan salam. 

3) Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan terhadap semua perubahan semua 

perubahan tingkah laku dan siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Dalam siklus II yang perlu diamati adalah: (1) cara kerja 

siswa, (2) tingkah laku siswa, (3) peningkatan kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi oleh observer. 

4) Refleksi 

Pada tahap refleksi yaitu membahas temuan-temuan selama 

pelaksanaan siklus II, membahas tingkat keberhasilan antara siklus Idan 

siklus II, mengolah data dan merumuskan data serta menyimpulkan hasil 

pengolahan dan perumusan data. Dengan demikian akan terlihat perubahan 

peningkatan kemampuan siswa kelas VI dalam menulis parafrase. 
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H. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes  

a. Keterampilan siswa dalam menulis parafrase 

2. Non tes 

a. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

b. Kegiatan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data, antara lain: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. (Margono, 

2004: 158) 

Dalam kegiatan ini yang diobservasi secara langsung adalah kegiatan 

aktivitas siswa dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru 

ketika melaksanakan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif pada 

pembelajaran menulis parafrase di Kelas SDN Bulu 01 Semarang dengan 

menggunakan format lembar observasi siswa dan guru. 

2. Metode Tes 

Adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang mendapat jawaban 

yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. (Sugiono, 2007: 170), 
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Metode tes ini digunakan untuk mengetahui skor nilai melalui angka 

yang diberikan kepada siswa terhadap karangan prafrase dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

Tes ini merupakan evaluasi tertulis untuk mengetahui hasil belajar 

siswa baik pra siklus maupun tindakan siklus. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2006: 206) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai seluk beluk 

proses pelaksanaan model pembelajaran kooperatif pada pembelajaran 

menulis parafrase di Kelas SDN Bulu 01 Semarang, antara lain tentang RPP, 

silabus, data siswa, nilai hasil belajar, nilai aktivitas belajar dan dokumentasi 

kegiatan belajar mengajar. 

4. Kolaborator  

Kolaborator adalah suatu kerja sama dengan pihak-pihak terkait 

seperti atasan, sejawat, atau kolega. (Departemen Pendidikan Direktorat 

Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003: 13) Kerjasama ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang baik sehingga 

dapat tercapai tujuan dari penelitian ini. Yang menjadi kolaborator di sini 

adalah Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang yaitu Eko Sulastri, S.Pd.  … 
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I. Instrumen Penelitian 

Sedangkan instrumen yang peneliti gunakan untuk menilai tingkat 

keberhasilan siswa adalah:  

1. Lembar observasi 

Lembar observasi adalah lembar pengamatan yang harus diisi oleh 

observer. Lembar observasi berisi tentang kegiatan guru dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. 

a. Observasi Siswa 

Dalam penelitian ini ada beberapa aspek yang menjadi bahan 

pengamatan yang selengkapnya terlampir 

b. Observasi Keterampilan Guru 

Penelitian ini ada beberapa aspek yang menjadi bahan pengamatan 

yang selengkapnya terlampir 

2. Instrumen Evaluasi 

Instrumen tes berupa perintah kepada siswa untuk pengembangan 

puisi menjadi prosa (parafrase). Berikut ini disajikan daftar skor penilaian 

yang meliputi unsur yang dinilai dan skor penilaian dalam menulis parafrase 

yang selengkapnya terlampir 

J. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan 

kualitatif. 
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Hasil análisis data tes dihitung secara persentase dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Merekap nilai yang diperoleh siswa 

b. Menghitung nilai kumulatif dari tiap-tiap aspek 

c. Menghitung nilai rata-rata 

d. Menghitung persentase 

 Persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

100% x 
R

NK
NP  

Keterangan : 

NP  : Nilai persentase 

R  : Responden 

NK  : Nilai Kumulatif 

 Hasil perhitungan dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan 

yaitu antara hasil siklus I dengan hasil siklus II. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan menulis parafrase 

melalui model pembelajaran kooperatif. 

Tabel 5 

Kriteria Hasil Belajar, Aktivitas Siswa dan Keterampilan Guru 

No Presentase Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

80% - 100% 

66% - 79% 

56% - 65% 

40 - 55% 

30% - 39% 

Baik sekali 

Baik  

Cukup Baik  

Kurang Baik 

Tidak Baik  
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K. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis parafrase kelas VI SDN Bulu 

01 Semarang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif mencapai 

80% dengan kategori baik. 

2. Aktivitas siswa Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang dalam pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif dengan skor 85 ke atas, sebanyak 80% dengan 

kategori baik  

3. Keterampilan menulis parafrase siswa Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang 

setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan nilai ketuntasan 

70  sebanyak 80% dan jumlah siswa dengan kategori baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Pra Siklus 

a. Paparan Hasil Penelitian 

Skor awal siswa diambil dari skor pra siklus yang diberikan dengan 

soal menulis parafrase pada proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode konvensional.  Skor siswa tertinggi adalah 85 dan paling rendah 

adalah 46 dengan presentase 63%. Ini menunjukkan dalam  pra siklus  ini  

siswa belum memahami materi, jika dilihat dari tingkat ketuntasannya  

dengan KKM 70. ada 7 siswa atau 25%  yang tuntas, sedangkan siswa 

yang belum tuntas ada 22 siswa atau 75% ini artinya perlu mencoba 

menggunakan model pembelajaran kooperatif pada materi menulis 

parafrase. 

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Sesuai dengan hasil kemampuan menulis parafrase siswa belajar yang 

didapat pada pra siklus, pada siklus I ini peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan pada tanggal 

12 April 2010, judul puisi yang diajarkan judul “GURU” siklus ini dilakukan 

beberapa tahapan diantaranya:  

a. Deskripsi Keterampilan Guru 

Selain mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

kolaborator juga meneliti proses pengajaran yang dilakukan peneliti, berikut 
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hasil pengamatan terhadap keterampilan guru yang dilakukan peneliti pada 

siklus I: 

Tabel 1 

Kategori Skor Keterampilan Guru pada Proses Pembelajaran Penulisan 

Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang Siklus I 

No Aspek Penilaian Skor Rata-

Rata  Kriteria 

1 

Kegiatan awal pembelajaran 

Mempersiapkan siswa untuk belajar 2,8 

2,7 
Cukup 
Baik 

 Melakukan kegiatan apersepsi 2,7 

Memberikan informasi tentang kompetensi 
yang harus dikuasai siswa 2,7 

2 

Kegiatan inti pembelajaran 

Penguasaan materi pelajaran 2,8 

2,8 

Cukup 

Baik  

Pendekatan / strategi pembelajaran kooperatif 2,8 

Pemanfaatan sumber belajar (media 
pembelajaran) 3 

Penguasaan kelas 2,7 

3 

Penutup 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 3 

2,6 

Cukup 

Baik  

Melaksanakan evaluasi 2,8 

Melaksanakan tindak lanjut berupa perbaikan 

dan pengayaan 2 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada siklus I keterampilan Guru 

pada pembelajaran menunjukkan sebagai berikut:  

Pada tahap mempersiapkan siswa untuk belajar mendapat skor 2,8 

dan pada tahap melakukan kegiatan apersepsi mendapatkan skor 2.7, pada 

tahap memberikan informasi tentang kompetensi yang harus dikuasai siswa 

mendapat skor 2,7 (rata-rata 2,7 atau pada kriteria baik), ini menunjukkan 

setelah menggunakan pembelajaran kooperatif guru mulai dapat melakukan 
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pendahuluan dalam pembelajaran, namun masih ada beberapa yang kurang 

tertarik dan paham dengan kompetensi yang dilakukan guru, karena pada 

akhir apersepsi akhir pertanyaan kurang dipahami siswa. 

Pada tahap penguasaan materi pelajaran mendapat skor 2,8 pada 

tahap pendekatan/strategi pembelajaran kooperatif mendapat skor 2,8 pada 

tahap Pemanfaatan sumber belajar (media pembelajaran) mendapat skor 3,0, 

dan pada penguasaan kelas ada mendapat skor 2,7 (rata-rata 2,8 atau pada 

kriteria baik) ini menunjukkan guru sudah mulai memberikan kesempatan 

kepada siswa dalam belajar kelompok meskipun terkadang guru juga masih 

otoriter dalam menentukan siapa yang disuruh maju, dan memaksakan 

jawaban.  

Pada tahap Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa mendapat skor 3,0, pada tahap Melaksanakan evaluasi 

mendapat skor 2,8, dan pada tahap Melaksanakan tindak lanjut berupa 

perbaikan dan pengayaan mendapat skor 2 (rata-rata 2,6 atau pada kriteria 

baik) ini menunjukkan siswa sudah mulai bisa memberikan klarifikasi 

meskipun pengayaan yang diberikan kurang maksimal . 

Dari tabel di atas menunjukkan keterampilan guru dalam kegiatan 

awal pembelajaran baik dalam mempersiapkan siswa, melakukan kegiatan 

apersepsi dan memberikan konfirmasi tentang kompetensi yang harus 

dikuasai siswa tergolong baik dengan rata-rata 3,3 tetapi membutuhkan 

perbaikan lebih lanjut karena masih ada siswa yang kurang berminat untuk 

menjawab apersepsi, kurang siap dalam melakukan pembelajaran dan masih 
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belum memahami kompetensi yang harus didalami. Kegiatan inti yang 

dilakukan guru baik yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran, 

pengggunaan strategi pembelajaran kooperatif, pemanfaatan sumber belajar 

dan penggunaan kelas juga tergolong baik dengan rata-rata 3.0 namun ada 

beberapa kekurangan yang dilakukan guru terutama dalam menjelaskan 

materi yang lebih rinci, masih ada beberapa siswa yang masih belum paham 

dengan strategi pembelajaran yang dilakukan sehingga membutuhkan 

pemahaman lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya, pada pengelolaan 

kelas ada beberapa penataan benda yang kurang baik sehingga mengganggu 

proses belajar siswa, ii membutuhkan tindakan lebih lanjut. sedangkan 

kegiatan guru dalam menutup pembelajaran baik melakukan refleksi, 

melakukan evaluasi, dan melakukan kegiatan tindak lanjut juga tergolong 

baik yaitu dengan rata-rata 3,0 meskipun ada beberapa siswa yang kurang 

paham dengan refleksi guru dan tindakan lebih lanjut yang dilakukan guru 

dan itu tentunya menunjukkan guru membutuhkan perbaikan pada siklus 

berikutnya. Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan guru dalam  baik 

meskipun belum sempurna dan membutuhkan perbaikan lagi pada 

pertemuan siklus berikutnya dengan memperbaiki proses pembelajaran yang 

dilakukan. 

Data hasil keterampilan guru pada siklus I dapat dijabarkan dalam 

gambar diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 2 Grafik Skor Kegiatan Guru pada Proses Pembelajaran Penulisan 

Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang Siklus I 

 

 

b. Deskripsi Aktivitas Siswa 

Pada saat dilakukan tindakan, kolaborator sebagai mitra peneliti 

mengamati aktivitas siswa ketika mengikuti proses pembelajaran, 

kolaborator memegang lembar observasi siswa untuk meskor aktivitas 

belajar dari siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Skor aktivitas 

siswa selengkapnya dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 2 

Kategori Skor Aktivitas Siswa pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 

Semarang 

Siklus I 

No Aspek Penilaian Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Rata-

rata 

Kelas 

Kriteria 
Kriteria 

Kelas 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 
pembelajaran 

74 0.66 

0.53 

Baik  

Cukup 

Baik  

2 
Menyimak penjelasan 
guru/memperhatikan guru 

selama pembelajaran 

69 0.62 Baik  

3 Berpendapat 67 0.60 Baik  

4 Bertanya  81 0.72 Baik  

5 
Merespon dan/ menjawab 

pertanyaan 
55 0.49 

Cukup 

Baik  

6 Membuat rangkuman 53 0.47 
Cukup 

Baik  

 (Hasil Skor Selengkapnya dalam Lampiran) 
 

 
Pada aspek kesiapan siswa mengikuti pembelajaran siswa 

mendapatkan jumlah skor 74 dengan rata-rata skor ada 0,66 pada kriteria 

baik, ini menunjukkan siswa sudah mulai ada minat mengikuti pembelajaran 

setelah dilakukan pembelajaran kooperatif, pada aspek menyimak 

penjelasan guru/memperhatikan guru selama pembelajaran skor siswa 

mendapat jumlah skor 69 dengan rata-rata skor 0,62 pada kriteria baik, ini 

menunjukkan siswa mulai tertarik mendengarkan penjelasan guru meskipun 

belum keseluruhan, pada aspek berpendapat siswa mendapatkan jumlah skor 

67 dengan rata-rata skor ada 0,60 pada kriteria baik, ini menunjukkan siswa 

mulai akan ketertarikan berpendapat namun belum keseluruhan, masih ada 

siswa yang kurang berminat berpendapat, pada aspek bertanya siswa 
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mendapatkan jumlah skor 81 dengan rata-rata skor ada 0,72 pada kriteria 

baik, ini menunjukkan siswa sudah mulai tertarik bertanya kepada guru 

namun masih separoh dari jumlah siswa, pada aspek Merespon dan/ 

menjawab pertanyaan siswa mendapatkan jumlah skor 55 dengan rata-rata 

skor ada 0,49 pada kriteria cukup baik, ini menunjukkan siswa masih malu 

dan kurang berani dalam merespon pertanyaan siswa, pada aspek membuat 

rangkuman siswa mendapatkan jumlah skor 53 dengan rata-rata skor ada 

0,47 pada kriteria cukup baik, ini artinya siswa masih kurang aktif da 

tertarik dalam membuat rangkuman.  

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada siklus I aktivitas dalam 

pembelajaran penulisan parafrase menggunakan model pembelajaran 

kooperatif kelas VI SDN Bulu 01 Semarang di ketahui pada rata-rata kelas 

0,53 dan kriteria kelas cukup baik. Ini menunjukkan kecenderungan siswa 

masih belum keseluruhan aktif  dalam pembelajaran.  

Data hasil aktivitas siswa pada siklus I dapat dijabarkan dalam 

gambar diagram batang  sebagai berikut: 
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Gambar 3 Grafik Skor Aktivitas Siswa pada Proses Pembelajaran Penulisan 

Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang 

Siklus I 

 

 

 

c. Deskripsi kemampuan menulis parafrase 

Skor hasil kemampuan menulis parafrase siswa pada siklus I dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3 

Kategori Keterampilan Menulis Parafrase 

Pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang Siklus I 

No Unsur yang dinilai 
Jumlah  

Skor  
Rata-Rata Persentase Kriteria 

1 Kesesuaian Isi 900 32.1 80% Baik Sekali 

2 EYD 426 15.2 76% Baik 

3 Koherensi  189 6.8 68% Baik 

4 Diksi 188 6.7 67% Baik 

5 Pembentukan Paragraf 394 14.1 70% Baik 

 2097 74.9 75% Baik 

 (Hasil Skor selengkapnya dalam lampiran) 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa pada prestasi belajar siswa siklus I 

ialah: Pada kategori peskoran kesesuaian isi, jumlah skor ada 900 (skor rata-

rata 32,1 dan persentase 80%) dengan kriteria baik sekali, ini menunjukkan 

tulisan siswa sudah sesuai antara judul dan isi, mengalami kenaikan ada pra 

siklus yaitu jumlah skor ada 714 (skor rata-rata 25,50 dan persentase 64%) 

dengan kriteria cukup baik, pada kategori peskoran EYD, jumlah skor ada 

426 (skor rata-rata 15,2 dan persentase 76%) dengan kriteria baik,  

mengalami kenaikan dari pra siklus yaitu jumlah skor ada 333 (skor rata-rata 

11,89 dan persentase 59%) dengan kriteria cukup baik, ini menunjukkan 

tulisan parafrase siswa sudah mulai ada perbaikan ejaannya meskipun belum 

sempurna, pada kategori peskoran Koherensi, jumlah skor ada 189 (skor 

rata-rata 6,8 dan persentase 68%) dengan kriteria baik, mengalami kenaikan 

dari pra siklus yaitu jumlah skor ada 169 (skor rata-rata 6,04 dan persentase 

60%) dengan kriteria cukup baik, ini menunjukkan tulisan siswa sudah 

banyak yang satu kesatuan antar kata dan kalimat meskipun belum 

sempurna, lebih baik dibanding pada pra siklus, pada kategori peskoran 

Diksi, jumlah skor ada 188 (skor rata-rata 6,71 dan persentase 67,1%) 

dengan kriteria baik, mengalami kenaikan dari pra siklus yaitu jumlah skor 

ada 186 (skor rata-rata 6,64 dan persentase 66%) dengan kriteria baik, ini 

menunjukkan siswa sudah tambah bisa mencari variasi kata dalam tulisan 

parafrasenya, pada kategori peskoran pembentukan paragraf, jumlah skor 

ada 394 (skor rata-rata 14,1 dan persentase 70%) dengan kriteria baik, 
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mengalami kenaikan dari pra siklus yaitu jumlah skor ada 370 (skor rata-rata 

13,21 dan persentase 66%) dengan kriteria baik. 

Dari data tabel  di atas skor siswa tertinggi adalah 87 dan paling 

rendah adalah 48 dengan rata-rata 67%. Ini menunjukkan dalam  pra siklus  

ini  siswa belum memahami materi, jika dilihat dari tingkat ketuntasannya 

dengan KKM 70 ada 13 siswa atau 46,4%  yang tuntas, sedangkan siswa 

yang belum tuntas ada 15 siswa atau 53,6% ini artinya perlu mencoba 

menggunakan model pembelajaran kooperatif pada materi menulis 

parafrase. 

Dari data tabel di atas juga didapat data skor siswa tertinggi adalah 

87 dan paling rendah adalah 64 dengan rata-rata 75. Ini menunjukkan dalam  

siklus I ini masih belum memahami materi, jika dilihat dari tingkat 

ketuntasannya  ada 19 siswa atau 67,9% yang tuntas, sedangkan siswa yang 

belum tuntas ada 9 siswa atau 22,1%, meskipun sudah mengalami kenaikan 

dari  pra siklus sekitar 21,2% pada tingkat ketuntasannya namun belum 

mencapai indikator yang diinginkan. 

Data hasil tes menulis parafrase pada pra siklus dapat dijabarkan 

dalam gambar diagram batang  sebagai berikut: 
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Gambar 4 Grafik Keterampilan Menulis Parafrase 

Pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang Siklus II 

 

d. Refleksi 

Selanjutnya peneliti melakukan refleksi dengan mengevaluasi 

kegiatan yang ada di siklus I dimana terdapat kekurangan diantaranya: 

1) Kurang mampu menyeting kelas dengan baik sehingga siswa kurang 

mampu berkomunkasi dengan temannya 

2) Guru masih banyak berdiri di depan sehingga masih banyak siswa yang 

bermain sendiri. 

3) Guru masih kurang jelas dalam menerangkan materi sehingga ada 

beberapa siswa yang kurang paham 

4) Guru kurang mampu memanfaatkan siswa untuk mencoba 

kemampuannya di depan sehingga dapat meningkan motivasi belajarnya 

5) Guru kurang mampu memanfaatkan media pembelajaran berbasis audio 

visual yang dapat dijadikan siswa dalam membaca puisi 
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e. Revisi 

 Adapun perbaikan untuk siklus berikutnya berdasarkan refleksi pada 

siklus I antara lain: 

1) Guru menyetting kelas dengan huruf U 

2) Guru tidak hanya di depan tapi harus berkeliling menuju kelompok untuk 

memberikan motivasi 

3) Guru menjelaskan materi lebih jelas dan variasi mengajar seperti 

menggunakan metode demonstrasi 

4) Menyuruh beberapa siswa maju ke depan untuk demonstrasi puisi 

5)  Menggunakan media audio visual pembelajaran puisi 

6) Membangun motivasi siswa dengan memberikan porsi penyelesaian 

secara mandiri selain kerja kelompok 

Hasil refleksi kemudian dijadikan sebagai rumusan untuk diterapkan 

pada siklus II sebagai upaya tindak perbaikan terhadap upaya perbaikan 

siswa pada siklus I. 

 

3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Tindakan pada pelaksanaan siklus II merupakan aplikasi dari refleksi 

siklus I, pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 19 April 2010.  Siklus II ini 

terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: 

a. Deskripsi Observasi Guru 

Selain mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

kolaborator juga meneliti proses pengajaran yang dilakukan peneliti, 
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berikut hasil pengamatan terhadap kinerja guru yang dilakukan peneliti 

pada siklus II: 

Tabel 4 

Kategori Skor Kegiatan Guru pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 

Semarang 

Siklus II 

No Aspek Penilaian Skor  
Rata-

Rata  
Kriteria 

1 

Kegiatan awal pembelajaran 

Mempersiapkan siswa untuk belajar 4 

3.6 Baik  
 Melakukan kegiatan apersepsi 3.7 

Memberikan informasi tentang kompetensi 
yang harus dikuasai siswa 

3 

2 

Kegiatan inti pembelajaran 

Penguasaan materi pelajaran 3.5 

3.50 Baik 

Pendekatan / strategi pembelajaran kooperatif 3.5 

Pemanfaatan sumber belajar (media 
pembelajaran) 

3.8 

Penguasaan kelas 3.3 

3 

Penutup 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 
dengan melibatkan siswa 

4 

4.0 
Baik 

Sekali  
Melaksanakan evaluasi 4 

Melaksanakan tindak lanjut berupa perbaikan 

dan pengayaan 
4 

 

Pada tahap mempersiapkan siswa untuk belajar mendapat skor 4 

naik dari siklus I yaitu 2,8, dan pada tahap melakukan kegiatan apersepsi 

mendapatkan skor 3,7 naik dari siklus I yaitu 2,7, pada tahap memberikan 

informasi tentang kompetensi yang harus dikuasai siswa mendapat skor 3 

naik dari siklus I yaitu 2,7 (rata-rata 3,6 atau pada kriteria baik), ini 

menunjukkan guru sudah baik sekali dalam melakukan kegiatan 

pendahuluan pembelajaran.  
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Pada tahap penguasaan materi pelajaran mendapat skor 3,5 naik 

dari siklus I yaitu 2,8, pada tahap pendekatan/strategi pembelajaran 

kooperatif mendapat skor 3.5 naik dari siklus I yaitu 2,8, pada tahap 

Pemanfaatan sumber belajar (media pembelajaran) mendapat skor 3,8 naik 

dari siklus I yaitu 3,0, dan pada penguasaan kelas mendapat skor 3,3 naik 

dari siklus I yaitu 2,7 (rata-rata 3,50 atau pada kriteria baik), guru sudah 

mampu melaksanakan pembelajaran kooperatif, hal ini terlihat dari respon 

siswa yang antusias dalam melakukan pembelajaran.  

Pada tahap Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa mendapat skor 4 naik dari siklus I yaitu 3,0, pada tahap 

Melaksanakan evaluasi mendapat skor 4 naik dari siklus I yaitu 2,8, dan 

pada tahap Melaksanakan tindak lanjut berupa perbaikan dan pengayaan 

mendapat skor 4 naik dari siklus I yaitu 2 (rata-rata 4 atau pada kriteria 

baik sekali), ini menunjukkan guru sudah baik dalam melakukan penutup 

dengan refleksi yang dapat dipahami dan diterima siswa, dan menjadikan 

siswa merasa senang setelah melakukan pembelajaran. 

Dari tabel di atas menunjukkan guru dalam proses belajar sudah 

dapat menerangkan materi dengan detail, guru menjelaskan tugas dengan 

detail yang diberikan kepada siswa, guru memberikan banyak porsi 

memotivasi belajar siswa, guru banyak berkeliling mendekati kerja 

kelompok siswa, guru intens membimbing siswa dalam diskusi kelas 

sehingga kerja kelompok dan diskusi kelas berjalan baik, guru sudah baik 

dalam memberikan klarifikasi. 
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Data hasil keterampilan guru pada siklus II dapat dijabarkan dalam 

gambar diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 5 Grafik Skor Kegiatan Guru pada Proses Pembelajaran Penulisan 

Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang Siklus II 

 

 

 

 

 

b. Deskripsi Aktivitas Siswa 

Pada saat dilakukan tindakan, kolaborator sebagai mitra peneliti 

mengamati aktivitas siswa ketika mengikuti proses pembelajaran, 

kolaborator memegang lembar observasi siswa untuk meskor aktivitas 

belajar dari siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Skor 

aktivitas siswa selengkapnya dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 5 

Kategori Skor Aktivitas Siswa pada proses Pembelajaran Penulisan Parafrase 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 

Semarang Siklus II 

No Aspek Penilaian Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

Rata-

rata 

Kelas 

Kriteria 
Kriteria 

Kelas 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 
94 0.84 

0.87 

Baik  

Sekali 

Baik 

Sekali  

2 

Menyimak penjelasan 

guru/memperhatikan guru 
selama pembelajaran 

101 0.90 
Baik  

Sekali 

3 Berpendapat 102 0.91 Baik  

4 Bertanya  96 0.86 
Baik 

Sekali  

5 
Merespon dan/ menjawab 

pertanyaan 
99 0.88 

Baik  

Sekali 

6 Membuat rangkuman 97 0.87 
Baik 

Sekali   

 (Hasil skor selengkapnya dalam lampiran) 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada siklus II aktivitas dalam 

pembelajaran penulisan parafrase menggunakan model pembelajaran 

kooperatif di kelas VI SDN Bulu 01 Semarang di ketahui: Pada aspek 

kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, jumlah skor 94 dengan rata-rata 

skor ada 0,84 dengan kriteria baik sekali, naik dari siklus I yaitu 74 dengan 

rata-rata skor ada 0,66 pada kriteria baik, ini menunjukkan siswa sudah 

banyak yang berminat untuk mengikuti pembelajaran, pada aspek 

menyimak penjelasan guru/memperhatikan guru selama pembelajaran, 

jumlah skor 101 dengan rata-rata skor ada 0,90 dengan kriteria baik sekali, 

naik dari siklus I yaitu jumlah skor 69 dengan rata-rata skor 0,62 pada 

kriteria baik, ini menunjukkan siswa sudah tertarik untuk bertanya kepada 
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guru dengan antusias, pada aspek berpendapat, jumlah skor 102 dengan 

rata-rata skor ada 0,91 dengan kriteria baik sekali, naik dari siklus I yaitu 

67 dengan rata-rata skor ada 0,60 pada kriteria baik, pada aspek bertanya, 

jumlah skor 96 dengan rata-rata skor ada 0,86 dengan kriteria baik sekali, 

naik dari siklus I yaitu skor 81 dengan rata-rata skor ada 0,72 pada kriteria 

baik, ini menunjukkan siswa sudah antusias bertanya kepada guru ketika 

diberi kesempatan bertanya, siswa juga aktif bertanya kepada temanhya 

ketika mengalami kesulitan, pada aspek Merespon dan/ menjawab 

pertanyaan, jumlah skor 99 dengan rata-rata skor ada 0,88 dengan kriteria 

baik sekali, naik dari siklus I skor 55 dengan rata-rata skor ada 0,49 pada 

kriteria cukup baik, ini menunjukkan siswa sudah mampu merespon dan 

antusias menjawab ketika diberi pertanyaan, pada aspek membuat 

rangkuman, jumlah skor  97 dengan rata-rata skor ada 0,687 dengan 

kriteria baik sekali, naik dari siklus I skor 53 dengan rata-rata skor ada 

0,47 pada kriteria cukup baik, ini menunjukkan siswa sudah antusias 

dalam membuat rangkuman dari hasil diskusi dan keterangan guru.  

Ini menunjukkan kecenderungan sudah aktif dalam pembelajaran.  

Data hasil aktivitas siswa pada siklus I dapat dijabarkan dalam 

gambar diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 6 Grafik Skor Aktivitas Siswa pada Proses Pembelajaran Penulisan 

Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang 

Siklus II 

c. Deskripsi Kemampuan Menulis Parafrase Siswa 

Skor hasil kemampuan menulis parafrase siswa pada siklus I dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 6 

Kategori Keterampilan Menulis Parafrase 

Pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang Siklus II 

No Unsur yang dinilai 
Jumlah  

Skor  
Rata-Rata Persentase Kriteria 

1 Kesesuaian Isi 944 33.71 84% Baik sekali 

2 EYD 452 16.14 81% Baik sekali 

3 Koherensi  230 8.21 82% Baik sekali 

4 Diksi 230 8.21 82% Baik sekali  

5 Pembentukan Paragraf 449 16.04 80% Baik sekali  

 2305 82.32 82% Baik sekali 

 (Hasil Skor Selengkapnya dalam Lampiran) 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa pada prestasi belajar siswa siklus II 

ialah: Pada kategori peskoran kesesuaian isi, jumlah skor ada 944 (skor rata-

rata 33,71 dan persentase 84%) dengan kriteria baik sekali, mengalami 

kenaikan ada siklus I yaitu jumlah skor ada 900 (skor rata-rata 32,1 dan 

persentase 80%) dengan kriteria baik sekali, ini menunjukkan siswa sudah 

semakin banyak dapat menulis paraphrase yang sesuai antara isi dan judul, 

pada kategori peskoran EYD, jumlah skor ada 452 (skor rata-rata 16,14 dan 

persentase 81%) dengan kriteria baik sekali,  mengalami kenaikan dari pra 

siklus yaitu skor ada 426 (skor rata-rata 15,2 dan persentase 76%) dengan 

kriteria baik, ini menunjukkan siswa sudah dapat menulis paraphrase sesuai 

dengan ejaan yang ditentuakan, pada kategori peskoran Koherensi, jumlah 

skor ada 230 (skor rata-rata 8,21 dan persentase 82%) baik sekali, 

mengalami kenaikan dari pra siklus yaitu jumlah skor ada 189 (skor rata-rata 

6,8 dan persentase 68%)dengan kriteria baik, ini menunjukkan hasil tulisan 

paraphrase siswa sudah koheren dan ada keterkaitan antara kata atau kalimat 

satu dengan yang lain, pada kategori peskoran Diksi, jumlah skor ada 230 

(skor rata-rata 8,21 dan persentase 82%) dengan kriteria baik sekali, 

mengalami kenaikan dari pra siklus yaitu jumlah skor ada 188 (skor rata-rata 

6,71 dan persentase 67,1%) dengan kriteria baik, ini menunjukkan tulisan 

siswa sudah variatif dalam memilih diksi, pada kategori peskoran 

pembentukan paragraf, jumlah skor ada 449 (skor rata-rata 16,04 dan 

persentase 80%) dengan kriteria baik sekali, mengalami kenaikan dari pra 

siklus yaitu jumlah skor ada 394 (skor rata-rata 14,1 dan persentase 70%) 
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dengan kriteria baik, ini menunjukkan siswa sudah rapi tulisan parafrasenya 

dengan paragraf yang tertata baik. 

Dari data tabel  di atas skor siswa tertinggi adalah 93 dan paling 

rendah adalah 67 dengan rata-rata 82.32. Ini menunjukkan dalam  siklus II  

ini siswa sudah memahami materi, jika dilihat dari tingkat ketuntasannya  

ada 24 siswa atau 85,7% yang tuntas, sedangkan siswa yang belum tuntas 

ada 4 siswa atau 14,3%, ini menunjukkan ketuntasan siswa sesuai dengan 

indikator yang diinginkan. 

Data hasil tes menulis parafrase pada siklus II dapat dijabarkan dalam 

gambar diagram batang  sebagai berikut: 

 

Gambar 7 Grafik Keterampilan Menulis Parafrase 

Pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang Siklus II 

 

d. Refleksi 

Dari hasil kemampuan dan observasi yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan dan aktivitas siswa sudah 

mencapai indikator yang diharapkan, yaitu di atas 90% perlu dilakukan. 

Selanjutnya peneliti menganggap peningkatan sudah baik dan hanya 
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menyisakan sedikit siswa yang kurang aktif dan skornya tidak tuntas maka 

penelitian ini peneliti hentikan. 

B. Pembahasan 

Melihat kemampuan  menulis parafrase dan observasi pada tindakan pra 

siklus, siklus I, dan II diketahui peningkatan baik dari cara belajar siswa dan hasil 

belajarnya menuju proses pembelajaran yang baik selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel dan grafik sebagai berikut di bawah ini: 

Tabel 7 

Perbandingan Kategori Skor Kegiatan Guru pada Proses Pembelajaran 

Penulisan Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI 

SDN Bulu 01 Semarang 

Siklus I dan Siklus II  

No Aspek Pengamatan 

Siklus I Siklus II 

Skor 
Rata-

Rata 
Skor 

Rata-

Rata 

1 

Kegiatan awal pembelajaran 

Mempersiapkan siswa untuk belajar 2,8 

2.7 
 

4 

3.6 
 Melakukan kegiatan apersepsi 2.7 3.7 

Memberikan informasi tentang kompetensi 

yang harus dikuasai siswa 2,7 
3 

2 

Kegiatan inti pembelajaran 

Penguasaan materi pelajaran 2,8 

2.8 

 

3.5 

3.5 

Pendekatan / strategi pembelajaran kooperatif 2.8 3.5 

Pemanfaatan sumber belajar (media 
pembelajaran) 3 3.8 

Penguasaan kelas 2.7 3.3 

3 

Penutup 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 
dengan melibatkan siswa 3 

2.6 
 

4 

4 Melaksanakan evaluasi 2,8 4 

Melaksanakan tindak lanjut berupa perbaikan 
dan pengayaan 2 4 
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Gambar 9 Grafik Perbandingan Kategori Skor Kegiatan Guru pada Proses 

Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang 

Siklus I dan Siklus II  

 

Tabel 8 

Perbandingan Skor Aktivitas Siswa pada  Proses Pembelajaran Penulisan 

Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang 

Siklus I dan II 

No Aspek Pengamatan 

Siklus I  Siklus II  

Skor 
Rata-Rata 

Skor 
Skor 

Rata-Rata 

Skor 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 
74 0.66 94 0,84 

2 

Menyimak penjelasan 

guru/memperhatikan guru 
selama pembelajaran 

69 0.62 101 0, 90 

3 Berpendapat 67 0.60 102 0,91 

4 Bertanya  81 0.72 96 0,86 

5 
Merespon dan/ menjawab 

pertanyaan 
55 0.49 99 0,88 

6 Membuat rangkuman 53 0.47 97 0,87 
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Gambar 11 Grafik Perbandingan Skor Aktivitas Siswa pada  Proses 

Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang 

Siklus I dan II 

 

Tabel 9 

Perbandingan Keterampilan Menulis Parafrase 

Pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang Pra Siklus, Siklus 

I dan II 

No Unsur yang Diskor  
Jumlah  

Skor 

Persent

ase 

Jumlah  

Skor 

Persent

ase 

Jumlah  

Skor 

Persent

ase 

1 Kesesuaian Isi 714 64% 900 80% 944 84% 

2 EYD 333 59% 426 76% 452 81% 

3 Koherensi  169 60% 189 68% 230 82% 

4 Diksi 186 66% 188 67% 230 82% 

5 Pembentukan 

Paragraf 
370 66% 394 70% 449 80% 

 
 1879 63% 63% 75% 2305 82% 
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Gambar 10 Grafik Perbandingan Keterampilan Menulis Parafrase 

Pada Proses Pembelajaran Penulisan Parafrase Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif di Kelas VI SDN Bulu 01 Semarang Pra Siklus, Siklus 

I dan II 

 

 

1. Pemaknaan Temuan Peneliti 

Ada peningkatan keterampilan menulis parafrase siswa di Kelas SDN 

Bulu 01 Semarang setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif, 

dimana keterampilan yang mencapai KKM 70 pada pra siklus dengan aspek 

kesesuaian isi pada pra siklus jumlah skor 714 atau 64%, naik pada siklus I 

yaitu jumlah skor 900 atau 80%, dan pada siklus II naik dengan jumlah skor 

944 atau 84%, pada aspek kesesuaian EYD pada pra siklus jumlah skor ada 

333 atau 59% dan pada siklus I mengalami kenaikan yaitu jumlah skor 426 

atau 76%, dan pada siklus II jumlah skor ada 452 atau 81%, pada aspek 

koherensi jumlah skor pada pra siklus ada 169 atau 60% dan pada siklus I naik 

menjadi 189 atau 68%, pada siklus II naik menjadi 230 atau 82%,  pada aspek 

diksi jumlah skor pada pra siklus ada 186 atau 66%, dan pada siklus I, naik 
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menjadi 188 atau 67% dan pada siklus II naik menjadi 230 atau 82%, dan pada 

aspek pembentukan paragraf jumlah skor pada pra siklus ada 370 atau 66% 

naik menjadi 394 atau 70% pada siklus I pada siklus II jumlah skor sudah 

mencapai 449 atau 80%. Demikian juga dengan peningkatan aktivitas siswa 

juga mengalami kenaikan per siklus dimana pada aspek kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran pada siklus I mendapat skor 74 dengan rata-rata skor 

0,66, naik pada siklus II yaitu skor 94 atau 0,84, pada aspek menyimak 

penjelasan guru/memperhatikan guru selama pembelajaran pada siklus I 

mendapat skor 69 dengan rata-rata skor 0,62, naik pada siklus II yaitu skor 101 

dengan rata-rata skor 0,90pada aspek berpendapat pada siklus I skor 67 dengan 

rata-rata skor 0,60, naik pada siklus II yaitu yang mendapat skor 102 atau 

dengan rata-rata skor 0,91 pada aspek bertanya pada siklus I mendapat skor 81 

dengan rata-rata skor 0,72, pada siklus II mengalami kenaikan yaitu skor 96 

dengan rata-rata skor 0,86, pada aspek merespon dan menjawab pertanyaan 

pada siklus I mendapat skor 55 dengan rata-rata skor 0,49, pada siklus II 

mengalami kenaikan yaitu skor 99 atau rata-rata skor 0,88, pada aspek 

membuat rangkuman pada siklus I mendapat skor 53 dengan rata-rata skor 

0,47, naik pada siklus II yaitu mendapat skor 97 dengan rata-rata skor 0,87,  

begitu juga pada keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran juga 

semakin baik dalam setiap siklusnya, pada kegiatan awal pembelajaran pada 

siklus I rata-rata 3,3 dengan kriteria baik, naik pada siklus II yaitu dengan rata-

rata 3,6 dengan kriteria baik, pada kegiatan inti rata-rata 3 dengan kriteria baik, 

naik menjadi 3,5 dengan kriteria baik pada siklus II, sedangkan pada penutup 
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rata-rata pada siklus I 3 dengan kriteria baik naik pada siklus II  rata-rata 4 

dengan kriteria baik sekali, terwujudnya peningkatan kinerja guru dalam proses 

pembelajaran yang ditandai dengan semakin meningkatnya skor guru 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, dan adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada kategori baik dan baik sekali yang 

mencapai 80 %.  

Menurut Usman (2002: 14). Model pembelajaran kooperatif ini sangat 

diutamakan dalam proses belajar mengajar seperti: belajar bersama atau belajar 

kelompok, sebab hal ini dianggap penting untuk menjalin hubungan antara 

peserta didik yang satu dengan yang lainnya, juga hubungan pendidik dengan 

peserta didik dan pada akhirnya akan meningkatkan minat siswa dalam belajar 

dan hasil belajarnya meningkat.  

2. Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

terbukti adanya peningkatan kemampuan menulis parafrase dan aktivitas siswa 

pada tiap siklus, begitu juga dengan pengajaran yang dilakukan guru pada 

tindakan yang dilakukannya. Peningkatan di akhir siklus sudah sesuai dengan 

indikator yang ditentukan yaitu meningkatnya nilai kemampuan menulis 

parafrase sesuai dengan KKM 70 sebanyak 80% dari jumlah siswa dan Adanya 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada kategori aktif dan cukup baik aktif 

yang mencapai 90%. 

Hasil di atas juga menunjukkan usaha yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran proses pembelajaran penulisan parafrase menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif di kelas VI SDN Bulu 01 Semarang dengan tindakan 

kelasnya telah dapat meningkatkan kemampuan menulis parafrase siswa, 

fokus tindakan guru yang dilakukan dengan menjadi seorang motivator dan 

pembimbing yang baik bagi siswa, menjadikan proses pembelajaran berpusat 

siswa (student center), bukan keterampilan guru (teacher centered). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

E. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan keterampilan guru 

dalam pembelajaran menulis parafrase di kelas VI SDN Bulu 01 Semarang 

dapat dilihat dari peningkatan keterampilan guru mengajar tiap siklusnya 

dimana pada siklus I keterampilan guru pada kegiatan awal pembelajaran 

berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata 2,7 naik pada siklus II 

menjadi kategori baik dengan rata-rata 3.6. Pada tahap penguasaan materi 

pada siklus I berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata 2.8 naik pada 

siklus II menjadi kategori baik dengan rata-rata 3.50. Pada tahap kegiatan 

penutup siklus I berada pada kriteria cukup baik dengan rata-rata 2.6 naik 

pada siklus II menjadi baik sekali dengan rata-rata 4.0. 

2. Pendekatan kooperatif dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VI SDN 

Bulu 01 Semarang dalam pembelajaran menulis parafrase, dimana mengalami 

kenaikan per siklus yaitu aspek kesiapan siswa mengikuti pembelajaran siklus 

I mendapat nilai 74 dengan rata-rata skor 0,66, naik pada siklus II menjadi 94 

dengan rata-rata skor 0,84, aspek menyimak penjelasan guru/memperhatikan 

guru selama pembelajaran siklus I mendapat nilai 69 dengan rata-rata skor 

0,62, naik pada siklus II menjadi 101 dengan rata-rata skor 0,90, aspek 
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berpendapat siklus I mendapat nilai 67 dengan rata-rata skor 0,60, naik pada 

siklus II menjadi 102 dengan rata-rata skor 0,91, aspek bertanya siklus I 

mendapat nilai 81 dengan rata-rata skor 0,72, naik pada siklus II menjadi 96 

dengan rata-rata skor 0,86, aspek merespon dan menjawab pertanyaan siklus I 

mendapat nilai 55 dengan rata-rata skor 0,49 naik pada siklus II menjadi 99 

atau rata-rata skor 0,88, aspek membuat rangkuman siklus I mendapat nilai 

53 dengan rata-rata skor 0,47, naik pada siklus II menjadi 97 dengan rata-rata 

skor 0,87, hasil ini menunjukkan siswa semakin antusias dalam melakukan 

aktivitas pembelajarannya setelah guru melakukan perbaikan dan 

memberikan kebebasan siswa dalam belajar.   

3. Pendekatan kooperatif dapat meningkatkan keterampilan menulis parafrase 

siswa kelas VI SDN Bulu 01 Semarang, dimana pada pra siklus  ada 7 siswa 

atau 25%  yang tuntas, sedangkan siswa yang belum tuntas ada 22 siswa atau 

75%,   pada siklus I tingkat ketuntasannya ada 13 siswa atau 46,4%  yang 

tuntas, sedangkan siswa yang belum tuntas ada 15 siswa atau 53,6%, pada  

siklus II  ada 24 siswa atau 85,7% yang tuntas, sedangkan siswa yang belum 

tuntas ada 4 siswa atau 14,3%, ini menunjukkan ketuntasan siswa sesuai 

dengan indikator yang diinginkan. 

B. Saran-saran 

Dari analisa yang telah menghasilkan kesimpulan di atas, maka penulis 

akan mencoba memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan yang 

sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut 

antara lain: 
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1. Bagi Guru 

a. Hendaknya menguasai materi pelajaran dan metodologi mengajar, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

b. Hendaknya memiliki kompetensi yang baik untuk menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan, karena masa anak prasekolah adalah 

masa-masa bermain. 

2. Bagi siswa dan guru hendaknya mampu memanfaatkan waktu secara efektif 

dan efisien karena siswa dan guru bekerjasama secara penuh dan bermakna. 

3. Bagi Wali Murid 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar tidak sepenuhnya 

tanggung jawab sekolah, tetapi keluarga juga berperan penting, karena 

bagaimanapun durasi waktu yang tersedia di sekolah sangatlah terbatas 

dibanding dengan alokasi waktu di rumah. Jadi peran aktif keluarga sangat 

diperlukan. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PRA SIKLUS  

Satuan Pendidikan  : SDN Bulu 01 

Kelas /  Semester  : VI/1 
Mata Pelajaran / Tema : Bahasa Indonesia 

 
I. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

formulir, ringkasan, dialog, dan paraprase. 
 

II. KOMPETENSI DASAR 

Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan tetap memperhatikan makna 

puisi 
 

III. INDIKATOR 

 Siswa dapat menjelaskan isi amanat/pesan yang terkandung dalam 

puisi. 

 Siswa dapat mengubah puisi ke dalam bentuk prosa sederhana dengan 

mempertahankan makna atau isi puisi. 

 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan menampilkan puisi yang berjudul “Kantuk” karangan Boni R 

siswa mampu menjelaskan isi amanat/pesan yang terkandung dalam 

puisi. 

 Berdasarkan pemahaman isi amanat/pesan dalam puisi siswa dapat 

mengubah puisi menjadi prosa. 

 

V. MATERI AJAR 

 Puisi 

 Pengertian paraprase 

 Cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa 

 
VI. ALOKASI WAKTU 

3 × 35 menit (1 kali pertemuan) 

 
VII. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Latihan 
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VIII. MODEL PEMBELAJARAN 

Kooperatif : pengelompokan yang terdiri dari 4, 5 atau 6 siswa yang terdiri 

dari siswa yang pintar, sedang dan rendah. 
 

 
IX. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan 

a. Salam 

b. Doa 

c. Pengkondisian kelas baik secara fisik atau psikis dilanjutkan 

dengan absensi. 

d. Apersepsi  : 

Dengarkan puisi „Kantuk”  
Jawab pertanyaan dibawah ini. 

 Sedang apakah ketika kantukmu datang? 

 Apa isi perang dalam hatimu? 

 Kapan kamu terbangun? 

B. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

1. Guru menuliskan puisi yang berjudul “Kantuk” 

2. Guru mengajak siswa untuk memahami isi puisi. 

3. Guru mengadakan tanya jawab tentang makna puisi. 

4. Guru mengajak siswa mencari kata-kata dan tanda baca 

yang dihilangkan dan memasukkan ke dalam bagian 

yang dihilangkan. 

5. Guru mengajak siswa menyusun dalam bentuk prosa. 

 Elaborasi 

1. Guru meminta siswa untuk  membentuk 7 kelompok 

masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. 

2. Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pintar. 

3. Guru memberi beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan LKS sebagai umpan. 

4. Guru memberikan soal dalam bentuk puisi untuk 

diubah dalam bentuk prosa. 

5. Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok 

untuk berdiskusi. 

6. Guru memberikan kebebasan pada masing-masing 

kelompok untuk menuangkan ide/gagasan pada 

pembuatan paraphrase. 

7. Setelah selesai setiap kelompok mewakilkan temannya 

untuk membacakan hasil diskusi. 
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8. Masing-masing kelompok memberi tanggapan. 

 Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik dari hasil diskusi masing-

masing kelompok. 

2. Siswa bersama guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

paraphrase. 

3. Guru memberikan pujian bagi yang berhasil serta memberi 

motivasi bagi yang belum. 

4. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan 

refleksi agar hail yang dicapai sesuai kompetensi dasar. 

5. Guru mengadakan evaluasi. 

X. MEDIA DAN SUMBER 

Media  : Kumpulan Puisi 
Sumber : BSE Bahasa Indonesia Kelas VI oleh Sukini, Iskandar hal 74-76  

 

XI. EVALUASI 

A. Prosedur tes 

 Tes dalam proses 

 Tes hasil/tes akhir 

B. Jenis tes 

 Tes dalam proses  : Pengamatan pada kerja kelompok 

 Tes hasil/tes akhir : Tes tertulis 

C. Bentuk tes 

 Tes tertulis 

D. Format penilaian 

No Unsur yang dinilai Skor maksimal Jumlah 
1. Keseuaian Isi 40 40 

2 EYD 20 20 

3. Struktur kalimat 

a. Koherensi 
b. Diksi 

 

10 
10 

 

10 
10 

4. Pembentukan paragraf 20 20 

Jumlah 100 100 

 

 
Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
 

 

 
 

Sri Panglipurningsih,S.Pd 
NIP.195905081982022003 

Semarang , …………………….. 
Guru Kelas VI 

 
 

 

 
 

Sunarsih 
NIP.196102241982012002 
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Soal Tes 

Petunjuk Umum : 

1. Bacalah puisi di bawah ini ! 

2. Pahami makna / isi puisi ! 

3. Ubahlah puisi tersebut dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasamu 

sendiri ! 

Petunjuk Khusus : 

Diskusikan dengan kelompokmu ! 
 

Puisi : 
KANTUKU 

 

Kantukku datang 

Tanpa ku undang 
Padahal aku harus belajar 

Hati perang 
Terus belajar 

Atau berhenti dan tidur 
 

  Tetapi perang itu 
Hanya sebentar saja 

Sebab.... 
Sesaat baru belajar 

Aku telah mendengkur 
Aku terbangun ketika 

Tanganku kesemutan 
 

 
Karya : Boni R 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan  : SDN Bulu 01 

Kelas /  Semester  : VI/1 
Mata Pelajaran / Tema : Bahasa Indonesia 

 
XII. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

formulir, ringkasan, dialog, dan paraprase. 
 

XIII. KOMPETENSI DASAR 

Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan tetap memperhatikan makna 

puisi 
 

XIV. INDIKATOR 

 Siswa dapat menjelaskan isi amanat/pesan yang terkandung dalam 

puisi. 

 Siswa dapat mengubah puisi ke dalam bentuk prosa sederhana dengan 

mempertahankan makna atau isi puisi. 

 

XV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan menampilkan puisi yang berjudul “Guruku” karangan 

Widyawardhana siswa mampu menjelaskan isi amanat/pesan yang 

terkandung dalam puisi. 

 Berdasarkan pemahaman isi amanat/pesan dalam puisi siswa dapat 

mengubah puisi menjadi prosa. 

 

XVI. MATERI AJAR 

 Puisi 

 Pengertian paraprase 

 Cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa 

 
XVII. ALOKASI WAKTU 

3 × 35 menit (1 kali pertemuan) 

 
XVIII. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 Latihan 
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XIX. MODEL PEMBELAJARAN 

Kooperatif : pengelompokan yang terdiri dari 4, 5 atau 6 siswa yang terdiri 

dari siswa yang pintar, sedang dan rendah. 
 

 
XX. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

C. Pendahuluan 

e. Salam 

f. Doa 

g. Pengkondisian kelas baik secara fisik atau psikis dilanjutkan 

dengan absensi. 

h. Apersepsi  : 

Dengarkan puisi „Guruku”  
Jawab pertanyaan dibawah ini. 

 Siapakah yang membimbing dan mendidik kamu di 

sekolah ? 

 Apa saja yang kamu dapatkan dari seorang Guru? 

 Apa yang kau minta dari tuhan untuk gurumu? 

D. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

6. Guru menuliskan puisi yang berjudul “Guruku” 

7. Guru mengajak siswa untuk memahami isi puisi. 

8. Guru mengadakan tanya jawab tentang makna puisi. 

9. Guru mengajak siswa mencari kata-kata dan tanda baca 

yang dihilangkan dan memasukkan ke dalam bagian 

yang dihilangkan. 

10. Guru mengajak siswa menyusun dalam bentuk prosa. 

 Elaborasi 

9. Guru meminta siswa untuk  membentuk 7 kelompok 

masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. 

10. Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pintar. 

11. Guru memberi beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan LKS sebagai umpan. 

12. Guru memberikan soal dalam bentuk puisi untuk 

diubah dalam bentuk prosa. 

13. Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok 

untuk berdiskusi. 

14. Guru memberikan kebebasan pada masing-masing 

kelompok untuk menuangkan ide/gagasan pada 

pembuatan paraphrase. 
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15. Setelah selesai setiap kelompok mewakilkan temannya 

untuk membacakan hasil diskusi. 

16. Masing-masing kelompok memberi tanggapan. 

 Konfirmasi 

6. Guru memberikan umpan balik dari hasil diskusi masing-

masing kelompok. 

7. Siswa bersama guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

paraphrase. 

8. Guru memberikan pujian bagi yang berhasil serta memberi 

motivasi bagi yang belum. 

9. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan 

refleksi agar hail yang dicapai sesuai kompetensi dasar. 

10. Guru mengadakan evaluasi. 

XXI. MEDIA DAN SUMBER 

Media  : Kumpulan Puisi 
Sumber : BSE Bahasa Indonesia Kelas VI oleh Sukini, Iskandar hal 74-76  

 

XXII. EVALUASI 

E. Prosedur tes 

 Tes dalam proses 

 Tes hasil/tes akhir 

F. Jenis tes 

 Tes dalam proses  : Pengamatan pada kerja kelompok 

 Tes hasil/tes akhir : Tes tertulis 

G. Bentuk tes 

 Tes tertulis 

H. Format penilaian 

No Unsur yang dinilai Skor maksimal Jumlah 

1. Keseuaian Isi 40 40 

2 EYD 20 20 

3. Struktur kalimat 
c. Koherensi 

d. Diksi 

 
10 

10 

 
10 

10 

4. Pembentukan paragraf 20 20 

Jumlah 100 100 

 
 

 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 

 

 

Sri Panglipurningsih,S.Pd 
NIP.195905081982022003 

Semarang , …………………….. 

Guru Kelas VI 
 

 
 

 

 

Sunarsih 
NIP.196102241982012002 
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Soal Tes 

Petunjuk Umum : 

4. Bacalah puisi di bawah ini ! 

5. Pahami makna / isi puisi ! 

6. Ubahlah puisi tersebut dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasamu 

sendiri ! 

Petunjuk Khusus : 

Diskusikan dengan kelompokmu ! 

 
Puisi : 

Guruku 

 

Kau seorang pembimbing 
Kaulah seorang pendidik 

Kaulah seorang yang berwibawa 
Tanpa kau  

Aku tak dapat sekolah 
Dan 

Karena engkau 
Aku sekarang jadi pintar 

Kepadamu 
Ku ucapkan terima kasih 

Karena kau dengan kasih sayang 
Telah memberiku 

Pengetahuan, keterampilan, dan sopan santun 
Ku doakan untukmu 

Semoga 
Tuhan Yang Maha Esa membalas 

Atas jasa-jasamu dan kebaikan mu 
Yang pernah kau berikan kepadaku 

 
Karya : Widyawardhana 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan  : SDN Bulu 01 

Kelas /  Semester  : VI/1 
Mata Pelajaran / Tema : Bahasa Indonesia 

 
XXIII. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

formulir, ringkasan, dialog, dan paraprase. 
 

XXIV. KOMPETENSI DASAR 

Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan tetap memperhatikan makna 

puisi 
 

XXV. INDIKATOR 

 Siswa dapat menjelaskan isi amanat/pesan yang terkandung dalam 

puisi. 

 Siswa dapat mengubah puisi ke dalam bentuk prosa sederhana dengan 

mempertahankan makna atau isi puisi. 

 

XXVI. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Dengan menampilkan puisi yang berjudul “Pancaran Hidup” karangan 

Amal Hamzah, siswa mampu menjelaskan isi amanat/pesan yang 

terkandung dalam puisi. 

 Berdasarkan pemahaman isi amanat/pesan dalam puisi siswa dapat 

mengubah puisi menjadi prosa. 

 

XXVII. MATERI AJAR 

 Puisi 

 Pengertian paraprase 

 Cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa 

 
XXVIII. ALOKASI WAKTU 

3 × 35 menit (1 kali pertemuan) 

 
XXIX. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Tanya jawab 

 demonstrasi 

 Latihan 
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XXX. MODEL PEMBELAJARAN 

Kooperatif : pengelompokan yang terdiri dari 4, 5 atau 6 siswa yang terdiri 

dari siswa yang pintar, sedang dan rendah. 
XXXI. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

E. Pendahuluan 

i. Salam 

j. Doa 

k. Pengkondisian kelas baik secara fisik atau psikis dilanjutkan 

dengan absensi. 

l. Apersepsi  : 

Dengarkan puisi „Pancaran Hidup”  
Jawab pertanyaan dibawah ini. 

 Siapa yang dilihat penulis pagi itu? 

 Apa yang dilakukan pengemis di tempat sampah? 

 Mengapa penulis harus marah kepada pengemis itu? 

 Apa yang diinginkan penulis kepada pengemis 

tersebut. 

F. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

11. Guru menuliskan puisi yang berjudul “Pancaran 

Hidup”  

12. Guru menerankan materi dan  mengajak siswa untuk 

memahami isi puisi , guru juga menayangkan video 

pembelajaran tentang puisi 

13. Guru mengadakan tanya jawab tentang makna puisi. 

14. Guru mengajak siswa mencari kata-kata dan tanda baca 

yang dihilangkan dan memasukkan ke dalam bagian 

yang dihilangkan. 

15. Guru mengajak siswa menyusun dalam bentuk prosa. 

 Elaborasi 

17. Guru meminta siswa untuk  membentuk 7 kelompok 

masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. 

18. Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pintar. 

19. Guru memberi beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan LKS sebagai umpan. 

20. Guru memberikan soal dalam bentuk puisi untuk 

diubah dalam bentuk prosa. 

21. Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok 

untuk berdiskusi. 

22. Guru memberikan kebebasan pada masing-masing 

kelompok untuk menuangkan ide/gagasan pada pembuatan 
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paraphrase dan guru banyak mendekati kelompok untuk 

memberikan motivasi seperti mengelus dan mengatakan 

kamu bisa. 

23. Setelah selesai setiap kelompok mewakilkan temannya 

untuk membacakan hasil diskusi. 

24. Masing-masing kelompok memberi tanggapan. 

 Konfirmasi 

11. Guru memberikan umpan balik dari hasil diskusi masing-

masing kelompok. 

12. Siswa bersama guru menarik kesimpulan dari pembelajaran 

paraphrase. 

13. Guru memberikan pujian bagi yang berhasil serta memberi 

motivasi bagi yang belum. 

14. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan 

refleksi agar hail yang dicapai sesuai kompetensi dasar. 

15. Guru mengadakan evaluasi. 

XXXII. MEDIA DAN SUMBER 

Media  : Kumpulan Puisi 
Sumber : BSE Bahasa Indonesia Kelas VI oleh Sukini, Iskandar hal 74-76  

 

XXXIII. EVALUASI 

I. Prosedur tes 

 Tes dalam proses 

 Tes hasil/tes akhir 

J. Jenis tes 

 Tes dalam proses  : Pengamatan pada kerja kelompok 

 Tes hasil/tes akhir : Tes tertulis 

K. Bentuk tes 

 Tes tertulis 

L. Format penilaian 

No Unsur yang dinilai Skor maksimal Jumlah 

1. Keseuaian Isi 40 40 

2 EYD 20 20 

3. Struktur kalimat 

e. Koherensi 
f. Diksi 

 

10 
10 

 

10 
10 

4. Pembentukan paragraf 20 20 

Jumlah 100 100 

 
 

 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 

Sri Panglipurningsih,S.Pd 
NIP.195905081982022003 

Semarang , …………………….. 

Guru Kelas VI 
 

 

Sunarsih 
NIP.196102241982012002 
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Soal Tes 

Petunjuk Umum : 

7. Bacalah puisi di bawah ini ! 

8. Pahami makna / isi puisi ! 

9. Ubahlah puisi tersebut dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasamu 

sendiri ! 

Petunjuk Khusus : 

Diskusikan dengan kelompokmu ! 
 

Puisi : 
Pancaran Hidup 

Di pagi hari 
Aku berangkat bekerja 

Tampak olehku seorang lelaki 
Mengorek-orek tong mencari nasi 

 
Sepintas hatiku sedih 

Terasa miskin badan sendiri 
Di tengah kekayaan negeri raya 

Awak menjadi peminta-minta 
 

Lalu mataku menoleh ke badannya  
Tampak tegap teguh semata 

Tiada cacat membuat celaka 
 

Hatiku marah 
Orang begini tak perlu dikasihani 

Di dunia Allah penuh rezeki 
Ia tinggal bermalas diri 

 
Karya : Amal Hamzah 
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LAMPIRAN NILAI HASIL BELAJAR 

 

PRA SIKLUS 

No Nama 

Aspek Yang di Nilai 

Nilai Ketuntasan 
Kesesuaian Isi  EYD  Koherensi  Diksi  

Pembentukan 

Paragraf  

1 Agung Prasetyo 15 10 5 10 15 55 Tidak Tuntas 

2 Andika Tiara Asmara 25 15 7 6 12 65 Tidak Tuntas 

3 M. Aziz 33 15 7 7 14 76 Tuntas 

4 Adi Fathur R 27 13 6 10 17 73 Tuntas 

5 Alisia Eka C 27 7 5 5 14 58 Tidak Tuntas 

6 Angga Yudho P 37 14 8 7 15 81 Tuntas 

7 Ani Sekar S 25 5 5 5 9 49 Tidak Tuntas 

8 Desy Noor P. S 29 12 8 7 12 68 Tidak Tuntas 

9 Dita Anastasia 23 15 5 6 10 59 Tidak Tuntas 

10 Elsa Candra P 28 12 10 7 9 66 Tidak Tuntas 

11 Faris Taufan E.P 31 15 3 6 12 67 Tidak Tuntas 

12 Hesti Faustina 27 12 9 10 12 70 Tuntas 

13 Irfan Bintang A 27 14 5 8 14 68 Tidak Tuntas 

14 M. Hanif Al Fattah 15 5 5 10 16 51 Tidak Tuntas 

15 Nafa Krisia M 27 12 10 5 16 70 Tuntas 

16 Nila Leli Delila A 29 10 6 7 14 66 Tidak Tuntas 

17 Pyankha Pratiwi 31 10 5 5 12 63 Tidak Tuntas 

18 Putri Andriani 25 5 3 4 18 55 Tidak Tuntas 

19 Rachmad S 20 7 5 5 17 54 Tidak Tuntas 

20 Rafi Nugroho 28 20 9 7 14 78 Tuntas  

21 Rivany Alfrieda 28 13 5 6 13 65 Tidak Tuntas 
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22 Roy Nicko R 15 15 5 7 15 57 Tidak Tuntas 

23 Safira Berliana 28 20 8 5 12 73 Tuntas  

24 Vannia Rizky P 17 7 6 7 9 46 Tidak Tuntas 

25 Yolanda Ainun W 15 12 5 10 15 57 Tidak Tuntas 

26 Yusuf Kurnia 30 15 4 5 7 61 Tidak Tuntas 

27 Riski Himawan 26 11 5 4 13 59 Tidak Tuntas 

28 Najilla Nur H 26 12 5 5 14 62 Tidak Tuntas 

Jumlah 714 333 169 186 370 1772  

Rata-rata 25.50 11.89 6.04 6.64 13.21 63.29  

Prosentase  64% 59% 60% 66% 66% 63%  

Kriteria  Cukup Baik  Cukup     Cukup  
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SIKLUS I 

No Nama 

Aspek Yang di Nilai 

Nilai Ketuntasan 
Kesesuaian Isi  EYD  Koherensi  Diksi  

Pembentukan 

Paragraf  

1 Agung Prasetyo 23 13 7 10 13 66 Tidak Tuntas 

2 Andika Tiara Asmara 23 20 6 6 15 70 Tuntas 

3 M. Aziz 38 17 7 7 14 83 Tuntas 

4 Adi Fathur R 32 16 6 10 18 82 Tuntas 

5 Alisia Eka C 30 15 7 5 15 72 Tuntas 

6 Angga Yudho P 40 17 8 7 15 87 Tuntas 

7 Ani Sekar S 27 13 6 6 9 61 Tidak Tuntas 

8 Desy Noor P. S 37 14 10 7 12 80 Tuntas 

9 Dita Anastasia 31 16 6 7 10 70 Tuntas 

10 Elsa Candra P 33 16 10 7 13 79 Tuntas 

11 Faris Taufan E.P 33 20 5 6 14 78 Tuntas 

12 Hesti Faustina 35 16 9 10 12 82 Tuntas 

13 Irfan Bintang A 34 15 7 8 15 79 Tuntas 

14 M. Hanif Al Fattah 32 14 5 10 16 77 Tuntas 

15 Nafa Krisia M 35 15 8 5 18 81 Tuntas 

16 Nila Leli Delila A 36 19 8 8 16 87 Tuntas 

17 Pyankha Pratiwi 37 14 5 5 15 76 Tuntas 

18 Putri Andriani 36 12 3 4 20 75 Tuntas 

19 Rachmad S 32 13 5 5 12 67 Tidak Tuntas 

20 Rafi Nugroho 35 18 9 7 15 84 Tuntas 

21 Rivany Alfrieda 36 14 7 6 15 78 Tuntas 

22 Roy Nicko R 26 13 5 7 16 67 Tidak Tuntas 

23 Safira Berliana 31 18 12 6 13 80 Tuntas  

24 Vannia Rizky P 26 12 7 7 12 64 Tidak Tuntas 
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25 Yolanda Ainun W 31 12 5 6 15 69 Tidak Tuntas 

26 Yusuf Kurnia 33 16 5 5 8 67 Tidak Tuntas 

27 Riski Himawan 29 13 6 6 13 67 Tidak Tuntas 

28 Najilla Nur H 29 15 5 5 15 69 Tidak Tuntas 

Jumlah 900 426 189 188 394 2097  

Rata-Rata 32.1 15.2 6.8 6.7 14.1 74.9  

Prosentase  80% 76% 68% 67% 70% 75%  

Kriteria Baik Sekali  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik   
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SIKLUS II  

No Nama 

Aspek Yang di Nilai 

Nilai Ketuntasan  
Kesesuaian Isi  EYD  Koherensi  Diksi  

Pembentukan 

Paragraf  

1 Agung Prasetyo 26 15 9 10 16 76 Tuntas  

2 Andika Tiara Asmara 26 20 8 9 17 80 Tuntas 

3 M. Aziz 38 17 8 8 15 86 Tuntas 

4 Adi Fathur R 34 16 8 10 20 88 Tuntas 

5 Alisia Eka C 32 16 8 7 17 80 Tuntas 

6 Angga Yudho P 40 18 9 9 17 93 Tuntas 

7 Ani Sekar S 27 14 8 8 12 69 Tidak Tuntas 

8 Desy Noor P. S 40 15 10 9 16 90 Tuntas 

9 Dita Anastasia 37 18 6 8 14 83 Tuntas 

10 Elsa Candra P 37 16 10 8 16 87 Tuntas 

11 Faris Taufan E.P 34 20 7 8 15 84 Tuntas 

12 Hesti Faustina 37 16 10 10 14 87 Tuntas 

13 Irfan Bintang A 35 17 9 10 17 88 Tuntas 

14 M. Hanif Al Fattah 38 15 6 10 18 87 Tuntas 

15 Nafa Krisia M 37 15 10 7 19 88 Tuntas 

16 Nila Leli Delila A 37 19 9 9 19 93 Tuntas 

17 Pyankha Pratiwi 40 14 7 6 17 84 Tuntas 

18 Putri Andriani 37 14 6 6 20 83 Tuntas 

19 Rachmad S 31 13 6 6 12 68 Tidak Tuntas 

20 Rafi Nugroho 37 18 10 7 17 89 Tuntas 

21 Rivany Alfrieda 37 20 8 8 17 90 Tuntas 

22 Roy Nicko R 26 12 6 8 16 68 Tidak Tuntas 

23 Safira Berliana 33 18 10 7 15 83 Tuntas 

24 Vannia Rizky P 28 13 9 7 14 71 Tuntas 
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25 Yolanda Ainun W 31 16 7 8 15 77 Tuntas 

26 Yusuf Kurnia 28 16 9 9 16 78 Tuntas 

27 Riski Himawan 26 14 8 9 10 67 Tidak Tuntas 

28 Najilla Nur H 35 17 9 9 18 88 Tuntas 

Jumlah 944 452 230 230 449 2305  

Rata-Rata 33.71 16.14 8.21 8.21 16.04 82.32  

Prosentase  84% 81% 82% 82% 80% 82%  

Kriteria  Baik Sekali 
Baik 

Sekali  Baik sekali  

Baik 

sekali  Baik sekali  

Baik 

sekali   
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LAMPIRAN  AKTIVITAS BELAJAR  

 

SIKLUS I 

NO  Nama  
Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

Menyimak penjelasan 

guru/memperhatikan 
guru selama 

pembelajaran 

Berpendap
at 

Bertanya 
Merespon dan/ 

menjawab 

pertanyaan 

Membuat 
rangkuman 

Nilai   

1 Agung Prasetyo 2 2 2 3 2 1 12 

2 Andika Tiara Asmara 3 2 2 2 2 2 13 

3 M. Aziz 2 4 3 2 3 3 17 

4 Adi Fathur R 3 2 2 2 2 2 13 

5 Alisia Eka C 2 1 2 2 2 2 11 

6 Angga Yudho P 3 4 2 2 1 2 14 

7 Ani Sekar S 2 1 2 2 3 1 11 

8 Desy Noor P. S 3 4 3 4 1 3 18 

9 Dita Anastasia 2 2 2 3 2 1 12 

10 Elsa Candra P 2 1 2 4 3 1 13 

11 Faris Taufan E.P 2 4 3 4 2 2 17 

12 Hesti Faustina 3 2 2 1 1 1 10 

13 Irfan Bintang A 3 3 2 4 2 2 16 

14 M. Hanif Al Fattah 3 2 2 3 2 2 14 

15 Nafa Krisia M 2 3 2 2 2 1 12 

16 Nila Leli Delila A 3 2 2 2 2 2 13 

17 Pyankha Pratiwi 4 3 3 3 3 3 19 

18 Putri Andriani 3 2 3 2 2 2 14 

19 Rachmad S 2 3 2 3 2 2 14 
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20 Rafi Nugroho 3 3 3 4 2 2 17 

21 Rivany Alfrieda 2 3 2 3 1 2 13 

22 Roy Nicko R 3 2 3 2 1 2 13 

23 Safira Berliana 4 2 3 4 2 3 18 

24 Vannia Rizky P 3 3 2 4 1 2 15 

25 Yolanda Ainun W 2 2 2 2 2 2 12 

26 Yusuf Kurnia 3 2 3 4 2 1 15 

27 Riski Himawan 3 2 3 4 2 2 16 

28 Najilla Nur H 2 3 3 4 3 2 17 

JUMLAH 74 69 67 81 55 53 399 
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SIKLUS II 

NO  Nama  
Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

Menyimak penjelasan 

guru/memperhatikan 
guru selama 

pembelajaran 

Berpendap
at 

Berta
nya 

Merespon dan/ 
menjawab 

pertanyaan 

Membuat 
rangkuman 

 Nilai  

1 Agung Prasetyo 3 3 3 4 3 3 19 

2 Andika Tiara Asmara 3 2 2 3 2 2 14 

3 M. Aziz 4 4 3 3 3 3 20 

4 Adi Fathur R 3 3 3 3 2 2 16 

5 Alisia Eka C 3 3 2 3 3 3 17 

6 Angga Yudho P 4 4 3 3 2 2 18 

7 Ani Sekar S 3 2 3 3 3 2 16 

8 Desy Noor P. S 4 4 3 4 2 3 20 

9 Dita Anastasia 3 2 2 3 2 2 14 

10 Elsa Candra P 2 3 3 3 3 2 16 

11 Faris Taufan E.P 4 4 4 4 2 3 21 

12 Hesti Faustina 3 2 3 3 2 2 15 

13 Irfan Bintang A 4 3 2 4 3 3 19 

14 M. Hanif Al Fattah 3 3 3 4 2 2 17 

15 Nafa Krisia M 4 3 3 3 3 2 18 

16 Nila Leli Delila A 3 3 2 3 2 2 15 

17 Pyankha Pratiwi 4 4 3 3 3 3 20 

18 Putri Andriani 3 4 3 4 3 3 20 

19 Rachmad S 3 3 2 3 3 2 16 

20 Rafi Nugroho 4 3 3 3 3 3 19 
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21 Rivany Alfrieda 4 3 4 4 3 2 20 

22 Roy Nicko R 3 2 3 3 2 2 15 

23 Safira Berliana 4 3 3 4 2 4 20 

24 Vannia Rizky P 4 3 4 4 3 3 21 

25 Yolanda Ainun W 3 3 3 3 3 2 17 

26 Yusuf Kurnia 3 4 4 4 3 3 21 

27 Riski Himawan 3 3 3 4 2 2 17 

28 Najilla Nur H 3 4 4 4 3 3 21 

JUMLAH 94 87 83 96 72 70 502 
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Hasil selengkapnya terlampir  

 
 

 
 

 
 

No Aspek Pengamatan Nilai 

Rata-

Rata 

Skor 

Rata-rata 

Kelas 
Kriteria 

Kriteria 

Kelas 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 
pembelajarann 

74 0.66 

0.53 

Baik  

Cukup  

2 
Menyimak penjelasan 
guru/memperhatikan guru 

selama pembelajaran 

69 0.62 Baik  

3 Berpendapat 67 0.60 Baik  

4 Bertanya  81 0.72 Baik  

5 
Merespon dan/ menjawab 
pertanyaan 

55 0.49 Cukup  

6 Membuat rangkuman 53 0.47 Cukup  



117 
 

 

 

No Aspek Pengamatan Nilai 

Rata-

Rata 

Skor 

Rata-rata 

Kelas 
Kriteria 

Kriteria 

Kelas 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 
pembelajarann 

94 0.84 

0.80 

Baik  

Baik  

2 
Menyimak penjelasan 
guru/memperhatikan guru 

selama pembelajaran 

87 0.78 Baik  

3 Berpendapat 83 0.74 Baik  

4 Bertanya  96 0.86 Baik  

5 
Merespon dan/ menjawab 

pertanyaan 
72 0.64 Cukup  

6 Membuat rangkuman 70 0.63 Cukup  
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No Aspek Pengamatan 

Siklus I  Siklus II  

Nilai 
Rata-Rata 

Skor 
Nilai 

Rata-Rata 

Skor 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajarann 
74 0.66 94 0.84 

2 

Menyimak penjelasan 

guru/memperhatikan guru 
selama pembelajaran 

69 0.62 87 0.78 

3 Berpendapat 67 0.60 83 0.74 

4 Bertanya  81 0.72 96 0.86 

5 
Merespon dan/ menjawab 

pertanyaan 
55 0.49 72 0.64 

6 Membuat rangkuman 53 0.47 70 0.63 

 

 
 

 
Keterangan  
Untuk mengetahui kriteria digunakan cara berikut:  
Kriteria Interval  

Baik sekali  85-112 

Baik  57-84 

Cukup  29-56 

Kurang  1-28 
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PENILAIAN KETERAMPILAN GURU 

 

 

SIKLUS I 

No Indikator Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

I Kegiatan awal pembelajaran       

 

A. Mempersiapkan siswa untuk belajar      √ 

B.  Melakukan kegiatan apersepsi        

1. Mengabsen siswa    √   

2. Membaca puisi dengan intonasi benar  √     

3. Mengadakan tanya jawab tentang puisi   √   

C. Memberikan informasi tentang kompetensi yang harus dikuasai siswa   √    

II Kegiatan inti pembelajaran     

 

A. Penguasaan materi pelajaran     

1. Persiapan guru menyajikan      √  

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa     

3. Dapat mengaitkan materi dengan pembelajaran lain yang relevan     

4. Cara menyampaikan materi jelas     

5. Kesesuaian materi dengan pokok bahasan     

6. Kesesuaian materi dengan tujuan / indikator     

B. Pendekatan / strategi pembelajaran kooperatif     

1. Mengarahkan siswa membentuk kelompok    √  

2. Mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan parafrase     

3. Membimbing siswa dalam diskusi     

4. Memberi kebebasan siswa untuk menuangkan ide / gagasan dalam 
pembesaran parafrase 

 
   

5. Membimbing siswa dalam persentase     

6. Membimbing siswa dalam menanggapi hasil diskusi teman     

C. Pemanfaatan sumber belajar (media pembelajaran)     

1. Ketepatan pemilihan media pembelajaran     

2. Keterampilan guru menggunakan media pembelajaran     

3. Frekuensi penggunaan media pembelajaran     

4. Keterlibatan siswa dalam penggunaan media pembelajaran     

5. Kesesuaian media dengan materi pembelajaran     

D. Penguasaan kelas     

1. Memberi motivasi belajar     

2. Siswa menyenangi materi yang diajarkan     



120 
 

 

3. Situasi kelas menjadi hidup     

III Penutup     

 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa    √ 

 
Melaksanakan evaluasi   √  

 
Melaksanakan tindak lanjut berupa perbaikan dan pengayaan  √   
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SIKLUS II 

No Indikator Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

I Kegiatan awal pembelajaran       

 

A. Mempersiapkan siswa untuk belajar      √ 

B.  Melakukan kegiatan apersepsi        

1. Mengabsen siswa    √   

2. Membaca puisi dengan intonasi benar      √ 

3. Mengadakan tanya jawab tentang puisi    √   

C. Memberikan informasi tentang kompetensi yang harus dikuasai siswa    √   

II Kegiatan inti pembelajaran     

 

A. Penguasaan materi pelajaran     

1. Persiapan guru menyajikan     √   

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa      √ 

3. Dapat mengaitkan materi dengan pembelajaran lain yang relevan   √    

4. Cara menyampaikan materi jelas   √    

5. Kesesuaian materi dengan pokok bahasan      √ 

6. Kesesuaian materi dengan tujuan / indikator    √   

B. Pendekatan / strategi pembelajaran kooperatif     

1. Mengarahkan siswa membentuk kelompok    √   

2. Mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan parafrase     √  

3. Membimbing siswa dalam diskusi     √  

4. Memberi kebebasan siswa untuk menuangkan ide / gagasan dalam 

pembesaran parafrase 

 
 √   

5. Membimbing siswa dalam persentase    √   

6. Membimbing siswa dalam menanggapi hasil diskusi teman     √  

C. Pemanfaatan sumber belajar (media pembelajaran)     

1. Ketepatan pemilihan media pembelajaran      √ 

2. Keterampilan guru menggunakan media pembelajaran     √  

3. Frekuensi penggunaan media pembelajaran    √   

4. Keterlibatan siswa dalam penggunaan media pembelajaran      √ 

5. Kesesuaian media dengan materi pembelajaran      √ 

D. Penguasaan kelas     

1. Memberi motivasi belajar   √  

2. Siswa menyenangi materi yang diajarkan    √ 

3. Situasi kelas menjadi hidup   √  

III Penutup     
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A. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa    √ 

 
B. Melaksanakan evaluasi    √ 

 
C. Melaksanakan tindak lanjut berupa perbaikan dan pengayaan    √ 
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LAMPIRAN INSTRUMEN  

Tabel 1 
Penilaian Aktivitas Siswa (Soemanto, 1998, 102-107) 

NO JENIS KEGIATAN 
INDIKATOR 

PENGAMATAN 
KRITERIA SKOR 

1. Kesiapan siswa 
mengikuti 

pembelajarann 

Siswa diam dan acuh 
tak acuh 

Tidak aktif 
1 

Siswa menyiapkan 
alat tulis sambil 

berbicara dengan 
teman sebelah 

Kurang aktif 

2 

Siswa menyiapkan 

alat tulis sambil sibuk 
sendiri 

Cukup aktif 

3 

Siswa tenang dan 
menyiapkan buku 

serta alat tulis yang 
diperlukan 

aktif 

4 

2. Menyimak penjelasan 

guru/memperhatikan 
guru selama 

pembelajaran 

Tidak memperhatikan 

selama kegiatan 
pembelajaran 

Tidak aktif 

1 

Hanya memperhatikan 
pada awal 

Kurang aktif 
2 

Memperhatikan 

penjelasan guru dan 
pendapat teman 

Cukup aktif 

3 

Memperhatikan 

penjelasan guru dan 
pendapat teman dan 

memberi respon atau 
tanggapan 

aktif 

4 

3. Berpendapat Tidak menyampaikan 
pendapat 

Tidak aktif 
1 

Menyampaikan 

pendapat dengan 
bergurau 

Kurang aktif 

2 

Menyampaikan 
pendapat sesuai tema 

Cukup aktif 
3 

Menyampaikan 

pendapat dengan 
baik,lengkap dan 

sesuai dengan tema 

aktif 

4 
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4. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bertanya   Siswa diam saja 
/tidak pernah bertanya 

Tidak aktif 
1 

Siswa bertanya 1 

pertanyaan saja 

Kurang aktif 
2 

Siawa bertanya 2 
pertanyaan 

Cukup aktif 
3 

Siswa bertanya > 2 
pertanyaan 

aktif 

4 

5.  Merespon dan/ 

menjawab pertanyaan 

Menjawab pertanyaan 

kurang benar 

Tidak aktif 
1 

Menjawab pertanyaan 
secara 

sederhana/kurang 
lengkap 

Kurang aktif 

2 

Menjawab pertanyaan 

secara luas, tetapi 
kurang sistematis 

Cukup aktif 

3 

Menjawab pertanyaan 
secara singkat, 

sistematis, logis dan 
jelas 

Aktif 

4 

6. Membuat rangkuman Tidak merangkum 

selama proses 
pembelajaran 

Tidak aktif 

1 

Merangkum kalau 
diingatkan  

Kurang aktif 
2 

Merangkum secara 

singkat /tidak lengkap 

Cukup aktif 
3 

Merangkum materi 
dari awal sampai akhir 

secara lengkap 

aktif 
4 
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Ket.  

Kriteria penilaian dalam pengamatan ini adalah menggunakan skala 

likert . (Arikunto, 2003: 206). 

1) Sangat aktif  diberi skor  4; 

2) Aktif diberi skor  3; 

3) Cukup aktif diberi skor  2 dan  

4) Kurang aktif  diberi skor  1. 

 

Tabel 2 

Penilaian Keterampilan Guru (Ustman, l997: 66). 

No  Aspek yang diamati  Skor  Kriteria 

I  Kegiatan awal pembelajaran    

II  Kegiatan inti pembelajaran    

A Penguasaan materi Pembelajaran    

B Pendekatan/strategi pembelajaran 

kooperatif  

  

C Pemanfaatan sumber belajar (media 

pembelajaran)  

  

D Penguasaan kelas    

III  Penutup    

 
Ket.  

Kriteria penilaian dalam pengamatan ini adalah menggunakan skala likert . 

(Arikunto, 2003: 206). 

1) Sangat aktif  diberi skor  4; 

2) Aktif diberi skor  3; 

3) Cukup aktif diberi skor  2 dan  

4) Kurang aktif  diberi skor  1. 
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Tabel 3 (Arikunto: 2006, 245) 

No   Unsur yang Dinilai Skor 

Maksimal 

Jumlah 

1 Kesesuaian isi  40 40 

2 EYD 20 20 

3 Struktur kalimat 
1. Koherensi 

2. Diksi 

 
10 

10 

 
20 

4 Pembentukan paragraf 20 20 

Jumlah 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Contoh Bentuk Penilaian 

No Nama 
Nilai 

Keterampilan  

Menulis Prafrase 

Ketuntasan 
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LAMPIRAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GURU MENERANGKAN MATERI 

GURU MENERANGKAN MATERI 
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LAMPIRAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISWA TANYA JAWAB 

SISWA KERJA KELOMPOK 
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LAMPIRAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GURU MEMOTIVASI KERJA KELOMPOK 

GURU MEMOTIVASI KERJA KELOMPOK 
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LAMPIRAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERWAKILAN KELOMPOK PRESENTASI KELAS 

PERWAKILAN KELOMPOK PRESENTASI KELAS 


