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SARI 
 

Yuliana, Ida. 2013. Peningkatan Keterampilan Memparafrase iklan baris menjadi 
wacana eksplanasi lisan Dalam Konteks Bekerja Melalui Model 
Kooperatif Tipe TGT (Teams – Games – Tournament) Menggunakan 
Media Iklan Baris Pada Peserta Didik Kelas XI AP SMK PSM 
Randublatung, Blora Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi. Jurusan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Dra. Suprapti, M.Pd., Pembimbing II: Dr. 
Mimi Mulyani, M.Hum. 

 
Kata kunci: memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan, model 
kooperatif tipe TGT, media iklan baris 
 
 Berbicara sebagai keterampilan berbahasa yang sangat penting dan harus 
dipelajari karena dalam setiap proses berbicara pasti ada pesan atau informasi 
yang ingin disampaikan oleh pembicara kepada pendengarnya. Berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan di SMK PSM Randublatung, pembelajaran 
memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan di sekolah tersebut 
masih menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik pasif selama 
kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga memberikan penugasan yang kurang 
sesuai dengan KD memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan. 
Dalam pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan, 
guru justru memberikan tugas mengubah puisi menjadi prosa. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah proses 
pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan, (2) 
bagaimanakah peningkatan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti 
pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan, serta (3) 
bagaimanakah perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti pembelajaran 
memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 
menggunakan model kooperatif tipe TGT. Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsi proses pembelajaran 
memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan, (2) mendeskripsi 
peningkatan keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 
lisan dalam konteks bekerja, dan (3) mendeskripsi perubahan perilaku peserta 
didik setelah mengikuti pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 
eksplanasi lisan dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT. 
 Subjek penelitian ini adalah keterampilan memparafrase iklan baris 
menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja menggunakan model 
kooperatif tipe TGT dengan target nilai ketuntasan minimal sebesar 70. Penelitian 
ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 
siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik tes dan nontes, sedangkan analisis data dilakukan secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian proses pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 
wacana eksplanasi lisan mengalami perubahan. Suasana kelas menjadi lebih 
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kondusif selama pembelajaran. keterampilan memparafrase iklan baris menjadi 
wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja peserta didik kelas XI AP SMK 
PSM Randublatung juga mengalami peningkatan dalam setiap siklus. Pada siklus 
I nilai rata-rata peserta didik sebesar 64,43 kemudian mengalami peningkatan 
sebesar 7,21% dengan nilai rata-rata sebesar 71,43 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 
dalam konteks bekerja peserta didik semakin baik. Peningkatan keterampilan 
memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 
peserta didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung juga diikuti dengan 
perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Pada siklus I banyak 
peserta didik yang menunjukkan sikap negatif seperti: mengobrol dengan teman 
sebangku, tidak memperhatikan presentasi peserta didik yang lain, mengerjakan 
tugas mata pelajaran lain. 
 Saran yang dapat diajukan, yaitu agar guru menggunakan model 
kooperatif tipe TGT sebagai alternatif dalam pembelajaran memparafrase iklan 
baris menjadi wacana eksplanasi lisan karena dapat membuat peserta didik lebih 
aktif dalam pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 
lisan dalam konteks bekerja. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto: 

 Ada gerak dari minus ke plus pada diri manusia dan itu dinamai gerak 

juang. Berjuanglah karena dibalik juang itulah kemenangan. (Pramoedya Ananta 

Toer) 

 

 

Persembahan: 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Bapak dan Ibuku yang tiada henti mendoakan dan memberikan kasih 

sayang untukku. 

2. Almamaterku FBS Unnes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Memparafrase merupakan kegiatan mengubah suatu bentuk/karya 

menjadi bentuk lain tanpa mengubah informasi pokok yang ingin disampaikan 

penulis atau pencipta karya tersebut. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman belajar 

selama ini, kegiatan memparafrase selalu dikaitkan dengan kegiatan mengubah 

puisi menjadi prosa, padahal itu hanya salah satu bentuk kegiatan memparafrase. 

Artinya, selain bentuk kegiatan parafrase tersebut, ada pula bentuk kegiatan 

parafrase yang lain, yaitu memparafrase lisan. Hal tersebut yang menjadi alasan 

mengapa penelitian memparafrase lisan menarik untuk diteliti. Pada dasarnya, 

memparafrase lisan merupakan kegiatan mengubah suatu teks/wacana menjadi 

ujaran. Dengan demikian, memparafrase lisan sangat erat kaitannya dengan 

keterampilan berbicara. 

Ketarampilan memparafrase lisan termasuk kompetensi yang harus 

dimiliki peserta didik SMK setara madya berdasarkan standar kompetensi SMK 

kurikulum KTSP, namun keterampilan memparafrase lisan yang dimaksudkan 

dalam KD tersebut masih mencakup keterampilan memparafrase lisan yang luas 

sehingga penelitiaan ini akan difokuskan pada keterampilan memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplinasi. Alasan dipilihnya iklan baris sebagai wacana 

yang akan diparafrase karena iklan baris memiliki bentuk yang singkat dan hanya 

mencantumkan informasi-informasi pokok mengenai suatu barang ataupun jasa. 
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Sehubungan dengan itu, diharapkan peserta didik akan lebih mudah untuk 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplinasi karena mereka telah 

memiliki informasi-informasi pokok. Selain itu, bentuk iklan baris yang singkat 

juga diharapkan akan melatih peserta didik untuk lebih kreatif dalam 

mengembangkan gagasan atau ide. 

Keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplinasi lisan 

dalam konteks bekerja harus dikuasi peserta didik SMK karena keterampilan 

tersebut dapat mereka gunakan ketika mereka telah lulus dari jenjang pendidikan 

dan mulai bekerja sehingga mereka memiliki kemampuan berkomunikasi dengan 

baik. Akan tetapi, selama ini berlaku asumsi dasar yang menganggap bahasa dan 

perilaku berbicara tidak relevan dibahas dalam hubungan dengan pendidikan 

kejuruan, padahal ujaran sebagai suatu cara berkomunikasi sangat mempengaruhi 

kehidupan-kehidupan individu. Dalam sistem inilah, setiap individu saling 

bertukar pendapat, gagasan, perasaan, dan keinginan (Nolker 1998:15) 

 Berdasarkan pendapat dari Nolker tersebut jelas bahwa keterampilan 

berbicara memiliki peranan yang penting dalam pendidikan kejuruan. Terlebih 

lagi karena pendidikan kejuruan memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang 

siap bersaing dalam dunia kerja. Biarpun demikian, tidak semua jurusan dalam 

pendidikan kejuruan menjadikan keterampilan berbicara sebagai keterampilan 

pokok yang harus dimiliki. Bagi peserta didik jurusan administrasi perkantoran 

(selanjutnya akan disingkat AP), keterampilan menulis akan lebih utama untuk 

dikuasai dibandingkan keterampilan berbicara. Meskipun demikian, bukan berarti 

peserta didik jurusan AP tidak perlu untuk menguasai keterampilan berbicara 
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karena mereka juga dituntut untuk mampu menjelaskan/memaparkan suatu 

produk secara jelas dan sistematis kepada klien ketika mereka sudah bekerja. 

 Selain pendapat yang disebutkan oleh Nolker, George Terry mendaftar 

tidak kurang dari 12 basic qualifications (kecakapan dasar) yang harus dimiliki 

oleh setiap orang yang berkecimpung dalam dunia administrasi perkantoran, 

antara lain: (a) ability to express oneself (kemampuan mengungkapkan diri); (b) 

sales ability (kemampuan menjual gagasan); dan (c) co-operativeness 

(kemampuan bekerja sama (dalam Gie 1983:20). Sehubungan dengan pendapat 

tersebut, dapat diketahui bahwa selain keterampilan menulis, peserta didik jurusan 

AP juga memerlukan keterampilan berbicara untuk menunjang kemampuan 

mereka ketika bekerja dibidang administrasi. 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas AP SMK PSM 

Randublatung pada tanggal 26 Januari 2013, nilai peserta didik dalam kompetensi 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja masih rendah. Nilai rata-rata 

memparafrase lisan kelas tersebut sebesar 59 dan belum mampu mencapai standar 

ketuntasan minimal, yaitu 70. Dari 33 peserta didik, hanya 2 peserta didik yang 

berhasil tuntas, sedangkan sebanyak 31 peserta didik masih memperoleh nilai di 

bawah 70 atau belum tuntas. Kegiatan pembelajaran memparafrase di kelas juga 

belum mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi, tindakan yang dilakukan guru selama pembelajaran, 

yaitu pada kegiatan awal pembelajaran, guru menyampaikan materi apa yang akan 

dipelajari peserta didik. Selanjutnya, guru meminta peserta didik membuka LKS 

masing-masing. Guru kemudian menulis pengertian memparafrase, langkah-
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langkah memparafrase puisi menjadi prosa, dan contoh memparafrase puisi 

menjadi prosa di papan tulis. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk 

memparafrase puisi yang ada di LKS menjadi prosa, seperti contoh yang telah 

dituliskan. 

 Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa hasil 

pembelajaran memparafrase lisan belum sesuai dengan KD yang diharapkan. 

Tindakan yang dilakukan guru selama pembelajaran memparafrase juga tidak 

sesuai dengan KD. Tindakan yang dilakukan guru selama pembelajaran tersebut 

tidak mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan memparafrase lisan. 

Melainkan mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan memparafrase 

tulis. Dengan kata lain, hal tersebut yang menjadi alasan mengapa peserta didik 

belum mampu menguasai keterampilan yang seharusnya dicapai berdasarkan KD 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja. Selain faktor tersebut, faktor lain yang 

menyebabkan rendahnya keterampilan memparafrase lisan peserta didik, yaitu (1) 

rendahnya tingkat penguasaan kosakata sehingga peserta didik mengalami 

kesulitan untuk mengembangkan pokok-pokok informasi yang dimiliki menjadi 

parafrase lisan; (2) kurangnya penguasaan keterampilan pemilihan kata/diksi; dan 

(3) peserta didik masih belum mampu membedakan keterampilan memparafrase 

lisan dengan keterampilan memparafrase puisi. 

 Agar pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplinasi 

lisan dalam konteks bekerja terlaksana dengan baik maka guru harus melakukan 

tindakan yang tepat. Misalnya dengan memilih model pembelajaran yang sesuai 

untuk diterapkan dalam pembelajaran memparafrase lisan. Salah satu model 
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pembelajaran yang diharapkan sesuai untuk keterampilan memparafrase lisan, 

yaitu pembelajaran kooperatif (cooperative learning) karena model pembelajaran 

kooperatif menuntut peserta didik untuk aktif dalam setiap tahap pembelajaran. 

 Salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang diharapkan sesuai 

dengan pembelajaran memparafrase lisan dalam konteks bekerja adalah 

pembelajaran kooperatif tipe Teams – Game – Tournament (selanjutnya akan 

disingkat TGT). Pemilihan model TGT untuk penelitian ini disebabkan model 

tersebut paling sesuai diterapkan dalam pembelajaran memparafrase lisan. Dalam 

model kooperatif tipe TGT tahap game, peserta didik dituntut dapat berinteraksi 

dengan baik sehingga dapat melatih keterampilan berbicara dan berkomunikasi 

peserta didik. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa penelitian ini 

menggunakan model kooperatif tipe TGT. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dicoba 

memberikan alternatif strategi belajar yang tidak hanya melibatkan guru, tetapi 

juga melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Penelitian ini diharapkan mampu menarik 

minat peserta didik dan merangsang peserta didik untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu, diharapkan juga terjadi peningkatan nilai 

keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplinasi lisan dalam 

konteks bekerja setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe TGT. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Keterampilan memparafrase lisan dalam konteks bekerja peserta didik 

kelas XI AP SMK PSM Randublatung dikategorikan masih relatif rendah. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berasal dari peserta didik itu 

sendiri dan guru. 

Berdasarkan faktor yang berasal dari peserta didik, yaitu (1) rendahnya 

tingkat penguasaan kosakata sehingga peserta didik mengalami kesulitan untuk 

mengembangkan pokok-pokok informasi yang dimiliki menjadi parafrase lisan; 

(2) kurangnya penguasaan keterampilan pemilihan kata/diksi; dan (3) peserta 

didik masih belum mampu membedakan keterampilan memparafrase lisan dengan 

keterampilan memparafrase puisi. 

Faktor lain yang berasal dari guru, yaitu (1) penggunaan metode yang 

masih konvensional, tidak menciptakan suasana belajar yang demokratis di kelas 

sehingga menjadikan peserta didik hanya berorientasi pada teori dan kurang aktif, 

(2) penggunaan media yang kurang maksimal karena hanya menggunakan buku 

pelajaran sehingga peserta didik kurang berminat mengikuti pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja, dan (3) pemberian tugas yang tidak 

sesuai dengan KD sehingga kompetensi yang dicapai juga tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat diketahui bahwa 

keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplinasi lisan peserta 
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didik masih rendah sehingga permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai upaya peningkatan 

keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplinasi lisan dalam 

konteks bekerja. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT diharapkan 

keterampilan memparafrase lisan peserta didik akan meningkat. Dengan 

demikian, diharapkan pula keterampilan berkomunikasi peserta didik kelas XI AP 

SMK PSM Randublatung menjadi lebih baik. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplinasi lisan dalam konteks bekerja melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT pada peserta didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan memparafrase iklan baris menjasi 

wacana eksplinasi lisan peserta didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung 

setelah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TGT? 

3. Bagaimanakah perubahan tingkah laku peserta didik kelas XI AP SMK PSM 

Randublatung setelah mengikuti pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplinasi lisan dalam konteks bekerja melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsi proses pembelajaran keterampilan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplinasi lisan dalam konteks bekerja melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT pada peserta didik kelas XI AP SMK PSM 

Randublatung. 

2. Mendeskripsi peningkatan keterampilan memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplinasi lisan dalam konteks bekerja peserta didik kelas XI AP SMK 

PSM Randublatung setelah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

3. Mendeskripsi perubahan tingkah laku peserta didik kelas XI AP SMK PSM 

Randublatung setelah mengikuti pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplinasi lisan dalam konteks bekerja melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. 

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pada 

khasanah pembelajaran keterampilan berbicara, khususnya untuk memparafrase 

secara lisan dalam konteks bekerja. 



9 
 

 
 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk 

guru, peserta didik, sekolah, dan peneliti. 

Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan alternatif pemilihan media 

pembelajaran memparafrase lisan. Selain itu, memberi masukan kepada guru agar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan 

keterampilan memparafrase lisan dalam konteks bekerja. Manfaat lain, untuk 

menambah pengetahuan bagi guru bahasa dan sastra Indonesia dalam mengatasi 

berbagai permasalahan dalam kegiatan pembelajaran berbicara. 

Bagi peserta didik, penelitian ini bermanfaat untuk membantu mereka 

dalam mengatasi kesulitan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT sehingga dapat meningkatkan keterampilan berbicara peserta 

didik yaitu peserta didik dapat memparafrase lisan dalam konteks bekerja. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka dan landasan teoretis 

yang berkaitan dengan penelitian. 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian mengenai keterampilan berbahasa khususnya keterampilan 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja masih jarang ditemukan. Dari berbagai 

penelitian yang pernah dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki kaitan 

dengan penelitian memparafrase lisan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan 

oleh Felder (2001), Fitriani (2007), Wati (2009),Younesi (2009), Zuliyanti (2010), 

Nitasari (2010), dan Prasetyani (2010). 

Felder (2001) melakukan penelitian berjudul Effective Strategy For 

Cooperative Learning. Penelitian tersebut mengkaji strategi-strategi dalam 

pembelajaran kooperatif. Dalam penelitian tersebut Felder memberikan beberapa 

contoh permasalahan di kelas dan cara penyelesaiannya. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Felder menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif membuat 

peserta didik tertarik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Persamaan 

penelitian Felder dan penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran 

kooperatif dalam proses pembelajaran di kelas. 

Fitriani (2007) melakukan penelitian berjudul “Pengembangan Model 

Pembelajaran dengan Teknik Kuis Komunikata untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI Bahasa SMAN 1 Lembang”. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik kuis komunikata dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Analisis data pada siklus I 

menunjukkan bahwa peserta didik belum mampu berbicara dengan baik. 

Perolehan skor rata-rata termasuk kategori cukup, sedangkan skor tertinggi pada 

siklus I adalah 50. Pada siklus II skor peserta didik mengalami peningkatan 

walaupun masih berada pada kategori cukup. Pada siklus III perolehan skor rata-

rata kelas meningkat menjadi 60,25 dan berada pada kategori baik. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu teknik 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 

Penelitian tersebut menggunakan teknik kuis komunikata untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara, sedangkan penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Penelitian selanjutnya dilakukan Wati (2009) dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Mengemukakan Pendapat melalui Pembelajaran Cooperative Tipe 

TGT (Teams-Games-Tournament) bagi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 7 

Semarang Tahun Ajaran 2008/2009”. Penelitian tersebut mengkaji penggunaan 

model kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan keterampilan mengemukakan 

pendapat dan untuk mengkaji perubahan tingkah laku peserta didik setelah 

mengikuti pembelajaran mengemukakan pendapat dengan menggunakan model 

kooperatif tipe TGT. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata 

peserta didik kelas VIII D dalam pembelajaran mengemukakan pendapat 

mengalami peningkatan, yaitu sebesar 22,57 atau 40,16% dari rata-rata nilai 

prasiklus. Peserta didik juga mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang 
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positif. Peserta didik terlihat senang, aktif, dan serius dalam melakukan game. 

Selain itu, mereka terlihat antusias dan menikmati pembelajaran, suasana kelas 

pun menjadi kondusif. 

 Perbedaan penelitian Wati (2009) dengan penelitian ini terletak pada 

masalah yang dikaji. Masalah yang dikaji dalam penelitian Wati (2009) adalah 

apakah terjadi peningkatan keterampilan mengemukakan pendapat dan bagaimana 

perubahan perilaku peserta didik setelah dilakukan pembelajaran mengemukakan 

pendapat dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT. Masalah yang dikaji 

dalam penelitian Wati masih mencakup kompetensi mengemukakan pendapat 

secara luas, sedangkan dalam penelitian ini masalah yang dikaji lebih khusus, 

yaitu memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan. Persamaan 

penelitian yang dilakukan wati dengan penelitian ini terletak pada model 

pembelajaran yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

peserta didik. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Younesi (2009) yang berjudul The 

Effect of Autonomous CALL Based Task on Speaking. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui efek dari pembelajaran dengan menggunakan tugas berbasis 

panggilan otonom pada pembelajaran berbicara peserta didik ELF Iran pada 

tingkat menengah. Selain itu, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan tugas berbasis panggilan otonom terhadap motivasi peserta 

didik untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Penelitian dilakukan pada 

kelompok kontrol dari 16 mahasiswa Universitas Nesyaboor dan pada kelompok 

eksperimen dari 16 mahasiswa Univeristas Semnan. Peserta didik pada kelompok 
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eksperiman menggunakan teknik tugas berbasis penggilan otonom untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara, sedangkan peserta didik pada kelompok 

kontrol membahas topik tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas 

berbasis panggilan otonom dapat meningkatkan keterampilan berbicara peserta 

didik. Bahkan, hasil post-test menunjukkan bahwa tugas berbasis panggilan 

otonom sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan Younesi (2009) memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu masalah yang dikaji adalah peningkatan keterampilan 

berbicara peserta didik. Akan tetapi, penelitian Younesi masih mengkaji 

keterampilan berbicara secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji 

keterampilan berbicara dalam memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan konteks bekerja. Tindakan yang dilakukan pun berbeda. 

Penelitian yang dilakukan Younesi menggunakan teknik tugas berbasis panggilan 

otonom, sedangkan penelitian ini menggunakan model kooperatif tipe TGT. 

Zuliyanti (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Ekspresif dengan Teknik Simulasi Tokoh Idola pada 

Siswa Kelas VII G SMP Negeri 1 Mayong, Jepara Tahun Ajaran 2008/2009”. 

Berdasarkan penelitian tersebut, terjadi peningkatan kemampuan pada peserta 

didik sebesar 15,5% setelah mengikuti pembelajaran berbicara ekspresif dengan 

teknik simulasi tokoh idola pada siklus I dan 19,9% pada siklus II. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Zuliyanti dengan penelitian ini adalah model 

pembelajaran yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Zuliyanti (2010) 
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menggunakan teknik simulasi tokoh idola, sedangkan penelitian ini menggunakan 

model kooperatif tipe TGT. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nitasari (2010) dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Berbicara dalam Menanggapi Suatu persoalan dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share pada Peserta didik Kelas V 

SD Negeri 5 Karangbener Kabupaten Kudus”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara pada peserta didik. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian siklus I dan 

siklus II yang mengalami peningkatan sebesar 4,92% dari 71,47% pada siklus I 

menjadi 76,39% pada siklus II. Selain itu, perilaku peserta didik juga mengalami 

perubahan ke arah positif dari siklus I. Pada siklus I ketika guru menjelaskan 

materi masih ada beberapa peserta didik yang tidak konsentrasi. Pada waktu 

diskusi juga ada beberapa peserta didik yang pasif, sedangkan pada siklus II 

ketika guru menjelaskan materi, peserta didik bersungguh-sungguh 

memperhatikan semua penjelasan yang diberikan oleh guru. Dalam pelaksanaan 

diskusi pun semua peserta didik terlihat aktif berdiskusi. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nitasari dengan penelitian ini 

terletak pada kompetensi yang ditingkatkan, yaitu mengkaji tentang peningkatan 

keterampilan berkomunikasi secara lisan atau berbicara. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Nitasari dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas 

yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi lisan. 

Penelitian Nitasari menggunakan model pembelajaran Think Pair Share, 
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sedangkan dalam penelitan ini digunakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Prasetyani (2010) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Turnamen Belajar sebagai 

Upaya Peningkatan Keterampilan Mengapresiasi Cerpen pada Peserta didik Kelas 

IXF SMP N 14 Pekalongan Tahun 2010”. Melalui penelitian tersebut dapat 

diketahui peningkatan kemampuan peserta didik dalam menyerap materi yang 

diajarkan, yaitu 70,81 pada siklus 1 menjadi 86,77 pada siklus II. Penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetyani memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu sama-

sama menggunakan model kooperatif tipe TGT, hanya variabel terikat dari 

masing-masing penelitian yang berbeda. Variabel terikat dari penelitian 

Prasetyani adalah peningkatan keterampilan mengapresiasi cerpen, sedangkan 

variabel terikat dari penelitian ini adalah peningkatan keterampilan memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 

 Kekhasan dari penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang dikaji, 

yaitu keterampilan memparafrase lisan. Selama ini kegiatan memparafrase selalu 

dikaitkan dengan kegiatan memparafrase puisi menjadi prosa, padahal parafrase 

tidak terpaku pada kegiatan mengubah puisi menjadi prosa, melainkan juga 

kegiatan lain. Pada dasarnya kegiatan memparafrase memiliki pengertian sebagai 

kegiatan mengubah suatu bentuk karya menjadi karya lain. 

 

 

 



16 
 

 
 

2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi landasan teori adalah (1) hakikat berbicara, 

(2) berbicara dalam konteks bekerja, (3) iklan baris, (4) keterampilan 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks, (5) 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT, dan (6) penilaian keterampilan 

berbicara. 

 

2.2.1 Hakikat Berbicara 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang unik. Manusia dapat berinteraksi 

dengan orang lain menggunakan bahasa. Dalam pembelajaran bahasa terdapat 

empat keterampilan yang menjadi aspek utama, yaitu keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Empat keterampilan tersebut saling berkaitan 

dan tidak dapat dipisahkan. Keterampilan berbicara merupakan salah satu dari 

empat keterampilan berbahasa tersebut. Dalam berbicara diperlukan 

keseimbangan antara apa yang ada di dalam pikiran dengan cara penyampaian 

yang baik sehingga pendengar dapat memahami apa yang dituturkan oleh 

pembicara. 

Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang bersifat produktif, 

keterampilan ini selain berkaitan dengan kompetensi psikis, juga berkaitan dengan 

kompetensi fisik. Orang melihat keterampilan dari hasil yang dilakukan oleh 

seseorang. Tidak ada cara lain untuk memperoleh keterampilan, kecuali dengan 

pelatihan-pelatihan. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa keterampilan 

berbicara tidak dapat dimiliki seseorang dengan serta-merta. Melainkan harus 

melalui pelatihan-pelatihan yang dapat melatih seseorang menjadi orang yang 

terampil dalam berbicara sehingga ketika seseorang ingin terampil berbicara maka 

ia harus melatih kemampuannya. Tidak hanya kemampuan psikis saja melainkan 

juga kemampuan fisik yang dapat menunjang keterampilan berbicara seseorang. 

Menurut Tarigan (2008:16) berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dengan kata lain, berbicara 

merupakan suatu tindakan manusia untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. 

Berbicara tidak hanya sekadar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. 

Berbicara merupakan suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang 

disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar 

atau penyimak. Ketika berbicara seseorang berusaha meyakinkan pendengar atau 

penyimak mengenai gagasan-gagasan yang dimiliki. 

Tidak jauh berbeda dengan Tarigan, Subyantoro (2009:115) 

mengungkapkan bahwa berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang 

memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan 

sosiolinguistik sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang 

menggambarkan kontrol sosial. 

Pendapat Tarigan dan Subyantoro tersebut hampir sama, hanya saja 

definisi berbicara yang disampaikan Subyantoro lebih kompleks dan lengkap. 

Definisi yang disampaikan oleh Tarigan masih umum, namun keduanya sama-
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sama menekankan pada eksistensi diri manusia yang digambarkan Subyantoro 

sebagai kontrol sosial. O’Loghlin (2009:37) menyebutkan bahwa seorang 

pembicara tidak hanya mentranskip hal-hal yang akan dibicarakan. Melainkan 

juga melakukan analisis terhadap bahan-bahan yang akan dibicarakan tersebut. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara merupakan keterampilan yang digunakan untuk menyampaikan 

kehendak, kebutuhan perasaaan, dan keinginan kepada orang lain yang berkaitan 

dengan keterampilan fisik dan psikis. Dalam keterampilan berbicara, diperlukan 

pelatihan-pelatihan agar dapat berbicara dengan baik. 

Dalam kegiatan berbicara perlu dipahami beberapa prinsip umum yang 

mendasari kegiatan berbicara, yaitu sebagai berikut. 

1) Membutuhkan paling sedikit dua orang. 

2) Mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. 

3) Menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. 

4) Merupakan suatu pertukaran antarpartisipan. 

5) Menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan kepada 

lingkungannya dengan segera. 

6) Berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. 

7) Hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan 

suara/bunyi bahasa dan pendengar (vocal and auditory apparatus). 

8) Secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa yang nyata 

dan apa yang diterima sebagai dalil. 
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2.2.2 Berbicara dalam Konteks Bekerja 

Kecerdasan seseorang dalam sains dan teknologi tidak menjamin 

kesuksesan karir hidup dengan kemampuannya itu tanpa diperkuat kecerdasan-

kecerdasan lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan kemitraan dengan 

orang lain, mengembangkan kepercayaan diri, serta berbagai kemampuan verbal 

dan nonverbal yang diperlukan dalam artikulasi keilmuannya. 

Berdasarkan asumsi tersebut, dapat disimpulkan betapa pentingnya 

keterampilan berbicara dalam kehidupan manusia. Apalagi di era globalisasi 

seperti ini. Keterampilan berbicara diperlukan untuk menunjang kemampuan diri 

dalam bersaing di dunia kerja. Keterampilan berbicara akan mempengaruhi 

kemampuan komunikasi seseorang. Semakin baik keterampilan berbicara 

seseorang, semakin baik pula kemampuan komunikasinya. Dengan kemampuan 

komunikasi yang baik maka seseorang dapat menjalin hubungan baik dengan 

mitra kerjanya dan rekan bisnis dalam dunia kerja. 

Memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks 

bekerja ini sama halnya dengan kemampuan berkomunikasi dalam konteks 

bekerja karena pada hakikatnya memparafrase lisan adalah kegiatan mengubah 

suatu bentuk/karya menjadi bentuk lisan tanpa mengubah pengertian awal, 

sedangkan menurut Komalasari (2010) pembelajaran berbasis kerja (Worked 

Based Learning) merupakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran yang 

berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut digunakan kembali di tempat 

kerja atau sejenisnya dan berbagai aktivitas dipadukan dengan materi pelajaran 
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untuk kepentingan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berbicara dalam 

konteks bekerja adalah kegiatan komunikasi lisan yang menggunakan konteks 

tempat kerja atau yang berhubungan dengan dunia kerja untuk menunjang 

pengetahuan peserta didik sehingga materi yang disampaikan dapat digunakan 

kembali di tempat kerja. 

Dalam kegiatan komunikasi verbal, semakin sedikit jumlah kata yang 

dipakai semakin kecil pula potensi terjadinya penafsiran ganda (Alwi 2002:107). 

Pendapat tersebut, berusaha menegaskan bahwa dalam komunikasi verbal sangat 

penting jika menggunakan pilihan kalimat yang efektif untuk meminimalisir 

terjadinya penafsiran ganda atau ambiguitas yang dapat menyebabkan pesan atau 

informasi tidak tersampaikan dengan baik. 

Berbicara dalam konteks bekerja tentu berbeda dengan keterampilan 

berbicara pada umumnya karena berbicara dalam konteks bekerja memiliki 

strategi-strategi sendiri. Strategi tersebut dimaksudkan untuk menarik minat rekan 

kerja dan menarik minat konsumen. Bormann (1991:214 – 219) menyebutkan 

strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menarik minat rekan kerja/klien, 

sebagai berikut. 

1) Pembicara harus mampu membangun kepercayaan antara dirinya dengan 

pendengar. Jika kepercayaan tersebut terjalin antara kedua belah pihak maka 

kemungkinan untuk dapat mempengaruhi atau membujuk pendengar 

tampaknya akan lebih berhasil. 
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2) Seorang pembicara harus mampu mengekspresikan idenya dengan jelas dan 

dengan contoh yang menarik atau analogi untuk menimbulkan perhatian dan 

daya tarik pendengar. 

3) Seorang pembicara juga dituntut mampu menjadi pendengar yang baik 

sehingga mampu memahami keinginan, harapan, serta kekhawatiran yang 

dimiliki klien. 

4) Pembicara harus menunjukkan kompetensi, keahlian, dan kredibilitasnya. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara: menggunakan bahasa yang tepat dan 

bagus; memiliki cara berbicara yang lancar dan ekspresif; memiliki cara 

berbicara yang terorganisir sehingga pembicaraannya dapat diikuti dengan 

mudah. 

5) Pembicara harus mampu membangun kesan yang baik dan berusaha 

mengetahui kesan yang bagaimana yang dapat membuat pendengar tertarik 

dan terbujuk. 

Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa seorang yang berbicara untuk 

kepentingan bisnis harus memiliki kemampuan membujuk atau persuasif yang 

baik agar rekan kerja/klien memiliki rasa kepercayaan. Dalam hal ini, seberapa 

besar kepercayaan klien/rekan kerja akan mempengaruhi keberhasilan bisnis 

pembicara. Bagi peserta didik SMK strategi-strategi tersebut juga dibutuhkan 

untuk mempermudah komunikasi dengan rekan bisnis maupun konsumen ketika 

mereka telah memasuki dunia kerja, misalnya pada saat mencoba mendaftarkan 

diri di sebuah kantor, memperbaiki kekeliruan komputer pada sebuah perusahaan 

besar, atau berurusan dengan agen-agen suatu produk. Keterampilan berbicara 
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diperlukan peserta didik SMK untuk menghadapi publik setelah peserta didik 

SMK lulus dari sekolah dan masuk dunia kerja. Untuk dapat menghadapi publik 

dengan baik, peserta didik SMK harus dapat memberikan informasi secara cepat 

dan menarik. Akan tetapi, ketika berbicara sering sekali seorang pembicara 

melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pembicara, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Terlalu banyak mengulang kata-kata yang telah diucapkan. 

2) Berbicara dengan tempo yang terlalu cepat. 

3) Menjiplak kebiasaan pembicara lain. 

4) Teknik bicara yang buruk. 

5) Suara pembicara yang monoton. 

6) Berbicara tidak jelas. 

7) Terlalu banyak bunyi antara yang mengganggu. 

8) Penekanan yang salah pada kata-kata tertentu (Hedrikus 1991:35). 

Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi 

dapat dipandang sebagai suatu kombinasi perbuatan-perbuatan atau tindakan-

tindakan serangkaian unsur-unsur yang mengandung maksud dan tujuan. 

Komunikasi bukan merupakan suatu kejadian, peristiwa, atau sesuatu yang terjadi. 

Akan tetapi, komunikasi adalah sesuatu yang fungsional, mengandung maksud, 

dan dirancang untuk menghasilkan beberapa efek atau akibat pada lingkungan 

para penyimak dan para pembicara. Menurut Bormann (1991:23) komunikasi 

adalah proses pengalihan makna antarpribadi manusia atau tukar-menukar berita 
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dalam sistem informasi. Ada empat faktor yang menjadi prasyarat terjadinya suatu 

proses komunikasi, sebagai berikut.  

1) Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi. 

2) Warta, yaitu informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

3) Resipiens, yaitu orang yang mendengarkan informasi atau pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. 

4) Medium, yaitu tanda yang digunakan oleh komunikator dan resipiens dalam 

komunikasi. 

Dalam dunia kerja, seorang pebisnis yang sukses juga merupakan pembicara yang 

efektif. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam pembicaraan bisnis pada 

dasarnya juga sama seperti percakapan sosial, yaitu langsung dan terbuka. 

 

2.2.3 Iklan Baris 

Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar yang diselenggarakan secara formal di 

sekolah-sekolah dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri peserta 

didik secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun 

sikap. Akan tetapi, proses belajar di sekolah tidak akan mencapai hasil yang 

maksimal apabila dalam proses belajar tersebut guru tidak mampu menarik 

perhatian peserta didik untuk berperan aktif. Menurut Gage dan Berliner 

(1984:335), tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi proses belajar. 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa perhatian peserta didik 

memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran sehingga 
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guru harus mampu menemukan suatu cara untuk menarik perhatian peserta didik. 

Dimyati dan Mudjiono (2006:42) menyatakan bahwa 

perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila 
bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Apabila bahan pelajaran itu 
dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar 
lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maka akan 
membangkitkan motivasi peserta didik untuk mempelajarinya. 

Pendapat tersebut menjadi alasan mengapa dalam penelitian ini, bahan 

pelajaran/materi pelajaran yang dipilih adalah iklan baris. Peserta didik SMK 

merupakan peserta didik yang didik untuk mampu bersaing dalam dunia kerja 

setelah lulus dari jenjang pendidikan sehingga orientasi belajar mereka harus 

berkaitan dengan dunia pekerjaan. Iklan baris sebagai materi/bahan pelajaran 

dalam penelitian ini dirasa memiliki kriteria tersebut. 

Arifin (1992:6) menyebutkan definisi dari iklan sebagai bentuk pemakaian 

bahasa yang digunakan sedemikian rupa sehingga pesan yang dikandungnya dapat 

diterima atau dicerna oleh kelompok masyarakat sasaran yang pada gilirannya 

kelompok masyarakat sasaran itu dapat memberikan umpan balik yang berupa 

keuntungan bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Kolter (dalam Widyatama 2005: 16) mengartikan iklan sebagai semua 

bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang produk atau jasa 

yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Artinya, dalam menyampaikan 

pesan tersebut, komunikator memang secara khusus melakukannya dengan cara 

membayar kepada pemilik media atau membayari orang yang mengupayakannya. 

Tokoh lain yaitu Wright (dalam Widyatama 2005: 15) menyatakan bahwa 

iklan merupakan proses komunikasi yang mempunyai kekuatan paling penting 
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sebagai sarana pemasaran, membantu layanan, serta gagasan, dan ide-ide, melalui 

saluran tertentu dalam bentuk informasi yang bersifat persuasif. 

Berdasarkan pendapat Wright tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa 

yang digunakan dalam iklan adalah bahasa  yang bersifat persuasif. Artinya, 

bahasa yang digunakan harus mampu mempengaruhi, menghimbau, bahkan 

mengajak pembaca iklan untuk membeli produk ataupun jasa yang diiklankan. 

Iklan baris adalah iklan yang pertama kali dikenal masyarakat. Iklan baris 

dalam masyarakat kita sering disebut iklan kecik. Khazali (dalam Hagijanto 1999) 

menyatakan bahwa iklan baris umumnya terdiri atas pesan-pesan komersial yang 

berhubungan dengan kebutuhan pengiklan, dimana biaya dari iklan ini dihitung 

dari jumlah per kata yang dijejerkan/dibariskan dalam format satu kolom 

menurun. Iklan ini biasanya mempunyai judul dan berkelompok sesuai dengan 

judulnya, misalnya lowongan, keluarga, kos, mobil, dan lain sebagainya. 

Iklan baris biasanya terbit tanpa gambar dan kalimatnya sering disingkat-

singkat. Tujuannya adalah untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan. Arifin 

menyebut iklan baris sebagai iklan kecil atau mini. Hal tersebut dikarenakan 

benuknya yang mini. Selain itu, Arifin mengelompokkan iklan baris menjadi dua, 

yaitu: iklan baris yang berupa penawaran, dan iklan baris yang berupa permintaan. 

Kalimat iklan baris yang disingkat-singkat akan memberikan peluang 

kepada peserta didik untuk mengembangkan kalimat maupun kata-kata sesuai 

dengan ide dan gagasan mereka. Selain itu, mereka juga belajar berpikir kritis 

bagaimana memparafrase lisan dengan rambu-rambu informasi dari iklan baris. 

Dalam game akademik, para peserta didik akan memparafrase iklan tersebut 
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menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. Mereka harus 

meyakinkan pendengar bahwa produk/jasa yang ditawarkan layak untuk dibeli. 

 

2.2.4 Keterampilan Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana 
Eksplanasi Lisan dalam Konteks Bekerja 

 
2.2.4.1 Pengertian Memparafrase 

Parafrase berasal dari bahasa Yunani paraphrais, yang berarti menyusun 

kembali, semula suatu latihan retoris, menulis kembali sebuah teks menjadi teks 

prosa dan sebagainya (Hartoko 1966:77). 

Pengertian parafrase tersebut masih menekankan pada bentuk parafrase 

tulis, padahal pada hakikatnya parafrase tidak hanya berupa parafrase tulis. 

Melainkan juga parafrase lisan. Dalam Kamus Istilah Sastra baru disebutkan 

pengertian parafrase yang tidak hanya mengacu pada bentuk parafrase tulis, yaitu 

bahwa parafrase adalah proses atau hasil pengungkapan kembali suatu tuturan dan 

sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi lain tanpa mengubah pengertian 

(Laelasari 2008:177). 

Pengertian memparafrase lisan lain yang lebih rinci lagi, yaitu 

1) Pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa 

menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. 

2) Penguraian kembali suatu teks (karangan) dalam bentuk (susunan kata-kata) 

yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

memparafrase lisan berarti uraian tertulis yang telah dibaca atau telah didengar 
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diungkapkan kembali secara lisan dengan kalimat sendiri tanpa mengubah 

pengertian awal dari uraian tersebut. 

Menurut Sitorus (2002:107), parafrase dilakukan dengan cara 

menterjemahkan suatu teks dengan bahasa sendiri, kata demi kata, kalimat demi 

kalimat seakan-akan kata-kata yang diberikan penulis adalah bahasa asing. Jadi, 

sama halnya dengan pengertian-pengertian yang lain. Pengertian perafrase 

menurut Sitorus tersebut juga menekankan pengubahan suatu karya menjadi 

bentuk lain. Parafrase biasanya lebih panjang dari bahasa penulis itu sendiri. 

Tujuannya untuk membuat arti yang diimplisitkan menjadi lebih eksplisit (sangat 

jelas, terus terang, dan terbuka). 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

memparafrase lisan adalah suatu kegiatan mengubah teks/wacana dari bentuk tulis 

menjadi wacana lisan, tanpa mengubah pengertian awal dari teks wacana tersebut. 

Dalam kegiatan memparafrase, peserta didik harus memperhatikan 

langkah-langkah memparafrase sebagai berikut. 

1) Memilih teks/wacana yang akan diparafrase. 

2) Membaca dengan seksama teks/wacana yang akan diparafrase. 

3) Mencatat pokok-pokok informasi dari teks/wacana yang akan diparafrase. 

4) Memparafrase teks/wacana yang telah dibaca dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 
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2.2.4.2 Wacana Eksplanasi 

Kata wacana secara etimologis berasal dari bahasa latin discursus yang 

artinya ‘lari kian kemari’. Menurut Tarigan (1987:27) wacana adalah satuan 

bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa 

dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan dan mampu 

mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. 

Dalam lingustik wacana dimengerti sebagai satuan lingua yang berada di atas 

tataran kalimat (Baryadi 2002:2).  

Dalam konteks tatabahasa, wacana merupakan satuan gramatikal 

tertinggi atau terbesar (Kridalaksana dalam Baryadi 2002:2). Hal ini berarti bahwa 

kalimat, gugus kalimat, alinea, atau paragraf, serta penggalan wacana juga 

termasuk dalam cakupan wacana. 

Pendapat lain dari Samsuri (dalam Cicik 2003) mengatakan bahwa 

wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. 

Dengan demikian, wacana dapat digunakan dengan bahasa tulis maupun bahasa 

lisan karena pada dasarnya komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan maupun 

tertulis. Lebih lanjut, Samsuri menyebut dua istilah yang sering digunakan dalam 

wacana lisan dan wacana tulis. Dalam wacana lisan terdapat istilah penyapa 

(addressor/pembicara) dan pesapa (addresse/pendengar), sedangkan dalam 

wacana tulis penyapa diartikan sebagai penulis dan pesapa diartikan sebagai 

pembaca. 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana adalah 

satuan bahasa tertinggi dan terlengkap yang digunakan sebagai rekaman peristiwa 

sehingga penyampaiannya dapat berupa lisan maupun tulis. 

Berdasarkan saluran yang digunakan dalam komunikasi, wacana 

dibedakan menjadi wacana ttulis dan wacana lisan. Wacana tulis adalah teks yang 

berupa rangkaian kalimat yang menggunakan bahasa tulis, sedangkan wacana 

lisan adalah rangkaian kalimat yang dituturkan atau dilisankan. 

Berdasarkan tujuan komunikasi, wacana dibedakan menjadi 

1) Wacana deskripsi, yaitu wacana yang bersifat mendeskripsikan suatu objek 

sesuai dengan visi penutur. 

2) Wacana eksposisi, yaitu wacana yang berusaha menjelaskan atau memaparkan. 

3) Wacana argumentasi, yaitu wacana yang isinya mengenai argumen atau 

pendapat. 

4) Wacana persuasi, yaitu wacana yang isinya mengandung pesan mengajak, 

mempengaruhi, serta membujuk pesapa. 

5) Wacana narasi, yaitu wacana yang isinya menceritakan suatu hal secara 

sistematis berdasarkan urutan waktu. 

Selain jenis wacana yang disebutkan tersebut, Mulyadi (2013:165) 

menyebutkan satu jenis wacana lain, yaitu wacana eksplanasi. Menurut Mulyadi, 

wacana eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sesuatu hal yang berangkat 

dari fakta untuk kemudian menghasilkan kesimpulan umum. Jika dilihat dari 

pengertian tersebut, wacana eksplanasi hampir memiliki kesamaan dengan wacana 
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eksposisi. Akan tetapi, pada hakikatnya kedua wacana tersebut memiliki 

perbedaan sebagai berikut. 

   Tabel 2.1 Perbedaan Wacana Eksplanasi dengan Wacana Eksposisi 

Bagian wacana Eksplanasi  Eksposisi 
Pembuka/pendahuluan Menarik perhatian pembaca 

pada persoalan yang akan 
dikemukakan. 

Memperkenalkan 
pembaca tentang topik 
yang akan dipaparkan 
dan tujuan paparan 
tersebut. 

Tujuan Meyakinkan pembaca. Memberi informasi 
kepada pembaca agar 
pembaca memperoleh 
gambaran yang jelas. 

Penggunaan data, 
contoh, gambar, dan 
sebagainya. 

Untuk membuktikan bahwa 
apa yang dikemukakan penulis 
dalam tulisan itu benar. 

Untuk lebih 
menjelaskan atau 
memperjelas isi 
karangan. 

Pentup  Menyimpulkan apa yang telah 
diuraikan pada pembahasan 
sebelumnya. 

Menegaskan lagi apa 
yang telah diuraikan. 

Tujuan wacana eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terjadinya 

atau tercipanya sesuatu secara ilmiah. Jadi, tidak hanya sekadar memaparkan 

objek yang diamati, melainkan juga menyajikan faka yang dapat mempengaruhi 

dan mengajak pendengar. Wacana eksplanasi dapat dikembangkan menggunakan 

pola sebagai berikut. 

1) Sebab-akibat, penjelasan atau argumentasi yang dikembangkan dengan sebab 

akibat selalu menggunakan proses beripikir yang bercorak khusus 

(kasualitas). Artinya, jika ada pernyataan sebab tertentu, pasti akab mencakup 

akibat yang sebanding. 
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2) Pola persamaan, biasanya mengandung suatu pernyataan mengenai 

persamaan dua hal. Artinya, jika dua hal mirip dalam aspek-aspek tertentu, 

ada kemungkinan aspek yang lain memiliki persamaan. 

3) Pola perbandingan, pola ini lebih menitikberatkan pada perbandingan dua hal 

yang memiliki prioritas kebenaran terkuat. Artinya, salah satu hal yang 

menjadi perbandingan lebih kuat daripada hal lain yang menjadi dasar 

perbandingan. 

4) Pola pertentangan, jika diperoleh keuntungan dari fakta atau situasi tertentu 

maka fakta atau situasi tersebut juga dapa memberi kegagalan. Artinya, 

kegagalan atau ketidakpuasan selalu mencakup keinginan akan situasi yang 

berlawanan. 

5) Pola pengembangan kesaksian, fakta yang ditemukan penulis/pembicara 

disusun untuk menjelaskan kebenaran yang nyata, sedangkan otoritas sering 

digunakan dalam bidang poliik dan tulisan-tulisan ilmiah (Mulyadi 2013:53–

156). 

 

2.2.4.3 Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana Eksplanasi Lisan dalam 
Konteks Bekerja 

Pada penjelasan di atas telah disebutkan pengertian dari memparafrase, 

iklan baris, dan juga pengertian wacana eksplanasi lisan. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam konteks bekerja adalah keterampilan mengubah iklan baris menjadi paparan 

lisan dengan mengaitkan dunia kerja. Adapun langkah-langkah dari kegiatan 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan adalah sebagai berikut. 



32 
 

 
 

1) Memilih iklan baris yang akan diparafrase. 

2) Memahami pokok-pokok informasi dalam iklan baris. 

3) Mengembangkan pokok-pokok informasi dalam iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan. 

Berikut ini contoh kegiatan memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan. 

Iklan baris :  

 

 

Hasil parafrase : “Jika Anda membutuhkan dana segar tanpa harus 
melalui proses yang rumit, gampang! Datanglah ke 
kantor kami. Dijamin, kami akan memberikan dana 
sesuai kebutuhan Anda. Anda hanya perlu menyerahkan 
jaminan BPKB motor atau mobil, tapi jika Anda merasa 
kesulitan untuk datang ke kantor kami, kami 
menawarkan jasa antar. Anda hanya perlu menghubungi 
nomer 024704455859/081229076636 maka salah satu 
staff kami akan datang ke rumah Anda. Proses yang 
memberikan Anda kemudahan, bukan? Jika bukan di 
tempat kami, di mana lagi Anda akan mendapatkan 
kemudahan pelayanan seperti ini. Jadi, tidak perlu ragu. 
Datang saja ke kantor kami atau hubungi kami. Kami 
siap membantu kesulitan Anda”. 

 

 

2.2.5 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams-Games-
Tournament) 
 

2.2.5.1 Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Model diartikan sebagai kerangka yang konseptual untuk pedoman dalam 

melakukan suatu kegiatan (Winataputra 2001:3). Selain itu, Mill (dalam Suprijono 

2013:45) berpendapat bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai 

ANDA BUTUH DANA SEGAR 
JAMINAN BPKB MOTOR & MOBIL 
PROSES CEPAT LSG CAIR 
024704455859/081229076636 
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proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak bertidak berdasarkan model itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

merupakan acuan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang sesuai 

dengan model tersebut. 

Dalam dunia pendidikan juga terdapat istilah model, yaitu model 

pembelajaran. Menurut Sugandi dan Hariyanto (2007:103) model pembelajaran 

merupakan konsep mewujudkan proses belajar mengajar. Pendapat lain dari Bruce 

Yoice dan Marsha Weil (dalam Winataputra 2001:5) mengemukakan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana pola yang digunakan dalam menyusun 

kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar 

di kelas dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya. Dari kedua pendapat 

ttersebut dapat diketahui bahwa model pembelajaran merupakan konsep yang 

digunakan untuk menyusun strategi-strategi pembelajaran guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, model pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang menuntut keaktifan interaksi antara peserta didik dengan guru. 

Pembelajaran kooperatif ini mirip dengan kajian sosiometri, yaitu untuk 

mengetahui secara detail perkembangan perilaku peserta didik (Slavin 2008:122), 

namun tidak seperti model pembelajaran yang lain, model pembelajaran 

kooperatif tidak sekadar belajar dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang mengatur para peserta didik dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 
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materi pelajaran (Slavin 2008:125). Dalam model pembelajaran kooperatif, ada 

lima unsur yang harus diterapkan, sebagai berikut. 

1) Saling Ketergantungan Positif (Positive Interdependence) 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempalajari bahan yang ditugaskan 

dalam kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu 

mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. 

 

2) Tanggung Jawab Perseorangan (Personal Responsibility) 

Unsur kedua pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab individual 

atau perseorangan. Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran 

terhadap keberhasilan kelompok. Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab 

perseorangan adalah (1) kelompok belajar jangan terlalu besar; (2) melakukan 

assasmen terhadap setiap peserta didik; (3) memberi tugas kepada peserta didik, 

yang dipilih secara random untuk mempresentasikan hasil kelompoknya kepada 

guru maupun kepada seluruh peserta didik di depan kelas; (4) mengamati setiap 

kelompok dan mencatat frekuensi individu dalam membantu kelompok; (5) 

menugasi seorang peserta didik untuk berperan sebagai pemeriksa di 

kelompoknya; dan (6) menugasi peserta didik mengajar temannya. 
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3) Tatap Muka (Face to Face Promotive Interaction) 

Unsur ketiga pembelajaran kooperatif adalah face to face promotive 

interaction. Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan 

positif. 

 

4) Komunikasi Antaranggota (Interpersonal Skill) 

Unsur keempat pembelajaran kooperatif adalah komunikasi antaranggota. 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan, 

peserta didik harus: (1) saling mengenal dan mempercayai; (2) mampu 

berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius; (3) saling menerima dan 

mendukung; dan (4) mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

 

5) Evaluasi Proses Kelompok (Group Processing) 

Unsur kelima pembelajaran kooperatif adalah evaluasi proses kelompok. 

Melalui evaluasi kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan 

kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok (Lie 2008:31-35). 

Teams-Games-Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh 

David de Vries dan Keith Edwards, ini merupakan metode pembelajaran pertama 

dari Johns Hopkins. Metode ini menggunakan turnamen mingguan, dalam 

turnamen mingguan peserta didik memainkan game akademik dengan anggota tim 

lain untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya (Slavin 2008:163). 

Peserta didik memainkan game ini pada “meja turnamen”, peserta dalam 

satu meja turnamen ini adalah para peserta didik yang memiliki rekor nilai 
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terakhir yang sama. Sebuah prosedur “menggeser kedudukan” membuat 

permainan ini cukup adil. Peraih skor tertinggi dalam tiap meja turnamen akan 

mendapatkan 60 poin untuk timnya, tanpa menghiraukan dari meja mana ia 

mendapatkannya. Ini berarti bahwa mereka yang berprestasi rendah (bermain 

dengan yang berprestasi rendah juga) dan yang berprestasi tinggi (bermain dengan 

yang berprestasi tinggi pula). Jadi, keduanya memiliki kesempatan yang sama 

untuk sukses. Tim dengan kinerja tertinggi akan mendapatkan sertifikat atau 

bentuk penghargaan tim lainnya. 

Model pembelajaran tipe TGT memperhatikan faktor kehadiran. 

Kehadiran merupakan determinan utama dari waktu mengerjakan tugas paling 

banyak bagi peserta didik, Jauke menemukan bahwa TGT meningkatkan 

kehadiran peserta didik di sekolah menengah karena mereka menyukai 

pembelajaran permainan seperti TGT (Jauke dalam Slavin 2008:131). 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan, sebagai berikut. 

1. Presentasi Kelas 

Materi pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi kelas. Tahapan ini 

hampir sama dengan kegiatan tanya jawab yang dilakukan guru pada setiap awal 

pembelajaran. Perbedaannya, pengajaran pada tahap ini harus difokuskan pada 

unit TGT. 

2. Tim 

Tim dalam pembelajaran TGT terdiri atas empat atau lima peserta didik 

yang dipilih secara acak oleh guru. Pemilihan secara acak tersbut dimaksudkan 
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agar tiap kelompok memiliki anggota dengan prestasi yang berbeda sehingga 

dapat saling melengkapi dan memberikan bantuan terhadap anggota yang lain. 

3. Game 

Dalam tahapan game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk menguji pengetahuan peserta didik yang diperoleh dari presentasi kelas dan 

pelaksanaan kerja tim. Game tersebut dimainkan di meja turnamen dengan tiga 

orang peserta didik, yang masing-masing mewakili tim yang berbeda. 

 

4. Turnamen 

Tahapan turnamen biasanya dilaksanakan pada akhir minggu atau akhir 

pembelajaran, setelah guru memberikan presentasi di kelas dan tim telah 

melaksanakan kerja kelompok. Pada turnamen pertama, guru menunjuk peserta 

didik untuk berada pada meja turnamen, tiga peserta didik berprestasi tinggi 

sebelumnya pada meja 1, tiga berikutnya pada meja 2, dan seterusnya. 

 

5. Rekognisi Tim 

Setelah melakukan game dan turnamen, tim dengan nilai rata-rata tertinggi 

akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain. Skor tim peserta 

didik dapat juga digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat 

mereka (Slavin 2008:163-167). 
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TEAM A 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 TEAM B TEAM C 

Gambar 1. Penempatan Meja Turnamen (Slavin 2008:168) 

2.2.5.2 Pembelajaran Memparafrase Lisan dalam Konteks Bekerja melalui 
Model Kooperatif Tipe TGT (Teams-Game-Tournament) 

Berbicara merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap peserta 

didik SMK, terlebih lagi ketika mereka sudah lulus dari jenjang pendidikan dan 

mulai masuk dunia kerja. Keterampilan berbicara mutlak diperlukan dalam setiap 

aspek kehidupan sosial mereka. Bagi peserta didik SMK kelas XI khususnya 

jurusan AP, keterampilan berbicara harus dilatihkan sejak dini. Salah satunya 

melalui pembelajaran memparafrase lisan dalam konteks bekerja. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dipilih sebagai suatu model yang 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan memparafrase lisan dalam konteks 

berkerja pada peserta didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung karena dalam 

model pembelajaran ini, peserta didik dapat melatih kemampuan berbicara mereka 

A‐1 A‐2 A‐3 A‐4
Tinggi  Sedang   Sedang  Rendah 

Meja 
turnamen 1 

Meja 
turnamen 2 

Meja 
turnamen 3 

Meja 
turnamen 4 

B‐1  B‐2   B‐3  B‐4
Tinggi  Sedang   Sedang  Rendah 

C‐1 C‐2 C‐3  C‐4 
Tinggi  Sedang   Sedang  Rendah 
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dan dapat berpikir kritis melalui game akademik yang ada dalam tahapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Keterampilan memparafrase lisan dalam konteks bekerja menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT memberi kebebasan dan keleluasaan 

bagi peserta didik untuk menyampaikan saran, ide, gagasan, dan kritik mereka 

baik kepada guru maupun kepada sesama peserta didik sehingga dalam proses 

pembelajaran berbicara, peserta didik juga terlibat aktif. Hal ini sekaligus melatih 

kemampuan berbicara peserta didik. 

Penggunaan materi iklan baris dimaksudkan agar sesuai dengan konteks 

bekerja yang ditekankan dalam kompetensi dasar memparafrase lisan. Selain itu, 

iklan baris tidak memuat satu jenis iklan saja. Melainkan bermacam-macam jenis 

iklan. Mulai dari iklan produk, jasa, penjualan, dan lain-lain sehingga peserta 

didik memiliki lebih banyak pilihan iklan untuk diparafrasekan. Penggunaan 

bahasa dalam iklan baris yang cenderung singkat dan hanya menerangkan hal-hal 

yang penting saja juga menjadi pertimbangan pemilihan iklan baris sebagai media 

pembelajaran. Dengan bahasa yang singkat dan padat tersebut menuntut 

kekreatifitasan peserta didik dalam memparafrase lisan sehingga mereka dapat 

menyajikan parafrase yang menarik. 

Pada tahap awal kegiatan proses pembelajaran, guru melakukan apersepsi 

dengan menanyakan kepada peserta didik tentang pengalaman memparafrase. 

Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru dan peserta didik 
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juga menyepakati tugas-tugas yang akan dilakukan serta langkah-langkah 

penerapan model kooperatif tipe TGT. 

Dalam kegiatan inti, guru menjelaskan langkah-langkah memparafrase 

lisan. Setelah itu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya. 

Guru kemudian membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap 

kelompok terdiri atas peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, baik dari 

segi prestasi maupun jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

berlatih saling menghargai perbedaan masing-masing. Setelah itu, peserta didik 

diminta memilih iklan baris. Masing-masing peserta didik memilih satu iklan 

baris saja. 

Pada tahap selanjutnya, peserta didik keluar dari kelompok asal. Peserta 

didik lalu dikelompokkan sesuai dengan tingkatan prestasi yang dimiliki 

(kelompok baru). Pembagian kelompok dengan cara seperti ini dimaksudkan agar 

dalam game akademik, peserta didik memiliki lawan yang seimbang sehingga 

setiap peserta didik memliki kesempatan yang sama untuk maju. Dalam game 

akademik, setiap peserta didik diminta berperan sesuai dengan profesi dari 

masing-masing iklan baris yang telah dipilih. Para peserta didik seolah-olah 

menawarkan produk dan jasa sesuai dengan yang ada di iklan baris. Sementara 

peserta didik yang lain menilai berdasarkan lembar penilaian yang telah 

disepakati.  

Peserta didik dengan skor tertinggi akan dinobatkan sebagai pemenang. 

Peserta didik yang berhasil menjadi pemenang akan menyumbangkan 60 poin 

kepada kelompok awal. Tahap selanjutnya, setiap peserta didik yang menjadi 
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pemenang pindah ke kelompok lain yang juga sama-sama pemenang. Mereka 

kembali melakukan game yang sama. Begitu seterusnya hingga semua peserta 

didik sudah pernah masuk dalam setiap kelompok yang berbeda. 

Pada tahap akhir, peserta didik kembali ke kelompok asal. Guru dan 

peserta didik kemudian menghitung skor dari masing-masing kelompok. 

Kelompok dengan skor tertinggi akan dinobatkan menjadi pemenang dan 

mendapatkan pin penghargaan dari guru dan kelompok lain. 

 

2.2.5.3 Sintakmatik 

Suprijono (2013) menyebutkan bahwa sintak model pembelajaran 

kooperatif terdiri atas 6 fase sebagai berikut ini. 

Fase  Kegiatan  
Fase 1: present 
goals and set 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
2) Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

mengenai materi pembelajaran agar peserta didik siap 
belajar.  

Fase 2: present 
information 

1) Guru menyajikan informasi kepada peserta didik secara 
verbal. 

Fase 3: organize 
students into 
learning teams 
 

1) Guru memberikan tentang tata cara pembentukan tim 
belajar, 

2) Peserta didik membentuk tim (4-5 orang) yang dipilih 
secara acak 

Fase 4: assist 
team work and 
study 
 

1) Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru 
(memparafrase iklan baris), 

2) Guru membantu dan membimbing tim belajar yang 
mengalami kesulitas. 

Fase 5: test on 
the materials 
 

1) Setiap peserta didik mempresentasikan hasil 
pekerjaannya dihadapan teman satu tim, 

2) Anggota tim yang lain memberikan penilaian, 
3) Setiap anggota tim berkelompok dengan anggto tim lain 

sesuai dengan peringkat. 
Fase 6: provide 
rekognition 

 

1) Peserta didik dan guru memberikan penghargaan 
kepada peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi. 
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2.2.6 Penilaian Keterampilan Berbicara 

Tuckman (dalam Nurgiyantoro 2011:6) menyebutkan bahwa penilaian 

dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pendapat Tuckman tersebut didasari pada hakikat pendidikan dan 

pengajaran sebagai suatu proses. 

Berdasarkan pendapat Tuckman tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian 

dijadikan sebagai proses untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Pendapat lain dari Gronlund (dalam Nurgiyantoro 2011:7) 

menyebutkan bahwa penilaian merupakan proses sistematis dalam pengumpulan, 

analisis, dan penafsiran informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang 

peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Kedua pendapat tersebut menyebutkan bahwa penilaian merupakan suatu 

proses, bukan alat/sarana untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Akan tetapi, Brown (2004:3) menganggap bahwa penilaian sama dengan tes. 

Menurut Brown, penilaian adalah sebuah cara pengukuran pengetahuan, 

kemampuan, dan kinerja seseorang dalam suatu ranah yang diberikan. 

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

merupakan proses untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, dan 

dalam proses tersebut dibutuhkan suatu cara yang disebut sebagai tes. 

Nurgiyantoro (2011:7) menyebutkan bahwa penilaian memiliki dua aspek, 

yaitu aspek kualitatif, dan aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif pada penilaian 

diperoleh melalui (bantuan) pengukuran (yang salah satunya lewat tes), sedangkan 
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aspek kualitatif berupa penafsiran dan pertimbangan terhadap data kuantitatif hasi 

pengukuran tersebut. 

Bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulis sehingga penilaian untuk bahasa 

lisan juga berbeda dengan bahasa tulis. Menurut Badudu (1988:70) dalam bahasa 

lisan, selain menggunakan kata-kata yang disusun menjadi kalimat juga 

menggunakan sarana lain seperti intonasi, mimik, gerak-gerik, dan situasi. Sarana 

tersebutlah yang membedakan bahasa lisan dengan bahasa tulis. 

Keberhasilan suatu kegiatan memerlukan penilaian (Tarigan 2008:259). 

Begitu pula dengan kegiatan berbicara. Khusus untuk penilaian kemampuan 

berbicara, di samping mencatat kekurangan-kekurangan peserta didik, pengajar 

juga mencatat kemajuan yang sudah mereka capai. Pengadaan pedoman penilaian 

keterampilan berbicara digunakan untuk menghindari kebiasaan penilaian 

berdasarkan kesan umum. Faktor-faktor yang dinilai, berdasarkan kedua faktor 

penunjang keefektifan berbicara, yaitu faktor kebahasan dan nonkebahasaan 

(Arsjad 1988:87). 

Faktor kebahasaan mencakup: penguasaan topik, pengucapan vokal, 

pengucapan konsonan, penempatan tekanan, penempatan persendian, penggunaan 

nada atau irama, pilihan kata, pilihan ungkapan, variasi kata, tata bentukan, 

struktur kalimat, dan ragam kalimat. Faktor nonkebahasaan mencakup: keberanian 

dan semangat, kelancaran, kenyaringan suara, pandangan mata, gerak-gerik dan 

mimik, keterbukaan, serta penalaran. Mengingat kemampuan berbicara ini 

memerlukan latihan dan bimbingan yang intensif, penilaian hendaknya jangan 

mengukur dan menilai satu kegiatan saja, tetapi berlanjut dan bertujuan 



44 
 

 
 

memperbaiki prestasi kegiatan berikutnya. Jadi, dalam keterampilan berbicara 

penilaian yang dilakukan haruslah penilaian praktik dengan memperhatikan 

faktor-faktor kebahasaan dan nonkebahasaan. 

Pendapat lain dari Nurgiyantoro (2011:414) menyebutkan bahwa penilaian 

keterampilan berbicara terdiri atas komponen-komponen tekanan, tata bahasa, 

kosakata, kefasihan, dan pemahaman. Jika demikian, menurut Nurgiyantoro, 

penilaian keterampilan berbicara hanya mencakup aspek kebahasaan, sedangkan 

aspek nonkebahasaan tidak termasuk dalam aspek atau komponen dalam penilaian 

keterampilan berbicara. 

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut mengenai komponen atau aspek 

penilaian keterampilan berbicara, komponen atau aspek yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu aspek kebahasaan dan aspek 

nonkebahasaan. Aspek kebahasaan terdiri atas penguasaan topik, ketepatan 

pilihan kata atau diksi, sedangkan aspek nonkebahasaan, yaitu sikap ketika 

berbicara, mimik dan gestur, ketepatan intonasi, dan ketepatan lafal. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan berbicara peserta didik SMK PSM Randublatung tergolong 

masih rendah, padahal keterampilan berbicara mutlak diperlukan oleh peserta 

didik kejuruan agar dapat memasuki dunia kerja. Terlebih lagi, tujuan dari 

pendidikan kejuruan adalah untuk menciptakan peserta didik yang siap bersaing 

dalam dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik kejuruan harus 

memiliki kemampuan berbicara yang baik. 
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Dalam hal ini, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Teams-Games-Tournament) dimaksudkan agar peserta didik berlatih 

mengemukakan pendapat, kritik, maupun saran secara terbuka. Baik yang 

ditujukan kepada guru maupun kepada sesama teman. Dengan metode seperti ini, 

diharapkan agar peserta didik tidak takut mengemukakan gagasan maupun ide 

yang dimiliki. 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Melalui pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT menggunakan 

media iklan baris maka kemampuan memparafrase lisan dalam konteks bekerja 

diharapkan dapat meningkat dan tingkah laku peserta didik kelas XI AP SMK 

PSM Randublatung akan berubah ke arah yang positif 

Input  Proses  Output 

Pembelajaran 
memparafrase 
lisan dalam 
konteks bekerja 
menggunakan 
model 
pembelajaran  
kooperatif tipe 
TGT melalui media 
iklan baris 

Pembelajaran 
memparafrase lisan 
dalam konteks 
bekerja masih 
rendah 

Pembelajaran 
memparafrase 
lisan dalam 
konteks 
bekerja 
meningkat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai metodologi penenilitan yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian. 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian memparafrase lisan dalam konteks bekerja bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar yang maksimal pada keterampilan memparafrase lisan 

dalam konteks bekerja melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

menggunakan media iklan baris. Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua 

siklus, tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Proses kegiatan tindakan dalam penelitian ini bertolak dari 

permasalahan suatu tindakan untuk memecahkannya. 

Permasalahan yang muncul pada siklus I merupakan permasalahan yang 

harus dipecahkan pada siklus II. Selanjutnya kegiatan dimulai pada siklus II, 

yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dengan perubahan-perubahan 

yang muncul pada siklus I. Proses penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan 

sebagai berikut ini. 
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   SIKLUS I     SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan tiap siklus dalam penelitian ini akan 

dibahas pada bagian berikut ini. 

3.1.1 Siklus I 

Prosedur tindakan siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi.  

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Langkah-langkah perencanaan pada siklus I meliputi: (1) menyusun 

rencana pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplikasi lisan 

dalam konteks bekerja dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT; (2) 

membuat dan menyiapkan instrumen berupa lembar observasi, lembar jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto untuk memperoleh data nontes; (3) menyiapkan 

perangkat tes memparafrase lisan yang berupa pedoman penskoran, dan penilaian; 

dan (4) kolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk mengkonsultasikan rencana 

pembelajaran. 

perencanaan perencanaan 

refleksi tindakan tindakanrefleksi 

observasi observasi 



48 
 

 
 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

keterampilan peserta didik memparafrase lisan dalam konteks bekerja adalah 

dengan perencanaan yang telah disusun. Tindakan yang dilakukan dalam 

penelitian ini secara garis besar, yaitu memberikan pemahaman mengenai materi 

memparafrase lisan, berdiskusi mengenai iklan baris yang akan diparafrase, dan 

mempresentasikan hasil memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplikasi di 

hadapan peserta didik yang lain. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik selama 

pembelajaran dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Observasi 

dilakukan dengan cara mengisi lembar pedoman observasi dengan melihat tingkah 

laku peserta didik selama proses pembelajaran. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan melihat kembali hasil tes, hasil 

observasi, hasil jurnal, hasil angket, dan hasil wawancara. Setelah dianalisis akan 

terlihat permasalahan atau muncul suatu kreativitas yang memerlukan tindakan 

sehingga perlu muncul perencanaan ulang pada siklus II. 
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3.1.2 Siklus II 

Proses kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses tindakan siklus I. 

Jika terjadi kekurangan atau kesalahan dalam proses tindakan siklus I maka 

dilakukan perbaikan pada proses tindakan siklus II. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II ini dilakukan berdasarkan refleksi pada siklus 

I. Perencanaan pada siklus II meliputi: perbaikan RPP sesuai hasil refleksi siklus 

I, pemilihan video memparafrase lisan yang akan digunakan sebagai contoh 

kegiatan memparafrase kepada peserta didik, dan pembuatan instrumen nontes. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II, yaitu memberikan pemahaman 

materi kepada peserta didik, menayangkan video contoh memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplikasi, diskusi mengenai sikap ketika berbicara berdasarkan 

video yang telah disimak, dan mempresentasikan hasil memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplikasi lisan dalam konteks bekerja. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Perilaku 

yang diamati antara lain keaktifan peserta didik dalam menyimak penjelasan guru, 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, dan keaktifan peserta didik 

dalam bermain game akademik. 
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3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi diperoleh dengan melihat hasil tes dan nontes peserta didik yang 

meliputi observasi peserta didik, wawancara, dan dokumentasi foto. Evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT pada pembelajaran memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja, serta untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta didik setelah 

pembelajaran model kooperatif tipe TGT diterapkan. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah hasil memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja peserta didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung. Alasan dipilihnya 

hasil memparafrase lisan dalam konteks bekerja kelas XI AP SMK sebagai subjek 

penelitian ini adalah berdasarkan kurikulum, kompetensi dasar mamparafrase 

lisan dalam konteks bekerja yang ada pada aspek berbicara kelas XI. Selain itu, 

masih rendahnya pemahaman mengenai parafrase yang selalu diidentikkan 

dengan memparafrase puisi (parafrase tulis). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Ada dua variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. 
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3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan memparafrase 

lisan dalam konteks  bekerja pada peserta didik kelas XI AP SMK PSM 

Randublatung. Indikator dari ketercapaian peningkatan keterampilan 

memparafrase lisan, yaitu apabila nilai rata-rata peserta didik minimal mencapai 

batas KKM, dan jumlah peserta didik yang nilainya mencapai KKM lebih dari 

70%. Target pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat memparafrase lisan dalam 

konteks bekerja dengan baik. 

 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT. Model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk 

melatih keterampilan berbicara mereka. Model pembelajaran kooperatif Tipe TGT 

memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk 

menyampaikan ide, gagasan, saran, maupun kritik mereka sehingga peserta didik 

terlibat aktif dalam setiap tahap pembelajaran. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini berupa  soal tes dan nontes. Soal tes digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang kemampuan memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. Soal nontes yang terdiri atas lembar observasi, jurnal, pedoman 
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wawancara, dan dokumentasi foto untuk mengungkapkan perubahan tingkah laku 

peserta didik. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja berupa tes praktik. Bentuk tes yang 

digunakan yaitu tes unjuk kerja peserta didik memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

Aspek-aspek yang dinilai dari segi kebahasaan, yaitu (1) kesesuaian 

wacana parafrase dengan wacana asli; (2) ketepatan diksi atau pilihan kata; dan 

(3) keruntutan kalimat. Adapun aspek-aspek penilaian dari segi nonkebahasaan 

antara lain: (1) sikap ketika berbicara; (2) mimik dan gestur; (3) ketepatan lafal; 

dan (4) ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi. 
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Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Memparafrase Lisan dalam Konteks Bekerja 

No Aspek yang Dinilai 
Skor 

Bobot Skor 
Maksimal 1 2 3 4 5 

 Aspek Kebahasaan: 

1. Kesesuaian wacana 
parafrase dengan wacana  
Asli 

     
4 20 

2. Ketepatan pilihan kata 
atau diksi 

     3 15 

3. Keruntutan kalimat      3 15 

 Aspek Nonkebahasaan: 

1. Sikap ketika berbicara      2 10 
2. Mimik dan gestur      3 15 
3. Ketepatan nada, tekanan, 

jeda, dan intonasi 
     3 15 

4. Ketepatan lafal      2 10 
Jumlah      20 100 

 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Memparafrase Lisan dalam Konteks Bekerja 

 

 

No. Aspek Penilaian Skor Deskriptor Kategori 
(a) (b) (c) (d) (e) 
1.  Kesesuaian wacana 

parafrase dengan 
wacana asli, 
memenuhi lima 
komponen iklan baris 
(aktifitas, persuasif, 
produk yang 
diiklankan, 
spesifikasi produk, 
identitas pengiklan) 

5 
Wacana parafrase 
memenuhi lima komponen 
iklan baris 

Sangat baik 

4 
Wacana parafrase 
memenuhi empat 
komponen iklan baris 

Baik 

3 
Wacana parafrase 
memenuhi tiga komponen 
iklan baris 

Cukup 

2 
Wacana parafrase 
memenuhi dua komponen 
iklan baris 

Kurang 

1 

Wacana parafrase 
memenuhi satu komponen 
iklan baris 
 

Sangat 
kurang 
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(a) (b) (c) (d) (e) 
3. Pemilihan kata atau 

diksi 5 
Tidak ada kesalahan 
pemilihan kata. 

Sangat baik 

4 

Pilihan kata atau diksi yang 
digunakan terdapat 1-2 
kesalahan 

Baik  

3 

Pilihan kata atau diksi yang 
digunakan terdapat 3-4 
kesalahan 

Cukup 

2 
Pilihan kata atau diksi yang 
digunakan terdapat 5-6 
kesalahan 

Kurang 

1 

Terdapat lebih dari enam 
kesalahan dalam pemilihan 
kata yang digunakan 
 

Sangat 
kurang 

4. Keruntutan kalimat 
(pola urutan fungsi, 
diksi yang tepat, 
logis, tidak ambigu, 
dan komunikatif) 

5 
Berbicara dengan kalimat 
yang runtut, memenuhi 
lima unsur 

Sangat baik 

4 
Berbicara dengan kalimat 
yang runtut hanya 
memenuhi empat unsur 

Baik 

3 
Berbicara dengan kalimat 
yang cukup runtut, 
memenuhi tiga unsur 

Cukup 

2 
Berbicara dengan kalimat 
yang kurang runtut, hanya 
memenuhi dua unsur 

Kurang 

1 
Berbicara dengan kalimat 
yang tidak runtut, hanya 
memenuhi satu unsur 

Sangat 
kurang 

5. Sikap ketika 
berbicara 
(memenuhi prinsip 
kesantunan, yaitu: 
ketimbangrasaan, 
kemurahhatian, 
keperkenaan, 
kerendahhatian, 
kesetujuan) 

5 
 

Peserta didik bersikap 
sangat sopan ketika 
berbicara (memenuhi lima 
prinsip kesantunan) 

Sangat baik 
 

4 

Peserta didik bersikap 
sopan ketika berbicara 
(memenuhi empat prinsip 
kesantunan) 

Baik 
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(a) (b) (c) (d) (e) 
  

3 

Peserta didik bersikap 
cukup sopan ketika 
berbicara (memenuhi tiga 
prinsip kesantunan) 

Cukup 

2 

Peserta didik bersikap 
kurang sopan ketika 
berbicara (memenuhi dua 
prinsip kesantunan) 

Kurang 

1 

Peserta didik bersikap tidak 
sopan ketika berbicara 
(memenuhi satu prinsip 
kesantunan) 

Sangat 
kurang 

6. Mimik dan gestur 
(ekspresif, meliputi: 
memuji, 
mengucapkan terima 
kasih, mengucapkan 
selamat, menyanjung, 
mengkritik) 
 
 

5 
Peserta didik memenuhi 
lima unsur ekspresif ketika 
berbicara 

Sangat baik 

4 
Peserta didik memenuhi 
empat unsur ekspresif 
ketika berbicara 

Baik 

3 
Peserta didik memenuhi 
tiga unsur ekspresif ketika 
berbicara 

Cukup 

2 
Peserta didik memenuhi 
lima unsur ekspresif ketika 
berbicara 

Kurang 

1 
Peserta didik memenuhi 
lima unsur ekspresif ketika 
berbicara 

Sangat 
kurang 

7. Ketepatan nada, 
tekanan, jeda, 
intonasi, komunikatif 

5 
Berbicara dengan nada, 
tekanan, jeda, intonasi yang 
tepat dan komunikatif 

Sangat baik 

4 
Hanya memenuhi empat 
unsur 

Baik 

3 
Hanya memenuhi tiga 
unsur 

Cukup 

2 
Hanya memenuhi dua unsur Kurang 

1 Hanya memenuhi satu 
unsur 

Sangat 
kurang 
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Tabel 3.5 Kategori Penilaian Kemampuan Memparafrase Lisan dalam 
Konteks Bekerja 

 
No. Rentang Skor Kategori 
1. 85 – 100 Sangat Baik 
2. 70 – 84 Baik 
3. 60 – 69 Cukup 
3. 50 – 59 Kurang 
4. ≤ 50 Sangat kurang 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi. 

 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku dan respon 

peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, 

keaktifan dalam mengerjakan tugas, dan juga perilaku-perilaku yang muncul 

ketika pembelajaran berlangsung, baik perilaku positif maupun perilaku negatif. 

(a) (b) (c) (d) (e) 
8. Ketepatan lafal 

5 
Berbicara dengan lafal yang 
sangat tepat, hanya satu 
kata yang salah 

Sangat baik 

4 Salah melafalkan 2-3 kata Baik 
3 Salah melafalkan 4-5 kata Cukup 
2 Salah melafalkan 6 kata Kurang 

1 Salah melafalkan lebih dari 
enam kata 

Sangat 
kurang 
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3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara yang digunakan untuk mengambil data dilakukan dengan 

teknik bebas terpimpin. Wawancara tidak dilakukan pada semua peserta didik, 

melainkan hanya kepada peserta didik yang berhasil dengan baik, cukup atau 

kurang. Dalam wawancara ini, hal-hal yang ditanyakan meliputi: (1) minat peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran memparafrase lisan; (2) pendapat peserta 

didik mengenai pembelajaran memparafrase lisan menggunakan model kooperatif 

tipe TGT; (3) kesulitan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

memparafrase lisan; (4) pendapat peserta didik mengenai media iklan baris; dan 

(5) harapan peserta didik mengenai pembelajaran memparafrase lisan. 

 

3.4.2.3 Jurnal 

Lembar jurnal digunakan untuk mengambil data tentang respon terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Respon ini diperoleh dari guru dan peserta didik. 

Hal-hal yang ditanyakan dalam lembar jurnal guru, yaitu: (1) bagaimana kesiapan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran memparafrase lisan; (2) bagaimana 

respon peserta didik terhadap pembelajaran memparafrase lisan; (3) bagaimana 

keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran memparafrase lisan; dan (4) 

bagaimana respon peserta didik terhadap game akademik yang dilakukan. 

Hal-hal yang ditanyakan dalam lembar jurnal peserta didik, yaitu: (1) 

bagaimana proses pembelajaran memparafrase lisan; (2) bagaimana pemahaman 

peserta didik terhadap penjelasan guru mengenai memparafrase lisan; (3) 

kesulitan apa saja yang dialami peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 
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memparafrase lisan dan apa sebab kesulitan tersebut; (4) manfaat apa saja yang 

diperoleh peserta didik ketika mengikuti pembelajaran memparafrase lisan; dan 

(5) apakah kesan, pesan, dan saran peserta didik mengenai pembelajaran 

memparafrase lisan. 

 

3.4.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan instrumen nontes yang penting dalam penelitian 

tindakan kelas karena dengan dokumentasi semua proses penelitian dapat direkam 

dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dokumentasi yang digunakan 

adalah dokumentasi foto. Hal-hal yang didokumentasikan meliputi: (1) ketika 

guru menyampaikan materi; (2) keaktifan peserta didik; (3) kegiatan peserta didik; 

(4) kegiatan game akademik; dan (5) kagiatan presentasi. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan alat pengumpul data yang 

berbentuk tes dan nontes.  

 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data keterampilan memparafrase 

lisan dalam konteks bekerja. 

Tes ini dilakukan sebanyak tiga kali yakni prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

Hasil tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran yang 
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telah ditentukan baik dalam program satuan pembelajaran maupun dalam rencana 

pembelajaran. 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik pengumpulan data nontes berupa observasi, wawancara, jurnal, 

dan dokumentasi. 

 

3.5.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengungkapkan data keaktifan peserta didik 

selama proses pembelajaran menggunakan pendekatan proses. Observasi 

dilakukan dalam penelitian ini pada saat pembelajaran berlangsung dengan 

membuat catatan khusus mengenai perilaku peserta didik pada saat mengikuti 

pembelajaran. Observasi digunakan untuk mengetahui perilaku peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. 

 

3.5.2.2 Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan tanya jawab. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap 

penyebab kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran memparafrase lisan dalam 

konteks bekerja melalui model pembelajaranan kooperatif tipe TGT menggunakan 

media iklan baris. Sasaran dari kegiatan wawancara adalah para peserta didik 

yang memperoleh nilai kurang, cukup, dan baik dalam memparafrase lisan. Hal 
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ini berdasarkan pada nilai tes tiap siklus yang diperoleh peserta didik dan 

berdasarkan observasi yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. 

Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran memparafrase lisan dalam 

konteks bekerja menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 

media iklan baris. Adapun cara yang ditempuh dalam melaksanakan wawancara, 

yaitu: (1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang 

akan diajukan kepada peserta didik; (2) menemukan peserta didik yang nilainya 

kurang, cukup, dan baik, untuk diajak wawancara; dan (3) mencatat hasil 

wawancara yang telah dilakukan terhadap peserta didik yang bersangkutan. 

 

3.5.2.3 Jurnal  

Jurnal dibuat untuk meneliti kejadian-kejadian yang menonjol dalam 

proses pembelajaran. Jurnal guru dan peserta didik dibuat setiap akhir 

pembelajaran memparafrase lisan dalam konteks bekerja menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media iklan baris. Jurnal guru berisi 

mengenai segala sesuatu yang terjadi ketika proses pembelajaran. Jurnal peserta 

didik digunakan untuk mengungkapkan tanggapan peserta didik mengenai bahan 

yang disajikan serta ketertarikan peserta didik terhadap model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan media iklan baris, tanggapan peserta didik mengenai 

guru dalam mengajar, mengenai hal-hal yang ingin dikemukakan peserta didik 

berkaitan dengan pembelajaran memparafrase lisan dalam konteks bekerja melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media iklan baris 
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Adapun langkah-langkah pengisian jurnal guru, yaitu (1) mempersiapkan 

jurnal guru; (2) mengamati pembelajaran yang berlangsung di kelas; dan (3) 

mencatat hasil pengamatan, serta menjawab pertanyaan yang ada pada pedoman 

jurnal guru. 

Langkah-langkah peserta didik untuk mengisi jurnal, yaitu (1) 

mempersiapkan jurnal peserta didik dengan beberapa daftar pertanyaan yang 

harus diisi oleh peserta didik; (2) membagikan satu per satu lembar jurnal peserta 

didik kepada seluruh peserta didik di akhir pembelajaran; dan (3) mengumpulkan 

hasil jurnal yang telah selesai diisi oleh peserta didik. 

 

3.5.2.4 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dapat berupa gambar (foto) yang diperoleh pada saat 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Hal yang perlu 

didokumentasikan yakni pada saat proses pembelajaran berlangsung, kegiatan 

apersepsi yang dilakukan guru ketika guru menyiapkan materi, kegiatan peserta 

didik di kelas ketika menerima pembelajaran dari guru, kegiatan peserta didik di 

kelas ketika peserta didik memparafrase lisan dalam konteks bekerja dan kegiatan 

akhir pembelajaran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 
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3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes pembelajaran memparafrase 

lisan dalam konteks bekerja melalui pembelajaran berbasis demokratis 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media iklan baris  

pada siklus I dan siklus II. Nilai hasil tiap-tiap tes dihitung jumlahnya dalam 

persentase dengan menggunakan rumus: 

   100% 

Keterangan: 

NP : nilai dalam persen    n : nilai maksimal soal tes 

∑N : jumlah nilai peserta didik dalam satu kelas s : banyak peserta didik dalam 

satu kelas 

Hasil penghitungan keterampilan memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media 

iklan baris pada pembelajaran dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan. 

Hasil akan memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan 

pembelajaran memparafrase lisan dalam konteks bekerja menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media iklan baris. 

 

3.6.2 Teknik Kualitataif 

 Data kualitatif ini diperoleh peserta didik dari data nontes, yaitu data 

observasi, jurnal, dan wawancara. Adapun langkah penganalisisan data kualitatif 

adalah dengan cara menganalisis lembar observasi yang telah diisi pada saat 

pembelajaran. Data jurnal dianalisis dengan cara membaca seluruh jurnal peserta 
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didik dan guru. Data wawancara dianalisis dengan cara membaca kembali catatan 

wawancara. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui peserta didik 

yang mengalami kesulitan memparafrase lisan dalam konteks bekerja, untuk 

mengetahui kelebihan, kekurangan pembelajaran memparafrase lisan dalam 

konteks bekerja menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 

media iklan baris, dan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan memparafrase lisan dalam konteks bekerja menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan media iklan baris. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dari siklus I dan 

siklus II. 

4. 1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berupa hasil tes dan nontes yang diperoleh dari hasil 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil tes meliputi hasil dari nilai unjuk kerja yang 

diambil dari dua siklus yang telah dilakukan. Hasil tes siklus I merupakan hasil tes 

yang dilakukan pada tahap pertama, sedangkan hasil tes siklus II merupakan hasil 

tindakan yang dilakukan sebagai perbaikan dari tindakan siklus I. Adapun hasil 

nontes, yaitu berupa hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, jurnal, dan 

wawancara. Berikut akan dijabarkan hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II, 

serta hasil nontes dari siklus I dan siklus II. 

 

4.1.1 Hasil Tes Prasiklus 

 Hasil tes prasiklus ini merupakan data awal sebelum dilakukan 

pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TGT. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan sebelum dilakukan tindakan kelas 

berupa pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

menggunakan model kooperatif tipe TGT. Hasil tes prasiklus tersebut 

selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini. 
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 Tabel 4.4 Hasil Tes Prasiklus Keterampilan Memparafrase Lisan 

No Aspek Skor Rata-Rata 
Skor Kategori Ketuntasan 

(%) 
1.  Kesesuaian wacana 

parafrase dengan wacana 
iklan baris 

346 13,21 Cukup 

2/33 = 
0,06% 

2.  Ketepatan pilihan kata 
atau diksi 291 8,82 Kurang 

3.  Keruntutan kalimat 288 8,87 Kurang 
4.  Sikap ketika berbicara 178 5,39 Cukup 
5.  Mimik dan gestur 282 8,55 Cukup 
6.  Ketepatan nada, 

tekanan, jeda, dan 
intonasi 

279 8,45 Cukup 

7.  Ketepatan lafal 194 5,88 Cukup 
Jumlah 1948 59 Kurang 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa kemampuan peserta 

didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung sebelum mendapatkan tindakan 

sebagian besar masih dalam kategori kurang. Dari hasil tes diketahui bahwa ada 

dua aspek yang masih mendapatkan nilai yang kurang, yaitu aspek ketepatan 

pilihan kata atau diksi dan aspek keruntutan kalimat. Selain itu, tidak ada skor dari 

aspek lain yang ada dalam kategori baik. Sebagian besar aspek dalam kategori 

cukup. Rata-rata nilai keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan prasiklus pun masih dalam kategori kurang, yaitu 59. Untuk lebih 

rinci, nilai akumulasi dari semua aspek keterampilan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dapat dilihat pada tabel  4.5 berikut ini. 
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Tabel 4.5 Nilai Hasil Tes Prasiklus Keterampilan Memparafrase 
Lisan 

No Kategori Rentang 
Nilai F % Nilai X f Rata-rata Ketuntasan 

(%) 
1 Sangat Baik 85-100 0 0 0

∑   
∑  

) 
 
  

) 
= 59 

2/33= 
0,06% 

2 Baik 70-84 2 6,06 150
3 Cukup 60-69 12 36,36 840
4 Kurang 50-59 16 48,48 830
5 Sangat 

Kurang > 50 3 9,09 138

Jumlah   33 100 1958    
 

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

peserta didik, yaitu sebanyak 16 peserta didik atau sebesar 48,48% memiliki 

kemampuan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

kategori kurang. Sebanyak 12 peserta didik atau sebesar 36,36% telah memiliki 

kemampuan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

kategori cukup, sedangkan sisanya sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 6,06% 

memiliki kemampuan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam kategori baik, sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 9,09% masih memiliki 

kemampuan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan yang 

sangat kurang dan tidak ada satu pun peserta didik yang memiliki kemampuan 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam kategori sangat 

baik. Nilai rata-rata memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

kelas tersebut juga masih termasuk dalam kategori kurang, yaitu sebesar 59. 

 Peserta didik yang berhasil tuntas dari tes prasiklus sebanyak 2 peserta 

didik atau sebesar 6,06% dari jumlah keseluruhan peserta didik kelas XI AP. 

Masing-masing dari kedua peserta didik tersebut memperoleh nilai 75, sedangkan 
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sebanyak 31 atau sebesar 93,94% dari jumlah keseluruhan peserta didik belum 

berhasil tuntas.  

 

4.1.2 Hasil Siklus I 

 Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian dengan menggunakan 

model kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan. Tindakan siklus I ini dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dalam konteks bekerja peserta didik. Hasil penelitian siklus I ini berupa hasil 

tes dan hasil nontes. Hasil tes, yaitu kemampuan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja dengan menggunakan 

model kooperatif tipe TGT, sedangkan hasil nontes, yaitu data hasil observasi, 

jurnal, dan wawancara. 

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe 
TGT  

 
 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT pada 

siklus I dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir. Dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran diharapkan peserta 

didik dapat berperan aktif. Mulai dari kegiatan awal, yaitu diskusi mengenai 

materi yang akan dipelajari hingga pada kegiatan akhir, yaitu menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari selama kegiatan pembelajaran. 
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 Pada kegiatan awal, guru bertanya kepada peserta didik mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan materi memparafrase lisan. Selanjutnya, guru memberikan 

motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. Berdasarkan hasil observasi 

selama kegiatan pembelajaran, sebagian besar peserta didik terlihat antusias dalam 

mengikuti proses kegiatan awal ini. Beberapa peserta didik juga aktif memberikan 

jawaban dan komentar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. 

Meskipun tidak semua peserta didik menjawab setiap pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, tetapi suasana kelas masih kondusif dan peserta didik juga masih 

antusias. 

 Pada tahapan selanjutnya, yaitu kegiatan inti, peserta didik menyimak 

tayangan video contoh memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam konteks bekerja. Setelah menyimak tayangan video tersebut, peserta didik 

dengan teman sebangkunya berdiskusi mengenai hakikat memparafrase lisan. Ini 

merupakan metode inkuiri yang diterapkan guru agar peserta didik berlatih 

mengembangkan gagasan mereka dan berusaha dengan kreatif menemukan 

sendiri hakikat dari setiap materi pembelajaran yang mereka pelajari. Setelah 

peserta didik berdiskusi mengenai hakikat memparafrase lisan,  peserta didik juga 

berdiskusi mengenai hakikat konteks bekerja. Hal ini dimaksudkan agar peserta 

didik memahami perbedaan antara memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan biasa dengan memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan yang ada kaitannya dengan konteks bekerja. Setiap peserta didik 

kemudian memilih satu iklan baris dan membentuk kelompok, satu kelompok 
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terdiri atas 4 – 5 orang. Dalam satu kelas tersebut terbentuk 8 kelompok. Keadaan 

kelas sedikit tidak kondusif saat pembentukan kelompok. Beberapa peserta didik 

putri menolak satu kelompok dengan peserta didik putra, namun hal tersebut dapat 

diatasi setelah mereka diberikan penjelasan. 

 Kegiatan selanjutnya, yaitu setiap peserta didik bertanggung jawab untuk 

memparafrasekan iklan baris yang telah mereka pilih. Pada tahap kegiatan ini, 

guru memberikan penjelasan mengenai alur dari game akademik yang akan 

dilaksanakan peserta didik. Beberapa kali peserta didik meminta guru untuk 

mengulangi penjelasan mengenai alur game akademik karena metode tersebut 

belum pernah mereka lakukan. Setelah semua peserta didik memahami alur dari 

metode game akademik, setiap peserta didik mulai memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan iklan baris yang telah mereka pilih. Kemudian 

setiap peserta didik secara bergantian memparafrasekan iklan baris yang telah 

mereka pilih dihadapan teman-teman satu kelompoknya. Sementara salah satu 

peserta didik memparafrasekan iklan baris yang telah dipilih, teman-teman satu 

kelompok memberikan penilaian berdasarkan lembar penilaian yang telah 

diberikan guru. Setelah semua peserta didik memparfrase di hadapan teman-teman 

sekelompoknya, mereka kemudian membuat peringkat dari masing-masing 

anggota kelompok berdasarkan rata-rata nilai mereka. 

 Pada kegiatan akhir pertemuan pertama, guru dan peserta didik membuat 

simpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Guru juga memberikan tugas 

rumah kepada peserta didik, yaitu meminta setiap peserta didik berlatih 

menguasai topik yang mereka parafrasekan karena pada pertemuan selanjutnya 
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setiap peserta didik akan memparafrasekan iklan baris yang telah dipilih di 

hadapan peserta didik dari kelompok yang berbeda. 

 Selanjutnya, pada kegiatan awal pertemuan II, guru bertanya jawab 

mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik pada pertemuan I. Peserta 

didik menanggapi dengan antusias, sebagian besar dari mereka berebut untuk 

menjawab. Kemudian guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada pertemuan II tersebut. 

Pada kegiatan inti, guru meminta setiap peserta didik berkelompok sesuai 

dengan kelompok awal. Kemudian guru memberikan lembar penilaian kepada 

setiap peserta didik. Setelah memberikan lembar penilaian, guru meminta 

beberapa peserta didik putra untuk menyiapkan meja profesi, yaitu meja yang 

akan digunakan untuk turnamen akademik. Setiap peserta didik lalu membentuk 

kelompok baru sesuai dengan peringkat masing-masing. Jadi, peserta didik yang 

mendapat peringkat pertama akan berkelompok dengan peserta didik peringkat 

pertama dari kelompok lain. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti setiap peserta 

didik memiliki kelompok ganda. Kelompok baru ini hanya digunakan sebagai 

kelompok turnamen agar setiap peserta didik mendapat lawan yang seimbang. 

Jika peserta didik berhasil menang dalam turnamen tersebut, ia akan 

menyumbangkan 60 poin untuk kelompok awal, sedangkan peserta didik yang 

tidak memperoleh peringkat pertama akan mendapat poin 50 (untuk peringkat 2), 

40 poin (untuk peringkat 3), 30 poin (untuk peringkat 4), dan 20 poin (untuk 

peringkat 5). Kemudian setiap peserta didik membentuk kelompok baru lagi 

sesuai dengan peringkat masing-masing untuk kembali melakukan turnamen 
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akademik. Pada tahap ini, ada permasalahan di mana dalam satu kelompok baru 

ternyata terdapat 3 peserta didik yang berasal dari kelompok awal yang sama, 

namun hal tersebut tidak menjadi kendala karena selain kemajuan setiap peserta 

didik yang dinilai, skor atau poin yang diperoleh setiap kelompok juga menjadi 

kriteria untuk menentukan kelompok yang paling berprestasi. Dengan demikian, 3 

peserta didik tersebut memberikan keuntungan yang jauh lebih besar untuk 

kelompok awal mereka. Setelah melaksanakan turnamen akademik dan 

menentukan peserta didik yang mendapat nilai tertinggi serta menentukan 

kelompok yang paling berprestasi, keduanya kemudian mendapat penghargaan 

dari guru dan kelompok lain. 

Pada kegiatan akhir pertemuan kedua, guru dan peserta didik membuat 

simpulan hasil pembelajaran. Kemudian guru dan peserta didik membuat refleksi 

kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi yang dibuat peserta didik 

diketahui bahwa peserta didik merasa sangat senang dengan pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan karena mereka dapat 

bermain sekaligus belajar melalui turnamen akademik yang dilaksanakan. 

  

4.1.2.2 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes siklus I merupakan hasil tes setelah dilaksanakan pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dengan model 

kooperatif tipe TGT. Rata-rata hasil tes siklus I sebesar 64,15 atau termasuk 

dalam kategori cukup, namun belum mencapai standar ketuntasan minimal nilai 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan sebesar 70. Nilai siklus 
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I ini merupakan akumulasi dari skor masing-masing aspek yang dinilai, yaitu: (1) 

aspek kesesuaian wacana parafrase dengan wacana iklan baris; (2) aspek 

ketepatan pilihan kata atau diksi; (3) aspek keruntutan kalimat; (4) aspek sikap 

ketika berbicara; (5) aspek mimik dan gestur; (6) aspek ketepatan nada, tekanan, 

jeda, dan intonasi; dan (7) aspek ketepatan lafal. Hasil tes siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

 Tabel 4.6 Hasil Tes Keterampilan Memparafrase Iklan Baris Menjadi 
       Wacana Eksplanasi Lisan Siklus I 

No Aspek Skor Rata-Rata Kategori 
Ketuntasan 

(%) 

1 
 Kesesuaian wacana 
parafrase dengan wacana 
iklan baris 

476 14,42 Cukup 

7/33= 
21,21% 

2  Ketepatan pilihan kata atau 
diksi 327 9,91 Cukup 

3  Keruntutan kalimat 318 9,64 Cukup 
4  Sikap ketika berbicara 184 5,58 Cukup 
5  Mimik dan gestur 294 8,91 Cukup 

6  Ketepatan, nada, tekanan, 
jeda, dan intonasi 315 9,55 Cukup 

7  Ketepatan lafal 212 6,42 Cukup 
Jumlah 2126 64,42 Cukup  

 

 Berdasarkan data dari tabel 4.6 tersebut, dapat diketahui bahwa semua 

aspek keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

memperoleh skor dalam kategori cukup. Hal ini berarti sudah menunjukkan 

peningkatan hasil tes siklus I daripada hasil tes prasiklus. Perolehan nilai 

keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan siklus I 

itu sendiri dapat dilihat dari tabel berikut ini. 
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 Tabel 4.7 Nilai Keterampilan Memparafrase Iklan Baris menjadi  
  Wacana Eksplanasi Lisan Siklus I 

No Kategori Rentang 
Nilai f % Nilai X f Rata-rata 

1 Sangat Baik 85-100 1 3,03 87 = ( ∑  X 
∑ P  

) 
 

= 
.  

= 64,42 
 
 

2 Baik 70-84 6 18,18 431 
3 Cukup 60-69 17 51,52 1108 
4 Kurang 50-59 8 24,24 451 

5 
Sangat 
Kurang < 50 1 3,03 49 

Jumlah 33 100 2.126 
Ketuntasan (%)  7/33= 21,21% 

 

 Data pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai tes keterampilan 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

peserta didik mencapai total 2.117 dengan nilai rata-rata 64,42 dalam kategori 

cukup. Dari 33 peserta didik, peserta didik yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik (85 – 100) berjumlah 1 orang dengan persentase 3,03%. 

Selanjutnya, peserta didik yang memperoleh nilai dengan kategori baik (70 – 84) 

berjumlah 6 orang dengan persentase 18,18%. Peserta didik yang memperoleh 

nilai kategori cukup (60 – 69) berjumlah 17 orang dengan persentase 51,52%. 

Peserta didik yang memperoleh nilai dalam kategori kurang berjumlah 8 dengan 

persentase 24,24%, sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat kurang berjumlah satu pesesta didik atau sebesar 3,03%. 

Berdasarkan data tersebut, sudah terjadi peningkatan hasil belajar pada 

siklus I dibandingkan hasil belajar prasiklus. Akan tetapi, hampir 80% dari jumlah 

peserta didik belum mencapai batas ketuntasan minimal, yaitu 70. Peserta didik 

yang berhasil tuntas pada tes siklus I ini sebanyak 7 orang atau sebesar 20%. 
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Masih rendahnya kemampuan memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja dikarenakan adanya faktor dari peserta 

didik itu sendiri dan dari luar peserta didik di mana peserta didik kelas XI AP 

SMK PSM Randublatung belum pernah menerima materi memparafrase lisan, 

sedangkan faktor dari luar berasal dari guru yang belum bisa menjelaskan alur 

dari pembelajaran TGT dengan baik sehingga peserta didik merasa bingung. 

Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing aspek akan dijelaskan sebagai 

berikut ini. 

 

4.1.2.2.1 Aspek Kesesuaian Wacana Parafrase dengan Wacana Iklan Baris 
 
 Penilaian pada aspek ini difokuskan untuk mengetahui keseuaian wacana 

parafrase dengan wacana iklan baris yang meliputi: (1) aktivitas; (2) persuasif; (3) 

produk yang diiklankan; (4) spesifikasi produk; dan (5) identitas pengiklan. Hasil 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Skor Penilaian Kesesuaian Wacana Parafrase dengan 
Wacana Iklan Baris 

 
No Kategori Skor F % Skor X f Rata-rata 

1 Sangat Baik 20 1 3 20  = ( ∑  X 
∑ P  

)
= ( ) 
= 14,42 
  

2 Baik 16 18 54,55 288
3 Cukup 12 14 42,42 168
4 Kurang 8 0 0 0
5 Sangat Kurang 4 0 0 0

Jumlah 33 100 476
Ketuntasan (%) 19/33= 57,55% 

 

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata kelas untuk 

aspek kesesuian wacana parafrase dengan wacana iklan baris termasuk dalam 
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kategori cukup dengan perolehan rata-rata sebanyak 14,42. Dari 33 peserta didik 

yang masuk kategori sangat baik dengan perolehan skor 20 sebanyak 1 orang atau 

sebesar 3%, kategori baik dengan perolehan skor 16 sebanyak 18 peserta didik 

atau sebesar 54,55%, dan untuk kategori cukup dengan perolehan skor 12, 

sebanyak 14 peserta didik atau sebesar 42,42%. Untuk skor 4 dan 8 tidak ada 

peserta didik yang memperoleh skor tersebut. 

 Jadi, setelah dilakukan penghitungan rata-rata skor peserta didik pada 

aspek kesesuaian wacana parafrase dengan wacana asli ini mencapai skor yang 

tergolong dalam kategori cukup, namun masih perlu untuk ditingkatkan karena 

peserta didik yang berhasil memperoleh skor dalam kategori sangat baik baru 1 

orang. 

 

4.1.2.2.2 Aspek Ketepatan Pilihan Kata 

 Perolehan hasil tes siklus I aspek pilihan kata atau diksi ini didasarkan 

pada pemilihan kata yang digunakan peserta didik ketika memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan iklan baris. Berdasarkan data siklus I 

diperoleh skor aspek pilihan kata atau diksi sebagai berikut ini. 

 Tabel 4.9 Skor Penilaian Aspek Ketepatan Pilihan Kata 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat Baik 15 1 3,03 15 =( ∑  X 

∑ P  
)

 
= ) 
= 9,91 

2 Baik 12 11 33,33 132
3 Cukup 9 18 54,55 162
4 Kurang 6 3 9,09 18
5 Sangat Kurang 3 0 0 0

  Jumlah   33 100 327
Ketuntasan (%) 12/33= 36,36% 
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 Dari tabel 4.9 tersebut diketahui bahwa terdapat 1 peserta didik atau 

sebesar 3,03% berhasil mencapai skor kategori sangat baik, 11 peserta didik atau 

sebesar 33,33% mencapai skor kategori baik, dan 18 peserta didik atau sebesar 

54,55% mencapai skor cukup, sedangkan sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 

9,09% memperoleh skor dalam kategori kurang. Untuk kategori sangat kurang, 

tidak ada satu peserta didik pun yang memperoleh skor tersebut. 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan peserta didik 

dalam memilih kata atau diksi pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan termasuk kategori cukup dengan perolehan rata-rata skor 

9,91. 

 

4.1.2.2.3 Aspek Keruntutan Kalimat 

 Perolehan skor aspek keruntutan kalimat didasarkan pada: (1) pola urutan 

fungsi; (2) kelogisan kalimat; (3) tidak ambigu; dan (4) komunikatif. Dari hasil tes 

siklus I diperoleh data mengenai penilaian aspek keruntutan kalimat sebagai 

berikut ini. 

 Tabel 4.10 Skor Penilaian Aspek Keruntutan Kalimat 

No Kategori Skor F % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat 

Baik 15 0 0 0 =( ∑  X 
∑ P  

) 
 

= ) 
= 9,64 

2 Baik 12 12 36,36 144 
3 Cukup 9 15 45,45 135 
4 Kurang 6 6 18,18 36 
5 Sangat 

Kurang 3 0 0 0 

 Jumlah 33 100 318 
Ketuntasan (%) 12/33= 36,36% 
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 Data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun peserta didik 

yang memperoleh skor dalam kategori sangat baik (15) dan sangat kurang (3). 

Akan tetapi, sebanyak 12 peserta didik atau sebesar 36,36% memperoleh skor 12 

dengan kategori baik. Skor 9 dengan kategori cukup dicapai oleh 15 peserta didik 

atau sebesar 45,45% dan skor 6 dengan kategori kurang dicapai oleh 6 peserta 

didik atau sebesar 18,18%. 

 Jadi, dari data hasil tes siklus I tersebut dapat disimpulkan bahwa skor 

aspek keruntutan kalimat dalam memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan masih tergolong dalam kategori cukup dengan perolehan rata-rata 

skor sebesar 9,64. 

 

4.1.2.2.4 Aspek Sikap Ketika Berbicara 

 Pemerolehan skor aspek sikap ketika berbicara didasarkan pada prinsip 

kesantunan, yaitu: (1) ketimbangrasaan, yaitu pihak lain di dalam tuturan 

hendaknya dibebani biaya seringan-ringannya dengan keuntungan sebesar-

besarnya; (2) kemurahhatian, yaitu berusaha memberikan keuntungan sebesar-

besarnya pada pihak lain dan pihak sendiri berusaha mendapat keuntungan yang 

sekecil-kecilnya; (3) keperkenaan, yaitu memaksimalkan pujian kepada pihak 

lain; (4) kerendahhatian, yaitu memaksimalkan kejelekan pada diri sendiri; dan 

(5) kesetujuan, yaitu memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dengan pihak 

lain. Dari hasil tes siklus I diperoleh data penilaian aspek sikap ketika berbicara 

sebagai berikut ini. 
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 Tabel 4.11 Skor Penilaian Sikap Ketika Berbicara 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat Baik 10 0 0 0 =( ∑  X 

∑ P  
) 

= ) 
= 5,58 
  

2 Baik 8 5 15,15 40
3 Cukup 6 16 48,48 96
4 Kurang 4 12 36,36 48
5 Sangat Kurang 2 0 0 0

 Jumlah 33 100 184  
Ketuntasan (%) 5/33 = 15,15% 

 

 Data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak ada peserta didik atau 

sebesar 0% yang mencapai skor kategori sangat baik. Terdapat 5 peserta didik 

atau sebesar 15,15% mencapai kategori baik. Peserta didik yang mencapai skor 

kategori cukup sebanyak 16 atau sebesar 48,48%. Sebanyak 12 peserta didik atau 

sebesar 36,36% mencapai skor kategori kurang, sedangkan untuk kategori sangat 

kurang tidak terdapat satu pun peserta didik yang mencapainya. Rata-rata skor 

pada aspek sikap ketika berbicara sebesar 5,58 dan masih dalam kategori cukup. 

 

4.1.2.2.5 Aspek Ekspresi (Mimik dan Gestur) 

 Perolehan skor aspek ekspresi atau mimik dan gestur berdasarkan: (1) 

pujian yang diberikan kepada lawan bicara; (2) mengucapkan terima kasih; (3) 

mengucapkan selamat; (4) menyanjung; dan (5) mengkritik. Dari hasil tes siklus I 

diperoleh data skor penilaian aspek ekspresi (mimik dan gestur) sebagai berikut 

ini. 
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 Tabel 4.12 Skor Penilaian Aspek Ekspresi 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat Baik 15 0 0 0 = ( ∑  X 

∑ P  
)

= ) 
= 8,91 
  

2 Baik 12 6 18,2 72
3 Cukup 9 16 48,5 144
4 Kurang 6 7 21,2 42
5 Sangat Kurang 3 0 0 0

 Jumlah 33 100 294  
Ketuntasan (%) 6/33= 18,2% 

 

 Berdasakan tabel 4.12 tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan 

peserta didik memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan konteks 

bekerja termasuk dalam kategori cukup dengan perolehan rata-rata skor sebanyak 

8,91. Dari 33 peserta didik tidak ada yang mencapai kategori sangat baik dan 

sangat kurang sehingga persentasenya hanya 0% untuk skor 15 dan 3. Sementara 

itu, yang memperoleh skor 12 sebanyak 6 peserta didik dengan persentase 18,2% 

dan termasuk dalam kategori baik. Skor 9 atau kategori cukup diperoleh 16 

peserta didik dengan persentase 48,5%, sedangkan sebanyak 7 peserta didik atau 

sebesar 21,2% memperoleh skor 6 dalam kategori kurang. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan ekspresi peserta didik masih dalam kategori cukup. 

 

4.1.2.2.6 Aspek Ketepatan Nada, Tekanan, Jeda, dan Intonasi 

 Dari hasil tes siklus I diperoleh data penilaian skor aspek ketepatan nada, 

tekanan, jeda, dan intonasi sebagai berikut ini. 
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Tabel 4.13 Skor Penilaian Aspek Ketepatan Nada, Tekanan, Jeda, dan 
Intonasi 

 
No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 

1 Sangat Baik 15 1 3,03 15
= ( ∑ X 

∑ P  
) 

= ) 
= 9,55 
  

2 Baik 12 9 27,27 108
3 Cukup 9 18 54,55 162
4 Kurang 6 5 15,15 30
5 Sangat Kurang 3 0 0 0

Jumlah 33 100 315
Ketuntasan (%) 10/33= 30,3% 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 tersebut diperoleh hasil bahwa dari 33 peserta 

didik hanya satu peserta didik atau sebesar 3,03% yang mencapai kategori sangat 

baik dengan skor 15. Sementara itu, untuk kategori baik dengan skor 12 diperoleh 

9 peserta didik atau sebesar 27,27%, kategori cukup dengan skor 9 diperoleh 18 

perserta didik atau sebesar 54,55%, kategori kurang dengan skor 6 diperoleh 5 

peserta didik atau sebesar 15,15%, sedangkan untuk kategori sangat kurang 

dengan skor 3 tidak diperoleh satu pun peserta didik atau sebesar 0%. 

 Penjelasan tersebut dapat memberikan simpulan bahwa penguasaan aspek 

ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi peserta didik termasuk dalam kategori 

cukup dengan rata-rata skor 9,55. Meskipun demikian, keterampilan peserta didik 

masih harus ditingkatkan karena jumlah peserta didik yang mencapai kategori 

baik masih di bawah 50%. 

 

4.1.2.2.7 Aspek Ketepatan Lafal 

 Hasil penilaian aspek ketepatan lafal pada tes siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 4.14 Skor Penilaian Aspek Ketepatan Lafal 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat Baik 10 1 3,03 10

= ( ∑  X 
∑ P  

) 

= ) 
= 6,42 
  

2 Baik 8 7 21,2 56
3 Cukup 6 24 72,7 144
4 Kurang 4 2 6,06 8
5 Sangat Kurang 2 0 0 0

 Jumlah 33 100 212 
Ketuntasan (%) 8/33= 23,23% 

 

Berdasarkan tabel 4.14 tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan pelafalan 

peserta didik dalam memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

termasuk kategori cukup dengan rata-rata 6,42. Dari 33 peserta didik, hanya satu 

peserta didik yang mencapai kategori sangat baik dengan skor 10 atau sebesar 

3,03%. Sebanyak 7 peserta didik lain mencapai kategori baik atau sebesar 21,2%. 

Kategori cukup dengan skor 6 berhasil dicapai oleh 24 peserta didik atau sebesar 

72,7%, sedangkan kategori kurang dengan skor 4 dicapai oleh 2 peserta didik atau 

sebesar 6,06%. 

 

4.1.2.3 Perubahan Perilaku Peserta Didik setelah Mengikuti Pembelajaran 
Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana Eksplanasi Lisan dalam 
Konteks Bekerja Menggunakan Model Kooperatif Tipe TGT 

Hasil perilaku peserta didik setelah mengikuti pembelajaran memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja menggunakan 

model kooperattif tipe TGT dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian nontes 

siklus I, yaitu pada hasil data observasi siklus I.  
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 Pengambilan data observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 

Tujuan dari observasi ini, yaitu untuk mengetahui perilaku peserta didik selama 

pembelajaran. Aspek yang diamati dalam kegiatan ini meliputi: (1) hormat 

kepada; (2) keaktifan peserta didik; (3) kerja sama; dan (4) tanggung jawab. 

Berikut ini tabel dan deskripsi hasil observasi siklus I. 

 Tabel 4.15 Hasil Observasi Siklus I 

No. Aspek Observasi frekuensi Persentase Target 
ketuntasan 

1. Hormat kepada guru 26 78,8% 61% 
2. Keaktifan peserta didik 25 75,8% 61% 
3. Kerja sama 16 48,5% 61% 
4. Tanggung jawab 25 75,8% 61% 
 Jumlah  279%  
 Rata-rata  69,7% 61% 
 

 Keterangan: 

1. Sangat Baik : 81% - 100%  

2. Baik  : 61% - 80% 

3. Cukup  : 41% - 60% 

4. Kurang  : 21% - 40% 

5. Sangat Kurang : 0% - 20% 

 Dari hasil observasi yang dilakukan pada tindakan siklus I dapat 

dideskripsikan bahwa sebanyak 26 atau 78,8% memiliki sikap hormat kepada 

guru dalam kategori baik. Selanjutnya sebanyak 25 atau 75,8% peserta didik juga 

aktif dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kategori baik, sedangkan untuk 
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 Pada gambar 4.2 tersebut dapat dilihat ketika guru sedang memberikan 

penjelasan materi, peserta didik laki-laki yang duduk di baris paling depan justru 

mengobrol dengan teman di sebelahnya. Hal tersebut menunjukkan rendahnya 

sikap hormat kepada guru. 

 

2) Keaktifan peserta didik  

Perubahan perilaku peserta didik aspek keaktifan dapat dilihat selama 

tahap game dan turnamen akademik. Sekitar 75,8% atau 25 peserta didik aktif 

dalam kegiatan presentasi game akademik. Hal ini menunjukkan keaktifan peserta 

didik selama mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperaif tipe TGT 

dalam kategori baik. Meskipun masih ada pesera didik yang cenderung pasif 

dalam tahap kegiatan pembelajaran tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian peserta 

didik tidak memperhatikan temannya yang sedang presentasi sehingga peserta 

didik tersebut tidak dapat menanggapi presentasi temannya dengan baik. Kondisi 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan aktif bertanya dan menanggapi 

presentasi temannya, sedangkan sekitar 24,2% peserta didik pasif dan tidak 

memperhatikan presentasi temannya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

 

Gambar 4.5 Aspek Tanggung Jawab 
 

Pada gambar tersebut dapat dilihat seorang peserta didik yang tidak 

memperhatikan temannya ketika kegiatan turnamen akademik. Dalam kegiatan 

turnamen akademik ini, peserta didik dituntut untuk menilai temannya yang 

presentasi. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan dasar untuk menentukan 

kelompok yang berhasil meraih nilai tertinggi dalam kegiatan turnamen akademik. 

Berdasarkan pengamatan selama pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan menggunakan model kooperatif tipe TGT dapat 

disimpulkan bahwa perilaku negatif peserta didik masih ada. Sikap negatif ini 

dimungkinkan karena peserta didik belum sepenuhnya memahami aturan 
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turnamen akademik dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT. Oleh karena itu, 

perlu adanya solusi untuk mengurangi dan menghilangkan sikap negatif tersebut. 

 

4.1.2.3.2 Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Memparafrase 
Iklan Baris Menjadi Wacana Eksplanasi Lisan dalam Konteks 
Bekerja Menggunakan Model Kooperatif Tipe TGT 

 Untuk mengetahui tanggapan peserta didik mengenai pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi, dalam penelitian ini 

digunakan data hasil jurnal dan wawancara. Dari data hasil jurnal yang diisi oleh 

peserta didik, sebagian peserta didik merasa senang dengan cara mengajar yang 

digunakan oleh guru sehingga membuat peserta didik antusias mengikuti kegiatan 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dengan 

model kooperatif tipe TGT. Pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT 

memberikan pengalaman baru kepada peserta didik, terlebih lagi ketika mereka 

melakukan turnamen akademik. Peserta didik juga tidak mengalami kesulitan 

dalam memahami materi yang disampaikan guru. Sebagian peserta didik juga 

menyatakan bahwa turnamen akademik membantu mereka untuk lebih berani 

berbicara di hadapan teman-teman yang lain. Meskipun demikian, masih ada 

beberapa peserta didik yang menyatakan bahwa pembelajaran memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan menggunakan model kooperatif tipe TGT 

membuat mereka bingung karena harus berganti-ganti kelompok beberapa kali. 

 Dari data jurnal peserta didik dapat disimpulkan bahwa masih ada peserta 

didik yang memiliki kesan negatif terhadap pembelajaran memparafrase iklan 
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baris menjadi wacana eksplanasi lisan menggunakan model kooperatif tipe TGT. 

Masih ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memparafrase lisan. 

Berdasarkan hal tersebut, guru perlu mengubah metode pembelajaran dan 

memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai model kooperatif tipe TGT 

untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik dan mengarahkan peserta didik ke 

perilaku yang lebih baik. 

 Selain jurnal peserta didik, diperoleh pula jurnal guru sebagai data nontes 

siklus I. Berdasarkan jurnal guru, diperoleh data bahwa kesiapan peserta didik 

masih kurang dalam mengikuti pembelajaran memparafrase lisan. Peserta didik 

masih menganggap bahwa kegiatan memparafrase hanya berupa mengubah puisi 

menjadi prosa. Sebagian peserta didik juga kesulitan ketika harus mengubah iklan 

baris menjadi parafrase lisan. Beberapa peserta didik bahkan tidak memahami 

bahasa yang digunakan dalam iklan baris. 

 Respon peserta didik terhadap pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan juga beragam. Ada peserta didik yang merasa 

senang, ada pula yang merasa bingung. Peserta didik yang merasa bingung 

dengan pembelajaran kooperatif tipe TGT dikarenakan mereka harus berganti-

ganti kelompok beberapa kali sehingga mereka mengira bahwa mereka memiliki 

kelompok lebih dari satu, padahal pada dasarnya kelompok mereka tetap satu, 

yaitu kelompok awal. Hanya saja mereka memerlukan kelompok baru untuk 

bersaing mendapatkan skor tertinggi dan meningkatkan kemampuan individu 

mereka. 
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 Keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran juga masih 

tergolong rendah. Pada awal pembelajaran memang sebagian peserta didik 

antusias dalam memberikan tanggapan. Akan tetapi, pada kegiatan turnamen 

akademik, peserta didik cenderung pasif. Mereka tidak menanggapi ataupun 

memberikan ktitik kepada temannya yang memparafrase lisan. Mereka hanya 

sekadar memberikan nilai pada lembar penilaian yang diberikan guru. Secara 

keseluruhan situasi dan kondisi kelas kurang kondusif. Terlebih lagi ketika peserta 

didik harus berganti kelompok. 

 Selain menggunakan data hasil jurnal, dalam penelitian ini juga digunakan 

data hasil wawancara. Wawancara dilakukan guru kepada tiga peserta didik yang 

memperoleh nilai yang berbeda, yaitu nilai tertinggi, sedang, dan rendah dalam tes 

memparafrase lisan. Wawancara pada siklus I dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan menggunakan model kooperatif tipe TGT. Wawancara 

yang dilakukan pada siklus I menanyakan 5 hal, yaitu (1) apakah selama ini Anda 

berminat dengan pembelajaran memparafrase lisan; (2) bagaimana pendapat Anda 

mengenai pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dengan model kooperatif tipe TGT; (3) kesulitan apa saja yang Anda hadapi 

selama mengikuti pembelajaran memparafrase lisan; (4) apakah Anda merasa 

terbantu dengan media iklan baris; dan (5) apa harapan Anda mengenai 

pembelajaran memparafrase lisan. 

 Pertanyaan pertama tentang bagaimana minat mereka terhadap 

pembelajaran memparafrase lisan. Peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi 
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mengatakan bahwa dia berminat terhadap pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan karena merasa kegiatan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan sangat menyenangkan. Seperti yang 

diungkapkan oleh peserta didik berinisial R.6, “Saya berminat dengan 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan karena 

sangat menyenangkan”, sedangkan peserta didik yang berinisial R.17 mengatakan 

“ya, karena itu dapat melatih mental dan cara pengucapan kita sehingga bisa 

terinspirasi”. Peserta didik yang mendapat nilai kurang (R.23) juga menyatakan 

“berminat karena dapat mengekspresikan apa yang sedang kita pikirkan”. Jadi, 

berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua peserta 

didik berminat mengikuti pembelajaran memparafrase lisan. 

 Pertanyaan kedua mengenai pendapat peserta didik terhadap pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan menggunakan model 

kooperatif tipe TGT. Peserta didik dengan inisial R.6 menyatakan “ya, sangat 

menyenangkan bisa bersama teman-teman kelompok lain”. Pernyataan yang 

disampaikan peserta didik inisial R.17 dengan perolehan nilai sedang juga tidak 

jauh bebeda, yaitu “sangat mengasyikkan karena kita bisa berlatih menjadi 

seorang agen penjualan”, sedangkan peserta didik  dengan inisial R.23 yang 

memperoleh nilai kurang menyatakan “pembelajaran itu membuat saya bingung. 

Kenapa harus ganti-ganti kelompok.” Jadi, berdasarkan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa masih ada peserta didik yang merasa bingung dengan 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan sehingga 

peserta didik tersebut mendapat nilai kurang dan belum berhasil tuntas. 
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 Pertanyaan ketiga mengenai kesulitan apa yang dialami peserta didik 

selama pembelajaran memparafrase lisan. Peserta didik dengan inisial R.6 

menyatakan “mengalami kesulitan memahami iklan baris”, sedangkan peserta 

didik dengan inisial R.17 menyatakan “cara menyampaikan kepada rekan”. 

Peserta didik dengan inisial R.23 menyatakan “kurang memahami materi yang 

akan disampaikan”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan kesulitan 

yang dialami peserta didik justru ketika mereka harus melakukan game akademik 

dan turnamen akademik. 

 Pertanyaan keempat mengenai media iklan baris. Apakah mereka merasa 

terbantu dengan media iklan baris atau tidak. Peserta didik dengan inisial R.6 

menyatakan “sangat terbantu karena lebih memiliki dasar untuk memparafrase 

lisan”. Peserta didik dengan inisial R.17 menyatakan “ya, tentu saja karena itu 

bisa dijadikan objek pelatihan”, sedangkan peserta didik dengan inisial R.23 

menyatakan “ya, tapi bingung menentukan alamat perusahaan sendiri”. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa media iklan baris dapat membantu mempermudah peserta 

didik dalam memparafrase lisan. Hanya saja, masih ada peserta didik yang masih 

bingung karena tidak dapat mengembangkan ide berdasarkan iklan baris yang 

telah dipilih. 

 Pertanyaan kelima mengenai harapan peserta didik terhadap pembelajaran 

memparafrase lisan. Peserta didik dengan inisial R.6 menyatakan “bisa berjalan 

lebih baik lagi dan dapat diikuti dengan tertib”. Peserta didik dengan inisial R.17 

menyatakan “semoga dapat melatih diri dan siswa yang lain untuk 



93 
 

 
 

mempresentasikan suatu objek”, sedangkan peserta dengan inisial R.23 

menyatakan “para siswa dapat memahami dan mengerti tentang cara 

memparafrase lisan”. 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik merasa senang dengan model kooperatif tipe TGT yang digunakan guru 

selama pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam konteks bekerja. Dengan menggunakan model tersebut peserta didik dapat 

mengemukakan gagasan dan mengembangkan serangkaian pokok-pokok 

informasi dari iklan baris. Selain itu, peserta didik lebih mendalami materi 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

dengan adanya kegiatan turnamen akademik dan diskusi. 

 Pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT dalam penelitian 

ini memberikan beberapa manfaat bagi peserta didik, diantaranya peserta didik 

bisa terlibat aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan yang diberikan guru. Dalam hal ini, guru 

memberikan metode pembelajaran yang menarik karena melibatkan peserta didik 

secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan pembelajaran. 

 

4.1.2.4 Refleksi 

 Hasil penelitian siklus I keterampilan memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan peserta didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung 

memperoleh nilai rata-rata 64,42. Nilai tersebut termasuk dalam kategori cukup. 
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Hasil tes siklus I tersebut belum mencapai batas ketuntasan minimal, yaitu 70. 

Masih belum tercapainya target nilai memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan yang ditetapkan karena pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan menggunakan model kooperatif tipe TGT dirasa 

masih baru bagi paserta didik. Selain itu, kurangnya konsentrasi peserta didik 

pada saat pembelajaran juga menjadi salah satu penyebab belum tercapainya skor 

yang ditargetkan. Terlebih lagi, selama ini peserta didik masih beranggapan 

bahwa kegiatan memparafrase itu hanya terbatas pada kegiatan memparafrase 

puisi menjadi prosa. Jadi, mereka merasa kesulitan ketika harus melakukan 

sesuatu yang baru dan di luar konsep pemikiran peserta didik selama ini. 

 Pada data nontes siklus I (observasi, jurnal, dan wawancara) dapat 

diketahui bahwa sebagian besar peserta didik senang dengan pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan menggunakan model 

kooperatif tipe TGT. Akan tetapi, sebagian dari mereka masih merasa 

kebingungan dan belum terbiasa dengan langkah-langkah model kooperatif tipe 

TGT yang terkesan membuat mereka harus selalu berpindah-pindah kelompok. 

Hal ini harus menjadi pedoman untuk dapat memperbaiki kekurangan dan 

memperkecil kesulitan yang muncul. Misalnya, dengan mengantisipasi beberapa 

poin negatif yang dilakukan peserta didik selama pembelajaran, antara lain: saat 

berkelompok peserta didik malah bercanda dan tidak mengerjakan tugas masing-

masing, ketika akan tampil terlihat kurang siap sehingga tidak lancar dalam 

memparafrase lisan, peserta didik tidak memperhatikan ketika guru memberikan 

penjelasan. 
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 Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada siklus I, masing-masing 

peserta didik memberikan tanggapan yang berbeda. Peserta didik yang 

memperoleh nila tertinggi dan nilai sedang mengatakan bahwa pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

menggunakan model kooperatif tipe TGT sangat menyenangkan, sedangkan 

peserta didik yang memperoleh nilai kurang mengatakan bahwa pembelajaran 

tersebut membingungkan karena harus berpindah-pindah kelompok. Hasil 

wawancara tersebut membuktikan bahwa pembelajaran pada siklus I belum 

mencapai hasil yang maksimal sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan pada 

siklus II. 

 Sama halnya dengan wawancara, dari data dokumentasi foto juga 

membuktikan bahwa selama proses pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan masih ada peserta didik yang bersikap negatif. 

Hal ini terlihat dari gambar yang diambil pada waktu peserta didik melakukan 

turnamen akademik. Ketika peserta didik melakukan turnamen akademik, masih 

ada peserta didik yang tidak memperhatikan temannya yang sedang 

mempresentasikan hasil parafrase iklan baris sehingga kelas menjadi tidak 

kondusif. 

 Dari refleksi siklus I juga menunjukkan hasil kurang maksimal baik data 

tes maupun nontes. Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk perbaikan pada 

siklus II sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. Pada pembelajaran siklus 

II yang akan dilakukan, selain peningkatan hasil keterampilan memparafrase iklan 
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baris menjadi wacana eksplanasi lisan juga diharapkan terjadi perubahan perilaku 

peserta didik selama pembelajaran. 

 

4.1.3 Hasil Siklus II 

 Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari tindakan siklus I. Tindakan 

tersebut dilaksanakan karena masih ada kekurangan dalam pelaksanaan siklus I 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja peserta didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung. Berdasarkan 

penilaian tes siklus I hasil rata-rata kelas nilai memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan masih dalam kategori cukup, yaitu 64,15. Hasil nilai 

tersebut masih belum memenuhi target minimal ketuntasan yang ditentukan, yaitu 

70. Selain itu, masih ditemukan perilaku negatif peserta didik dalam pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan sehingga perlu adanya 

perbaikan melalui tindakan siklus II. Sama halnya dengan hasil siklus I, data hasil 

siklus II diperoleh dari data tes dan nontes. 

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Memparafrase Iklan Baris menjadi Wacana 
Eksplanasi Lisan dalam Konteks Bekerja Menggunakan Model 
Kooperatif Tipe TGT Siklus II 

 

Pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam konteks bekerja pada siklus II ini direncanakan dengan lebih matang agar 

dapat meningkatkan prestasi peserta didik dan mengubah perilaku perserta didik 

ke arah yang lebih baik. Sama halnya dengan pembelajaran memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja pada siklus I, 
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pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan pada 

siklus II juga dilakukan melalui tiga tahap kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan awal, guru mengkondisikan peserta didik dengan bertanya 

jawab mengenai memparafrase lisan. Peserta didik terlihat antusias menanggapi 

pertanyaan dari guru karena mereka sudah pernah berdiskusi mengenai hakikat 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan pada siklus I. 

Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dan memberikan motivasi terhadap peserta didik. 

Selanjutnya pada kegiatan inti, pada kegiatan inti peserta didik mulai 

berkelompok sesuai dengan kelompok memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan pada siklus I. Guru lalu membagikan iklan baris kepada setiap 

kelompok. Setelah membagikan iklan baris, guru bertanya kepada peserta didik 

mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika memparafrase lisan. Peserta 

didik dengan antusias menyampaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. 

Salah satu kesulitan yang dihadapi, yaitu memahami kata-kata dalam iklan baris. 

Berdasarkan hasil observasi, sebagian peserta didik merasa kesulitan untuk 

memahami kata-kata dalam iklan baris. Kemudian, peserta didik mendaftar kata-

kata yang sulit mereka pahami. Berdasarkan daftar kata-kata yang telah ditulis 

peserta didik, guru memberikan penjelasan mengenai kepanjangan dari kata-kata 

dalam iklan baris tersebut. 

Setelah memberikan penjelasan mengenai kata-kata yang sulit dipahami 

peserta didik, guru menayangkan video contoh memparafrase lisan. Peserta didik 
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antusias menyimak tayangan video tersebut. Setelah mereka melihat video contoh 

memparafrase lisan, peserta didik memberikan tanggapan mengenai video 

tersebut. Pada kegiatan selanjutnya, guru menjelaskan alur kegiatan game 

akademik dan turnamen akademik. Guru membuat gambar dan menjelaskan 

perolehan poin dari setiap pemenang dalam turnamen akademik. Peserta didik 

mulai bertanya dan menanggapi penjelasan dari guru. Ada beberapa peserta didik 

yang meminta agar penjelasan tersebut diulang karena mereka masih bingung 

dengan alur kegiatan turnamen akademik. Berdasarkan hasil observasi, peserta 

didik paham mengenai alur kegiatan turnamen akademik setelah mereka 

mendapatkan penjelasan yang kedua. Selain itu, perilaku peserta didik juga mulai 

berubah meskipun masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru. 

Pada kegiatan selanjutnya, sebelum peserta didik memulai kegiatan game 

akademik dan turnamen akademik, guru mengingatkan peserta didik mengenai 

aspek-aspek yang dinilai ketika memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja, yaitu (1) kesesuaian wacana parafrase 

dengan wacana asli; (2) ketepatan pilihan kata; (3) keruntutan kalimat; (4) sikap 

ketika berbicara; (5) mimik dan gestur; (6) ketepatan nada, jeda, dan intonasi; dan 

(7) ketepatan lafal. Ketika guru memberikan penjelasan, beberapa peserta didik 

bertanya mengenai aspek sikap ketika berbicara. Mereka mengatakan sedikit 

bingung menentukan sikap berbicara yang baik. Kemudian guru memberikan 

penjelasan mengenai indikator-indikator yang dinilai dari aspek sikap ketika 

berbicara. 
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Kegiatan selanjutnya, peserta didik memulai game akademik dan 

turnamen akademik. Pada kegiatan ini, terlihat ada perubahan dibandingkan 

dengan siklus I. Pada kegiatan turnamen akademik, kondisi kelas sudah lebih 

kondusif dibandingkan kegiatan turnamen akademik pada siklus I. Peserta didik 

juga antusias memberikan penilaian dan tanggapan kepada teman yang 

memparafrase lisan. Mereka sudah mulai memahami poin yang mereka 

sumbangkan kepada kelompok awal jika mereka menang dalam turnamen 

akademik sehingga setiap peserta didik bersungguh-sungguh ketika memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan agar mereka dapat menjadi pemenang 

dalam setiap turnamen. 

Kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan akhir. Pada kegiatan ini, peserta didik 

dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. Peserta didik juga memberikan 

tanggapan mengenai pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja yang mereka lakukan. Kemudian, guru 

meminta peserta didik memberikan saran dan kesan mereka mengenai 

pembelajaran memparafrase lisan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja pada siklus II sudah mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

pada siklus I. Selain itu, perilaku peserta didik juga mengalami perubahan ke arah 

yang positif. Peserta didik menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran 
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memparafrase lisan. Peserta didik juga terlihat percaya diri ketika memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan di hadapan teman-temannya. 

 

4.1.3.2 Hasil Tes Siklus II 

 Hasil tes siklus II merupakan hasil yang diperoleh peserta didik ketika 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 

Rata-rata nilai memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja dari hasil tes siklus II sebesar 71,42 atau termasuk dalam kategori 

baik. 

Tabel 4.16. Hasil Tes Kemampuan Memparafrase Iklan Baris 
Menjadi Wacana Eksplanasi Lisan Siklus II 

No Aspek Jumlah Skor Rata-Rata Kategori 

1  Kesesuaian wacana parafrase 
dengan wacana iklan baris 512 15,52  Cukup 

2  Ketepatan pilihan kata atau 
diksi 363 11  Baik 

3  Keruntutan kalimat 339 10,27  Baik  
4  Sikap ketika berbicara 222 6,73  Cukup 
5  Mimik dan gestur 354 10,73  Baik 

6  Ketepatan nada, tekanan, 
jeda, dan intonasi 339 10,27  Baik 

7  Ketepatan lafal 228 6,91  Cukup 
 Jumlah 2357 71,43  Baik 
Ketuntasan (%) 26/33= 78,79%

 

 Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing aspek akan dijelaskan 

sebagai berikut ini. 
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4.1.3.2.1 Aspek Kesesuaian Wacana Parafrase dengan Wacana Iklan Baris 

 Penilaian pada aspek ini difokuskan untuk mengetahui kesesuaian wacana 

parafrase dengan wacana iklan baris. Berdasarkan tes memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan pada siklus II diperoleh skor penialaian aspek 

kesesuian wacana parafrase dengan wacana iklan baris sebagai berikut ini. 

Tabel 4.17 Skor Penilaian Aspek Kesesuaian Wacana Parafrase          
dengan Wacana Iklan Baris 

 
No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 

1 Sangat baik 20 3 9,09 60 = ( ∑   
∑  

) 

= (
 

) 
= 15, 52 

2 Baik 16 23 69,70 368
3 Cukup 12 7 21,21 84
4 Kurang 8   0 0

5 
Sangat 
kurang 4   0 0

 Jumlah  33 100 512
Ketuntasan (%) 26/33= 78,79% 

 

 Berdasarkan tabel 4.17 tersebut dapat diketahui bahwa skor rata-rata aspek 

kesesuaian wacana parafrase dengan wacana iklan baris sebesar 15,52 dalam 

kategori cukup. Skor tertinggi berhasil diraih oleh 3 peserta didik atau sebesar 

9,09%, sedangkan skor terendah yang dicapai peserta didik masih dalam kategori 

cukup, yaitu 12. Skor tersebut berhasil diraih oleh 7 peserta didik atau sebesar 

21,21%, sisanya sebanyak 23 peserta didik atau sebesar 69,70% berhasil meraih 

skor dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan hasil tes pada siklus I, rata-

rata skor aspek kesesuaian wacana parafrase dengan wacana iklan baris pada 

siklus II sudah mengalami peningkatan. 
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4.1.3.2.2 Aspek Ketepatan Pilihan Kata atau Diksi 

  Perolehan skor aspek ketepatan pilihan kata atau diksi ini didasarkan pada 

pemilihan kata yang digunakan peserta didik ketika memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. Berdasarkan data siklus 

II diperoleh skor penilaian aspek ketepatan pilihan kata atau diksi sebagai berikut 

ini. 

 Tabel 4.18 Skor Penilaian Aspek Ketepatan Pilihan Kata atau Diksi 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat baik 15 3 9,09 45 = ( ∑   

∑  
) 

= (
 

) 
= 11 

2 Baik 12 16 48,48 192
3 Cukup 9 14 42,42 126
4 Kurang 6   0 0
5 Sangat kurang 3   0 0

 Jumlah 33 100 363
Ketuntasan (%) 19/33= 57,57% 

 

  Dari tabel 4.18 tersebut dapat diketahui bahwa skor tertinggi, yaitu 15 

dapat diraih oleh 3 peserta didik atau sebesar 9,09%. Skor terendah yang dapat 

diraih peserta didik, yaitu 9 atau dalam kategori cukup. Peserta didik yang dapat 

meraih skor tersebut sebanyak 14 orang atau sebesar 42,42%, sedangkan sisanya 

sebanyak 16 peserta didik atau sebesar 48,48% memperoleh skor dalam kategori 

baik, yaitu 12. Rata-rata skor aspek pilihan kata atau diksi pada siklus II ini 

sebesar 11. Jadi, skor penilaian aspek pilihan kata atau diksi sudah termasuk 

dalam kategori baik. 

 

 

 



103 
 

 
 

4.1.3.2.3 Aspek Keruntutan Kalimat 

 Penilaian aspek keruntutan kalimat didasarkan pada (1) pola urutan fungsi; 

(2) kelogisan kalimat; (3) tidak ambigu; dan (4) komunikatif. Dari hasil tes siklus 

II diperoleh data mengenai skor penilaian aspek keruntutan kalimat sebagai 

berikut ini. 

 Tabel 4.19 Skor Penilaian Aspek Keruntutan Kalimat 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat baik 15 1 3,03 15 = ( ∑   

∑  
) 

 
= (

 
) 

= 10,27 

2 Baik 12 15 45,45 180
3 Cukup 9 14 42,42 126
4 Kurang 6 3 9,09 18
5 Sangat kurang 3  0 0

Jumlah  33 100 339
Ketuntasan (%) 16/33= 48,48% 

  

 Berdasarkan tabel 4.19 tersebut dapat diketahui bahwa skor tertinggi, yaitu 

15 hanya berhasil diraih oleh 1 peserta didik atau sebesar 3,03%. Skor terendah 

yang diraih peserta didik ada dalam kategori kurang, yaitu 6. Skor tersebut diraih 

oleh 3 peserta didik atau sebesar 9,09%, sedangkan sisanya sebanyak 14 peserta 

didik atau sebesar 42,42% berhasil meraih skor 9 (kategori cukup) dan sebanyak 

15 peserta didik atau sebesar 45,45% memperoleh skor 12 (kategori baik). Rata-

rata skor aspek keruntutan kalimat sebesar 10,27 atau dalam kategori baik. 

 

4.1.3.2.4 Aspek Sikap Ketika Berbicara 

 Penilaian aspek sikap ketika berbicara secara lebih rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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 Tabel 4.20 Skor Penilaian Aspek Sikap Ketika Berbicara 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat baik 10 3 9,09 30 = ( ∑   

∑  
) 

= (
 

) 
= 6,73 

2 Baik 8 8 24,24 64
3 Cukup 6 20 60,61 120
4 Kurang 4 2 6,06 8
5 Sangat kurang 2   0 0

Jumlah 33 100 222
Ketuntasan (%) 11/33= 33,33% 

  

 Berdasarkan data pada tebel 4.20 tersebut dapat diketahui bahwa skor 

tertinggi yang dapat diperoleh peserta didik, yaitu skor 10 dalam kategori sangat 

baik, sedangkan skor terendah yang diraih peserta didik, yaitu 4 dalam kategori 

kurang. Peserta didik yang berhasil meraih skor dalam kategori sangat baik 

sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 9,09%, peserta didik yang memperoleh skor 

dalam kategori baik sebanyak 8 orang atau sebesar 24,24%, dan peserta didik 

yang memperoleh skor dalam kategori cukup sebanyak 20 peserta didik atau 

sebesar 60,61%, sedangkan sebanyak 2 peserta didik atau sebanyak 6,06% 

memperoleh skor dalam kategori kurang. Rata-rata skor aspek sikap ketika 

berbicara sebesar 6,73 atau dalam kategori cukup. 

  

4.1.3.2.5 Aspek Mimik dan Gestur 

 Penilaian pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja aspek mimik dan gestur secara lebih rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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 Tabel 4.21 Skor Penilaian Aspek Mimik dan Gestur 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat baik 15 6 18,18 90 = ( ∑   

∑  
) 

= (
 

) 
= 10,73 

2 Baik 12 11 33,33 132
3 Cukup 9 12 36,36 108
4 Kurang 6 4 12,12 24
5 Sangat kurang 3   0 0

Jumlah 33 100 354
Ketuntasan (%) 17/33= 51,51% 

  

 Berdasarkan data pada tabel 4.21 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 

skor aspek mimik dan gestur sebesar 10,73 atau dalam kategori baik. Skor 

terendah yang diraih peserta didik, yaitu 6 (kategori kurang) yang diraih oleh 4 

peserta didik atau sebesar 12,12%, sedangkan skor tertinggi yang diraih peserta 

didik, yaitu 15 (kategori sangat baik) yang berhasil diraih oleh 6 peserta didik atau 

sebesar 18,18%. Meskipun masih ada peserta didik yang memperoleh skor dalam 

kategori kurang, namun rata-rata skor aspek mimik dan gestur pada siklus II 

sudah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan skor aspek mimik dan 

gestur pada siklus I. 

 

4.1.3.2.6 Aspek Ketepatan Nada, Tekanan, Jeda, dan Intonasi 

 Penilaian aspek ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi secara lebih 

rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.22 Skor Penilaian Ketepatan Nada, Tekanan, Jeda, dan 
Intonasi 

 
No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 

1 Sangat baik 15 2 6,06 30 = ( ∑   
 ∑  

) 

= ( ) 
= 10,27 

2 Baik 12 13 39,39 156
3 Cukup 9 15 45,45 135
4 Kurang 6 3 9,09 18
5 Sangat kurang 3   0 0

Jumlah 33 100 339
Ketuntasan (%) 15/33= 45,45% 

 

 Berdasarkan data pada tabel 4.22 dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

penilaian aspek ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi keterampilan 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam kategori baik. 

Skor terendah yang diraih peserta didik, yaitu 6 (dalam kategori kurang). Skor 

tersebut diraih oleh 3 peserta didik atau sebesar 9,09% dan skor tertinggi yang 

berhasil diraih peserta didik, yaitu 15 (kategori sangat baik). Skor tersebut diraih 

oleh 2 peserta didik atau sebanyak 6,06%, sedangkan sisanya sebanyak 13 peserta 

didik atau sebesar 39,39% memperoleh skor 12 (kategori baik) dan sebanyak 15 

peserta didik atau sebesar 10,27% memperoleh skor 9 (kategori cukup). 

 

4.1.3.2.7 Aspek Ketepatan Lafal 

 Penilaian aspek ketepatan lafal pada pembelajaran memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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 Tabel 4.23 Skor Penilaian Aspek Ketepatan Lafal 

No Kategori Skor f % Skor X f Rata-rata 
1 Sangat baik 10 1 3,03 10 = ( ∑   

 ∑  
) 

= ( ) 
= 6,91 

2 Baik 8 14 42,42 112
3 Cukup 6 17 51,52 102
4 Kurang 4 1 3,03 4
5 Sangat kurang 2   0 0

Jumlah 33 100 228
Ketuntasan (%) 15/33= 45,45% 

 

 Berdasarkan data pada tabel 4.23 dapat diketahui bahwa rata-rata skor 

aspek ketepatan lafal sebesar 6,91 atau dalam kategori cukup. Skor tertinggi yang 

diperoleh peserta didik, yaitu 10 (kategori sangat baik). Skor tersebut berhasil 

diraih oleh 1 peserta didik atau sebesar 3,03%, sedangkan skor terendah yang 

diraih peserta didik, yaitu 4 (kategori kurang). Skor tersebut diraih oleh 1 orang 

peserta didik atau sebesar 3,03%. Sisanya sebanyak 14 peserta didik atau sebesar 

42,42% memperoleh skor dalam kategori baik dan sebanyak 17 peserta didik atau 

sebesar 51,52% memperoleh skor dalam kategori cukup. 

 

4.1.3.3 Perubahan Perilaku Peserta Didik setelah Mengikuti Pembelajaran 
Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana Eksplanasi Lisan dalam 
Konteks Bekerja Menggunakan Model Kooperatif Tipe TGT 

 Perubahan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

menggunakan model kooperatif tipe TGT aspek sikap hormat kepada guru,  

keaktifan peserta didik, kerja sama, dan tanggung jawab pada siklus II diuraikan 

sebagai berikut ini. 
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 Berdasarkan data observasi yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, 

guru merasakan adanya perubahan perilaku peserta didik. Hal ini dapat diketahui 

dari peserta didik yang sebelumnya tidak mengikuti pembelajaran dengan antusias 

pada siklus I ternyata pada siklus II peserta didik mengikuti pembelajaran dengan 

antusias dan kondusif. Perubahan perilaku peserta didik tersebut secara lebih rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 Tabel 4.24 Hasil Observasi Siklus II                             

No. Aspek Observasi frekuensi Persentase Target 
Ketuntasan 

1. Sikap hormat kepada 
guru 

27 81,8% 61% 

2. Keaktifan peserta didik 24 72,7% 
 

61% 

3. Kerja sama 23 69,7% 
 

61% 

4. Tanggung jawab 26 78,8% 
 

61% 

 Jumlah  303%  
 Rata-rata  75,8% 61% 

  

Keterangan: 

1. Sangat Baik  : 81% - 100%  

2. Baik  : 61% - 80% 

3. Cukup  : 41% - 60% 

4. Kurang  : 21% - 40% 

5. Sangat Kurang : 0% - 20% 

 

Berdasarkan tabel 4.24 di atas menunjukkan adanya perubahn perilaku 

peserta didik pada proses pembelajaran siklus II. Hal ini dapat dilihat dari data 
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observasi yang menunjukkan bahwa dari 33 peserta didik, sebanyak 27 peserta 

didik atau sebesar 81,8%  bersikap hormat kepada guru. Kemudian sebanyak 

72,7% peserta didik aktif mengikuti proses pembelajaran, 69,7% peserta didik 

mampu melakukan kerja sama dengan peserta didik lain, dan sebesar 78,8% 

peserta didik bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing.  Berikut ini 

adalah deskripsi perilaku peserta didik tiap aspek. 

 

1) Aspek sikap hormat kepada guru 

Pada pembelajaran siklus II, sebanyak 27 atau 81,8% peserta didik 

bersikap hormat kepada guru. Sisanya sebesar 18,2% peserta didik tidak bersikap 

hormat kepada guru. Sikap tersebut ditunjukkan dengan tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru. Akan tetapi, peserta didik yang bersikap hormat kepada guru 

jumlahnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 
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oleh peserta didik terdiri atas lima pertanyaan, yaitu (1) apakah Anda tertarik 

dengan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam konteks bekerja; (2) apakah Anda dapat memahami penjelasan guru, coba 

jelaskan; (3) jelaskan kesulitan apa sajakah yang Anda alami ketika memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja; (4) jelaskan 

apakah Anda merasa senang dengan pembelajaran ini dan manfaat apa yang Anda 

peroleh dari pembelajaran ini; dan (5) apakah pesan, kesan, dan saran Anda 

terhadap pembelajaran memparafrase lisan. 

 Pertanyaan pertama mengenai ketertarikan peserta didik terhadap 

pembelajaran memparafrase lisan. Peserta didik berinisial R.6 yang 

memperoleh nilai tertinggi pada siklus II mengatakan bahwa “ya, karena dengan 

adanya model pembelajaran dalam konteks bekerja seperti ini dapat menambah 

kreativitas dan secara tidak langsung kita dapat mengapresiasikan diri kita”. 

Peserta didik yang memperoleh nilai sedang dengan inisial R.17 mengatakan 

bahwa “ya, karena pelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan seperti ini dapat dijadikan pengalaman yang menarik”, sedangkan peserta 

didik yang mendapat nilai dalam kategori kurang dengan inisial R.23 mangatakan 

bahwa “ya, kami tertarik agar lebih memahami parafrase lisan”. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik merasa tertarik mengikuti pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan menggunakan media 

iklan baris. 
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 Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apakah peserta didik dapat 

memahami penjelasan dari guru. Peserta didik dengan inisial R.6 menyatakan 

bahwa “saya dapat memahami penjelasan guru karena penjelasan yang diberikan 

oleh guru mudah dipahami”. Peserta didik dengan inisial R.17 menyatakan bahwa 

“dapat karena kadang guru mau mengulang materi yang tidak kami pahami”, 

sedangkan peserta didik dengan inisial R.23 menyatakan bahwa “ya, karena 

penjelasan yang disampaikan sangat jelas dan bisa memahami keadaan siswa”. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian peserta didik dapat memahami penjelasan 

materi yang disampaikan oleh guru. 

 Pertanyaan selanjutnya mengenai kesulitan yang dihadapi peserta 

didik ketika memparafrase lisan. Peserta didik dengan inisial R.6 menyatakan 

bahwa “tidak juga karena ada bantuan guru yang siap membantu kita”. Peserta 

didik dengan inisial R.17 menyatakan bahwa “ya, karena disini ada unsur 

tantangan untuk dapat secara cepat dan logis memberikan inspirasi kita”, 

sedangkan peserta didik dengan inisial R.23 menyatakan bahwa “sedikit karena 

masih ada rasa grogi”. Berdasarkan hasil jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

masih ada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memparafrase lisan. 

Kesulitan tersebut berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri karena kurang 

memiliki rasa kepercayaan diri. 

 Selanjutnya pertanyaan mengenai manfaat pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan bagi peserta 

didik. Peserta didik dengan inisial R.6 menyatakan bahwa “ya, karena dengan 

mengikuti ini kita lebih kreatif lagi dalam membahas sesuatu”. Peserta didik 
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dengan inisial R.17 menyatakan bahwa “ya, saya merasa senang ini bisa dijadikan 

pengalaman sebelum bekerja”, sedangkan peserta didik dengan inisial R.23 

menyatakan bahwa “ya, karena kita mendapatkan ilmu dan pengalaman baru”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

mendapatkan manfaat dari pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 

 Pertanyaan terakhir mengenai pesan, kesan, dan saran peserta didik 

terhadap pembelajaran memparafrase lisan. Peserta didik dengan inisial R.6 

menyatakan bahwa “supaya pembelajaran seperti ini lebih sering dilakukan karena 

baik untuk pembelajaran. Kesannya: pembelajaran seperti ini sangat 

menyenangkan. Saran: guru harus memberikan lebih banyak contoh serta para 

siswa harus lebih sering maju untuk mempresentasikan supaya dapat lancar dalam 

berbicara”. Peserta didik dengan inisial R.17 menyatakan bahwa “cara 

pembelajarannya sangat menyenangkan. Pesan: bisa ditingkatkan cara 

pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan”, sedangkan peserta didik dengan 

inisial R.23 menyatakan bahwa “pembelajaran ini sangat berkesan karena 

pembelajarannya sangat menyenangkan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik memiliki kesan yang baik mengenai pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja melalui model kooperatif 

tipe TGT dan menggunakan media iklan baris. 

 Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

banyak peserta didik mempunyai minat untuk mengikuti pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 
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Selain itu, kesulitan yang dialami peserta didik, yaitu kurangnya kepercayaan 

dalam diri mereka ketika harus memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 

 Selain jurnal peserta didik, ada pula jurnal guru. Dari hasil jurnal guru 

pada siklus II dapat diketahui bahwa pembelajaran memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja melalui model kooperatif 

tipe TGT menggunakan media iklan baris sudah berjalan dengan baik, lebih baik 

daripada siklus I. Sebagian peserta didik tertarik dan serius mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik merasa senang dengan pembelajaran yang tidak lagi 

membosankan. Respon peserta didik selama pembelajaran memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan juga bagus. Mereka antusias dan aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Berdasarkan jurnal guru dapat disimpulkan bahwa keseriusan dan 

keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran sangat baik. Peserta didik 

juga mengalami perubahan perilaku ke arah yang positif. 

 Pada penelitian siklus II, pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan 

wawancara, yaitu (1) bagaimana minat Anda terhadap pembelajaran 

memparafrase lisan; (2) bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran 

memparafrase lisan; (3) kesulitan apa saja yang Anda alami selama mengikuti 

pembelajaran memparafrase lisan; (4) apakah Anda merasa terbantu dengan media 

iklan baris yang digunakan; dan (5) apakah harapan Anda mengenai pembelajaran 

memparafrase lisan. 



118 
 

 
 

 Berdasarkan analisis hasil wawancara untuk pertanyaan butir pertama dan 

kedua, yaitu mengenai minat dan pendapat peserta didik terhadap pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

dengan model kooperatif tipe TGT dan menggunakan media iklan baris. Dapat 

dijelaskan bahwa peserta didik merasa senang dengan model kooperatif tipe TGT 

karena dengan model tersebut peserta didik dapat menambah wawasan mereka 

tentang kegiatan parafrase lisan. Selain itu, peserta didik juga menjadi lebih 

kreatif, dan mendalami materi memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dengan adanya kegiatan diskusi dan turnamen akademik. Seperti 

yang diutarakan oleh peserta didik yang berinisial R.6 dengan perolehan nilai 

tertinggi, “ya, kegiatan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

membuat saya menjadi lebih kreatif”, sedangkan peserta didik dengan inisial R.17 

mengatakan bahwa “menyenangkan karena bisa bersama teman-teman dalam 

kelompok. Jadi, saya bisa bertanya jawab dengan teman yang lain”. Sementara 

itu, satu peserta didik yang mendapat nilai kurang juga sudah paham dengan 

pembelajaran secara diskusi dan presentasi melalui turnamen akademik. Peserta 

didik dengan inisial R.23 menyatakan bahwa “pelajaran diskusi seperti ini sangat 

menyenangkan karena bisa menambah wawasan. Saya bisa bertanya kepada 

teman jika tidak paham” sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat 

menerima pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT. Selain 

itu, peserta didik juga merasa senang dengan adanya pembelajaran menggunakan 

model koopertif tipe TGT dan media iklan baris. Pembelajaran tersebut dapat 
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memudahkan peserta didik dalam memahami parafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

 Ketika memparafrase lisan, secara umum peserta didik tidak mengalami 

kesulitan mengenai kegiatan turnamen akadamik. Akan tetapi, masih ada peserta 

didik yang sulit memahami iklan baris. Peserta didik dengan inisial R.6 

menyatakan bahwa “tidak ada kesulitan karena sudah dijelaskan dengan baik oleh 

guru”, sedangkan peserta didik dengan inisial R.17 menyatakan “sulit memilih 

kata atau bahasa yang digunakan saat memparafrase lisan”. Hal berbeda justru 

diungkapkan peserta didik yang mendapat nilai paling rendah dengan inisial R.23, 

“tidak ada kesulitan karena mudah dipahami. Guru juga sudah menjelaskannya”. 

Berdasarkan beberapa pernyataan peserta didik tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing peserta didik mempunyai kesulitan yang berbeda dan ada pula 

yang tidak mempunyai kesulitan. Hal ini membuktikan bahwa daya tangkap 

masing-masing peserta didik berbeda. 

 Pertanyaan butir keempat, yaitu apakah mereka merasa terbantu dengan 

media iklan baris atau tidak. Peserta didik yang memperoleh nilai tertingi dengan 

inisial R.6 menyatakan bahwa “ya, sangat terbantu karena bisa lebih memahami 

lebih jauh tentang iklan baris”. Selain itu, peserta didik yang medapatkan nilai 

sedang dengan inisial R.17 juga menyatakan hal yang hampir sama, yaitu “ya, 

sangat terbantu karena kita bisa menjabarkan yang ada dalam iklan baris 

tersebut”. Sementara itu, peserta didik dengan inisial R.23 yang mendapat nilai 

terendah menyatakan bahwa “terbantu, meskipun kata-katanya sulit dimengerti”. 

Simpulan dari hasil wawancara tersebut, yaitu sebagian peserta didik merasa 
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terbantu dengan adanya media iklan baris. Meskipun masih ada peserta didik yang 

sulit memahami kata-kata yang digunakan dalam iklan baris. 

 Pertanyaan terakhir mengenai harapan mereka terhadap pembelajaran 

memparafrase lisan. Peserta didik dengan inisial R.6 menyatakan “bisa lebih 

mengapresiasi siswa agar lebih kreatif dan inovatif”. Sementara itu, peserta didik 

dengan inisial R.17 menyatakan bahwa “semoga bisa memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dengan baik”, sedangkan peserta didik dengan 

inisial R.23 menyatakan “bisa berjalan lebih baik lagi dan dapat diikuti dengan 

tertib”. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dengan 

menggunakan media iklan baris melalui model kooperatif tipe TGT ternyata dapat 

meningkatkan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dengan antusias dan membuat mereka 

senang dengan pembelajaran tersebut. 

 

4.1.3.5 Refleksi 

Berdasarkan hasil tes dan nontes yang telah dilaksanakan pada siklus II, 

dapat dilihat jika peserta didik sudah dapat mengikuti semua tahapan kegiatan 

dengan baik. Hal ini dikarenakan peserta didik sudah paham alur pembelajaran 

yang akan dilakukan. Selain itu, peserta didik juga lebih memahami materi 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 
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Peserta didik sudah tidak bingung lagi mengenai kegiatan game akademik dan 

turnamen akademik. 

Hasil tes memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja pada siklus II telah mencapai batas nilai ketuntasan minimial, 

yaitu 70. Nilai rata-rata kelas pada siklus II ini yaitu 71,41, sedangkan nilai rata-

rata memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan pada siklus I hanya 

mencapai 64,42.  Jadi, dari pencapaian nilai rata-rata kelas pada siklus I dan siklus 

II sudah terjadi peningkatan sebesar 6,99. Peserta didik yang berhasil mencapai 

nilai batas tuntas minimal pada kelas XI AP SMK PSM Randublatung itu sendiri 

sebesar 70%. 

Pada siklus II peserta didik sudah dapat memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dengan baik. Meskipun masih ada peserta didik yang 

belum bisa memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dengan 

baik. Hampir sebagian besar peserta didik berhasil menguasai aspek yang harus 

dipenuhi ketika memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja. Baik pada aspek kesesuaian wacana parafrase lisan dengan iklan 

baris, ketepatan pilihan kata atau diksi, keruntutan kalimat, sikap ketika berbicara, 

mimik dan gestur, ketepatan lafal, serta ketepatan nada, tekanan, jeda, dan 

intonasi. 

Pada siklus II ini kegiatan pembelajaran berlangsung dengan lebih 

kondusif. Peserta didik lebih memperhatikan ketika guru menyampaikan materi 

dan ketika teman yang lain memparafrase lisan. Jika dibandingkan dengan siklus 

I, kegiatan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 
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lisan pada siklus II berjalan dengan lebih tertib. Peserta didik putri sudah tidak 

mempermasalahkan ketika mereka harus berkelompok dengan peserta didik putra. 

Beberapa peserta didik juga mengalami perubahan perilaku ke arah yang positif. 

Jika pada siklus I ada peserta didik yang mengobrol dengan temannya baik saat 

guru menyampaikan materi maupun pada saat kegiatan game akademik dan 

turnamen akademik, pada kegiatan pembelajaran siklus II peserta didik sudah 

mengikuti semua tahapan kegiatan pembelajaran dengan lebih tertib. 

 Perubahan perilaku peserta didik tersebut dapat dilihat pada hasil nontes 

pada siklus II. Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan perubahan perilaku ke arah yang positif dari siklus I sebesar 6,1%. 

Peserta didik juga menanggapi dengan positif terhadap pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan melalui model 

kooperatif tipe TGT. Sebagian besar peserta didik merasa senang dengan kegiatan 

game akademik dan turnamen akademik. 

 Berdasarkan hasil nontes dokumentasi foto dapat diketahui pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan terlihat lebih kondusif 

dibandingkan dengan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan pada siklus II. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat 

diketahui bahwa telah terjadi perubahan yang cukup besar antara situasi pada 

siklus I dengan situasi pada siklus II. Pada siklus I masih banyak peserta didik 

yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal dan masih banyak peserta didik 

yang menunjukkan perilaku negatif, sedangkan pada siklus II masalah-masalah 

tersebut sudah dapat diatasi. 
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4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian siklus I 

dan siklus II. Pembahasan hasil tes mengacu pada perolehan skor tiap aspek yang 

dicapai peserta didik dalam memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT melalui 

media iklan baris. Hasil tes tersebut mengacu pada 7 aspek, yaitu (1) kesesuaian 

wacana parafrase lisan dengan wacana iklan baris; (2) ketepatan pilihan kata atau 

diksi; (3) keruntutan kalimat; (4) sikap ketika berbicara; (5) mimik dan gestur; (6) 

ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi; dan (7) ketepatan lafal. 

Pembahasan hasil nontes didasarkan pada empat buah instrumen nontes, 

yaitu (1) observasi; (2) jurnal guru dan peserta didik; (4) wawancara; dan (5) 

dokumentasi foto. Hasil tes dan nontes pada pembahasan ini akan dibahas secara 

lebih rinci sebagai berikut ini. 

 

4.2.1 Proses Pembelajaran Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana 
Eksplanasi Lisan dalam Konteks Bekerja Menggunakan Model 
Kooperatif Tipe TGT  

Proses pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dalam konteks bekerja menggunakan Model Kooperatif Tipe TGTI dan 

siklus II dilakukan dua kali pertemuan tiap siklus. Pada setiap pertemuan 

dikelompokkan menjadi tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti, akhir. Kegiatan 

awal didahului dengan melakukan pendahuluan dan apersepsi. Tujuan dari 

kegiatan tersebut agar peserta didik lebih siap untuk mengikuti pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 
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Dengan kondisi yang siap diharapkan peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan antusias dan aktif. Langkah-langkah yang dilakukan pada 

kegiatan awal pada siklus I dan siklus II hampir sama. Tidak ada perbedaan yang 

mencolok. 

Selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti dalam pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan siklus I dan siklus II 

diawali dengan melihat video memparafrase lisan. Kemudian peserta didik 

membentuk kelompok. Pada siklus II peserta didik tidak lagi membuat kelompok 

baru. Kelompok disesuaikan dengan kelompok pada siklus I. Hal ini dimaksudkan 

agar guru lebih mudah ketika melakukan observasi selama kegiatan pembelajaran. 

Dalam kelompok tersebut, peserta didik berdiskusi mengenai hakikat 

memparafrase lisan. Pada siklus II peserta didik tidak hanya mendiskusikan 

hakikat memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan melainkan juga 

berdiskusi mengenai sikap orang yang memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan berdasarkan contoh video yang telah disimak. Tujuan dari 

mendeskripsikan sikap orang atau model tersebut agar peserta didik dapat 

memahami bagaimana sikap seharusnya dari seseorang ketika memparafrase lisan. 

Kemudian peserta didik memilih iklan baris untuk diparafrasekan. Peserta didik 

lalu melakukan kegiatan game akademik dan turnamen akademik. 

 Pada pelaksanaan game akademik dan turnamen akademik terlihat 

perbedaan pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I suasana kelas tidak kondusif 

saat pelaksaan game akademik dan turnamen akademik. Akan tetapi, pada siklus 

II kegiatan game akademik dan turnamen akademik berlangsung dengan lebih 
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kondusif. Pada siklus II peserta didik juga aktif menanggapi hasil parafrase lisan 

yang dipresentasikan teman-temannya. Dibandingkan dengan siklus I, pada siklus 

II peserta didik menjadi lebih kritis. Jika pada siklus I beberapa peserta didik ada 

yang berjalan, bercanda, dan mengobrol dengan teman yang lain ketika ada 

peserta didik lain yang memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

maka pada siklus II perilaku tersebut sudah tidak ada. Peserta didik sudah bisa 

menghargai temannya yang mempresentasikan hasil parafrase. 

Pada kegiatan akhir siklus I dan siklus II sama, yaitu mengadakan refleksi 

dan simpulan untuk kegiatan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan pada hari itu. Guru juga memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar berlatih memparafrase lisan. Kemudian peserta didik mengisi 

lembar jurnal. Terjadi peningkatan dalam proses pembelajaran memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja menggunakan 

model TGT dikarenakan pelaksanaan pembelajaraan memparafrase lisan sudah 

menerapkan lima unsur model pembelajaran kooperatif tipe TGT seperti yang 

tercantum pada landasan teoretis. Menurut Slavin (2008:125), agar pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT dapat berlangsung dengan 

maksimal maka harus diterapkan lima unsur model pembelajaran TGT, yaitu (1) 

saling ketergantungan positif; (2) tanggung jawab perseorangan; (3) tatap muka; 

(4) komunikasi antar anggota; dan (5) evaluasi proses kelompok. Tahapan 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan secara 

keseluruhan telah menerapkan lima unsur tersebut sehingga terjadi peningkatan 

proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapatt dilihat dari 
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perubahan perilaku peserta didik yang tidak lagi bersikap pasif selama proses 

pembelajaran, memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, dan 

mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh.  

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Memparafrase Iklan Baris Menjadi 
Wacana Eksplanasi Lisan dalam Konteks Bekerja Menggunakan 
Model Kooperatif Tipe TGT  

 Penelitian peningkatan keterampilan memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja ini dilakukan melalui dua tahap, 

yaitu siklus I dan siklus II. Kegiatan pada siklus II dilakukan dengan mengacu 

pada kekurangan-kekurangan yang ada di siklus I. Hasil penelitian didapat dari 

hasil tes dan nontes pada kedua siklus. Penelitian keterampilan memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan tersebut menggunakan model 

kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan keterampilan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja peserta didik kelas XI AP 

SMK PSM Randublatung. 

 Proses pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dalam konteks bekerja menggunakan Model Kooperatif Tipe TGTI dan 

siklus II dilakukan dalam dua kali pertemuan pada tiap siklusnya. Kegiatan pada 

kedua siklus tersebut hampir sama, yaitu melalui tahap kegiatan awal, inti, dan 

akhir. Pada tahap kegiatan awal, guru melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Pada tahap 

kegiatan inti, peserta didik melakukan kegiatan game akademik dan turnamen 

akademik yang merupakan kegiatan inti dari model kooperatif tipe TGT. Peserta 
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didik juga menyimak tayangan video memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja pada kegiatan ini, sedangkan pada 

kegiatan akhir, guru dan peserta didik membuat simpulan materi memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dan merefleksi pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan yang telah dilakukan. 

 Hasil tes memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja yang telah dievaluasi kemudian direkap untuk mendapatkan hasil 

keseluruhan dari tes memparafrase iklan baris. Hasil tes memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.25 berikut ini. 

Tabel 4.25 Peningkatan Keterampilan Memparafrase Iklan Baris 
Menjadi Wacana Eksplanasi Lisan dari Prasiklus Sampai 
Siklus II 

 

No 
 

Aspek 
 

Rata-rata Peningkatan 

PS S I S II PS – SI S I – S II PS – S II 
Angka  (%) Angka % Angka % 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 

1 

Kesesuaian 
wacana 
parafrase 
dengan wacana 
iklan baris 

13,21 14,42 15,52 1,21 6,05 1,1 5,50 2,31 11,55

2 
Ketepatan 
pilihan kata 
atau diksi 

8,82 9,91 11 1,09 7,27 1,09 7,27 2,81 14,53

3 Keruntutan 
kalimat 8,73 9,64 10,27 0,91 6,07 0,63 4,20 1,54 10,27

4 Sikap ketika 
berbicara 5,39 5,58 6,73 0,19 1,90 1,15 11,50 1,34 13,40

5 Mimik dan 
gestur 8,55 8,91 10,73 0,36 2,40 1,82 12,13 2,18 14,53
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 

6 

Ketepatan 
nada, tekanan, 
jeda, dan 
intonasi 

8,45 9,55 10,27 1,1 7,33 0,72 4,8 1,82 12,13

7 Ketepatan lafal 5,58 6,42 6,91 0,84 8,40 0,51 5,1 1,33 13,30
Jumlah 58,73 64,43 71,43 5,7 39,42 7,02 50,5 12,7 89,72

Rata-rata 8,39 9,20 10,20 0,81 5,63 1 7,21 1,81 12,82
 

Keterangan: 

PS :prasiklus 

S I : siklus I 

S II : siklus II 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa aspek yang persentase 

peningkatannya paling tinggi, yaitu aspek ketepatan pilihan kata dan aspek mimik 

dan gestur. Masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,53% dari prasiklus 

ke siklus II. Hal tersebut dikarenakan pemahaman peserta didik mengenai kata-

kata iklan baris pada siklus II meningkat setelah mereka mendata kata-kata yang 

sulit dipahami, sedangkan aspek mimik dan gestur meningkat karena tayangan 

contoh video memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan yang 

telah disimak peserta didik sehingga mereka tidak mengalami kesulitan untuk 

mengeluarkan ekspresi sesuai tema iklan baris yang dipilih. 

 Aspek yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi selanjutnya, yaitu 

aspek sikap ketika berbicara sebesar 13,40%. Peningkatan tersebut dikarenakan 

pada kegiatan pembelajaran siklus II sebelum peserta didik melakukan kegiatan 

game akademik dan turnaman akademik, guru terlebih dulu memberikan 

penjelasan mengenai sikap yang baik ketika berbicara. Selain itu, peserta didik 
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juga telah berdiskusi mengidentifikasi sikap-sikap yang baik dan tidak baik ketika 

berbicara berdasarkan video yang telah disimak. 

 Berbeda tipis dengan aspek mimik dan gestur, aspek ketepatan lafal juga 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu 13,30. Peningkatan yang cukup 

tinggi pada aspek ini dikarenakan peserta didik sudah paham mengenai iklan 

baris. Peserta didik juga mendata kata-kata yang sulit dipahami sebelum 

melakukan game akademik dan turnamen akademik sehingga pelafalannya juga 

semakin baik. 

 Aspek yang peningkatannya paling rendah, yaitu aspek keruntutan kalimat 

sebesar 10,27%. Hal tersebut dikarenakan nilai pada prasiklus maupun siklus I 

aspek tersebut sudah tinggi. Untuk mengetahui peningkatan tiap aspek dari 

prasiklus, siklus I, sampai siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.26 Peningkatan Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana 
Eksplanasi Lisan dalam Konteks Bekerja Prasiklus dan 
Siklus I 

No 
  

Aspek 
  

Rata-rata Peningkatan 

Prasiklus S I Prasiklus - S I  Persen 
(%) 

1 
 Kesesuaian wacana 
parafrase dengan wacana 
iklan baris 13,21 14,42 1,21 6,05

2  Ketepatan pilihan kata 
atau diksi 8,82 9,91 1,09 7,27

3  Keruntutan kalimat 8,73 9,64 0,91 6,07
4  Sikap ketika berbicara 5,39 5,58 0,19 1,90
5  Mimik dan gestur 8,55 8,91 0,36 2,40

6  Ketepatan nada, tekanan, 
jeda, dan intonasi 8,45 9,55 1,1 7,33

7  Ketepatan lafal 5,58 6,42 0,84 8,40
Jumlah 58,73 64,43 5,7 39,42

Rata-rata 8,39 9,20 0,81 5,63
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Keterangan: 

S I : Siklus I 

S II : Siklus II 

 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui peningkatan hasil belajar dari 

data prasiklus dan siklus I. Dari data tersebut, semua aspek penilaian 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

mengalami peningkatan. Rata-rata skor hasil penilaian prasiklus sebesar 8,39. 

Pada siklus I, rata-rata tersebut mengalami peningkatan menjadi 9,20. Jadi dari 

hasil prasiklus ke siklus I mengalami peningkatan sebesar 5,63%. Aspek pertama 

dari tes prasiklus ke siklus I mengalami peningkatan sebesar 6,06%. Dari rata-rata 

skor awal 13,21 menjadi 14,42 pada siklus II. 

 Selanjutnya, aspek kedua mengalami peningkatan sebesar 7,27%. Rata-

rata skor prasiklus sebesar 8,82 dan meningkat menjadi 9,91 pada siklus I. 

Peningkatan ini terjadi karena peserta didik terbantu dengan adanya media iklan 

baris. Dengan media tersebut, peserta didik sudah memiliki acuan atau dasar 

informasi yang digunakan untuk memparafrase. 

 Aspek ketiga, yaitu aspek keruntutan kalimat. Pada aspek ini juga 

mengalami peningkatan sebesar 6,07%. Rata-rata skor berdasarkan hasil prasiklus 

sebesar 8,73. Pada siklus I rata-rata tersebut mengalami peningkatan menjadi 

9,64. Selanjutnya, pada aspek keempat mengalami peningkatan sebesar 1,9%. 

Peserta didik memperoleh skor rata-rata sebesar 5,39 dan meningkat pada siklus I 

menjadi 5,58. Peningkatan pada aspek ini merupakan peningkatan yang paling 

rendah dibandingkan aspek yang lain. Hal ini dikarenakan peserta didik masih 
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bingung menentukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik ketika 

berbicara. 

 Aspek yang kelima, yaitu  mimik dan gestur. Rata-rata skor aspek mimik 

dan gestur berdasarkan hasil penilaian prasiklus sebesar 8,55. Kemudian pada 

siklus I rata-rata skor aspek tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,4% 

menjadi 8,91. Peningkatan rata-rata skor penilaian tersebut dikarenakan peserta 

didik mengetahui dengan jelas mereka berperan menjadi apa. Dengan begitu 

mereka tidak merasa kesulitan untuk menentukan ekspresi ketika memparafrase 

lisan. 

 Aspek selanjutnya, yaitu aspek ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi. 

Aspek tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,33%. Dari rata-rata skor awal 

8,45 menjadi 9,55. Aspek yang terakhir, yaitu aspek ketepatan lafal. Aspek ini 

juga mengalami peningkatan sebesar 8,4%. Rata-rata skor dari hasil penilaian 

prasiklus sebesar 5,88 meningkat menjadi 6,42 pada siklus I. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT 

mengalami peningkatan, meskipun nilai rata-rata pembelajaran memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan pada siklus I belum mencapai batas 

ketuntasan minimal. 

 Selain perbandingan hasil penilaian prasiklus dan siklus I, pada tabel 4.26 

berikut juga dijabarkan hasil peningkatan skor memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dari siklus I ke siklus II. 



132 
 

 
 

Tabel 4.27 Peningkatan Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana 
Eksplanasi Lisan dalam Konteks Bekerja Siklus I dan 
Siklus II 

No 
 

Aspek 
 

Rata-rata 
 

Peningkatan 
 

S I S II S I - S II Persen 
(%) 

1 Kesesuaian wacana parafrase lisan 
dengan wacana iklan baris

14,42 15,25 1,1 5,5 

2 Ketepatan pilihan kata atau diksi 9,91 11 1,09 7,27 
3 Keruntutan kalimat 9,64 10,27 0,63 4,20 
4 Sikap ketika berbicara 5,58 6,73 1,15 11,50 
5 Mimik dan gestur 8,91 10,73 1,82 12,13 
6 Ketepatan nada, tekanan, jeda, dan 

intonasi 
9,55 10,27 0,72 4,8 

7 Ketepatan lafal 6,42 6,91 0,51 5,1 
Jumlah 64,43 71,43 7,02 50,5 

Rata-rata 9,20 10,20 1 7,21 
 

Keterangan: 

S I : Siklus I 

S II : Siklus II 

 Berdasarkan rekapitulasi dan data hasil tes keterampilan memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja pada siklus I 

dan siklus II, dapat disimpulkan bahwa keterampilan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja peserta didik pada setiap 

aspek penilaian mengalami peningkatan. Uraian dari tabel 4.27 di atas 

menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif 

tipe TGT melalui media iklan baris dari siklus I ke siklus II mengalami 
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peningkatan sebesar 7,21%, yaitu dari nilai rata-rata siklus I sebesar 64,43 

menjadi 71,43 pada siklus II. 

 Aspek pertama tes keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja, yaitu kesesuaian wacana parafrase lisan 

dengan wacana iklan baris. Pada siklus I rata-rata aspek siklus tersebut adalah 

14,42, sedangkan skor hasil tes aspek tersebut pada siklus II adalah 15,52. Dari 

hasil tes siklus I dan siklus II aspek kesesuaian wacana parafrase lisan dengan 

wacana iklan baris mencapai 5,5%. 

 Aspek kedua, yaitu aspek ketepatan pilihan kata atau diksi. Berdasarkan 

hasil tes siklus II, telah terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 7,27% 

dibandingkan dengan siklus I. Pada tes siklus I peserta didik memperoleh rata-rata 

skor sebesar 1,09. Pada tes siklus I peserta didik memperoleh rata-rata skor 

sebesar 9,91 dan pada siklus II peserta didik memperoleh rata-rata skor sebesar 

11. Peningkatan ini dikarenakan peserta didik sudah memahami wacana iklan 

baris yang digunakan sebagai acuan untuk memparafrase lisan. 

 Aspek ketiga penilaian memparafrase lisan, yaitu aspek keruntutan 

kalimat. Pada siklus II peserta didik memperoleh rata-rata skor sebesar 10,27, 

sedangkan pada siklus I peserta didik hanya memperoleh rata-rata skor sebesar 

9,64. Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi peningkatan rata-rata skor aspek 

keruntutan kalimat dari siklus I ke siklus II sebesar 4,20%. Peningkatan ini 

dikarenakan peserta didik sudah bersungguh-sungguh memparafrase iklan baris 

yang mereka pilih. Hal ini disebabkan ada keinginan dalam setiap peserta didik 
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agar dapat menjadi yang terbaik dalam setiap turnamen sehingga kelompok 

mereka bisa menjadi pemenang di akhir turnamen. 

 Selanjutnya, yaitu aspek keempat, aspek sikap ketika berbicara. 

Dibandingkan hasil tes siklus I, hasil tes pada siklus II aspek sikap ketika 

berbicara telah mengalami peningkatan sebesar 11,50%. Pada siklus I perolehan 

rata-rata skor hanya sebesar 5,58, sedangkan pada siklus II perolehan rata-rata 

skor aspek sikap ketika berbicara sebesar 6,73. Peningkatan hasil tes aspek sikap 

ketika berbicara pada siklus I dan siklus II dikarenakan peserta didik sebelum 

melakukan kegiatan game akademik dan turnamen akademik sudah dijelaskan 

mengenai indikator untuk menentukan sikap ketika berbicara. Dengan mengetahui 

indikator sikap ketika berbicara, peserta didik dapat mengetahui sikap yang sopan 

ketika berbicara dan sikap yang kurang sopan. 

 Aspek selanjutnya, yaitu aspek kelima tentang mimik dan gestur. Pada 

siklus I, peserta didik memperoleh rata-rata skor sebesar 8,91, sedangkan pada 

siklus II peserta didik memperoleh skor sebesar 10,73. Berdasarkan kedua hasil 

tes tersebut, telah terjadi peningkatan skor aspek mimik dan gestur pada siklus I 

dan siklus II sebesar 12,13%. 

 Aspek keenam, yaitu aspek ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi. 

Berdasarkan hasil tes siklus I dan siklus II terjadi peningkatan keterampilan 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan aspek tersebut sebesar 

4,8%. Pada siklus I peserta didik hanya memperoleh rata-rata skor sebesar 9,55 

dan pada siklus II peserta didik memperoleh rata-rata skor sebesar 10,72. 

Peningkatan tersebut membuktikan bahwa peserta didik tidak hanya 
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memparafrase lisan, melainkan juga menganggap diri mereka sebagai orang yang 

sedang menawarkan dan menjual barang-barang pribadi. 

 Aspek yang terakhir, yaitu aspek ketepatan lafal. Pada aspek terakhit ini 

terjadi peningkatan sebesar 5,17%. Pada siklus I peserta didik memperoleh skor 

rata-rata sebesar 6,42. Kemudian pada siklus II setelah peserta didik dan guru 

mendaftar kata-kata yang sulit dipahami dalam iklan baris, terjadi peningkatan. 

Perolehan rata-rata siklus II ini, yaitu 6,91. 

 Untuk mengetahui berapa besar peningkatan skor memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan dari penilaian prasiklus yang belum 

mendapatkan tindakan menggunakan model kooperatif tipe TGT dengan penilaian 

siklus II yang telah mendapatkan tindakan tersebut maka hasil penilaian prasiklus 

dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.28 Peningkatan Keterampilan Memparafrase Iklan Baris     
Menjadi Wacana Eksplanasi Lisan Prasiklus dan Siklus II 

No. 
 

Aspek 
 

Rata-rata 
 

Peningkatan 
 

Prasiklus S II Prasiklus - S II Persen 
(%) 

1. 
 Kesesuaian wacana 
parafrase dengan wacana 
iklan baris 

13,21 15,52 2,31 11,55

2.  Ketepatan pilihan kata 
atau diksi 

8,82 11 2,18 14,53

3.  Keruntutan kalimat 8,73 10,27 1,54 10,27
4.  Sikap ketika berbicara 5,39 6,73 1,34 13,40
5.  Mimik dan gestur 8,55 10,73 2,18 14,53

6.  Ketepatan nada, tekanan, 
jeda, dan intonasi 

8,45 10,27 1,82 12,13

7.  Ketepatan lafal 5,58 6,91 1,33 13,30
Jumlah 58,73 71,43 12,7 89,72

Rata-rata 8,39 10,20 1,81 12,82
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Berdasarkan akumulasi skor dari hasil penilaian prasiklus dan siklus II 

dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar dari prasiklus ke 

siklus II sebesar 12,82%. Peningkatan tersebut diperoleh dari hasil tes 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan kelas XI AP SMK 

PSM Randublatung. Dari data prasiklus diperoleh hasil rata-rata skor 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan sebesar 8,39 dengan 

perolehan nilai rata-rata sebesar 58,73. Kemudian dari data siklus II diperoleh 

hasil rata-rata skor sebesar 6,91 dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 71,43. 

Dari hasil penilaian tersebut, semua aspek keterampilan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan mengalami peningkatan. 

 Aspek yang pertama, yaitu aspek kesesuaian wacana parafrase dengan 

wacana iklan baris. Dari hasil penilaian prasiklus dan siklus II, aspek pertama ini 

mengalami peningkatan sebesar 11,55%. Pada tindakan prasiklus, rata-rata skor 

yang berhasil dicapai sebesar 13,21 dan pada siklus II rata-rata skor tersebut 

meningkat menjadi 15,52. Peningkatan ini terjadi karena peserta didik sudah lebih 

memahami perbedaan memparafrase tulis dengan memparafrase lisan. Sebelum 

mendapat tindakan dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT, peserta 

didik menganggap bahwa kegiatan memparafrase itu sekadar mengubah puisi 

menjadi prosa sehingga ketika mereka mendapat tugas untuk memparafrase lisan, 

sebagaian besar dari mereka mendapat nilai yang tidak memuaskan. 

 Aspek yang kedua, yaitu aspek ketepatan pilihan kata. Aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 14,53. Peningkatan rata-rata skor ini terjadi krena 

mereka telah memahami hakikat dari memparafrase iklan baris menjadi wacana 
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eksplanasi lisan dalam konteks bekerja sehingga ketika mereka memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan pada kegiatan siklus II mereka tidak 

sekadar membaca informasi yang ada pada iklan baris seperti yang dilakukan pada 

kegiatan prasiklus. Dari hasil penilaian prasiklus diketahui bahwa rata-rata skor 

aspek tersebut sebesar 8,82 dan meningkat pada siklus II menjadi 11. 

 Aspek selanjutnya, yaitu aspek ketiga, keruntutan kalimat. Aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 10,27%. Rata-rata skor prasiklus aspek ini 

mencapai 8,73 dan meningkat menjadi 10,27. Selanjutnya, aspek yang keempat. 

Sama halnya dengan aspek pertama, kedua, dan ketiga, aspek keempat juga 

mengalami peningkatan, yaitu sebesar 13,40%. Dari hasil penilaian prasiklus, 

rata-rata skor dari aspek ini sebesar 5,39 kemudian meningkat menjadi 6,73. 

Peningkatan rata-rata skor dari kedua aspek tersebut karena peserta didik telah 

mendapat contoh memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan 

dalam konteks bekerja dari video yang ditayangkan pada waktu kegiatan 

pembelajaran. 

 Aspek yang kelima, yaitu aspek mimik dan gestur. Aspek ini mengalami 

peningkatan sebesar 14,53%. Rata-rata skor hasil penilaian prasiklus sebesar 8,55 

kemudian meningkat menjadi 8,91. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

peserta didik, mereka tidak merasa kesulitan untuk memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan karena mereka dapat berpura-pura menjadi agen 

penjualan. Itulah sebabnya mengapa aspek mimik dan gestur mengalami 

peningkatan yang cukup besar karena mereka sudah dapat memahami peran 

mereka ketika memparafrase lisan. 
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 Berikutnya, yaitu aspek ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi, serta 

aspek ketepatan lafal. Kedua aspek ini juga mengalami peningkatan. Masing-

masing sebesar 12,13% dan 13,30%. Aspek ketepatan nada, tekanan, jeda, dan 

intonasi mengalami peningkatan dari rata-rata skor 8,45 menjadi 10,27 pada siklus 

II. Kemudian aspek ketepatan lafal mengalami peningkatan dari rata-rata skor 

sebesar 5,88 menjadi 6,91 pada siklus II. Peningkatan ini terjadi karena peserta 

didik telah memiliki rasa percaya diri ketika harus berbicara di hadapan teman-

teman yang lain. 

 Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan model kooperatif tipe 

TGT pada siklus I, keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja yang masih rendah dan dalam kategori 

cukup dapat diperbaiki pada siklus II. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran TGT dapat membantu peserta didik memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. Peningkatan 

hasil belajar peserta didik dalam memparafrase iklan baris terjadi karena langkah-

langkah memparafrase iklan baris yang diterapkan sudah sesuai dengan landasan 

teoretis. Pemahan peserta didik mengenai memparafrase iklan baris juga sudah 

sesuai dengan landasan teoretis. Menurut Bormann (1991:214-219), strategi-

strategi yang dapat diterapkan untuk menarik minat rekan kerja/klien, yaitu (1) 

pembicara harus mampu membangun kepercayaan antara dirinya dengan 

pedengar; (2) seorang pembicara harus mampu mengekspresikan idenya dengan 

jelas; (3) seorang pembicara dituntut mampu menjadi pendengar yang baik 

sehingga dapat memahami keinginan, harapan, serta kekhawatiran klien; (4) 
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pembicara harus mampu menunjukkan kompetensi, keahlian, dan kredibilitasnya; 

dan (5) pembicara harus mampu membangun kesan yang baik. Dalam 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja, kelima strategi tersebut mampu diterapkan peserta didik dengan 

baik sehingga nilai memparafrase iklan baris mereka juga mengalami 

peningkatan. Selain itu, pemahaman peserta didik terhadap materi memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi juga sudah sesuai dengan landasan teoretis. 

Menurut Mulyadi (2013:174), wacana eksplanasi berbeda dengan wacana 

eksposisi. Jika dalam wacana eksposisi hanya sekadar memaparkan informasi 

mengenai suatu hal/objek maka dalam wacana eksplanasi pembicara juga dituntut 

untuk mampu mempengaruhi/membujuk pendengar agar tertarik dengan objek 

yang dipaparkan dengan menambahkan bukti nyata dan argumen-argumen yang 

menguatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, ketika peserta didik memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi, mereka juga tidak sekadar memaparkan 

informasi yang ada dalam iklan baris. Akan tetapi, mereka juga berusaha 

mempengaruhi/membujuk pendengar agar tertarik dengan iklan yang mereka 

parafrasekan.   

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Belajar Peserta Didik setelah Mengikuti 
Pembelajaran Memparafrase Iklan Baris Menjadi Wacana 
Eksplanasi Lisan dalam Konteks Bekerja Menggunakan Model 
Kooperatif Tipe TGT 

Penelitian yang dilakukan tidak hanya meneliti keterampilan 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja 

saja, tetapi juga meneliti perubahan perilaku peserta didik dari siklus I dan siklus 
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II. Berdasarkan hasil nontes yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto. 

Dari hasil observasi siklus I diketahui bahwa peserta didik tertarik dengan 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam 

konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT  melalui media iklan 

baris. Akan tetapi, peserta didik tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

antusias dan tertib. Bahkan, pada kegiatan inti, game akademik, sebagian besar 

peserta didik bingung. Suasana kelas juga menjadi tidak kondusif. Peserta difik 

bingung dengan alur kegiatan model kooperatif tipe TGT. Tidak hanya itu saja, 

ketika guru menyampaikan materi peserta didik justru mengobrol dan tidak 

memperhatikan. Sebagian besar peserta didik juga tidak memberikan tanggapan 

ketika teman satu kelompok mempresentasikan hasil memparafrase lisan. 

Dari data hasil observasi siklus II dapat diketahui adanya perubahan 

perilaku peserta didik ke arah yang positif. Pada pembelajaran memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja siklus II, peserta 

didik memperhatikan dengan seksama ketika guru menyampaikan materi 

memparafrase lisan. Peserta didik juga sudah tidak bingung dengan alur game 

akademik dan turnamen akademik. Hal ini terbukti dengan suasana kelas yang 

kondusif ketika peserta didik melakukan game akademik dan turnamen akademik. 

Peserta didik juga menjadi lebih aktif menanggapi hasil presentasi teman satu 

kelompoknya, baik dalam kelompok awal maupun kelompok pada kegiatan 

turnamen akademik. 
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Berdasarkan hasil jurnal peserta didik pada siklus I, sebagian peserta didik 

merasa senang dengan cara mengajar yang digunakan oleh guru. Selain itu, 

peserta didik juga merasa memperoleh pengalaman baru ketika melakukan 

kegiatan game akademik dan turnamen akademik. Akan tetapi, masih ada peserta 

didik yang kurang percaya diri untuk memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan di hadapan teman-temannya. Peserta didik juga merasa kesulitan 

untuk memahami iklan baris yang digunakan. Oleh karena itu, pada siklus II guru 

berusaha mencari permasalahan yang ada pada siklus I. 

Dari hasil jurnal peserta didik pada siklus II, peserta didik mengatakan 

tertarik dan berminat dengan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan karena menurut mereka pembelajaran memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan sangat menyenangkan. Kesulitan yang 

dialami peserta didik pada pembelajaran siklus I juga sudah dapat diatasi. Peserta 

didik tidak lagi merasa kurang percaya diri ketika harus memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan di hadapan teman-temannya. Meskipun 

demikian, masih ada peserta didik yang sulit untuk memahami iklan baris, 

padahal sebelum melakukan kegiatan game akademik dan turnamen akademik, 

peserta didik mendaftar kata-kata dalam iklan baris yang sulit untuk dipahami 

kemudian guru dan peserta didik membahas kata-kata tersebut agar peserta didik 

tidak merasa bingung dan lebih memahami iklan baris yang akan diparafrase. 

Selain hasil observasi dan jurnal, untuk mendapatkan data nontes 

penelitian ini juga menggunakan instrumen wawancara. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan pada siklus I, peserta didik mengatakan bahwa mereka 
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berminat dengan pembelajaran memparafrase lisan. Bahkan ada peserta didik 

yang mengatakan bahwa kegiatan memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dapat melatih mental dan cara pengucapan ketika berbicara. 

Peserta didik yang lain ada yang mengatakan pula bahwa pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan sangat menarik karena 

mereka bisa berlatih menjadi seorang agen penjualan. Sebagian besar peserta 

didik juga merasa terbantu dengan media iklan baris yang digunakan. Dengan 

media tersebut, peserta didik merasa lebih memiliki acuan untuk memparafrase 

lisan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada siklus II, dapat diketahui 

bahwa telah terjadi perubahan perilaku ke arah yang positif pada peserta didik. 

Sebagian besar peserta didik merasa kesulitan yang mereka alami pada 

pembelajaran siklus I sudah berkurang. Meskipun masih ada peserta didik yang 

mengalami kesulitan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat peserta didik merasa 

tidak tertarik dengan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 

Data nontes yang lain juga diperoleh dari hasil dokumentasi foto. Selain 

digunakan sebagai bukti visual penelitian yang telah dilakukan, dokumentasi foto 

ini juga digunakan untuk memperlihatkan bagaimana kondisi kelas selama 

pembelajaran memparafrase lisan. Berdasarkan dokumentasi foto, juga dapat 

dilihat perubahan perilaku peserta didik pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I 

keadaan kelas cenderung kurang kondusif, terlebih lagi pada saat pelaksanaan 

game akademik dan turnamen akademik. Akan tetapi, pada siklus II keadaan kelas 
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lebih kondusif dan tertib. Untuk mengetahui perbedaan kondisi kelas dan peserta 

didik pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada hasil dokumentasi foto berikut. 

 

 

Gambar 4.10 Aspek Sikap Hormat Pada Guru Siklus I dan Siklus II 
 

 Pada gambar 4.10 tersebut terlihat perubahan perilaku peserta didik dari 

siklus I dan siklus II. Foto tersebut diambil ketika guru menyampaikan materi 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan iklan baris. Pada 

gambar A (siklus I) terlihat seorang peserta didik laki-laki yang justru mengobrol 

dengan teman di sampingnya ketika guru sedang menyampaikan materi pelajaran, 

sedangkan pada gambar B (siklus II) peserta didik tersebut memperhatikan guru 

dengan seksama ketika guru menyampaikan materi. Gambar tersebut 

menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang positif dari peserta didik laki-laki 

tersebut. 

10a 10b 
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Gambar 4.11 Aspek Sikap Hormat Pada Guru S I dan S II 

 Pada gambar 11a dan 11b tersebut terlihat perbedaan antara siklus I dan 

siklus II. Pada gambar 11a terlihat seorang peserta didik yang bercanda dengan 

temannya yang lain ketika peserta didik lainnya aktif berdiskusi. Kemudian pada 

siklus II peserta didik tersebut tidak lagi bercanda ketika teman yang lain 

berdiskusi. Peserta didik tersebut turut aktif dalam pembelajaran memparafrase 

lisan. Peserta didik tersebut juga aktif mencatat materi yang dijelaskan guru. 

 

 

Gambar 4.12 Aspek Keaktifan Pada SI dan SII 

11a  11b 

12a  12b 
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 Gambar 12a menunjukkan dua orang peserta didik yang tidak melakukan 

kegiatan diskusi. Selama kegiatan diskusi, kedua peserta didik tersebut justru 

melamun. Gambar tersebut diambil ketika peserta didik melakukan kegiatan 

diskusi sebelum dilaksanakan game akademik siklus I. Kemudian pada 

pembelajaran siklus II peserta didik tersebut sudah mulai aktif berdiskusi. 

Meskipun peserta didik tersebut tidak menanggapi maupun memberikan kritik 

terhadap teman satu kelompoknya. Akan tetapi, dengan bersikap tertib selama 

kegiatan diskusi sudah menunjukkan perubahan yang bagus. 

 

 

Gambar 4.13 Aspek Kerja Sama Pada SI dan SII 

 Gambar 13a dan 13b tersebut diambil ketika peserta didik melakukan 

kegiatan game akademik. Pada gambar 13a terlihat seorang peserta didik putri 

yang berjalan. Padahal teman-teman satu kelompoknya sedang melakukan game 

akademik untuk menentukan peserta didik yang memperoleh skor tertinggi dan 

menjadi perwakilan untuk mengikuti turnamen akademik. Pada siklus II, yaitu 

pada gambar 13b peserta didik tersebut sudah mulai tertib mengikuti kegiatan 

game akademik. 

13a 13b 
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Gambar 4.14 Aspek Tanggung Jawab Pada SI dan SII 

 Dari gambar 14 tersebut, dapat dilihat perbedaan pada gambar 14a dan 

14b. Pada gambar 14a terlihat ada seorang peserta didik yang tidak 

memperhatikan teman satu kelompoknya yang sedang memparafrase lisan, 

sedangkan pada gambar 14b peserta didik tersebut terlihat memperhatikan dan 

menilai teman satu kelompoknya yang sedang memparafrase lisan. Kedua gambar 

terbut diambil ketika peserta didik melakukan kegiatan turnamen akademik. 

 Dari data hasil nontes dapat diketahui bahwa peserta didik mengalami 

perubahan perilaku ke arah yang positif. Peserta didik terlihat bersungguh-

sungguh mengikuti pembelajaran memaparafrase lisan. Terlebih lagi pada 

kegiatan game akademik dan turnamen akademik. Pada siklus I, sebagian peserta 

didik tidak memperhatikan temannya yang sedang mempresentasikan hasil 

parafrase lisan mereka. Akan tetapi, pada siklus II peserta didik memperhatikan 

setiap kali ada peserta didik lain yang memparafrase lisan. Mereka dengan 

sungguh-sungguh menilai setiap hasil parafrase lisan peserta didik lain. Dengan 

14a 14b 
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demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 

media iklan baris dapat meningkatkan keterampilan memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan peserta didik kelas XI AP SMK PSM 

Randublatung. Selain itu, terjadi pula perubahan perilaku peserta didik ke arah 

yang positif, peserta didik lebih percaya diri memparafrase iklan baris menjadi 

wacana eksplanasi lisan di hadapan teman-temannya yang lain, dan peserta didik 

juga lebih bersemangat mengikuti pembelajaran memparafrase lisan. 

 Menurut Slavin (2008:122), model pembelajaran kooperatif bertujuan 

untuk mengetahui secara detail perkembangan perilaku peserta didik, namun 

model pembelajaran kooperatif tidak sekadar belajar dalam kelompok. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengatur peserta didik 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT bertujuan melatih peserta didik bekerja 

sama dalam tim. Hal itu terbukti dapat tercapai, antara lain melalui perubahan 

perilaku peserta didik yang tidak lagi melamun pada saat kegiatan diskusi, peserta 

didik juga aktif dalam kegiatan turnamen akademik, serta bersikap hormat kepada 

guru selama pembelajaran memparafrase iklan baris di kelas. 

 

 

 

 

 



148 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan pada bab IV di muka, maka  

dapat disimpulkan sebagai berikut ini. 

1) Proses pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dalam konteks bekerja kelas XI AP SMK PSM Randublatung 

menggunakan model kooperatif tipe TGT dan pada siklus I kurang kondusif. 

Hal tersebut terjadi karena peserta didik belum mampu memparafrase dengan 

baik. Peserta didik juga banyak yang tidak memperhatikan penjelasan dari 

guru, misalnya: ada peserta didik yang mengobrol dengan teman sebangku, 

mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain, dan mengganggu temannya yang 

sedang presentasi. Selanjutnya, pada siklus II keterampilan memparafrase 

iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks bekerja sudah 

lebih baik karena peserta didik sudah memperhatikan penjelasan dari guru 

dengan seksama. Peserta didik juga tidak mengobrol dengan teman sebangku 

dan aktif memberikan tanggapan kepada teman yang melakukan presentasi. 

Dengan demikian pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan  dalam konteks bekerja melalui model kooperatif tipe TGT 

pada siklus II pun menjadi lebih kondusif. 

2) Keterampilan memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan  

dalam konteks bekerja kelas XI AP SMK PSM Randublatung setelah 
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mengikuti pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT 

mengalami peningkatan. Hasil analisis data dari tes prasiklus, siklus I, dan 

siklus II menunjukkan peningkatan nilai rata-rata memparafrase iklan baris 

menjadi wacana eksplanasi lisan  dalam konteks bekerja yang cukup baik. 

Hasil prasiklus menunjukkan rata-rata sebesar 58,73, dan pada siklus I 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 64,43 setelah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan  

dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT melalui 

media iklan baris. Dari data prasiklus ke siklus I terjadi peningkatan nilai 

rata-rata sebesar 5,63%. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 71,43. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

7,21%. Jadi, model pembelajaran kooperatif tipe TGT terbukti dapat 

meningkatkan pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana 

eksplanasi lisan dalam konteks bekerja. 

3) Peningkatan hasil tes juga diikuti dengan perubahan tingkah laku peserta 

didik kelas XI AP SMK PSM Randublatung ke arah yang lebih baik setelah 

mengikuti pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan dalam konteks bekerja menggunakan model kooperatif tipe TGT. Hal 

tersebut dapat diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Perubahan tingkah laku peserta 

didik dapat dilihat secara jelas pada saat pembelajaran memparafrase iklan 

baris menjadi wacana eksplanasi lisan, yang semula pada siklus I peserta 
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didik masih banyak yang berperilaku negatif, antara lain: tidak 

memperhatikan penjelasan guru, mengobrol dengan teman sebangku, dan 

mengerjakan tugas mata pelajaran lain, pada siklus II perilaku tersebut sudah 

tidak dilakukan lagi oleh peserta didik. Bahkan peserta didik menjadi lebih 

aktif menanggapi presentasi teman satu kelompoknya. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan 

kepada guru Bahasa Indonesia sebagai berikut ini. 

1) Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan 

dalam pembelajaran memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi 

lisan agar dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan peserta didik, 

sekaligus memberikan pengalaman pada peserta didik tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT yang digunakan ketika pembelajaran 

memparafrase iklan baris menjadi wacana eksplanasi lisan dalam konteks 

bekerja. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Sekolah  : SMK PSM Randublatung 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI AP/ II 

Alokasi Waktu : 4 X 50 menit (2 kali pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat Madya 

B. Komputensi Dasar 

 2.6 Membuat parafrase lisan dalam konteks bekerja 

C. Indikator 

1. Menentukan langkah-langkah memparafrase lisan. 

2. Memparafrase lisan dalam konteks bekerja berdasarkan iklan baris yang 

dipilih. 

3. Mempresentasikan hasil parafrase lisan berdasarkan iklan baris yang dipilih. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu memparafrase secara lisan dalam konteks bekerja 

berdasarkan media iklan baris dan mempresentasikan di kelas. 

E. Materi Pelajaran 

1. Pengertian Memparafrase Lisan 

2. Hakikat Konteks Bekerja 

3. Langkah-Langkah Memparafrase Lisan 

4. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memparafrase Lisan dalam Konteks 

Bekerja. 

F. Metode Pembelajaran 
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1. Model pembelajaran: Model Kooperatif Tipe TGT 

2. Metode/ Teknik: Ceramah, Demonstrasi, Diskusi, Penugasan. 

 

G. Skenario Pembelajaran 

 

No. Kegiatan Waktu Metode 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan I 

Kegiatan awal: 

a. Guru mengkondisikan peserta didik 

dengan bertanya jawab sekilas tentang 

parafrase lisan. 

b. Guru memberikan motivasi dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

Kegiatan inti: 

a. Peserta didik menyimak contoh video 

memparafrase lisan (eksplorasi). 

b. Peserta didik berdiskusi mengenai 

hakikat memparafrase lisan 

berdasarkan contoh video yang telah 

disimak (eksplorasi, kerja sama). 

c. Peserta didik berdiskusi mengenai 

hakikat konteks bekerja berdasarkan 

contoh video memparafrase lisan 

(eksplorasi). 

d. Peserta didik memilih satu iklan baris 

yang akan diparafrase secara lisan 

(elaborasi). 

e. Peserta didik berkelompok (4 – 5 

peserta didik dalam setiap kelompok) 

 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

Inkuiri 

 

 

Diskusi 

 

 

Diskusi 

 

Diskusi 

 

 

Diskusi 
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3. 

(elaborasi, kerja sama). 

f. Secara berkelompok peserta didik 

berdiskusi mengenai langkah-langkah 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

g. Setiap peserta didik bertanggung 

jawab untuk memparafrase lisan iklan 

baris yang telah dipilih (elaborasi). 

h. Salah satu perwakilan kelompok dari 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil parafrase 

lisan di depan kelas. Teman-teman 

yang lain memberikan tanggapan 

menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar (konfirmasi) 

Kegiatan penutup: 

a. Peserta didik membuat simpulan 

mengenai pembelajaran memparafrase 

lisan. 

b. Guru memberikan penguatan atas 

simpulan yang telah dibuat peserta 

didik. 

c. Guru memberikan tugas rumah 

kepada peserta didik untuk berlatih 

memparafrase lisan. 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

Inkuiri 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

1. 

 

 

 

 

Pertemuan II 

Kegiatan awal: 

a. Guru membahas pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja pada saat pertemuan I. 

b. Guru memberikan motivasi dan 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

Kegiatan inti: 

a. Peserta didik berkelompok sesuai 

dengan kelompok pada pertemuan I 

(kelompok awal) (elaborasi, kerja 

sama). 

b. Guru membagikan lembar penilaian 

kepada setiap peserta didik agar setiap 

peserta didik dapat menilai teman 

yang lain dengan jujur dan objektif 

(elaborasi). 

c. Peserta didik menyiapkan meja 

profesi yang akan diguanakan sebagai 

meja turnamen untuk turnamen 

akademik kelompok (kerja sama). 

d. Setiap perwakilan kelompok dari 

masing-masing kelompok bergabung 

dalam meja profesi sesuai dengan 

kesepakatan kelompok masing-

masing (elaborasi, kerja sama). 

e. Setiap perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil parafrase 

lisan mereka secara bergantian di 

meja profesi, teman dari kelompok 

lain secara jujur dan objektif 

memberikan tanggapan dan 

memberikan penilaian pada lembar 

penilaian yang telah dibagikan 

(konfirmasi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

Demonstrasi 
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3. 

f. Setiap perwakilan dari meja profesi 

yang mendapat skor tertinggi 

bergabung dengan perwakilan 

kelompok dari meja profesi yang lain 

yang mendapat skor tertinggi pula 

(elaborasi). 

g. Setiap perwakilan kelompok yang 

mendapatkan skor tertinggi pada meja 

profesi  kembali melakukan turnamen 

akademik dengan peserta didik yang 

mendapat skor tertinggi dari meja 

profesi lain (elaborasi, sportif). 

h. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang memperoleh 

skor tertinggi (konfirmasi). 

Kegiatan penutup: 

a. Guru dan peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran hari ini 

(konfirmasi). 

b. Guru dan peserta didik membuat 

refleksi pembelajaran hari ini. 

c. Guru memberikan tugas rumah 

kepada peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Diskusi 

 

Penugasan 

 

H. Media Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran: Iklan Baris dan Contoh Video Parafrase Iklan Baris Ke 

dalam Wacana Lisan. 

2. Sumber Belajar: Buku Teks Bahasa Dan Sastra IndonesiaUntuk SMK Karya 

Muhammad Rohmadi dan Yuli Kusumawati (BSE), Modul Pembelajaran 

Memparafrase Lisan. 
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I. Penilaian 

Penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa penilaian tes praktik 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja di depan kelas secara individu. 

Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

J. Pedoman Penilaian 

Pedoman Penilaian Memparafrase Lisan dalam Konteks Bekerja 

No Aspek yang Dinilai 
Skor 

Bobot Skor 
Maksimal 1 2 3 4 5 

 Aspek Kebahasaan: 
1. Kesesuaian wacana 

parafrase dengan wacana 
iklan baris 

     
4 20 

2. Ketepatan pilihan kata 
atau diksi 

     3 15 

3. Keruntutan kalimat      3 15 

 Aspek Nonkebahasaan: 

1. Sikap ketika berbicara      2 10 
2. Mimik dan gestur      3 15 
3.  Ketepatan nada, tekanan, 

jeda, dan intonasi 
     

3 15 

4. Ketepatanlafal      2 10 
Jumlah      20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 
 

Kriteria Penilaian Memparafrase Lisan dalam Konteks Bekerja 

N
o. Aspek Penilaian Skor Deskriptor Kategori 

1.  Kesesuaian 
wacana 

 parafrase dengan 
wacana iklan 
baris, memenuhi 
lima komponen 
iklan baris: 

(a) aktivitas, 
(b) persuasif, 
(c) produk 

yang 
diiklankan, 

(d) spesifikasi 
produk, 

(e) identitas 
pengiklan) 

5 
Wacana parafrase  
memenuhi seluruh komponen iklan 
baris 

Sangat 
baik 

4 
Wacana parafrase memenuhi empat 
komponen iklan baris (komponen 
b, c, d, dan e) 

Baik 

3 
Wacana parafrase memenuhi tiga 
komponen iklan baris (komponen c, 
d, dan e) 

Cukup 

2 
Wacana parafrase memenuhi dua 
komponen iklan baris (komponen c 
dan d) 

Kurang 

1 
Wacana parafrase memenuhi satu 
komponen iklan baris (komponen 
d) 

Sangat 
kurang 

3. Pemilihan kata 
atau diksi 5 Tidakadakesalahanpemilihan kata. Sangat 

baik 

4 
Pilihan kata ataudiksi yang 
digunakanterdapat 1-2kesalahan 

Baik  

3 

Pilihan kata ataudiksi yang 
digunakanterdapat 3-4 kesalahan 

Cukup 

2 Pilihan kata ataudiksi yang 
digunakanterdapat 5-6 kesalahan 

Kurang 

1 
Terdapatlebihdarienamkesalahandal
ampemilihan kata yang digunakan 
 

Sangat 
kurang 

4. Keruntutan 
kalimat 
a. 
polaurutanfungsi, 
b. diksi yang tepat, 
c. logis, 
d. tidakambigu, 
dan 
e. komunikatif 

5 
Berbicara dengan kalimat yang 
runtut, memenuhisemua unsur. 

Sangat 
baik 

4 
Berbicaradengankalimat yang 
runtuthanyamemenuhiempatunsure 
(unsur a, c, d, dan e) 

Baik 

3 
Berbicaradengankalimat yang 
cukupruntut, memenuhitigaunsur 
(unsur c, d, dan e) 

Cukup 

2 Berbicaradengankalimat yang Kurang 
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kurangruntut, 
hanyamemenuhiduaunsure (unsur c 
dan d) 

1 
Berbicaradengankalimat yang 
tidakruntut, 
hanyamemenuhisatuunsur(unsur c) 

Sangat 
kurang 

5. Sikap ketika 
berbicara 
(memenuhi prinsip 
kesantunan: 
a. Ketimbangrasaan 
b. Kemurahhatian 
c. Keperkenaan 
d. Kerendahhatian 
e. Kesetujuan 

5 
 

Peserta didik bersikap sangat sopan 
ketika berbicara (memenuhi semua 
prinsip kesantunan) 

Sangat 
baik 
 

4 

peserta didik bersikap 
 sopan ketika berbicara (memenuhi 
empat prinsip kesantunan: a, c, d, 
dan e) 

Baik 

3 

peserta didik bersikap cukup sopan 
ketika 
 berbicara (memenuhi tiga prinsip: 
c, d, dan e) 

Cukup 

2 
Peserta didik bersikap kurang sopan 
ketika berbicara (memenuhi dua 
prinsip: c dan d) 

Kurang 

1 
Peserta didik bersikap tidak sopan 
ketika berbicara (memenuhi satu 
prinsip: d) 

Sangat 
kurang 

6. Mimik dan gestur 
(ekspresif 
meliputi: 
a. Memuji 
b. Mengucapkan 

terima kasih 
c. Mengucapkan 

selamat 
d. Menyanjung 
e. Mengkritik) 
 
 

5 

Mimik sangat sesuai 
 dengan topik yang dibicarakan dan 
gestur tidak berlebihan (memenuhi 
semua unsur ekspresif) 

Sangat 
baik 

4 

Mimik sesuai dengan topik yang 
dibicarakan dan gestur yang baik 
(memenuhi empat unsur: a, b, c, 
dan d) 

Baik 

3 

Mimik cukup sesuai dengan topik 
yang dibicarakan dan gestur cukup 
baik (memenuhi tiga unsur: a, b, 
dan d) 

Cukup 

2 

Mimik kurang sesuai dengan topik 
yang dibicarakan dan gestur yang 
berlebihan (memenuhi dua unsur: a 
dan d) 

Kurang 

1 

Mimik tidak sesuai dengan topik 
yang dibicarakan dan gestur yang  
sangat berlebihan (memnuhi satu 
unsur: e) 

Sangat 
kurang 
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7. Ketepatan nada, 
tekanan, jeda, 
 intonasi, 
komunikatif 

5 

Berbicaradengan nada, tekanan, 
jeda, intonasi yang 
 tepat dan komunikatif 

Sangat 
baik 

4 
Hanyamemenuhiempat unsur 
(tekanan, jeda, intonasi, dan 
komunikatif) 

Baik 

3 
Hanyamemenuhitigaunsur (jeda, 
intonasi, dan komikatif) 

Cukup 

2 
Hanyamemenuhiduaunsur (nada 
dan intonasi) 

Kurang 

1 Hanyamemenuhisatuunsur 
(intonasi) 

Sangat 
kurang 

8. Ketepatan lafal 
5 

Berbicara dengan lafal yang 
sangat tepat, hanya kata yang salah 

Sangat 
baik 

4 Salah melafalkan 2-3 kata Baik 
3 Salah melafalkan 4-5 kata Cukup 
2 Salah melafalkan 6 kata Kurang 

1 Salah melafalkanlebihdarienam 
kata 

Sangat 
kurang 

 

Penentuan nilai akhir dilaksanakan menurut rumus berikut ini: 

NA= 
S   

S  M
X 100 

Kategori Penilaian Kemampuan Memparafrase Lisan dalam Konteks 
Bekerja 

No. Rentang Skor Kategori 
1. 85 – 100 Sangat Baik 
2. 70 – 84 Baik 
3. 60 – 69 Cukup 
3. 50 – 59 Kurang 
4. ≤ 50 Sangat kurang 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

Sekolah  : SMK PSM Randublatung 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : XI AP/ II 

Alokasi Waktu : 4 X 50 menit (2 kali pertemuan) 

 

K. Standar Kompetensi 

2. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat Madya 

L. Komputensi Dasar 

 2.6 Membuat parafrase lisan dalam konteks bekerja 

M. Indikator 

4. Menentukan langkah-langkah memparafrase lisan. 

5. Memparafrase lisan dalam konteks bekerja berdasarkan iklan baris yang 

dipilih. 

6. Mempresentasikan hasil parafrase lisan berdasarkan iklan baris yang dipilih. 

N. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu memparafrase secara lisan dalam konteks bekerja 

berdasarkan media iklan baris dan mempresentasikan di kelas. 

O. Materi Pelajaran 

5. Pengertian Memparafrase Lisan 

6. Hakikat Konteks Bekerja 

7. Langkah-Langkah Memparafrase Lisan 

8. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memparafrase Lisan dalam Konteks 

Bekerja. 
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P. Metode Pembelajaran 

3. Model pembelajaran: Model Kooperatif Tipe TGT 

4. Metode/ Teknik: Ceramah, Demonstrasi, Diskusi, Penugasan. 

 

Q. Skenario Pembelajaran 

 

No. Kegiatan Waktu Metode 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan I 

Kegiatan awal: 

c. Guru mengkondisikan peserta didik 

dengan bertanya jawab sekilas tentang 

parafrase lisan. 

d. Guru memberikan motivasi dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

Kegiatan inti: 

i. Peserta didik menyimak contoh video 

memparafrase lisan (eksplorasi). 

j. Peserta didik berdiskusi mengenai 

hakikat memparafrase lisan 

berdasarkan contoh video yang telah 

disimak (eksplorasi, kerja sama). 

k. Peserta didik berdiskusi mengenai 

hakikat konteks bekerja berdasarkan 

contoh video memparafrase lisan 

(eksplorasi). 

l. Peserta didik berdiskusi 

mengidentifikasi sikap orang yang 

memparafrase lisan berdasarkan 

contoh video memparafrase lisan yang 

 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

Inkuiri 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Diskusi 
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3. 

telah di simak (eksplorasi, kerja 

sama). 

m. Peserta didik memilih satu iklan baris 

yang akan diparafrase secara lisan 

(elaborasi). 

n. Peserta didik berkelompok (4 – 5 

peserta didik dalam setiap kelompok) 

(elaborasi, kerja sama). 

o. Peserta didik mendata kata-kata dalam 

iklan baris yang sulit dipahami. 

p. Secara berkelompok peserta didik 

berdiskusi mengenai langkah-langkah 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

q. Setiap peserta didik bertanggung 

jawab untuk memparafrase lisan iklan 

baris yang telah dipilih (elaborasi). 

r. Salah satu perwakilan kelompok dari 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil parafrase 

lisan di depan kelas. Teman-teman 

yang lain memberikan tanggapan 

menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar (konfirmasi) 

Kegiatan penutup: 

d. Peserta didik membuat simpulan 

mengenai pembelajaran memparafrase 

lisan. 

e. Guru memberikan penguatan atas 

simpulan yang telah dibuat peserta 

didik. 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

Diskusi 

 

Demonstrasi 

 

Diskusi 

Penugasan 
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f. Guru memberikan tugas rumah 

kepada peserta didik untuk berlatih 

memparafrase lisan. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan II 

Kegiatan awal: 

c. Guru membahas pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja pada saat pertemuan I. 

d. Guru memberikan motivasi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja. 

Kegiatan inti: 

i. Peserta didik berkelompok sesuai 

dengan kelompok pada pertemuan I 

(kelompok awal) (elaborasi, kerja 

sama). 

j. Guru membagikan lembar penilaian 

kepada setiap peserta didik agar setiap 

peserta didik dapat menilai teman 

yang lain dengan jujur dan objektif 

(elaborasi). 

k. Peserta didik menyiapkan meja 

profesi yang akan diguanakan sebagai 

meja turnamen untuk turnamen 

akademik kelompok (kerja sama). 

l. Setiap perwakilan kelompok dari 

masing-masing kelompok bergabung 

dalam meja profesi sesuai dengan 

kesepakatan kelompok masing-

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Diskusi 
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3. 

masing (elaborasi, kerja sama). 

m. Setiap perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil parafrase 

lisan mereka secara bergantian di 

meja profesi, teman dari kelompok 

lain secara jujur dan objektif 

memberikan tanggapan dan 

memberikan penilaian pada lembar 

penilaian yang telah dibagikan 

(konfirmasi). 

n. Setiap perwakilan dari meja profesi 

yang mendapat skor tertinggi 

bergabung dengan perwakilan 

kelompok dari meja profesi yang lain 

yang mendapat skor tertinggi pula 

(elaborasi). 

o. Setiap perwakilan kelompok yang 

mendapatkan skor tertinggi pada meja 

profesi  kembali melakukan turnamen 

akademik dengan peserta didik yang 

mendapat skor tertinggi dari meja 

profesi lain (elaborasi, sportif). 

p. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang memperoleh 

skor tertinggi (konfirmasi). 

Kegiatan penutup: 

d. Guru dan peserta didik menyimpulkan 

hasil pembelajaran hari ini 

(konfirmasi). 

e. Guru dan peserta didik membuat 

refleksi pembelajaran hari ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Diskusi 
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f. Guru memberikan tugas rumah 

kepada peserta didik. 

Penugasan 

 

R. Media Pembelajaran 

3. Media Pembelajaran: Iklan Baris dan Contoh Video Parafrase Iklan Baris Ke 

dalam Wacana Lisan. 

4. Sumber Belajar: Buku Teks Bahasa Dan Sastra Indonesia Untuk SMK Karya 

Muhammad Rohmadi dan Yuli Kusumawati (BSE), Modul Pembelajaran 

Memparafrase Lisan. 

S. Penilaian 

Penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa penilaian tes praktik 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja di depan kelas secara individu. 

Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

T. Pedoman Penilaian 

Pedoman Penilaian Memparafrase Lisan dalam Konteks Bekerja 

No Aspek yang Dinilai 
Skor 

Bobot Skor 
Maksimal 1 2 3 4 5 

 Aspek Kebahasaan: 

1. Kesesuaian wacana 
parafrase dengan wacana 
iklan baris 

     
4 20 

2. Ketepatan pilihan kata 
atau diksi 

     3 15 

3. Keruntutan kalimat      3 15 

 Aspek Nonkebahasaan: 

1. Sikap ketika berbicara      2 10 
2. Mimik dan gestur      3 15 
3.  Ketepatan nada, tekanan, 

jeda, dan intonasi 
     

3 15 

4. Ketepatanlafal      2 10 
Jumlah      20 100 
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Kriteria Penilaian Memparafrase Lisan dalam Konteks Bekerja 

No
. Aspek Penilaian Skor Deskriptor Kategori 

1.  Kesesuaian 
wacana 

 parafrase dengan 
wacana iklan 
baris, memenuhi 
lima komponen 
iklan baris: 

(f) aktivitas, 
(g) persuasif, 
(h) produk 

yang 
diiklankan
, 

(i) spesifikasi 
produk, 

(j) identitas 
pengiklan) 

5 
Wacana parafrase  
memenuhi seluruh komponen iklan 
baris 

Sangat 
baik 

4 
Wacana parafrase memenuhi empat 
komponen iklan baris (komponen 
b, c, d, dan e) 

Baik 

3 
Wacana parafrase memenuhi tiga 
komponen iklan baris (komponen c, 
d, dan e) 

Cukup 

2 
Wacana parafrase memenuhi dua 
komponen iklan baris (komponen c 
dan d) 

Kurang 

1 

Wacana parafrase memenuhi satu 
komponen iklan baris (komponen 
d) 

Sangat 
kurang 

3. Pemilihan kata 
atau diksi 5 Tidak ada kesalahan pemilihan 

kata. 
Sangat 
baik 

4 
Pilihan kata atau diksi yang 
digunakan terdapat 1-2 kesalahan 

Baik  

3 

Pilihan kata atau diksi yang 
digunakan terdapat 3-4 kesalahan 

Cukup 

2 Pilihan kata atau diksi yang 
digunakan terdapat 5-6 kesalahan 

Kurang 

1 

Terdapat lebih dari enam kesalahan 
dalam pemilihan kata yang 
digunakan 
 

Sangat 
kurang 

4. Keruntutan 
kalimat 
a. pola urutan 
fungsi, 
b. diksi yang 
tepat, 
c. logis, 
d. tidak ambigu,  

5 
Berbicara dengan kalimat yang 
runtut, memenuhi semua unsur. 

Sangat 
baik 

4 
Berbicara dengan kalimat yang 
runtut hanya memenuhi empat 
unsure (unsur a, c, d, dan e) 

Baik 

3 Berbicara dengan kalimat yang 
cukup runtut, memenuhi tiga unsur 

Cukup 
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e. komunikatif (unsur c, d, dan e) 

2 
Berbicara dengan kalimat yang 
kurang runtut, hanya memenuhi 
dua unsure (unsur c dan d) 

Kurang 

1 
Berbicara dengan kalimat yang 
tidak runtut, hanya memenuhi satu 
unsur (unsur c) 

Sangat 
kurang 

5. Sikap ketika 
berbicara 
(memenuhi 
prinsip 
kesantunan: 
f. Ketimbangrasaa

n 
g. Kemurahhatian 
h. Keperkenaan 
i. Kerendahhatian 
j. Kesetujuan 

5 
 

Peserta didik bersikap sangat sopan 
ketika berbicara (memenuhi semua 
prinsip kesantunan) 

Sangat 
baik 
 

4 

peserta didik bersikap 
 sopan ketika berbicara (memenuhi 
empat prinsip kesantunan: a, c, d, 
dan e) 

Baik 

3 

peserta didik bersikap cukup sopan 
ketika 
 berbicara (memenuhi tiga prinsip: 
c, d, dan e) 

Cukup 

2 
Peserta didik bersikap kurang sopan 
ketika berbicara (memenuhi dua 
prinsip: c dan d) 

Kurang 

1 
Peserta didik bersikap tidak sopan 
ketika berbicara (memenuhi satu 
prinsip: d) 

Sangat 
kurang 

6. Mimik dan gestur 
(ekspresif 
meliputi: 
f. Memuji 
g. Mengucapkan 

terima kasih 
h. Mengucapkan 

selamat 
i. Menyanjung 
j. Mengkritik) 
 
 

5 

Mimik sangat sesuai 
 dengan topik yang dibicarakan dan 
gestur tidak berlebihan (memenuhi 
semua unsur ekspresif) 

Sangat 
baik 

4 

Mimik sesuai dengan topik yang 
dibicarakan dan gestur yang baik 
(memenuhi empat unsur: a, b, c, 
dan d) 

Baik 

3 

Mimik cukup sesuai dengan topik 
yang dibicarakan dan gestur cukup 
baik (memenuhi tiga unsur: a, b, 
dan d) 

Cukup 

2 

Mimik kurang sesuai dengan topik 
yang dibicarakan dan gestur yang 
berlebihan (memenuhi dua unsur: a 
dan d) 

Kurang 

1 

Mimik tidak sesuai dengan topik 
yang dibicarakan dan gestur yang  
sangat berlebihan (memnuhi satu 
unsur: e) 

Sangat 
kurang 
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7. Ketepatan nada, 
tekanan, jeda, 
 intonasi, 
komunikatif 

5 

Berbicara dengan nada, tekanan, 
jeda, intonasi yang 
 tepat dan komunikatif 

Sangat 
baik 

4 
Hanya memenuhi empat unsur 
(tekanan, jeda, intonasi, dan 
komunikatif) 

Baik 

3 
Hanya memenuhi tiga unsur (jeda, 
intonasi, dan komikatif) 

Cukup 

2 
Hanya memenuhi dua unsur (nada 
dan intonasi) 

Kurang 

1 Hanya memenuhi satu unsur 
(intonasi) 

Sangat 
kurang 

8. Ketepatan lafal 
5 

Berbicara dengan lafal yang 
sangat tepat, hanya kata yang salah 

Sangat 
baik 

4 Salah melafalkan 2-3 kata Baik 
3 Salah melafalkan 4-5 kata Cukup 
2 Salah melafalkan 6 kata Kurang 

1 Salah melafalkan lebih dari enam 
kata 

Sangat 
kurang 

 

Penentuan nilai akhir dilaksanakan menurut rumus berikut ini: 

NA= 
S   

S  M
X 100 

Kategori Penilaian Kemampuan Memparafrase Lisan dalam Konteks 
Bekerja 

No. Rentang Skor Kategori 
1. 85 – 100 Sangat Baik 
2. 70 – 84 Baik 
3. 60 – 69 Cukup 
3. 50 – 59 Kurang 
4. ≤ 50 Sangat kurang 
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Randublatung, Mei 2013 

 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

Whisnu Dwi A., S.Pd.     Ida Yuliana 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

SMK PSM Randublatung 

 

 

Pasiman, S.Pd. 
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Lampiran 3    DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS XI AP SMK PSM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Peserta Didik P/L Kode 
1 Adi Sutrisno L R-1 
2 Ahmad Sobirin L R-2 
3 Ahmad Yartono L R-3 
4 Amik Lenawati P R-4 
5 Ani Indah Sari P R-5 
6 Ayu Agustina P R-6 
7 Bayuk Wardanik L R-7 
8 Dian Ariska L R-8 
9 Doni Abdul R. L R-9 

10 Eka Suryaningtyas P R-10 
11 Febriana Tia R. P R-11 
12 Fitri Setya A. P R-12 
13 Hasim Mustofa L R-13 
14 Jicik Ningrum P R-14 
15 Lilis Puji Lestari P R-15 
16 Lukmi W. P R-16 
17 M. Abdul Jalil L R-17 
18 Nia Yuliatun P R-18 
19 Novita Eka P R-19 
20 Patimah P R-20 
21 Ririn Rudianti P R-21 
22 Rizal Putra R. L R-22 
23 Rofik Ali K. L R-23 
24 Saipul Adi L R-24 
25 Setya Rahayu P R-25 
26 Slamet Mustakim L R-26 
27 Sri Kartini P R-27 
28 Suherni P R-28 
29 Susi Ayu Lestari P R-29 
30 Taji Purwanto L R-30 
31 Tutik Indrawati P R-31 
32 Wahyunika L. P R-32 
33 Wulandari P R-33 
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Lampiran 4 

PEDOMAN PENILAIAN SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

No Responden Aspek Penilaian � Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 Angka Huruf 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 
1. R1          
2. R2          
3. R3          
4. R4   
5. R5          
6. R6          
7. R7          
8. R8          
9. R9          
10. R10          
11. R11          
12. R12          
13. R13          
14. R14          
15. R15          
16. R16          
17. R17          
18. R18          
19. R19          
20. R20          
21. R21          
22. R22          
23. R23          
24. R24          
25. R25          
26. R26          
27. R27          
28. R28          
29. R29          
30. R30          
31. R31          
32. R32          
33. R33          

 Jumlah          
 Rata-Rata          
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� Keterangan: 

1. Kesesuaian wacana parafrase dengan wacana asli. 

2. Ketepatan pilihan kata atau diksi. 

3. Keruntutan kalimat. 

4. Sikap ketika berbicara. 

5. Mimik dan gestur. 

6. Ketepatan nada, tekanan, jeda, dan intonasi. 

7. Ketepatanlafal. 
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Lampiran 5 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No Responden Aspek Observasi Keterangan  1 2 3 4 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (j) 
1. R1     1. Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dan merespon 

dengan antusias (bertanya, 

menanggapi, dan membuat 

catatan). 

2. Peserta didik aktif dalam 

kegiatan presentasi game 

akademik. 

3. Peserta didik memparafrase 

lisan dengan sangat baik 

dihadapan teman-temannya. 

4. Peserta didik aktif bertanya 

dan menanggapi presentasi 

teman lainnya. 

 

 

(√ ) Melakukan 

( - ) Midak melakukan 

2. R2     
3. R3     
4. R4     
5. R5     
6. R6     
7. R7     
8. R8     
9. R9     
10. R10     
11. R11     
12. R12     
13. R13     
14. R14     
15. R15     
16. R16     
17. R17     
18. R18     
19. R19     
20. R20 
21. R21     
22. R22     
23. R23     
24. R24     
25. R25     
26. R26     
27. R27     
28. R28     
29. R29     
30. R30     
31. R31     
32. R32     
33. R33     
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama   :  
Kelas/ Semester : XI AP/ II 
No. Absen  : 
 
1. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran memparafrase lisan? 

Berikan alasannya! 

Jawaban:  ...............................................................................................................  

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran memparafrase lisan dengan 

model kooperatif tipe TGT? 

Jawaban:  ...............................................................................................................  

3. Kesulitan apa saja yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 

memparafrase lisan dengan model kooperatif tipe TGT dan media iklan baris? 

Jawaban:  ...............................................................................................................  

4. Manfaat apa saja yang Anda peroleh dari media iklan baris yang digunakan 

dalam pembelajaran memparafrase lisan? Jelaskan! 

Jawaban:  ...............................................................................................................  

5. Apakah harapan Anda mengenai pembelajaran memparafrase lisan dalam 

konteks bekerja dengan model kooperatif tipe TGT dan media iklan baris? 

Jawaban:  ...............................................................................................................  
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Lampiran 5 

 

LEMBAR JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS I DAN II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Nama : 
Kelas/ Semester : XI AP/ II 
No. Absen : 
 
1. Hal apa saja yang membuat Anda tertarik dengan pembelajaran memperafrase 

lisan dalam konteks bekerja? 

Jawaban:  

 

2. Bagaimana pemahaman Anda terhadap penjelasan dari guru mengenai 

memparafrase lisan? 

Jawaban: 

 

3. Kesulitan apa saja yang Anda alami ketika memparafrase lisan dalam konteks 

bekerja? Apa penyebab dari kesulitan tersebut? 

Jawaban: 

 

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran memparafrase lisan 

dalam konteks bekerja pada hari ini dan manfaat apa saja yang Anda peroleh? 

Jawaban: 

 

5. Apakan pesan, kesan, dan saran Anda terhadap pembelajaran memparafrase 

lisan dalam konteks bekerja? 

Jawaban: 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Nama Guru Pamong : 

Kelas : 

 

1. Jelaskan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran memparafrase 

lisan dalam konteks bekerja dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT 

dan media iklan baris! 

Jawaban: 

 

 

2. Jelaskan respon peserta didik terhadap model kooperatif tipe TGT dan media 

iklan baris! 

Jawaban: 

 

 

3. Bagaimana keaktifan peserta didik terhadap proses pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja dengan menggunakan model 

kooperatif tipe TGT dan media iklan baris? 

Jawaban: 

 

 

4. Bagaimana respeon peserta didik terhadap game akademik yang dilakukan? 

Jawaban: 

 

 

5. Bagaimana situasi dan kondisi kelas ketika pembelajaran berlangsung? 

Jawaban: 



181 
 

 
 

Lampiran 5 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 
  Kegiatan yang didokumentasikan ketika proses pembelajaran 

memparafrase lisan dalam konteks bekerja dengan menggunakan model 

kooperatif tipe TGT dan media iklan baris meliputi: 

 
1. Ketika guru menyampaikan materi. 

2. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

3. Kegiatan peserta didik pada pembelajaran memparafrase lisan dalam 

konteks bekerja dengan model kooperatif tipe TGT dan media iklan baris. 

4. Kegiatan game akademik. 

5. Aktivitas peserta didik ketika presentasi. 
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Lampiran 6 

HASIL PENILAIAN PRASIKLUS 

No. Responden ASPEK PENILAIAN Nilai 
1 2 3 4 5 6  7 Angka Huruf 

1 R1 12 9 6 4 6 6 4 47 SK 
2 R2 12 6 6 6 9 9 6 54 K 
3 R3 12 12 9 4 6 9 6 58 K 
4 R4 16 9 9 6 12 9 6 67 C 
5 R5 12 12 9 4 12 6 4 59 K 
6 R6 16 12 12 6 9 12 8 75 B 
7 R7 12 9 9 4 9 9 6 58 K 
8 R8 16 9 9 6 9 6 6 61 C 
9 R9 12 9 9 6 9 6 4 55 K 
10 R10 12 9 9 4 6 9 4 53 K 
11 R11 12 12 9 6 9 12 4 64 C 
12 R12 16 9 9 4 9 6 4 57 K 
13 R13 12 12 12 6 9 6 6 63 C 
14 R14 12 9 12 6 6 12 6 63 C 
15 R15 12 9 12 6 9 9 6 63 C 
16 R16 12 12 9 6 12 9 8 68 C 
17 R17 16 12 9 6 12 12 8 75 B 
18 R18 12 6 9 6 9 6 4 52 K 
19 R19 16 6 6 6 6 9 6 55 K 
20 R20 16 9 9 4 9 9 6 62 C 
21 R21 12 6 9 6 9 9 4 55 K 
22 R22 16 6 9 4 9 9 6 59 K 
23 R23 8 9 6 6 6 6 4 45 SK 
24 R24 12 6 6 4 6 6 6 46 SK 
25 R25 12 6 9 6 9 9 6 57 K 
26 R26 12 9 6 4 9 6 6 52 K 
27 R27 16 6 6 6 9 9 8 60 C 
28 R28 12 6 9 6 6 9 6 54 K 
29 R29 16 9 9 6 9 9 6 64 C 
30 R30 8 9 9 6 6 9 8 55 K 
31 R31 12 9 6 6 6 9 6 54 K 
32 R32 16 9 12 6 9 9 8 69 C 
33 R33 16 9 9 6 12 9 8 69 C 

JUMLAH 436 291 288 178 282 279 194 1948  
RATA-RATA 13,21 8,82 8,73 5,39 8,55 8,45 5,88 59,0  
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Lampiran 7 

DAFTAR NILAI SIKLUS I 

No Responden Aspek Penilaian Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 Angka Huruf

1. R-1 12 12 9 4 6 9 4 56 K 
2. R-2 16 9 9 8 9 12 6 69 C 
3. R-3 12 9 9 6 9 12 8 65 C 
4. R-4 16 12 9 6 12 9 8 72 B 
5. R-5 16 9 9 8 9 12 8 71 B 
6. R-6 20 15 12 6 12 12 10 87 SB 
7. R-7 16 9 12 8 9 9 6 69 C 
8. R-8 16 9 12 8 9 12 6 72 B 
9. R-9 12 12 12 4 9 12 8 69 C 
10. R-10 12 12 9 6 9 6 6 60 C 
11. R-11 12 12 9 6 12 9 6 66 C 
12. R-12 16 12 9 6 9 9 6 67 C 
13. R-13 16 9 12 4 9 12 6 68 C 
14. R-14 12 9 12 6 6 9 6 60 C 
15. R-15 16 12 9 4 12 9 6 68 C 
16. R-16 16 6 9 6 12 9 6 64 C 
17. R-17 16 9 9 6 12 15 6 73 B 
18. R-18 16 9 12 6 9 9 6 67 C 
19. R-19 12 9 6 6 9 9 6 57 K 
20. R-20 16 9 6 6 9 12 6 64 C 
21. R-21 16 12 9 6 6 9 6 64 C 
22. R-22 12 9 12 4 6 9 6 58 K 
23. R-23 16 12 6 4 9 6 4 57 K 
24. R-24 12 9 6 4 6 6 6 49 SK 
25. R-25 12 9 12 4 9 12 6 64 C 
26. R-26 16 6 9 6 6 6 6 55 K 
27. R-27 16 9 9 4 9 9 6 62 C 
28. R-28 16 12 12 6 9 9 8 72 B 
29. R-29 12 12 6 4 9 9 6 58 K 
30. R-30 16 9 12 8 9 9 8 71 B 
31. R-31 12 9 12 6 9 6 8 62 C 
32. R-32 12 6 9 4 9 9 6 55 K 
33. R-33 12 9 9 4 6 9 6 55 K 

Jumlah 476 327 318 184 294 315 212 2126  
Rata-rata 14,42 9,91 9,64 5,58 8,91 9,55 6,42 64,42  
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Lampiran 8 

NILAI SIKLUS II 

No Responden Aspek Penilaian Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 Angka Huruf

1 R-1 12 9 12 8 12 9 6 68 C 
2 R-2 12 12 12 6 12 12 6 72 B 
3 R-3 12 12 9 6 15 12 10 76 B 
4 R-4 16 12 12 8 12 12 8 80 B 
5 R-5 16 15 9 4 9 12 8 73 B 
6 R-6 20 12 12 8 15 12 8 87 SB 
7 R-7 16 9 12 6 12 9 6 70 B 
8 R-8 16 12 9 6 15 6 6 70 B 
9 R-9 20 12 9 8 9 12 8 78 B 

10 R-10 16 12 9 6 9 12 6 70 B 
11 R-11 16 15 9 8 12 9 6 75 B 
12 R-12 16 12 15 6 9 12 8 78 B 
13 R-13 16 12 12 6 12 12 6 76 B 
14 R-14 16 9 9 8 12 9 8 71 B 
15 R-15 16 9 12 6 12 9 6 70 B 
16 R-16 16 9 9 10 6 12 8 70 B 
17 R-17 20 15 12 6 9 15 8 85 SB 
18 R-18 16 12 9 6 9 9 6 67 C 
19 R-19 12 9 12 6 12 9 8 68 C 
20 R-20 12 12 12 10 12 9 6 73 B 
21 R-21 16 9 12 6 15 6 6 70 B 
22 R-22 16 12 9 6 9 9 8 69 C 
23 R-23 16 9 6 6 6 6 6 55 K 
24 R-24 16 9 6 6 6 9 4 56 K 
25 R-25 12 9 9 4 6 15 8 63 C 
26 R-26 16 12 9 8 9 12 6 72 B 
27 R-27 16 12 9 6 9 9 6 67 C 
28 R-28 16 9 12 8 9 9 8 71 B 
29 R-29 16 9 6 6 15 12 8 72 B 
30 R-30 16 12 12 6 15 12 8 81 B 
31 R-31 12 9 12 10 12 9 6 70 B 
32 R-32 16 9 12 6 9 9 6 67 C 
33 R-33 16 12 9 6 9 9 6 67 C 

Jumlah 512 363 339 222 354 339 228 2357  
Rata-rata 15,52 11 10,27 6,73 10,73 10,27 6,91 71,42  
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