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SARI 

 

Handariyatun. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Petunjuk Melalui 
Pembelajaran Kooperatif Model Catatan Terbimbing (Guided Note Taking) 
Berbantuan Media Puzzle pada Peserta Didik Kelas VIII A MTs. YPI Klambu 
Grobogan. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Mimi Mulyani, 
M.Hum., Pembimbing II: Drs. Wagiran, M.Hum. 

 
Kata kunci: keterampilan menulis, menulis petunjuk, model kooperatif catatan 

terbimbing (guided note taking), media puzzle.  
 

Keterampilan menulis petunjuk peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu 
Grobogan masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya kreatifitas guru dalam 
mengajar. Selama pembelajaran menulis petunjuk, guru hanya mengandalkan metode 
ceramah dan pemberian tugas sehingga mengakibatkan peserta didik bosan dan tidak 
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Penyampaian materi secara monoton oleh 
guru juga membuat peserta didik menyepelekan dan memudahkan materi petunjuk, 
menganggap bahwa materi petunjuk ini sangat mudah sehingga penghayatan dan 
keseriusan terhadap pelajaran ini kurang. Penggunaan model kooperatif catatan 
terbimbing dan media puzzle untuk mengurangi tingkat kebosanan peserta didik selama 
proses pembelajaran. Selain itu juga supaya pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan 
tidak monoton.   

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses 
pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model 
catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle pada peserta didik 
kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan; (2) bagaimana peningkatan 
keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan 
terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII 
A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan; (3) bagaimana perubahan perilaku peserta 
didik pada keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model 
catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle pada peserta didik 
kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah (1)  
mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui 
pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan 
media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan; 
(2) mendeskripsikan peningkatan pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui 
pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan 
media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan; 
dan (3) mendeskripsikan perubahan perilaku terhadap pembelajaran keterampilan 
menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided 
note taking) berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI 
Klambu Kabupaten Grobogan.  
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Pelaksanaan penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas 
dengan dua siklus. Tiap-tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis petunjuk peserta didik 
kelas VIII A MTs. YPI Klambu Grobogan. Variabel yang diungkap dalam penelitian 
ini adalah keterampilan menulis petunjuk dan penggunaan model kooperatif catatan 
terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle. Pengambilan data penelitian 
ini menggunakan instrument tes dan nontes. Teknik analisis data dilakukan secara 
kuantitatif dan kualitatatif.  

Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model kooperatif catatan 
terbimbing berbantuan media puzzle ternyata dapat meningkatkan proses pembelajaran 
menulis petunjuk. Hasil keterampilan menulis petunjuk meningkat setiap tahap. Pada 
tahap prasiklus hasil rata-rata akhir menulis petunjuk adalah 64,2 dan termasuk 
kategori kurang. Pada siklus I meningkat sebesar 7,93 atau 10,99 % menjadi 72,13 dan 
termasuk dalam kategori cukup. Skor akhir yang  belum mencapai nilai KKM yaitu 75 
mengakibatkan adanya penelitian siklus II. Selain itu, masih terdapat peserta didik yang 
mendapat nilai dengan kategori kurang dan sikap negatif saat pembelajaran 
dilaksanakan. Pada siklus II, hasil keterampilan menulis petunjuk peserta didik  
meningkat sebesar 7,73 atau 9,67 % menjadi 79,86 dan termasuk dalam kategori baik. 
Setelah dilakukan penelitian siklus I dan siklus II, perubahan perilaku peserta didik 
menunjukkan ke arah yang positif. Peserta didik merasa senang dan lebih bersemangat 
dalam mengikuti pembelajaran menulis petunjuk. Selain itu, peserta didik juga lebih 
aktif dalam bertanya, lebih antusias dalam mengerjakan tugas kelompok, serta lebih 
mandiri dalam mengerjakan tugasnya.   

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar (1) guru mata 
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia menggunakan model kooperatif (guided note 
taking) dan media puzzle dalam pembelajaran menulis petunjuk, (2) guru hendaknya 
melatih peserta didik untuk gemar menulis atau memberi pelatihan terkait pembuatan 
kalimat efektif dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar, dan (3) peneliti-
peneliti lain hendaknya melakukan penelitian lanjutan terkait penelitian ini dengan 
aspek yang berbeda untuk memberikan keragaman mengenai pengajaran pembelajaran 
bahasa Indonesia dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.   
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto: 

1. Dengan kekuatan hati dan kemantapan iman, serta berbekal ilmu akan sangat 

mudah untuk meraih mimpi.  

2. Belajar itu adalah ibadah, berprestasi adalah dakwah.  

3. Rabbanaa Maa Khalaqta Hadzaa Baathilaa  

Artinya : “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia” 

(Q.S. Al-Imran : 191) 

 

Persembahan: 

1. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil serta 

doa. 

2. Almamaterku 

3. MTs. YPI Klambu Grobogan  

4. Teman-teman MEDP seperjuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pengajaran keterampilan dalam bahasa dan sastra Indonesia meliputi 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan 

tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apa yang diperoleh melalui menyimak, 

membaca, dan berbicara akan memberi masukan yang berharga untuk kegiatan 

menulis. Semakin banyak seseorang membaca, semakin banyak pula informasi 

yang didapat untuk bahan tulisan-tulisan yang dia tulis. Begitu pun juga dengan 

menyimak dan berbicara. Seperti yang dikemukakan oleh Yunus (2007:1.29), 

menulis sebagai aktivitas berbahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan berbahasa 

lainnya. Itu menandakan bahwa salah satu keterampilan bahasa yaitu menulis 

sangat berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang lain.    

Keterampilan bahasa tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan 

sendirinya. Seseorang dapat membaca karena sebelumnya sudah latihan membaca. 

Begitu juga dengan menulis, seseorang dapat menulis karena sebelumnya sudah 

latihan menulis. Tarigan (2008:1) mengemukakan bahwa keterampilan hanya dapat 

diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak pelatihan. Melatih 

keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir karena bahasa 

yang disampaikan seseorang merupakan cerminan dari apa yang dia pikirkan.   

Di antara keempat aspek bahasa, salah satunya adalah menulis. Dengan 

menulis seseorang akan menghasilkan suatu produk yang bentuknya tulisan. Produk 
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tersebut merupakan sebuah ekspresi dari para penulisnya, baik ekspresi senang, 

marah, semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Dengan menulis, seseorang dapat 

menghasilkan suatu karya atau hasil dia berekspresi. Sebagaimana pendapat 

Tarigan (2008: 3), menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Tulisan itulah yang merupakan sebuah produk hasil ekspresi dari penulis.   

Menulis merupakan kegiatan yang kompleks. Penulis dituntut untuk 

dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya dalam 

ragam bahasa tulis. Menyusun dan mengorganisasikan isi tulisan itulah yang 

biasanya merupakan kendala peserta didik dalam menulis.  

Berdasarkan hasil observasi mayoritas peserta didik kelas VIII A, 

mereka mengatakan bahwa menulis itu sulit. Sulit yang dimaksud adalah dalam hal 

menemukan ide dan merangkai kalimat dengan menggunakan bahasa efektif. Selain 

itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga belum mereka kuasai. Peserta 

didik cenderung menulis kalimat dengan menggunakan bahasa percakapan sehari-

hari, jadi terkadang tidak terstruktur.  

Pada pembelajaran bahasa, khususnya ranah kebahasaan, salah satu 

kompetensi dasar menulis adalah menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan 

urutan yang tepat dan menggunakan bahasa yang efektif. Ada beberapa indikator 

dalam kompetensi dasar tersebut, yaitu (1) mampu mendata urutan petunjuk 

melakukan sesuatu, (2) mampu menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan bahasa 

yang efektif, dan (3) mampu menyunting petunjuk.  

Pada indikator pertama yang harus dikuasai peserta didik adalah mampu 

mendata urutan petunjuk melakukan sesuatu. Peserta didik kelas VIII A belum 
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mampu untuk mendata secara keseluruhan petunjuk-petunjuk yang diberikan, 

terkadang data yang ditulis kurang lengkap atau pun terbalik (tidak urut). Ini 

disebabkan oleh tidak adanya media dalam pembelajaran sebagai sarana pembantu 

penyampaian pesan kepada peserta didik. Pemanfaatan media pembelajaran akan 

mempengaruhi tingkat pemahaman peserta didik, sebagaimana pendapat Muslich 

(2009:133), fungsi media pembelajaran di antaranya yaitu memudahkan 

pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran.  

Pada indikator kedua, peserta didik kelas VIII A belum mampu menulis 

petunjuk dengan menggunakan bahasa yang efektif. Hal ini karena pemahaman 

mereka terkait materi-materi kalimat efektif belum maksimal sehingga kalimat 

petunjuknya sulit untuk dipahami. Hal ini sesuai dengan pendapat Keraf (1997:35), 

supaya sebuah kalimat mudah dipahami dan maknanya dapat ditangkap oleh 

pembaca maka kalimat yang dipakai harus efektif. 

Pada indikator ketiga, peserta didik kelas VIII A belum mampu 

menyunting kalimat petunjuk dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

suntingan dan kalimat petunjuk yang dibuat peserta didik masih menggunakan kata-

kata yang tidak baku dan tidak efektif.  

Untuk bisa mencapai indikator tersebut, peserta didik harus berlatih 

dengan teratur. Guru juga harus mampu membimbing peserta didik dalam 

mengajarkan keterampilan menulis petunjuk secara mudah dengan menggunakan 

media dan model yang tepat dalam mengajar. 

Selain dengan peserta didik, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia juga diwawancarai terkait tingkat pemahaman peserta didik pada 
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keterampilan menulis petunjuk. Berdasarkan nilai harian dan nilai hasil prasiklus, 

nilai peserta didik belum dikatakan tuntas atau masih rendah karena belum 

mencapai standar ketuntasan yaitu 75. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia juga menyatakan bahwa hasil kerja peserta didik pada kompetensi dasar 

ini belum sesuai dengan indikator yang ditentukan. Maka dari itu, kompetensi dasar 

menulis petunjuk ini perlu dikaji supaya dapat meningkatkan tingkat pemahaman 

peserta didik.        

Secara sepintas pembelajaran menulis petunjuk terkesan mudah bagi 

peserta didik. Peserta didik hanya diberi perintah untuk membuat, menyusun, atau 

mengurutkan petunjuk-petunjuk yang diberikan guru. Peserta didik yang kurang 

aktif akan merasa bosan dengan situasi monoton tersebut, bahkan akan 

menyepelekan materi menulis petunjuk ini. Kebiasaan guru yang hanya 

menggunakan metode ceramah tanpa adanya media atau pun model pembelajaran 

menjadikan situasi monoton dan tidak bervariasi. Selain itu, metode ceramah juga 

terlalu membatasi peserta didik dalam berkreasi karena mereka hanya duduk dan 

mendengarkan penjelasan dari guru. Guru juga terkadang kurang begitu 

memperhatikan peserta didik sudah memahami materi yang dijelaskan atau belum 

sehingga tidak banyak peserta didik yang benar-benar paham dengan penjelasan 

tersebut. Inilah yang menyebabkan peserta didik tidak termotivasi untuk aktif 

dalam bertanya dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.     

Pada pembelajaran tersebut, peserta didik tidak hanya dituntut untuk 

dapat mengurutkan petunjuk dengan benar tetapi juga dapat merangkai kalimat 

petunjuk dengan menggunakan bahasa yang efektif. Hal ini dimaksudkan agar 
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pembaca dapat memahami perintah dari petunjuk tersebut. Penggunaan bahasa 

efektif inilah yang menjadi salah satu kesulitan peserta didik dalam pembelajaran 

menulis petunjuk. 

Untuk mengatasi problematika dalam pembelajaran menulis petunjuk 

perlu dilakukan upaya maksimal untuk membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik dan meningkatkan kemampuan menulis petunjuk yaitu dengan menggunakan 

media yang efektif. Sebagaimana Sudjana dan Rivai (1992:2) berpendapat bahwa 

media pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa 

dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, serta metode 

mangajar akan lebih bervariasi.   

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, media puzzle dapat 

dijadikan solusi dalam meningkatkan keterampilan menulis petunjuk pada peserta 

didik. Dalam hal ini, puzzle bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kognitif, 

melatih kesabaran, dan memperluas pengetahuan. Manfaat puzzle tersebut 

diharapkan mampu membantu peserta didik dalam menulis petunjuk secara urut 

dengan disertai bahasa yang efektif. 

Selain sebagai media pembelajaran, puzzle juga merupakan permainan 

yang sangat digemari dan dapat menuntun anak untuk dapat berpikir kreatif. Seperti 

yang dikemukakan oleh Suyatno (2005: 14), permainan yang tepat dapat membuat 

pembelajaran menyenangkan dan menarik, dapat menguatkan pembelajaran, dan 

bahkan menjadi semacam ujian. Merangkai puzzle membutuhkan kesabaran dan 



6 
 

 
 

ketelitian agar dapat ditemukan sebuah jawaban dari rangkaian puzzle yang telah 

tersusun.  

Untuk meningkatkan kemampuan menulis petujuk, selain media juga 

perlu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. 

Model pembelajaran tersebut yang nantinya akan merangsang peserta didik aktif 

dalam pembelajaran. Keaktifan peserta didik inilah yang akan memicu pemahaman 

yang kuat mengenai materi menulis petunjuk.  

Dalam hal ini, juga diperlukan model pembelajaran untuk memudahkan 

peserta didik dalam belajar, interaksi guru dan teman sekelas merupakan salah satu 

caranya. Interaksi antarteman sekelas dapat diwujudkan dalam bentuk belajar 

kelompok. Maka dari itu, model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat 

dijadikan salah satu sarana untuk mewujudkan kegiatan belajar peserta didik yang 

efektif dan membantu peserta didik dalam belajar dan berinteraksi dengan teman 

sekelas. Suprijono (2009: 58) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang 

bercirikan: (1) memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti, fakta, 

keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, (2) 

pengetahuan, nilai dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten menilai.           

Permasalahan dalam pembelajaran menulis petunjuk secara umum yaitu 

kurang adanya perhatian peserta didik terhadap penjelasan atau ceramah yang guru 

sampaikan. Kebiasaan peserta didik mengobrol saat guru berceramah seperti sudah 

menjadi kebudayaan mereka. Dalam hal ini, metode catatan terbimbing (Guided 

Note Taking) perlu diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran supaya 
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peserta didik dapat aktif saat guru menjelaskan. Model catatan terbimbing 

dikembangkan agar metode ceramah yang diberikan guru mendapat perhatian 

peserta didik. Sebagaimana pendapat Suprijono (2009:105), model pembelajaran 

lain yang dapat dikembangkan untuk membangun stock of  knowledge peserta didik 

adalah model catatan terbimbing.  

Kebiasaan peserta didik dalam menyepelekan materi menulis petunjuk 

ini yang mendorong untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif catatan 

terbimbing.  Pembelajaran kooperatif dapat menjadikan peserta didik kreatif, aktif, 

serta mandiri. Dalam pembelajaran kooperatif peserta didik diajak belajar bersama 

dalam kelompok kecil. Antarpeserta didik nantinya dapat saling bekerja sama dan 

saling berpartisipasi dalam memahami suatu bahan ajar. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka diadakan penelitian tentang 

peningkatan keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model 

catatan terbimbing (Guided Note Taking) berbantuan media puzzle pada peserta 

didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan.    

   

1.2 Identifikasi Masalah 

Secara umum, kegiatan belajar mengajar guru selalu dihadapkan pada 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar disebabkan oleh 

berbagai hal di antaranya peserta didik kurang paham dengan materi yang 

disampaikan, merasa bosan dan kurang bersemangat dengan proses pembelajaran 

yang digunakan, serta kurang tertarik terhadap pembelajaran materi menulis 

petunjuk yang monoton dan kurang bervariasi. Dalam hal ini, guru sebaiknya 
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menggunakan model, media, teknik, maupun metode yang dipandang mampu 

mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik dan tertarik pada pembelajaran 

menulis petunjuk.  

Pembelajaran menulis petunjuk menggunakan media puzzle dengan 

model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing diharapkan mampu menjadikan 

peserta didik aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Belajar sambil bermain akan 

mengurangi rasa kejenuhan peserta didik di ruang kelas. Permainan menjadi bagian 

dari media karena sifatnya yang dapat membantu penyampaian pesan. Melalui 

permainan, peserta didik juga dapat dengan mudah memahami materi yang 

diberikan.  

Peserta didik kurang dapat mencerna materi yang disampaikan karena 

dalam penjelasan guru hanya menjelaskan kemudian memberi tugas. Pembelajaran 

dengan situasi tersebut semakin lama akan membuat peserta didik jenuh sehingga 

ketertarikan terhadap pembelajaran menulis petunjuk tidak ada. Maka dari itu, 

model catatan terbimbing sesuai untuk diterapkan dalam permasalahan ini.  

Bentuk catatan terbimbing yang guru lakukan yaitu dengan cara 

membimbing peserta didik secara berkelompok dengan meminta mereka mengisi 

bagian-bagian materi yang sengaja dirumpangkan. Guru menjelaskan sekaligus 

mengajak peserta didik yang sudah berkelompok bersama-sama mengisi bagian-

bagian yang kosong tersebut. Kelompok teraktif dan yang paling benar mengisi 

akan dijadikan kelompok terhebat saat itu. Jadi, peserta didik akan memperhatikan 

penjelasan yang guru sampaikan dan guru pun dapat langsung memantau peserta 

didik paham atau tidak dengan materi yang diberikan.   
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Melalui permainan, peserta didik tidak akan merasa jenuh atau bosan 

karena akan disibukkan dengan menyusun puzzle-puzzle yang sudah mereka 

dapatkan. Selain itu, peserta didik juga akan merasa bersemangat dan tertantang 

karena mereka akan bekerja dalam kelompok serta berkompetisi dengan kelompok 

lain. Mereka akan bekerja sebaik mungkin supaya kelompoknya menjadi kelompok 

yang terbaik.   

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam identifikasi 

masalah, masalah yang muncul dan yang menjadi bahan penelitian adalah 

keterampilan menulis petunjuk. Menulis petunjuk melakukan sesuatu mudah dalam 

hal mengurutkannya tetapi sulit dalam hal merangkai kalimatnya. Penggunaan 

media puzzle supaya peserta didik terpacu untuk berpikir kreatif dalam menyusun 

kalimat petunjuknya. Disertai model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing 

untuk menuntun peserta didik supaya aktif dalam proses pembelajaran dan bekerja 

sama dengan teman sekelompok.       

Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada peningkatan keterampilan 

menulis petunjuk melalui model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing 

berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu 

Kabupaten Grobogan. 

. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana proses pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui 

pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) 

berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu 

Kabupaten Grobogan?  

2) Bagaimana peningkatan keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran 

kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media 

puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten 

Grobogan?  

3) Bagaimana perubahan perilaku peserta didik pada keterampilan menulis 

petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided 

note taking) berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI 

Klambu Kabupaten Grobogan?      

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui 

pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) 

berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu 

Kabupaten Grobogan. 
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2) Mendeskripsikan peningkatan pembelajaran keterampilan menulis petunjuk 

melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) 

berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu 

Kabupaten Grobogan. 

3) Mendeskripsikan perubahan perilaku terhadap pembelajaran keterampilan 

menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing 

(guided note taking) berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A 

MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis. Manfaat secara teoretis pada penelitian ini adalah dapat 

memberikan landasan bagi para peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis 

dalam rangka meningkatkan keterampilan menulis petunjuk pada khususnya dan 

keterampilan berbahasa pada umumnya. Selain itu, untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi pengembangan keilmuan, terutama di bidang bahasa dan sastra 

Indonesia. 

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi guru, 

peserta didik, dan peneliti lain. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat 

meningkatkan minat peserta didik terhadap pembelajaran menulis khususnya 

menulis petunjuk. Peserta didik akan merasa senang dan tidak merasa jenuh dengan 

pembelajaran menulis dan akhirnya dapat  menulis petunjuk dengan baik dan benar. 

Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam memilih metode 
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yang lebih bervariasi. Metode-metode yang lebih kreatif untuk diterapkan dalam 

proses pembalajaran. Sementara itu bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat 

mendorong pihak sekolah untuk memotivasi semangat para guru dalam 

mengadakan penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja guru dan mutu sekolah supaya menjadi lebih baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai peserta 

didik adalah keterampilan menulis.Keterampilan menulis merupakan 

keterampilan penting karena mencakup tiga keterampilan lainnya yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

membaca.Kita banyak menjumpai penelitian tentang menulis dengan media 

dan metode yang beranekaragam.Penelitian-penelitian tersebut merupakan 

penelitian tindakan kelas yang digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 

keterampilan menulisselama ini.Salah satu penelitian dari keterampilan 

menulis adalah menulis petunjuk.Penelitian mengenai menulis petunjuk ini 

juga sudah banyak dilakukan namun dengan media atau metode yang berbeda. 

Pustaka-pustaka yang mendasari penelitian ini adalah tulisan-

tulisan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian 

ini. Beberapa penelitian yang mengambil permasalahan pembelajaran 

keterampilan menulispetunjuk antara lain dilakukan oleh Winahyu (2009), 

Widiantri (2010),Fitriyani (2010), Rofiah (2011), dan Yuniarti (2011). 

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian itu dijabarkan sebagai berikut. 

Winahyu (2009) menulis skripsi berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Petunjuk Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Group Investigation pada Siswa Kelas VIII H SMP N 1 Gubug Kabupaten 
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Grobogan.Melalui hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa model 

pembelajaran kooperatif group investigation dapat meningkatkan 

keterampilan menulis petunjuk pada peserta didik.Secara kuantitatif hasil 

penelitian melalui dua siklus yaitu siklus I dan siklus II ini mengalami 

peningkatan sebanyak 11,66 atau sebesar 16,96%. Hasil tes rata-rata pada 

siklus I adalah 68,75 atau termasuk kategori cukup, sementara itu nilai rata-

rata pada siklus II sebesar 80,41 atau termasuk kategori baik.  

Penelitian yang dilakukan Winahyu memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini.Persamaannya terletak pada kompetensi yang 

akan diteliti yaitu peningkatan keterampilan menulis petunjuk dan penggunaan 

model pembelajaran kooperatif. Perbedaannya, pada penelitian Winahyu 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation, 

sedangkandalam penelitian ini digunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Guided Note Taking (Catatan Terbimbing). 

Widiantri (2010) menulis skripsi berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu dengan MetodeExamples 

Nonexamplespada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri Margoyoso Pati Tahun 

Ajaran 2009/2010. Melalui hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa 

penggunaan metode Examples Nonexamplesdapat meningkatkan keterampilan 

menulis petunjuk pada peserta didik.Secara kuantitatif hasil penelitian ini 

melalui tiga siklus yaitu prasiklus, siklus I dan siklus II. Peningkatan 

keterampilan menulis petunjuk sebesar 47,38%. Skor rata-rata prasiklus 55,8, 

mengalami peningkatan sebesar 24% menjadi 68,57 pada siklus I. Pada siklus 
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II skor rata-rata meningkat 18,36% menjadi 81,29. Dengan menggunakan 

metode ini peserta didik yang awalnya kurang siap atau kurang aktif menjadi 

lebih siap atau lebih aktif. 

Penelitian yang dilakukan Widiantri memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada kompetensi yang 

akan diteliti yaitu peningkatan keterampilan menulis petunjuk dan sasaran 

penelitian yaitu kelas VIII-A. Perbedaannya, pada penelitian Widiantri hanya 

digunakanmetode yaitu MetodeExamples Nonexamples tanpa adanya model 

atau media, sedangkan pada penelitian ini digunakan model Kooperatif 

Guided Note Takingdan media yaitu puzzle. 

Fitriyani (2010) menulis skripsi berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Petunjuk Melalui Media Video Resep dengan Teknik 

Pemodelan pada Siswa Kelas VIII J SMP Negeri Filial 23 Semarang.Melalui 

hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa penggunaan media video resep 

dengan teknik pemodelan pada pembelajaran terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam menulis petunjuk.Secara kuantitatif hasil 

penelitian ini melalui dua tahap yaitu siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata 

kelas pada prasiklus hanya mencapai 57,32 meningkat pada siklus I mencapai 

69,06 atau kategori cukup dan meningkat pada siklus II mencapai 83,06 

dengan kategori baik. Pada siklus I dan siklus II meningkat sebesar 20,27%. 

Peningkatan keterampilan menulis petunjuk ini juga diikuti dengan perubahan 

tingkah laku peserta didik dari tingkah laku yang negatif ke tingkah laku yang 

positif.. 
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Penelitian yang dilakukan Fitriyani memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada kompetensi yang 

akan diteliti yaitu peningkatan keterampilan menulis petunjuk, pemakaian 

media dalam pembelajaran, dan sasaran penelitian yaitu kelas VIII. 

Perbedaannya, dalam penelitian Fitriyani digunakanbentuk media video resep 

dengan teknik pemodelan. Sementara itu, dalam penelitian ini digunakan 

bentuk media puzzle dan model pembelajaran yaitu Kooperatif Guided Note 

Taking. 

Rofiah (2011) menulis skripsi berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Petunjuk dengan Metode Investigasi Kelompok dan Media Video 

Pembelajaran pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 10 Tegal Tahun Ajaran 

2010/2011.Melalui hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa penggunaan 

metode investigasi kelompok dan media video dapat meningkatkan 

keterampilan menulis petunjuk pada peserta didik.Hasil tes prasiklus diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 68,27 dan pada siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 

74,78. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 6,51%. Pada siklus II 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,56. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 8,78%. Peningkatan keterampilan menulis 

petunjuk melakukan sesuatu diikuti dengan perubahan perilaku peserta didik 

ke arah positif. 

Hal menarik juga ditemukan dalam penelitian ini yaitu penggunaan 

media dan metode yang dikolaborasikan.Pengkolaborasian ini ditujukan 

agarpeserta didik dapat menangkap pelajaran secara santai.Apalagi dengan 
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diputarkan sebuah video yang difungsikan sebagai media.Peserta didik 

antusias sekali. 

Penelitian yang dilakukan Rofiah memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini.Persamaannya yaitu terletak pada kompetensi 

yang akan diteliti yaitu peningkatan keterampilan menulis petunjuk, sasaran 

penelitian yaitu kelas VIII, dan penggunaan media dalam pembelajaran. 

Perbedaannya, pada penelitian Rofiah digunakan Metode Investigasi 

Kelompok, dan bentuk media video pembelajaran.Sementara itu, pada 

penelitian ini digunakanmodel  KooperatifGuided Note Takingdan media 

puzzle. 

Yuniarti (2011) menulis skripsi berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Petunjuk dengan Pendekatan PAIKEM Melalui Media 

Permainan Origami pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Tanjungrejo Kudus. 

Melalui hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa penggunaan pendekatan 

PAIKEM melalui media permainan origami pada pembelajaran terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis petunjuk.Secara 

kuantitatif hasil penelitian ini melalui tiga siklus yaitu prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Pada prasiklus diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 63,65. Pada 

siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 69,45. Terjadi peningkatan hasil 

keterampilan menulis petunjuk sebesar 5,8 atau 9,11%. Pada siklus II 

diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 80,14%. Jadi peningkatan keterampilan 

menulis petunjuk dari prasiklus ke siklus II adalah 16,49 atau 25,9% dan dari 

siklus I sampai siklus II adalah 10,69 atau 15,39%.Peningkatan keterampilan 
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menulis petunjuk ini diikuti dengan perubahan perilaku peserta didik yang 

berubah ke arah positif.Pada siklus II peserta didik terlihat lebih tertarik, lebih 

aktif, dan lebih semangat mengikuti pembelajaran terhadap pendekatan dan 

media yang digunakan guru. 

Penelitian yang dilakukan Yuniarti memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada kompetensi yang 

diteliti yaitu peningkatan keterampilan menulis petunjuk dan penggunaan 

media permainan dalam proses pembelajaran. Perbedaannya, pada penelitian 

Yuniartidigunakanpendekatan yaitu PAIKEM tanpa adanya model atau media. 

Sementara itu, pada penelitian ini digunakan Model pembelajaran yaitu 

Kooperatif Guided Note Taking, serta bentuk media puzzle. Selain itu, sasaran 

penelitian ini pun berbeda. Pada penelitian Yuniarti mengarah pada peserta 

didik kelas IV SD, sementara itu pada penelitian ini mengarah pada peserta 

didik kelas VIII  MTs.   

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

mengenai keterampilan menulispetunjuk peserta didik sudah banyak 

dilakukan.Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan menulispetunjuk peserta didik.Meskipun penelitian mengenai 

keterampilan menulispetunjuk telah banyak dilakukan, ini tetap dianggap 

bahwa penelitian sejenis masih perlu dilakukan untuk menemukan berbagai 

alternatif media dalam membelajarkan keterampilan menulispetunjuk kepada 

peserta didik.Hal ini mengingat kenyataan bahwa keterampilan menulis 

petunjukpeserta didik masih rendah, belum memuaskan, dan masih perlu 
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dicarikan media-media yang efektif untuk membelajarkan keterampilan 

menulispetunjuk. Berpijak pada fenomena tersebut, makaakan dilakukan 

penelitian yaitu peningkatan keterampilan menulis petunjuk pada peserta didik 

kelas VIII-A MTs.YPI Klambu dengan media puzzle. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang dianggap 

sebagian orang sebagai keterampilan yang paling sulit dikuasai bahkan oleh 

penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun.Hal ini karena kemampuan 

menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di 

luar bahasa yang sesuai dengan isi tulisan.Kedua unsur tersebut harus terjalin 

dengan baik untuk menghasilkan karangan yang runtut dan terpadu 

(Nugiyantoro 2005:296). 

Keterampilan menulis merupakan suatu proses pertumbuhan 

melalui banyak latihan. Tidak cukup hanya dengan mempelajari tata bahasa, 

struktur kalimat, teori-teori tentang menulis, tetapi untuk 

menguasainyadiperlukan latihan dan latihan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis adalah 

keterampilan untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan dalam 

sebuah tulisan yang memerlukan banyak latihan agar dapat menguasainya. 
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2.2.1.1 Hakikat Menulis 

Menurut Yunus dan Suparno (2007:1.29), menulis adalah kegiatan 

komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. 

Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan, pesan 

atau isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima 

pesan.Menulis juga merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis 

dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya, serta 

menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan 

lainnya.Dibalik kerumitannya, menulis mengandung banyak manfaat bagi 

pengembangan mental, intelektual, dan sosial seseorang.Menulis dapat 

meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya insiatif dan kreativitas, 

menumbuhkan keberanian, serta merangsang kemauan, dan kemampuan 

mengumpulkan informasi. 

Jakob Sumardjo dalam Komaidi (2007:6) menyatakan bahwa 

menulismerupakan suatu proses melahirkan tulisan yang berisi gagasan. 

Banyak yang melakukannya secara spontan, tetapi juga ada yang berkali-kali 

mengadakan koreksi dan penulisan kembali. 

Menurut Suriamiharja, dkk.(1997:4), menulis adalah kegiatan 

melahirkan pikiran dan perasaan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah 

berkomunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang 

lain secara tertulis. Seperti yang dikemukakan oleh Tarigan (2008:22), 

menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang 
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lain dapat membaca lambang-lambang tersebut kalau mereka memahami 

bahasa dan gambaran grafik tersebut.  

Menurut Wiyanto (2004:2), menulis mempunyai arti kegiatan 

mengungkapkan gagasan tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini 

dinamakan penulis dan hasil kegiatannya berupa tulisan. 

Menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam 

rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis 

kepada orang lain agar mudah dipahami. Definisi tersebut mengungkapkan 

bahwa menulis yang baik adalah menulis yang bisa dipahami oleh orang lain 

(Nurudin 2010: 4).Pendapat tersebut sepaham dengan Mulyati (2009), bahwa 

menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan dua bahasa. 

Dengan kata lain menulis merupakan suatu cara untuk menyampikan gagasan 

atau ide kita kepada orang lain agar dapat dipahami.  

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain.Suatu kegiatan dengan mengungkapkan gagasan melalui sebuah tulisan 

untuk disampaikan kepada orang lain supaya dapat dipahami.  

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Menurut Peck dan Schulz dalam Tarigan (2008:9), tujuan menulis 

diantaranya yaitu, 1) membantu para siswa memahami bagaimana caranya 

ekspresi dapat melayani mereka, dengan jalan menciptakan situasi dalam kelas 
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yang jelas memerlukan karya tulis untuk kegiatan menulis, 2) mendorong para 

siswa untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dalam tulisan, 3) 

mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi dalam 

ekspresi menulis, 4) mengembangkan pertumbuhan terhadap menulis dengan 

cara membantu siswa menulis sejumlah maksud dengan sejumlah cara dengan 

penuh keyakinan pada diri sendiri secara bebas. 

Menurut Rosidi (2009:4), tujuan menulis bermacam-macam, 

bergantung pada ragam tulisan. Secara umum, tujuan menulis dapat 

dikategorikan sebagai berikut. 

 

1) Memberitahukan atau Menjelaskan 

Tulisan yang bertujuan memberitahukan atau menjelaskan sesuatu 

biasa disebut dengan karangan eksposisi.Karangan eksposisi adalah karangan 

yang berusaha menjelaskan sesuatu kepada pembaca dengan menunjukkan 

berbagai bukti konkret dengan tujuan menambah pengetahuan pembaca. 

 

2) Meyakinkan atau Mendesak  

Pernahkan mendengar kalimat dalam sebuah diskusi kelas ‘Apa 

argumen Saudara?’Arti argumen tersebut adalah alasan untuk meyakinkan 

seseorang.Alasan tersebut bisa berupa uraian, angka-angka, tabel, grafik, dan 

contoh-contoh. Dengan demikian tujuan tulisan ini adalah meyakinkan 

pembaca bahwa apa yang disampaikan penulis benar sehingga penulis 

berharap pembaca mau mengikuti pendapat penulis.  
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3) Menceritakan Sesuatu 

Tulisan yang bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian kepada 

pembaca disebut karangan narasi.Karangan narasi dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu narasi ekspositoris (nyata) dan narasi sugestif (fiksi).Narasi 

ekspositoris misalnya sejarah, biografi, dan otobiografi, sedangkan narasi 

sugestif misalnya cerpen, novel, dan legenda. 

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

menulis yaitu untuk memberikaninformasi, menyampaikan, serta meyakinkan 

pembaca terhadap isi tulisan yang ditulis. 

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menurut Irawan (2008:14), menulis bukanlah pekerjaan yang sia-

sia, sebaliknya menulis memiliki banyak manfaat bagi siapapun yang ingin 

melakukannya. Menulis adalah suatu cara memahami dan menemukan arti 

hidup. Kata-katamu dapat menjadi cermin ajaib yang menunjukkan siapa 

sesungguhnya dirimu. Dari itulah dengan menulis, siapapun bisa mengenali 

dirinya jauh lebih dari yang dia kira. Seseorang bisa mengenali bagian dirinya, 

mulai dari yang nyata hingga yang paling samar.Irawan juga menuturkan 

bahwa dengan menulis seseorang akan mampu menyelami sisi perasaannya 

yang paling tersembunyi, mulai dari perasaan terasing, terluka, sepi, senang, 

gembira atau pun sikap syukur saat mendapat suatu kesenangan.  
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Menulis memaksa berpikir untuk menemukan jawaban dari 

persoalan-persoalan dalam hidup.Menulis bersifat mengoreksi diri, seperti 

memberi kesempatan kembali untuk memikirkan ulang secara saksama 

tentang pilihan dan keputusan terhadap berbagai hal dalam hidup.Selain itu, 

menulis juga membuat kejiwaan siapapun yang melakukan menjadi makin 

positif.Itu terjadi karena manusia kerap mengalami kondisi-kondisi yang 

terkadang sulit untuk diungkapkan dengan bahasa lisan, melainkan dengan 

bahasa tulis.Maka dari itu menulis dapat membuat kejiwaan menjadi semakin 

sehat dan positif(Irawan 2008:15). 

Sisi positif dari kegiatan menulis yang lain adalah tercukupi 

kebutuhan ekonomi karena kita telah mampu melahirkan tulisan yang baik, 

dan terpublikasikan di sebuah media tertentu. Ketika kita telah berhasil 

membuat tulisan, kita akan merasakan kebahagiaan tersendiri yang membuat 

kita mampu menghadapi segala himpitan kondisi yang mendesak. Itu semua 

karena menulis memiliki sisi keasyikan tersendiri yang membuat seseorang 

akan meneruskan kebiasaannya.  

Menurut Kartono (2009:21), manfaat menulis diantaranya secara 

psiko-sosial, dapat menyuarakan aspirasi yang menggugah perubahan ke arah 

yang lebih baik. Mampu mendorong terjadinya perubahan atau perbaikan di 

masyarakat.Selain itu, secara ekonomis, penulis yang telah diakui bisa 

mendapatkan nafkah dari kegiatan menulis. Honorarium yang diberikan oleh 

koran, majalah, atau media cetak kian sebanding dengan bobot tulisan sebagai 

karya intelektual.  
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Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas 

menulis.Pertama, menimbulkan rasa ingin tahu dan melatih kepekaan dalam 

melihat realitas lingkungan, itulah yang kadang tidak dimiliki oleh orang yang 

bukan penulis.Kedua, mendorong kita untuk mencari referensi seperti buku, 

majalah, koran, jurnal, dan sejenisnya. Dengan membaca referensi-referensi 

tersebut tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang 

kita tulis. Ketiga, dengan aktivitas menulis kita terlatih untuk menyusun 

pemikiran, dan argumen kita secara runtut, sistematis, dan logis. Dengan 

keteraturan tersebut membantu kita untuk menyampaikan pendapat atau 

pemikiran kita pada orang lain. Pendek kata kita menjadi semakin 

cerdas.Keempat, secara psikologis akan mengurangi tingkat ketegangan dan 

stres. Kelima, dengan menulis, hasil tulisan kita dimuat oleh media masa atau 

diterbitkan oleh suatu penerbit.Makakita akan mendapat kepuasan batin 

karena tulisannya dianggap bermanfaat bagi orang lain, selain itu juga 

memperoleh honorarium (penghargaan) yang membantu kita secara ekonomi. 

Keenam, membuat sang penulis menjadi terkenal (Komaidi 2007:12-13). 

Menulis bisa membantu kita berpikir secara menyeluruh dan 

menyelesaikan masalah.Pembaca yang selalu menuliskan catatan harian atau 

jurnal tahu banyak tentang hal ini.Setidaknya 10 persen dari masalah itu raib. 

Terkadang, keseluruhan permasalahan itu hilang (Hernowo 2005:114). 

Seorang ahli,Pennebaker,seperti dikutip DePorter (Hernowo ed) 

(2005:52) menyebutkan beberapa manfaat aktivitas menulis kalau dilakukan 

oleh seseorang antara lain sebagai berikut.  
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1) Menulis menjernihkan pikiran. 

Dengan menulis, seseorang dilatih untuk memetakan persoalan yang 

rumit, misalnya dengan memetakan atau menyederhanakan masalah yang 

jilimet.Dengan menulis, orang bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran 

yang tenang dan jernih. 

2) Menulis mengatasi trauma yang menghalangi penyelesaian tugas-tugas 

penting. 

Dengan menulis seseorang bisa mengurangi trauma masa lalu.Berusaha 

melupakan dan menyederhanakan bahkan melihat sudut pandang 

kelucuannya sehingga dapat melihat hidup secara lebih luas dan tidak 

picik. 

3) Menulis membantu mendapatkan dan mengingat informasi baru. 

Dengan menulis, seseorang terlatih untuk mengingat atau mengabadikan 

informasi atau peristiwa masa lalu yang telah terjadi. Bahkan dapat 

diinformasikan kepada orang lain secara lebih luas.  

4) Menulis membantu memecahkan masalah. 

Dengan menulis, seseorang dapat melihat segala permasalahan dengan 

kepala dingin, pikiran tenang, dengan memetakan, dan menyederhanakan 

masalah kemudian mencari solusinya. 

5) Menulis bebas membantu kita ketika terpaksa harus menulis. 

Seseorang akan terlatih dalam kondisi apapun terutama saat terdesak. Dia 

terbiasa merenungkan gagasan dan pendapat sehingga dalam waktu 

mendesak ia mampu menulis dengan sistematis dan runtut.  
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Sementara itu menurut Fatimah Mernisitokoh feminis Mesir yang dikutip oleh 

DePorter (2005:27), manfaat menulis antara lain dapat mengencangkan kulit 

diwajah dan membuat awet muda. Aktivitas menulis mempunyai banyak 

manfaat baik secara intelektual, psikologis, ekonomis, budaya, dan sejenisnya 

bagi orang-orang yang mau melakukannya. 

Nurudin (2010:19) mengemukakan bahwa manfaat menulis antara 

lain sebagai sarana untuk mengungkapkan diri, sarana untuk pemahaman, 

membantu mengembangkan kepuasan diri, kebanggaan, perasaan harga diri, 

meningkatkan kesadaran, dan penyerapan terhadap lingkungan, dan 

keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah, 

mengembangkan suatu pemahaman tentang dan kemampuan menggunakan 

bahasa.  

Dari beberapa manfaat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

menulis dapat menggali kemampuan peserta didik untuk mengekspresikan ide 

dan gagasannya. Selain itu, dengan berekspresi akan lebih mudah 

memecahkan masalah karena terbiasa berpikir secara sistematis, aktif, serta 

tanggap, dan mampu memberikan reaksi positif terhadap pengembangan di 

lingkungan sekitar yang selalu dinamis. 

 

2.2.1.4 Ciri-Ciri Tulisan yang Baik  

Banyak penyunting dan kritikus melihat ciri-ciri tertentu yang 

sama pada semua tulisan, khususnya yang bersifat ekspositoris. Dinyatakan 
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Enre (1988:8) bahwa tulisan yang dapat melaksanakan tugas seperti itu ialah 

tulisan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

 

1) Bermakna 

Tulisan yang baik harus mampu menyatakan sesuatu yang 

mempunyai makna bagi seseorang dan memberikan bukti terhadap apa yang 

dikatakan itu. Kalau tidak demikian akan tidak bermanfaat pekerjaan menulis 

dan membaca itu.Untuk memperoleh tulisan yang baik, penulis harus terlebih 

dahulu menganalisis pembacanya dan membuat penilaian yang tepat atasnya. 

 

2) Jelas 

Sebuah tulisan dapat disebut jelas jika pembaca dapat membacanya 

dengan kecepatan yang tetap dan menangkap maknanya, sesudah itu berusaha 

dengan cara yang wajar. Tulisan yang jelas tidak harus sederhana, meskipun 

memang sering demikian, tetapi tidak boleh lebih sulit dari keadaan 

seharusnya. 

 

3) Padu dan Utuh 

Sebuah tulisan dikatakan padu dan utuh jika pembaca dapat 

mengikutinya dengan mudah karena diorganisasikan dengan jelas menurut 

suatu perencanaan dan karena bagian-bagiannya dihubungkan satu dengan 

yang lain, baik dengan peraturan pola yang mendasarinya atau dengan kata 

atau dengan frasa penghubung.  



29 
 

 
 

 

4) Ekonomis 

Penulis yang baik tidak akan membiarkan waktu pembaca hilang 

dengan sia-sia, sehingga ia akan membuang semua kata yang berlebihan dari 

tulisannya.  

 

5) Memenuhi Kaidah-Kaidah Gramatika 

Tulisan yang memenuhi kaidah gramatika merupakan tulisan yang 

menggunakan bahasa baku yaitu bahasa yang dipakai oleh kebanyakan 

anggota masyarakat yang berpendidikan dan mengharapkan orang lain juga 

menggunakannya dalam komunikasi formal atau informal, khususnya yang 

dalam bentuk tulisan.  

Ciri-ciri tulisan yang baik menurut Tarigan (2008:6) adalah sebagai 

berikut. 

1) Mencerminkan kemampuan penulis dengan menggunakan nada yang 

serasi 

2) Menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi satu keseluruhan yang utuh.  

3) Tulisan yang jelas, tidak samar-samar yang berarti memanfaatkan struktur 

kalimat, bahasa, dan contoh-contoh sehingga maknanya sesuai dengan 

yang diinginkan oleh sang penulis.  

4) Tulisan menarik minat pembaca terhadap pokok pembicaraan serta 

mendemonstrasikan suatu pengertian yang masuk akal dan teliti mengenai 

hal tersebut. 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

tulisan yang baik adalah tulisan yang mempunyai makna dan bukti terhadap 

apa yang ditulisnya sehingga menarik minat pembaca, serta jelas dalam hal 

kalimat, bahasa, dan contoh-contoh yang digunakan.    

 

2.2.1.5 Langkah-Langkah Menulis 

Menurut Komaidi (2007:7) pada dasarnya terdapat lima tahap 

proses kreatif menulis yaitu sebagai berikut. 

1) Tahap Persiapan. Dalam tahap ini seorang penulis menyadari apa yang 

akan ditulis. 

2) Tahap Inkubasi. Tahap ini gagasan yang telah muncul disimpan dan 

dipikirkan matang-matang dan ditunggu waktu yang tepat untuk 

menuliskannya.  

3) Saat inspirasi.Saat bayi gagasan di bawah sadar sudah mendepak-

depakkan kakinya ingin keluar, ingin dilahirkan 

4) Tahap Penulisan. Kalau saat inspirasi telah muncul maka segeralah untuk 

ditulis. Keluarkan segala hasil inkubasi selama ini.  

5) Tahap Revisi. Setelah dilahirkan gagasan dalam bentuk tulisan maka 

istirahatkanlah jiwa dan badan. Periksa dan nilai berdasarkan pengetahuan 

dan apresiasi yang dimiliki.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

menulis berawal dari kesadaran penulis sendiri untuk menulis sebuah tulisan, 

gagasan yang sudah ditemukan kemudian disimpan terlebih dahulu untuk 
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dipikirkan secara lebih mendalam.Setelah gagasan sudah dianggap matang, 

maka kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.Gagasan yang sudah 

berbentuk tulisan tersebut kemudian diperiksa kembali atau direvisi. 

 

2.2.2 Menulis Petunjuk 

2.2.2.1 Hakikat Petunjuk 

Petunjuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:1227) 

artinya sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu dan 

sebagainya. Menurut Oda (2011), petunjuk melakukan sesuatu merupakan 

panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Pengertian 

tersebut sesuai dengan Tarigan (2000:2.42) yang menyatakan bahwa petunjuk 

merupakan ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu 

harus dilakukan.Jadi, petunjuk melakukan sesuatu berarti arah, bimbingan, 

atau pedoman yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu. 

Menurut Notosudirjo(1990:322)yang dikutip oleh Oda, petunjuk 

adalah alat, tanda.gejala, untuk memberi tahu. Menulis petunjuk merupakan 

suatu kegiatan menuangkan ide, gagasan maupun pikiran yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan. Hal ini bertujuan untuk memberi tahu mengenai sesuatu 

berupa arahan agar dapat dilakukan oleh orang lain dengan baik dan benar. 

Dapat disimpulkan bahwa petunjuk merupakan tanda untuk 

memberi tahu. Sementara menulis petunjuk merupakan kegiatan menuangkan 

gagasan untuk memberi tahu mengenai sesuatu agar orang lain dapat 

mengikutinya.    
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2.2.2.2 Syarat-Syarat Petunjuk yang Baik 

Putra (2009) berpendapat bahwa petunjuk melakukan sesuatu 

merupakan panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

diinginkan.Agar benar-benar dapat memudahkan, petunjuk melakukan sesuatu 

tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

 

1) Jelas 

Jelas adalah tidak membingungkan dan mudah diikuti.Hal ini 

menyangkut masalah pilihan kata atau bahasa yang digunakan serta keruntutan 

uraiannya.Penggunaan nomor untuk membedakan langkah yang satu dan 

langkah berikutnya juga dapat lebih memperjelas petunjuk.Selain itu, 

kejelasan juga dapat dicapai dengan menggunakan istilah-istilah yang lazim. 

 

2) Logis dan Urut 

Syarat logis ini terutama berkaitan dengan urutan 

penjelasan.Urutan yang sistematis dapat menghindarkan dari kesalahan atau 

ketumpangtindihan dalam melakukan sesuatu.Selain itu, antara urutan yang 

satu dengan urutan berikutnya juga harus logis, artinya saling berhubungan 

atau kesinambungan agar tidak menimbulkan salah langkah. 

Penjelasan dalam petunjuk harus urut dari langkah awal sampai 

langkah akhir agar pembaca mudah mengikuti dan petunjuk tersebut tidak 

menyesatkan.Agar urutan dalam petunjuk mudah dipahami dapat digunakan 

kata hubung misalnya kemudian, setelah itu, lalu, dan lain sebagainya.Selain 



33 
 

 
 

penggunaan kata hubung, penomoran pada setiap langkah dalam petunjuk juga 

dapat memperjelas urutan sebuah petunjuk. 

Berikut ini contoh penulisan petunjuk yang dikemukakan oleh 

Mariyani (2011:66) dengan kriteria logis atau tidak logis. 

Tabel 2.1 ContohPetunjuk Mengerjakan Soal Ujian 
Logis Tidak Logis 

Petunjuk mengerjakan soal ujian: 
1. Isilah identitas lengkap di 

lembar jawab yang 
disediakan 

2. Berdoalah sebelum 
mengerjakan soal 

3. Bacalah soal dengan cermat 
4. Teliti kembali jawaban 

kalian sebelum dikumpulkan 
5. Kumpulkan lembar jawab 

kepada petugas  

Petunjuk mengerjakan soal ujian: 
1. Bacalah soal dengan cermat 
2. Berdoalah sebelum 

mengerjakan soal agar 
jawaban benar semua 

3. Isilah identitas lengkap di 
lembar jawab yang 
disediakan 

4. Teliti kembali jawaban 
kalian sebelum dikumpulkan 

5. Kumpulkan lembar jawab 
kepada petugas 

Syarat logis berkaitan dengan urutan penjelasan.Urutan yang sistematis dapat 

menghindarkan dari kesalahan atau ketumpangtindihan dalam melakukan 

sesuatu. 

 

3) Singkat 

Singkat berarti hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja, 

tidak ada yang berulang, dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang 

dibutuhkan. 

 

4) Menggunakan Kalimat Perintah 

Contoh: Petunjuk Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor 
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(1) Isilah bak mesin dengan oli mesin yang dianjurkan 

(2) Matikan mesin lalu lepaskan tutup lubang pengisian dan baut pembuang 

oli. 

(3) Keluarkan semua oli yang ada di dalam mesindan seterusnya. 

Supaya kalimat perintah tersebut mudah dipahami dan maknanya 

dapat ditangkap oleh pembaca maka kalimat yang dipakai harus 

efektif.Sebuah kalimat efektif mempersoalkan bagaimana dapat mewakili 

secara tepat isi pikiran atau perasaan pengarang, bagaimana dapat mewakili 

secara segar, dan sanggup menarik perhatian pembaca dan pendengar terhadap 

apa yang dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan atau tenaga 

untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau 

pembaca identik dengan apa yang dipikirkan pembaca atau penulis (Keraf 

1997:35). 

Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat 

berikut. 

(1) Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis 

(2) Sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 

pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau 

penulis. 

Menurut Akhadiah (1988:116), unsur-unsur yang mendukung 

kalimat efektif adalah sebagai berikut. 

(1) Kesepadanan dan kesatuan struktur bahasa dengan cara atau jalan pikiran 

yang logis. 
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(2) Kesejajaran bentuk-bentuk bahasa yang dipakai. 

(3) Penekanan untuk mengemukakan ide pokok. 

(4) Kehematan dalam menggunakan kata. 

(5) Kevariasian dalam struktur kalimat 

 

5) Umumnya Dilengkapi Gambar atau Bagan  

Gambar atau bagan berfungsi untuk memudahkan dalam 

melaksanakan petunjuk tersebut. 

 

Suwandi dan Sutarmo (2007:139) menjelaskan bahwa ciri-ciri 

petunjuk yang baik adalah logis, jelas dan singkat.Artinya dari makna logis 

yaitu berkaitan mengenai sistematika urutan penjelasan.Dalam menulis 

petunjuk, faktor kelogisan ini merupakan unsur penting dalam 

penulisan.Dijadikan sesuatu yang penting karena menghindarkan dari 

kesalahan-kesalahan atau urutan yang tidak benar dalam membuat atau 

menggunakan sesuatu.Selain itu, antara urutan yang satu dengan berikutnya 

harus berkesinambungan sesuai petunjuk yang tepat. 

Ciri jelas disini adalah kaidah bahasa yang digunakan tidak 

membingungkan serta mudah dimengerti oleh pembaca.Mengenai hal ini, 

pemakaian istilah-istilah yang tertuang dalam petunjuk lazim digunakan dalam 

bentuk istilah sehari-hari. 

Suatu petunjuk dikatakan baik jika memenuhi syarat 

singkat.Singkat disini mengandung arti bahwa hanya mencantumkan hal-hal 
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yang penting saja. Jadi hal-hal yang sekiranya tidak efektif tidak perlu 

dicantumkan sebab akan menghasilkan pemborosan kalimat/kata-kata. 

Pemakaian kata-kata/kalimat yang digunakan tidak ada perulangan namun 

sudah cukup mencakup keseluruhan proses atau cara yg dibutuhkan.  

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-

syarat petunjuk yang baik adalah bahasa yang digunakan harus jelas, tidak 

membingungkan dan mudah dimengerti, petunjuk yang diberikan logis dan 

urut supaya mudah diikuti dan tidak menyesatkan, serta kalimat yang 

digunakan singkat dan efektif. 

 

2.2.2.3 Macam-Macam Petunjuk 

Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa petunjuk dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, dan 

petunjuk membuat sesuatu. 

Petunjuk melakukan sesuatu adalah ketentuan-ketentuan yang 

seharusnya dilakukan secara urut misalnya cara mengerjakan soal, cara 

menanam bunga mawar kedalam pot, cara mengemudikan sepeda motor, atau 

cara membuka laman google di internet. Petunjuk menggunakan sesuatu 

adalah ketentuan-ketentuan yang memberiarahan dalam menggunakan sesuatu 

misalnya cara menggunakan steples, cara menggunakan termometer, cara 

menggunakan telepon koin, atau cara menghidupkan komputer. Petunjuk 

membuat sesuatu adalah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam 

memberikanarahan tentang cara maupun proses untuk membuat sesuatu, 
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misalnya cara membuat mie instan, cara membuat bunga dari bahan pita 

jepang, atau pun cara membuat soto ayam. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 macam 

petunjuk yaitu petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, 

dan petunjuk membuat sesuatu. 

 

2.2.2.4 Langkah-Langkah Menulis Petunjuk 

Langkah-langkah menulis petunjuk sesuatu dalam Widiantri 

(2010)adalah sebagai berikut. 

1) Tentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang hendak diinformasikan, 

apakah petunjuk memakai sesuatu, membuat sesuatu atau melakukan 

sesuatu. Ketiga kegiatan tersebut pasti berbeda dalam langkah-langkahnya.  

2) Setelah menentukan petunjuk apa yang akan diinformasikan kamu harus 

memahami semua hal yang berhubungan dengan apa yang hendak 

diinformasikan. Oleh karena itu, orang yang akan menulis petunjuk 

tersebut adalah orang yang pernah mengalami, mempraktikan, atau 

melihat langsung suatu hal yang akan diinformasikan. Tulislah petunjuk 

secara berurutan dan sistematis.  

Lengkapilah setiap tahapan dengan keterangan dan rambu-rambu 

yang jelas.Lebih bagus dan menarik lagi apabila dengan gambar, denah, dan 

bagan atau grafik jika diperlukan.Tulislah petunjuk dengan bahasa yang 

singkat dan informatif. Tidak menyesatkan dan langsung menuju kepada hal-

hal yangakan dilakukan. Gunakan bahasa yang lugas.Selain itu, hindari kata-
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kata/istilah yang sulit dipahami. Sebaiknya gunakan kata kunci yang biasa 

digunakan antara lain dalam sebuah petunjuk. Seperti ambil, langkah pertama, 

selanjutnya, kemudian, sesudah itu, dan tahap terakhir. 

Menurut Wirajaya dan Sudarmawarti (2008:83), dalam menulis 

petunjuk juga perlu memperhatikan hal-hal berikut. 

1) Tuliskan petunjuk secara urut sesuai urutan yang harus dilakukan apabila 

perlu dengan penomoran. 

2)  Tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. 

3) Cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang 

akan dilakukan. 

4) Cantumkan hal yang harus dihindari berkaitan dengan sesuatu yang 

menimbulkan dampak negatif . 

5) Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dankomunikatif. 

6) Jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya.  

Langkah-langkah dalam menulis sebuah petunjuk dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah pertama adalah menentukan 

petunjuk apa yang akan dibuat, kemudian dipahami dan setelah itu,mencari 

informasi terkait petunjuk tersebut.   

 

2.2.3 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai satu 

pendekatan mengajar di mana murid berkerjasama di antara satu sama lain 
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dalam kelompok belajar kecil untuk menyelesaikan tugas individu atau 

kelompok yang diberikan guru (Isjoni 2009:20-21). 

Menurut  Anggraeni, berdasarkan pendapat Stahl  dalam Jurnal 

Kependidikan Dasar(2011:196), model pembelajaran kooperatif 

menempatkan siswa sebagai  bagian  dari  suatu  sistem  kerja  sama  dalam 

mencapai  suatu  hasil  yang  optimal dalam belajar. Melalui pembelajaran  ini  

siswa bersama kelompok belajar  secara  gotong-royong,  setiap  anggota  

kelompok  saling  membantu  yang  lemah.  Kegagalan  individu adalah  

kegagalan  kelompok  dan  keberhasilan  individu  adalah  keberhasilan  

kelompok. 

Slavin (2010:103) juga menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah solusi ideal terhadap masalah, menyediakan kesempatan 

berinteraksi secara kooperatif dan tidak dangkal kepada para siswa dari latar 

belakang etnik yang berbeda.Pembelajaran kooperatif pada setiap harinya 

memberikan kesempatan untuk terjadinya kontak personal yang intens di 

antara para siswa dengan latar belakang ras berbeda.Tujuan dibentuknya 

kelompok tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa 

supaya terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

kegiatan belajar peserta didik dalam kelompok kecil yang bersifat heterogen 

untuk bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, dengan 

tujuan supaya semua peserta didik dalam kelompok tersebut dapat bersikap 

aktif di setiap proses pembelajaran.   



40 
 

 
 

Pada hakikatnya, pembelajaran kooperatif sama dengan kerja 

kelompok. Oleh karena itu, banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu 

yang aneh dalam pembelajaran kooperatif karena mereka menganggap sudah 

terbiasa menggunakannya.Walaupun pembelajaran kooperatif terjadi dalam 

bentuk kelompok, tetapi tidak setiap kerja kelompok dikatakan pembelajaran 

kooperatif (Isjoni 2009: 59-60). 

Bannet (1995) dalam Lie (2010:42) menyatakan bahwa terdapat 

lima unsur dasar yang dapat membedakan pembelajaran kooperatif dengan 

kerja kelompok, yaitu: 

1) Positive Interdependence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari 

adanya kepentingan yang sama diantara anggota kelompok dimana 

keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang lain pula. 

2) Interaction Face to Face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antar siswa 

tanpa adanya perantara.  

3) Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota 

kelompok sehingga siswa termotivasi untuk membantu temannya, karena 

tujuan pembelajaran kooperatif adalah menjadikan setiap anggota 

kelompoknya menjadi lebih kuat pribadinya. 

4) Membutuhkan keluwesan, yaitu menciptakan hubungan antar pribadi, 

mengembangkan kemampuan kelompok, dan memelihara hubungan kerja 

yang efektif.  

5) Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah, 

yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam pembelajaran 
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kooperatif adalah siswa belajar keterampilan bekerja sama dabn 

berhubungan ini adalah keterampilan yang penting dan sangat diperlukan 

di masyarakat.  

Pembelajaran kooperatif juga memperhatikan cara pengelolaan 

kelasnya supaya kelima unsur dasar tersebut dapat diterapkan. Pengelolaan 

kelas model pembelajaran kooperatif bertujuan untuk membina pembelajar 

dalam mengembangkan niat dan kiat bekerja sama dalam berinteraksi dengan 

pembelajar yang lainnya (Lie 2010:38). 

Ciri-ciri  pembelajaran kooperatif menurut  Ibrahim (2000:6)  

adalah  sebagai berikut. 

1) Siswa  belajar  bekerja  pada  kelompok  secara  kooperatif  untuk 

menuntaskan materi belajarnya.  

2) Kelompok  dibentuk  dari  siswa  yang mempunyai  kemampuan  tinggi, 

sedang, dan rendah.  

3) Apabila mungkin anggota kelompok belajar berasal dari  ras, budaya, 

agama, jenis kelamin yang berbeda.  

4) Pembelajaran lebih berorentasi pada kelompok bukan individu 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

mencakup lima unsur dasar yang nantinya dapat membedakan pembelajaran 

kooperatif dengan kerja kelompok yaitu hubungan timbal balik antar anggota 

kelompok, interaksi antar peserta didik di setiap kelompok, tanggung jawab 

setiap peserta didik mengenai materi pelajaran sehingga termotivasi untuk 
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saling membantu, mengembangkan kemampuan kelompok, dan meningkatkan 

kerja sama dalam memecahkan masalah. 

 

2.2.4 Model Catatan Terbimbing (Guided Note Taking) 

Menurut Suprijono (2009:105), metode pembelajaran lain yang 

dapat dikembangkan untuk membangun stock of  knowledge peserta didik 

adalah metode catatan terbimbing. Metode catatan terbimbing dikembangkan 

agar metode ceramah yang dibawakan guru mendapat perhatian siswa. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan model 

catatan terbimbing (guided note taking) menurut Zaini (2008:32) adalah 

sebagai berikut. 

1) Beri peserta didik panduan yang berisi ringkasan poin-poin utama dari 

materi pelajaran yang akan disampaikan dengan strategi ceramah. 

2) Kosongkan sebagian dari poin-poin yang dianggap penting sehingga akan 

terdapat ruang-ruang kosong dalam panduan tersebut. 

3) Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: 

(1) Berikan suatu istilah dengan pengertiannya; kosongkan istilah atau 

definisinya, seperti; 

…adalah bentuk bidang yang mempunyai lima sisi.  

Octagon adalah…. 

(2) Kosongkan beberapa pernyataan jika poin-poin utamanya terdiri atas 

beberapa pernyataan, seperti; 

Dari sisi gaya belajar, peserta didik dapat dibagi menjadi: 
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Auditory learners 

… 

… 

(3) Menghilangkan beberapa kata kunci dari sebuah paragraf, seperti; 

Beberapa tokoh islam kemudian mendirikan yayasan yang diketuai 

Muhammad Hatta dan sekretaris…pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 

1364 H) yayasan mendirikan … yang berkedudukan di Jakarta dengan 

pimpinannya…. 

(4) Dapat juga dibuat bahan ajar(handout) yang tercantum didalamnya 

sub-topik dari materi pelajaran. Beri tempat kosong yang cukup 

sehingga peserta didik dapat membuat catatan didalamnya. Bentuk ini 

akan terlihat seperti di bawah ini: 

Empat bentuk masyarakat tidak adil menurut Socrates adalah: 

Timokrasi 

…. 

Oligarki 

…. 

Demokrasi 

…. 

Tirani 

…. 

(5) Bagikan bahan ajar (handout) yang dibuat kepada peserta didik. 

Jelaskan bahwa guru sengaja menghilangkan beberapa poin 
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penting dalam handout dengan tujuan agar peserta didik tetap 

berkonsentrasi mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan. 

(6) Setelah selesai menyampaikan materi, minta peserta didik untuk 

membacakan hasil catatannya 

(7) Berikan klarifikasi. 

Pembelajaran diawali dengan memberikan bahan ajar misalnya 

berupa handout kepada peserta didik.Mengosongi sebagian poin-poin yang 

penting sehingga terdapat bagian-bagian yang kosong dalam handout tersebut. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah mengosongkan istilah atau definisi 

dan menghilangkan beberapa kata kunci.  

Peserta didik diberikan penjelasan bahwa bagian yang kosong 

dalam handout memang sengaja dibuat agar mereka tetap berkonsentrasi 

dalam mengikuti pembelajaran.Selama ceramah berlangung, peserta didik 

diminta mengisi bagian-bagian yang kosong tersebut.Setelah penyampaian 

materi dengan ceramah selesai, peserta didik diminta membacakan hasil 

isiannya tadi (Suprijono 2009:105). 

Dapat disimpulkan bahwa model catatan terbimbing (guided note 

taking) yaitu suatu model pembelajaran yang digunakan guru untuk 

mengimbangi ceramah supaya tetap menjadi perhatian peserta didik.Dengan 

memberikan handout atau materi pembelajaran yang sudah dirumpangkan 

untuk diisi sehingga menjadi jelas dan lengkap. 
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2.2.5 Media Pembelajaran 

Media menurut Hamijaya dalam Rohani(1997:2) merupakan semua 

bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide sehingga ide atau gagasan 

tersebut itu sampai pada penerima. Menurut McLuahan, media juga 

merupakan saluran karena pada hakikatnya media telah memperluas atau 

memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan 

melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu tertentu. Melalui bantuan 

media batas-batas itu hampir tidak ada. 

Menurut Blake dan Haralsen yang dikutip oleh Rohani(1997:2) 

berpendapat bahwa media adalah medium yang digunakan untuk membawa 

atau menyampaikan sesuatu pesan, dimana medium ini merupakan jalan atau 

alat dengan suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. 

Menurut Muslich (2009: 132), media adalah semua bentuk 

perantara yang digunakan untuk mengungkapkan ide, pikiran, atau gagasan 

sehingga gagasan itu sampai kepada penerima.Arsyad (1994:2) 

mengemukakan bahwa media juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada 

umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya . 

Rohani (1997:3) menegaskan bahwa media adalah segala sesuatu 

yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara/sarana/alat untuk proses 

komunikasi (proses belajar mengajar). Untuk itu, menurut Hamalik dalam 

Arsyad (1994:2), guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pembelajaran, yang meliputi: 
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1) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar; 

2) Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan; 

3) Seluk beluk proses belajar; 

4) Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan; 

5) Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran; 

6) Pemilihan dan penggunaan media pendidikan; 

7) Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan; 

8) Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran; dan 

9) Usaha inovasi dalam media pendidikan. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan perantara untuk menyampaikan sebuah pesan atau gagasan dalam 

proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.   

 

2.2.5.1 Manfaat Media 

Sudjana dan Rivai (1992:2) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa sebagai berikut. 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran; 
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3) Metode mangajar akan lebih bervariasi, tidak mata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran; 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

malakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.  

Menurut Arsyad (1994:25), Encylopedia of Educational Research 

merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut. 

1) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir; 

2) Memperbesar perhatian siswa; 

3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar; 

4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa; 

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui 

gambar hidup; 

6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa; 

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, 

dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar.  

Depdiknas (2008) menyatakan bahwa manfaat media pembelajaran 

diantaranya: (1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, (2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra, (3) 
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menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik 

dengan sumber belajar, (4) memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri 

sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, dan 

(5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama antar peserta didik.      

Muslich (2009: 133) mengemukakan bahwa fungsi media 

diantaranya adalah 1) meningkatkan motivasi belajar siswa, 2) memenuhi 

keperluan siswa pada kegiatan pembelajaran, 3) memudahkan pemahaman 

pada materi pembelajaran, 4) menambah kegembiraan.Levie dan Lentz (1982) 

dalam Kustandi (2011: 21),menuturkan ada empat fungsi media pembelajaran 

khususnya media visual, yaitu sebagai berikut. 

1) Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik atau 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks 

materi pelajaran. Seringkali pada awal palajaran siswa tidak tertarik 

dengan materi pelajaran atau materi pelajaran itu merupakan salah satu 

pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak 

memperhatikan.  

2) Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang 

visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang 

menyangkut masalah social atau ras.  
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3) Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 

yang terkandung dalam gambar.  

4) Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media 

pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan 

lambat menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks 

atau disajikan secara verbal.   

Dapat disimpulkan bahwa manfaat media selain untuk memotivasi 

peserta didik dalam belajar, juga sebagai sarana untuk memperjelas pesan dan 

memudahkan pemahaman peserta didik dalam memahami materi pelajaran. 

 

2.2.5.2 Hal-Hal yang Diperhatikan dalam Memilih Media 

Menurut Arsyad (1994:75), media merupakan bagian dari sistem 

instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut 

diperhatikan dalam memilih media.Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada 

salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan 
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psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa, seperti menghafal, melakukan kegiatan yang 

melibatkan kegiatan fisik atau pemakaian prinsip-prinsip seperti sebab dan 

akibat, melakukan tugas yang melibatkan pemahamn konsep-konsep 

perubahan dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran pada 

tingkatan lebih tinggi.  

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara 

efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa.   

Menurut Kustandi (2011:84), pemilihan media dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. 

1) Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor 

dana, fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, 

sumber-sumber yang tersedia (manusia dan material). 

2) Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran beragam dari 

sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan 

keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan 

pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu 

menuntut perilaku yang  berbeda-beda dan memerlukan teknik dan media 

penyajian yang berbeda pula.  
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3) Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan 

keterampilan awal, seperti membaca, mengetik dengan menggunakan 

komputer dan karakteristik siswa lainnya. 

4) Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifannya.  

5) Dalam pemilihan media, sebaiknya dipertimbangkan pula hal-hal berikut 

ini. 

(1) Kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat (visual 

dan atau audio). 

(2) Kemampuan mengakomodasikan respons siswa yang tepat (tertulis, 

audio, dan atau kegiatan fisik). 

(3) Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. 

(4) Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi 

atau stimulus, dan untuk latihan dan tes (sebaiknya latihan dan tes 

menggunakan media yang sama).  

6) Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang 

berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media 

yang beragam, siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan 

berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan 

mereka secara perorangan.     

Pembelajaran dengan menggunakan media merupakan suatu 

bagian tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran yang bermakna dan 

menyeluruh. Proses pembelajaran yang baik merupakan kegiatan yang 
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menjadikan peserta didiknya dapat memahami materi yang disampaikan. 

Langkah ini akan mudah terwujud apabila menggunakan media.  

Menurut Sihkabuden (2005:5) dalam Muslich (2009:134), memilih 

dan menggunakan media pembelajaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

2) Media dipilih yang paling efektif (tepat guna) untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

3) Media dipilih sesuai dengan kemampuan pengetahuan dan menarik 

perhatian siswa. 

Melalui berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media diantaranya adalah 

kesesuaian dan ketepatan media tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Selain itu, mengenai  dana, waktu pembelajaran yang tersedia, peralatan yang 

akan digunakan juga perlu diperhatikan untuk keefektifan pembelajaran.  

 

2.2.6 Puzzle 

2.2.6.1 Hakikat Puzzle 

Menurut Syukron (2010), puzzle secara bahasa indonesia diartikan 

sebagai tebakan. Tebakan merupakan sebuah masalah atau "enigma" yang 

diberikan sebagaihiburan yang biasanya ditulis, atau dilakukan.Banyak 

tebakan berakar dari masalah matematika dan logistik serius.Lainnya, 
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seperti masalah catur, diambil dari permainan papan.Lainnya lagi dibuat hanya 

sebagai pengetesan atau godaan otak. 

Syukron juga menyatakan bahwa games puzzle merupakan bentuk 

permainan yang menantang daya kreatifitas dan ingatan siswa lebih mendalam 

karena munculnya motivasi untuk senantiasa mencoba memecahkan masalah, 

namun tetap menyenangkan sebab bisa diulang-ulang. Suyatno (2005: 12) 

menyatakan bahwa permainan akan menjadi lebih menarik jika ada unsur-

unsur persaingan atau perlombaan di dalamnya, sekaligus sebagai unsur yang 

menghibur. Tantangan dalam permainan puzzleini akan selalu memberikan 

efek ketagihan untuk selalu mencoba, mencoba dan terus mencoba hingga 

berhasil. 

Menurut Adenan (1989: 9) dalam Syukron 2011,  puzzle adalah 

materi untuk memotivasi diri secara nyata dan merupakan daya penarik yang 

kuat. Puzzlesebagai sarana untuk memotivasi diri karena hal itu menawarkan 

sebuah tantangan yang dapat secara umum dilaksanakan dengan berhasil.  

Tujuan permainan puzzle ini menurut Nisak (2012:110) adalah 

sebagai berikut.  

1) Menumbuhkan rasa solidaritas sesama siswa. 

2) Menumbuhkan rasa kekeluargaan antarsiswa. 

3) Melatih strategi dalam bekerja sama antarsiswa. 

4) Menumbuhkan rasa kebersamaan sesama siswa. 

5) Menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antarsiswa. 

6) Menumbuhkan rasa saling memiliki antarsiswa. 
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7) Menghibur para siswa di dalam kelas.  

Menurut Tarigan (1986: 234), pada umumnya para siswa menyukai 

permaianan. Mereka dapat memahami dan melatih cara penggunaan kata-kata, 

puzzle, crosswords puzzle, anagram dan palindron.Arini (2011) menyatakan 

bahwaada beberapa jenis puzzle yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan memahami kosakata. 

1) Spelling puzzle, yakni puzzle yang terdiri dari gambar-gambar dan huruf-

huruf acak untuk dijodohkan menjadi kosakata yang benar. 

2) Jigsaw puzzle, yakni puzzle yang berupa beberapa pertanyaan untuk 

dijawab kemudian dari jawaban itu diambil huruf-huruf pertama untuk 

dirangkai menjadi sebuah kata yang merupakan jawaban pertanyaan yang 

paling akhir. 

3) The thing puzzle, yakni puzzle yang berupa deskripsi kalimat-kalimat yang 

berhubungan dengan gambar-gambar benda untuk dijodohkan. 

4) The letter(s) readiness puzzle, yakni puzzle yang berupa gambar-gambar 

disertai dengan huruf-huruf nama gambar tersebut, tetapi huruf itu belum 

lengkap. 

5) Crosswords puzzle, yakni puzzle yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab dengan cara memasukan jawaban tersebut ke dalam kotak-

kotak yang tersedia baik secara horizontal maupun vertikal. 

Berdasarkan jenis-jenis puzzle tersebut, puzzle yang digunakan 

untuk pembelajaran menulis petunjuk ini termasuk ke dalam jenis The thing 

puzzle. Puzzle yang digunakan berupa gambar petunjuk melakukan sesuatu 
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yang disertai dengan diskripsi kalimat-kalimat. Gambar-gambar tersebut 

dipotong untuk nantinya disusun peserta didik menjadi petunjuk yang jelas 

dan gambar secara utuh. 

Puzzle digunakan sebagai media pembelajaran yang kreatif dan 

mengasyikan. Terdapat dua kegiatan yang dikolaborasikan secara langsung 

dalam pembelajaran ini untuk memotivasi peserta didik dalam belajar yaitu 

bermain dan belajar.Peserta didik dapat bermain tanpa harus 

mengesampingkan tujuan utamanya yaitu belajar. 

 

2.2.6.2 Manfaat Puzzle 

Salah satu permainan edukatif adalah permainan puzzle. Puzzle 

bisa memberikan kesempatan belajar yang banyak. Selain itu, untuk menarik  

minat anak dan membina semangat, ada beberapa manfaat bermain 

puzzlemenurut Arini (2011)yaitu sebagai berikut.  

 

1) Meningkatkan Keterampilan Kognitif 

Keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan 

kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Puzzle adalah 

permainan yang menarik bagi anak karena anak pada dasarnya menyukai 

bentuk gambar dan warna yang menarik.Dengan bermain puzzle, anak 

akan mencoba memecahkan masalah yaitu menyusun gambar. Pada tahap 

awal mengenal puzzle, mereka mungkin mencoba untuk menyusun 

gambar puzzle dengan cara mencoba memasang-masangkan bagian-

bagian puzzle tanpa petunjuk.  
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Melalui sedikit arahan dan contoh, anak sudah dapat 

mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan cara mencoba 

menyesuaikan bentuk, menyesuaikan warna, atau logika. Contoh, usaha 

anak menyesuaikan bentuk misalnya bentuk cembung harus dipasangkan 

dengan bentuk cekung,usaha anak menyesuaikan warna yaitu warna merah 

dipasangkan dengan warna merah,atau usaha anak menggunakan logika, 

misalnya bagian gambar roda atau kaki posisinya selalu berada di bawah. 

 

2) Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus 

Keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan dengan 

kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya khusus tangan dan jari-

jari tangan. Dengan bermain puzzle,tanpa disadari anak akan belajar secara 

aktif menggunakan jari-jari tangannya. Supaya puzzle dapat tersusun 

membentuk gambar maka bagian-bagian puzzle harus disusun secara hati-

hati.  

 

3) Meningkatkan Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain. Puzzle dapat dimainkan secara perorangan. Namun 

puzzle dapat pula dimainkan secara kelompok. Permainan yang dilakukan 

oleh anak-anak secara kelompok akan meningkatkan interaksi sosial anak. 

Dalam kelompok, anak akan saling menghargai, saling membantu, dan 

berdiskusi satu sama lain. Jika anak bermainpuzzle di rumah, orang tua 

dapat menemani anak untuk berdiskusi menyelesaikan puzzlenya, tetapi 
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sebaiknya orang tua hanya memberikan arahan kepada anak dan tidak 

terlibat secara aktif membantu anak menyusun puzzle. 

 

4) Melatih Koordinasi Mata dan Tangan 

Anak belajar mencocokkan keping-keping puzzle dan 

menyusunnya menjadi satu gambar. Ini langkah penting menuju 

pengembangan ketrampilan membaca. 

 

5) Melatih Logika 

Membantu melatih logika anak. Misalnya puzzle bergambar 

manusia. Anak dilatih menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, dan 

kaki sesuai logika. 

 

6) Melatih Kesabaran 

Bermain puzzle membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan 

memerlukan waktu untuk berpikir dalam menyelesaikan tantangan. 

 

7) Memperluas Pengetahuan 

 

Dapat disimpulkan bahwa manfaat puzzle dalam dunia 

pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif peserta 

didik, meningkatkan keterampilan sosialnya karena peserta didik dituntut 

untuk berinteraksi dengan orang lain, melatih kesabaran dalam merangkai atau 

menyusun gambar-gambar, serta memperluas pengetahuan. 
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2.2.6.3Puzzle Bergambar 

Puzzle merupakan salah satu permainan yang membutuhkan kerja 

otak karena dalam menyusunnya membutuhkan pemikiran yang lebih 

mendalam. Puzzle bergambar yang digunakan dalam kompetensi dasar 

menulis petujuk ini adalah gambar petunjuk mencangkok, petunjuk menanam 

pohon, petunjuk membuat pisang goreng, petunjuk pembuatan bunga dari pita, 

petunjuk membuat kotak pensil, petunjuk bertayamum,dan petunjuk membuat 

mie instan.  

Gambar tersebut kemudian dipotong-potong menjadi beberapa 

potongan yang nantinya akan disusun peserta didik dalam setiap kelompok. 

Jadi, dengan puzzle tersebut peserta didik dapat belajar sekaligus bermain. 

Setelah puzzle tersebut dapat tersusun, maka mereka akan mendapat klu-klu 

dalam menulis petunjuk dari gambar yang sudah mereka susun. Ini merupakan 

salah satu media guru untuk membantu peserta didik dalam menyusun kalimat 

petunjuk. 

 

2.2.7 Pembelajaran Menulis Petunjuk melalui Pembelajaran Kooperatif 
Model Catatan Terbimbing (Guided Note Taking) Berbantuan 
Media Puzzle 

 
Proses pembelajaran menulis petunjuk melalui model catatan 

terbimbing berbantuan media puzzlememiliki beberapa poin. Diantara poin-

poin tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Guru mengkondisikan kelas. 
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2) Guru menyiapkan semua media yang berkaitan dengan pembelajaran yaitu 

lembar catatan terbimbing, puzzle, dan lembar kerja. 

3) Guru membentuk kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 2-3 orang. 

4) Guru membagi lembar catatan terbimbing berisi kutipan-kutipan materi 

petunjuk yang sudah dirumpangkan.  

5) Setiap kelompok berdiskusi untuk melengkapi kalimat-kalimat dalam 

materi itu. 

6) Guru mengklarifikasi hasil jawaban peserta didik sekaligus 

menjelaskannya.  

7) Guru membentuk kelompok kembali. Setiap kelompok beranggotakan 3-4 

orang. 

8) Guru membagipuzzle dan lembar kerja ke setiap kelompok. 

9) Setiap kelompok berkompetisi untuk dapat menyusun puzzle serta menulis 

kalimat petunjuk dari hasil puzzle tersebut.  

10) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

11) Guru menilai serta memberi masukan ke setiap kelompok mengenai 

petunjuk yang telah dibuat. 

12) Guru kembali membagikan puzzle dengan gambar yang berbeda dari 

sebelumnya ke setiap kelompok.  

13) Guru meminta peserta didik membuat kalimat petunjuk tetapi secara 

individu, tidak berkelompok. 

14) Guru menilai tugas individu peserta didik. 
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15) Guru mengadakan kunjung karya terhadap puzzle-puzzle beserta kalimat 

petunjuk yang sudah dikerjakan peserta didik secara berkelompok di 

dalam kelas.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kompetensi dasar yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu. Tujuan dari kompetensi ini, 

supayapeserta didik mampu menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan 

urutan yang tepat dengan menggunakan bahasa yang efektif sehingga tidak 

menimbulkan kesalahan dan membingungkan pembaca atau orang lain. Oleh 

karena itu, pembelajaran menulis petunjuk harus terlaksana secara optimal 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan nilai peserta didik pun dapat 

mencapai KKM yang sudah ditentukan yaitu 75. 

Keterampilan menulis petunjuk bukanlah suatu pekerjaan yang 

mudah untuk dilakukan.Selain malas dan bosan, pada umumnya peserta didik 

mengalami kesulitan dalam merangkai kalimat-kalimat petunjuk dengan 

menggunakan bahasa yang efektif.Oleh karena itu, agar kesulitan tersebut 

dapat diatasi perlu diterapkan model pembelajaran yang tepat serta media 

yang menarik perhatian peserta didik. Salah satu model yang digunakan 

adalah model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) 

dan media puzzle.  

Model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing dan media 

puzzle di dalam pembelajaran keterampilanmenulis petunjuk diharapkan dapat 
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memberikan kemudahan pada peserta didik dalam mengurutkan petunjuk serta 

menyusun kalimat-kalimat petunjuk agar mudah dipahami. Dengan adanya 

permasalahan tersebut,perlu dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 

melalui empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi 

sampai akhirnya peserta didik tidak merasa bosan dan nilai KKM yang 

ditentukan pun dapat tercapai. Kerangka berpikir dalam penelitian ini 

digambarkan dalam bagan berikut ini. 

 

PERMASALAHAN 
 

 

 

 

 

 

 
SOLUSI 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik 
malas belajar 

Peserta didik 
merasa bosan

Pembelajaran 
menulis 

petunjuk tidak 
menarik 

Peserta didik 
kurang dapat 
memahami 

materi 

Peserta didik merasa 
kesulitan dalam 

merangkai kalimat 
petunjuk 

Peserta didik kelas VIII A tidak tertarik dan tidak antusias terhadap 
pembelajaran menulis petunjuk

Peserta didik kelas VIII A nilai pembelajaran menulis petunjuk 
belum mencapai KKM 

Pembelajaran menulis petunjuk yang menarik dan menyenangkan 

Media puzzle dan pembelajaran kooperatif model catatan 
terbimbing yang menyenangkan dan mudah dipahami 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah proses pembelajaran menulis petunjuk dapat lebih kreatif, serta 

keterampilan menulis petunjuk peserta didik dapat meningkat setelah 

dilakukan pembelajaran menggunakan media puzzle disertai model 

pembelajaran kooperatif catatan terbimbing(guided note taking). Selain itu, 

perubahan perilaku peserta didik juga akan lebih baik dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

 

 



63 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian yang 

berusaha mengkaji, merefleksi secara kritis dan kolaboratif suatu rencana 

pembelajaran terhadap kinerja guru, interaksi antara guru dengan peserta 

didik, serta interaksi antarpeserta didik di dalam kelas. Metode penelitian 

tindakan kelas ini menekankan pada suatu kajian yang benar-benar dari situasi 

alamiah di kelas. 

Proses penelitian tindakan kelas ini direncanakan berlangsung 

dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu 1) perencanaan, 2) 

tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi. Proses kegiatan tindakan kelas yang 

dilakukan adalah berdasarkan pada permasalahan yang akan dipecahkan, 

kemudian direncanakan suatu tindakan dan dilaksanakan. Pada pelaksanaan 

tindakan dilakukan penyampaian materi, tes perbuatan, dan observasi terhadap 

kegiatan yang dilakukan. Tahap berikutnya, berdasarkan hasil observasi, 

wawancara, dan jurnal direfleksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I merupakan 

permasalahan yang harus dipecahkan pada siklus II. Selanjutnya, kegiatan 

dimulai lagi seperti kegiatan pada siklus I, yakni perencaaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi dengan perubahan-perubahan untuk mengatasi 

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

berikut. 

1. Perencanaan   1. Perencanaan 

 

4. Refleksi       2. Tindakan      4. Refleksi   2. Tindakan 

            

  3. Observasi    3. Observasi 

 

Secara lebih rinci kegiatan-kegiatan tiap siklus disampaikan pada bagian 

berikut ini. 

 

3.1.1 Proses Pelaksanaan Prasiklus 

Prasiklus ini dilakukan sebelum diterapkan model pembelajaran 

kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle 

pada peserta didik. Tahap awal sebelum mengambil langkah siklus I ini sangat 

penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menulis 

petunjuk. Jadi, pengambilan data prasiklus nantinya dapat membantu dalam 

proses perencanaan dan tindakan saat pengambilan siklus I.  

   

3.1.2 Proses Pelaksanaan Siklus I  

3.1.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan sebagai upaya memecahkan segala 

permasalahan yang ditemukan pada saat dilakukan prasiklus dan segala hal 

yang perlu dilakukan pada tahap tindakan. Dengan adanya perencanaan, 

Siklus 
I 

Siklus 
II 
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tindakan pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah dan sistematis. 

Sebelum menyusun langkah-langkah dalam tahap perencanaan, terlebih 

dahulu dilakukan observasi pembelajaran menulis pada peserta didik kelas 

VIII A MTs. Hasil observasi tersebut kemudian digunakan sebagai masukan 

dalam menyusun perencanaan selanjutnya. Siklus I Siklus II, observasi I 

observasi II ini dilakukan sehubungan dengan model pembelajaran kooperatif 

catatan terbimbing (guided note taking) yang akan dilakukan pada 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kompetensi menulis petunjuk 

melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat dan menggunakan bahasa yang 

efektif melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided 

note taking) berbantuan media puzzle. 

Selain guru mata pelajaran, dilibatkan pula dua orang, yaitu 

sebagai observer dan pengambil dokumentasi atau perekam video. Pada tahap 

ini diadakan beberapa kegiatan: (1) melakukan diskusi atau koordinasi dengan 

guru mata pelajaran mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan; (2) 

menyusun rencana pembelajaran; (3) mempersiapkan pedoman penilaian; dan 

(4) menyusun instrumen yang akan digunakan, meliputi pedoman observasi, 

wawancara, dokumentasi foto, dan pertanyaan-pertanyaan untuk jurnal peserta 

didik dan jurnal guru. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan tindakan yang telah disusun dalam 

rencana pembelajaran. Materi pembelajarannya tentang menulis petunjuk. 
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Pada tahap awal pembelajaran, peserta didik diberikan apersepsi untuk 

mengungkap pengetahuan mengenai kegiatan menulis petunjuk. Peserta didik 

dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru terkait petunjuk. 

Dalam pembelajaran ini, peserta didik berkelompok 2 orang. 

Setelah terbentuk, guru membagikan lembar materi sederhana kepada setiap 

kelompok. Lembar materi tersebut berisi materi-materi petunjuk yaitu mulai 

dari pengertian, syarat-syarat petunjuk yang baik, macam-macam petunjuk, 

dan langkah-langkah menulis petunjuk yang sudah dirumpangkan. Dalam hal 

ini, model kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) mulai 

diterapkan. Setiap kelompok saling berdiskusi untuk mengisi bagian-bagian 

yang sudah dirumpangkan oleh guru. Guru menjelaskan materi petunjuk 

sambil membimbing peserta didik mengisi materi di lembar catatan 

terbimbing. Setelah selesai, guru membahas hasil kerja setiap kelompok 

dengan menambahkan beberapa penjelasan.   

Ketika penjelasan materi petunjuk sudah tersampaikan, guru 

memberi latihan peserta didik untuk membuat petunjuk yang baik dan benar 

secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3-4 orang. Terlebih dahulu 

guru mengisi pembelajaran dengan permainan puzzle untuk menyegarkan 

suasana. Ketua kelompok diminta untuk memilih amplop berisi potongan-

potongan puzzle yang sudah guru sediakan. Potongan-potongan puzzle 

tersebut yang nantinya akan mereka susun menjadi sebuah petunjuk. Setiap 

kelompok diminta untuk berdiskusi dalam menyusun dan merangkai kalimat-
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kalimat petunjuk berdasarkan puzzle yang sudah mereka rangkai. Guru 

berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memantau diskusi.  

Setelah kalimat-kalimat petunjuk terangkai, perwakilan dari 

kelompok bergantian maju untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Kelompok lain memberikan pendapat atau kritikan terhadap hasil tugas 

kelompok yang sedang presentasi. Sementara itu, guru mengamati dan menilai 

hasil tugas setiap kelompok peserta didik. Setelah selesai presentasi, guru 

memberikan motivasi-motivasi dan penguatan terhadap hasil karya peserta 

didik yang disajikan.  

Guru kembali meminta peserta didik berkelompok 3-4 orang. Guru 

membagikan puzzle kembali untuk disusun oleh setiap kelompok. Setelah 

selesai merangkai puzzle, peserta didik membuat kalimat petunjuk secara 

individu. Pada tugas terakhir ini, guru dapat mengambil nilai tiap peserta 

didik, selain nilai kelompok.    

Sebelum pembelajaran berakhir, hasil karya kelompok yang berupa 

rangkaian puzzle beserta kalimat petunjuknya ditempel di kertas manila yang 

sudah guru tempelkan di dinding kelas kemudian dilaksanakan kunjung karya. 

Setiap kelompok dapat memberikan kritikan atau saran terhadap hasil kerja 

kelompok lain. Guru kemudian memberi penghargaan kepada kelompok 

teraktif dan tugas terbaik peserta didik yang sudah dikerjakan untuk memicu 

semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya.   
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Di akhir pembelajaran, peserta didik bersama guru membuat 

simpulan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Setelah itu, guru bersama 

peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar.  

 

3.1.1.3 Observasi atau Pengamatan 

Pada tahap ini, kegiatan dipusatkan pada proses dan hasil 

pembelajaran beserta segala hal yang melingkupinya. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui semua perilaku atau aktivitas peserta didik selama proses 

kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, dalam observasi ini dibutuhkan 2 orang 

teman untuk membantu proses observasi. Satu teman sebagai observer dan 

seseorang lagi pengambil dokumentasi foto.    

Data observasi ini diperoleh dengan mengumpulkan data 

kuantitatif seperti hasil  tes, presentasi, kuis, atau pun nilai tugas. Dan juga 

data kualitatif seperti menilai antusias peserta didik atau sikap peserta didik 

ketika diterapkan model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing, respon 

peserta didik/kelompok dalam menerima materi yang diajarkan, semangat 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, respon peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui media puzzle 

dan metode kooperatif catatan terbimbing (guided note taking), serta keaktifan 

dan keseriusan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, 

diperlukan juga alat bantu observasi seperti wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto untuk memperjelas proses observasi.    
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Wawancara dilakukan untuk menyaring data melalui pendapat 

peserta didik yang dilakukan di luar kegiatan belajar mengajar. Wawancara ini 

dilakukan pada peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda, yaitu dua 

orang peserta didik yang mendapat nilai paling tinggi, dua orang peserta didik 

yang mendapat nilai paling rendah, dan dua orang peserta didik yang 

mendapat nilai sedang. Hal ini dilakukan untuk mendapat data yang lebih 

lengkap dari sumber yang berbeda. 

Selain dengan wawancara, juga melalui jurnal. Jurnal ini meliputi 

jurnal peserta didik dan jurnal guru. Jurnal dilakukan untuk mengungkap 

segala hal yang dilakukan peserta didik maupun guru setelah proses belajar 

mengajar berlangsung. Jurnal peserta didik berisi tentang kesan dan pesan 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menulis petunjuk melalui model 

pembelajaran kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan 

media puzzle. Jurnal guru juga berisi tentang ungkapan perasaan guru setelah 

melakukan pembelajaran menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan 

yang tepat dan menggunakan kalimat efektif melalui model pembelajaran 

kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle.  

Selanjutnya yaitu dengan menggunakan dokumentasi foto. Dalam 

penelitian ini, dipandang perlu menggunakan dokumentasi foto karena 

merupakan data yang cukup penting sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa 

dan sebagai salah satu data instrumen nontes. Penggunaan instrumen berupa 

pengambilan gambar (foto) ini dimaksudkan untuk memperoleh rekaman 

aktivitas atau perilaku peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran 
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dalam bentuk dokumentasi gambar. Dokumentasi foto akan memperkuat bukti 

analisis penelitian pada setiap siklus. Selain itu, data yang diambil melalui 

dokumentasi foto ini juga memperjelas data lain yang hanya terdeskripsikan 

melalui tulisan atau angka. Sebagai data penelitian, hasil dokumentasi foto ini 

selanjutnya dideskripsikan sesuai keadaan yang ada dan dipadukan dengan 

data-data yang lain. 

 

3.5.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh guru bersama peserta didik yang dilakukan 

pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mengkaji segala hal yang terjadi pada tahap tindakan. Refleksi ini digunakan 

sebagai bahan masukan dalam menetapkan langkah selanjutnya. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini, refleksi pada siklus I akan dijadikan masukan 

dalam penentuan langkah pada siklus II. Dengan demikian, akan didapatkan 

perbaikan perencanaan dan tindakan pada siklus II sehingga hasil 

pembelajaran yang diperoleh menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan. 

 

3.1.3 Proses Pelaksanaan Siklus II 

3.1.3.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II ini merupakan 

perbaikan perencanaan dari siklus I dan merupakan upaya perbaikan dari 

kekurangan-kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan refleksi pada siklus 

I. Sama halnya pada perencanaan siklus I, pada siklus II dilibatkan guru mata 

pelajaran dalam pembelajaran, selain itu diajak dua orang teman yaitu satu 
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orang sebagai observer dan seorang sebagai pengambil foto pada saat proses 

pembelajaran. Perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk perencanaan pada 

siklus II ini meliputi: (1) diskusi dan koordinasi dengan guru mata pelajaran 

mengenai rencana tindakan pada siklus II; (2) memperbaiki rencana 

pembelajaran; (3) memperbaiki alat pengambilan nilai; dan (4) 

mempersiapkan perangkat tes menulis yang akan digunakan dalam evaluasi 

hasil belajar siklus II. 

 

3.1.3.2 Tindakan 

Sebagaimana tindakan pada siklus I, tahap tindakan pada siklus II 

adalah melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perencanaan 

pembelajaran yang matang. Sebelum melakukan tindakan berupa kegiatan 

pembelajaran menulis petunjuk, peserta didik perlu mengingat kembali 

tentang materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. 

Pada tahap awal pembelajaran, peserta didik diberikan apersepsi. 

Guru sedikit mengulas tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. 

Guru juga memberikan motivasi-motivasi supaya peserta didik selalu 

semangat dalam mengikuti pembelajaran.   

Pada tahap inti, guru mulai mengulas hasil kerja peserta didik yang 

sudah dikerjakan pada siklus I. Guru menjelaskan kesalahan-kesalahan peserta 

didik selama mengerjakan tugas tersebut. Kemudian seperti halnya pada siklus 

I, peserta didik berkelompok 2 orang. Setelah terbentuk, guru membagikan 

kembali lembar materi sederhana kepada setiap kelompok. Lembar materi 
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tersebut berisi materi-materi petunjuk dan panduan kalimat efektif yang 

berbeda dengan siklus I sebelumnya. Dalam hal ini, model kooperatif catatan 

terbimbing (guided note taking) mulai diterapkan. Setiap kelompok saling 

berdiskusi untuk mengisi bagian-bagian yang sudah dirumpangkan oleh guru. 

Guru menjelaskan materi petunjuk sambil membimbing peserta didik mengisi 

materi di lembar catatan terbimbing. Setelah selesai, guru membahas hasil 

kerja setiap kelompok dengan menambahkan beberapa penjelasan.   

Ketika penjelasan materi petunjuk sudah tersampaikan. Peserta 

didik kembali berkelompok, setiap kelompok terdiri atas 3-4 orang. Terlebih 

dahulu guru mengisi pembelajaran dengan permainan puzzle seperti pada 

siklus I. Ketua kelompok diminta untuk memilih amplop berisi potongan-

potongan puzzle yang berbeda dengan siklus I. Potongan-potongan puzzle 

tersebut akan mereka susun menjadi sebuah petunjuk. Setiap kelompok 

diminta untuk berdiskusi dalam menyusun dan merangkai kalimat-kalimat 

petunjuk berdasarkan puzzle yang sudah mereka rangkai. Guru berkeliling dari 

satu kelompok ke kelompok lain untuk memantau diskusi.  

Setelah kalimat-kalimat petunjuk terangkai, perwakilan dari 

kelompok bergantian maju untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Kelompok lain memberikan pendapat atau kritikan terhadap hasil tugas 

kelompok yang sedang presentasi. Sementara itu, guru mengamati dan menilai 

hasil tugas setiap kelompok peserta didik. Setelah selesai presentasi, guru 

memberikan motivasi-motivasi dan penguatan terhadap hasil karya peserta 

didik yang disajikan.  
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Guru kembali meminta peserta didik berkelompok 3-4 orang. Guru 

membagikan puzzle kembali untuk disusun oleh setiap kelompok. Setelah 

selesai merangkai puzzle, peserta didik membuat kalimat petunjuk secara 

individu. Pada tugas terakhir ini, guru dapat mengambil nilai tiap peserta 

didik, selain nilai kelompok.    

Sebelum pembelajaran berakhir, hasil karya kelompok yang berupa 

rangkaian puzzle beserta kalimat petunjuknya ditempel di kertas manila yang 

sudah guru tempelkan di dinding kelas kemudian dilaksanakan kunjung karya. 

Setiap kelompok dapat memberikan kritikan atau saran terhadap hasil kerja 

kelompok lain. Untuk memicu semangat peserta didik, guru memberi 

penghargaan kepada kelompok teraktif dan tugas terbaik supaya dapat lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya.    

Di akhir pembelajaran, peserta didik bersama guru membuat 

simpulan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Setelah itu, guru bersama 

peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil 

belajar.  

 

3.1.3.3 Obervasi atau Pengamatan 

Observasi atau pengamatan pada siklus II ini dilakukan sama 

seperti pada siklus I, yakni dipusatkan pada proses dan hasil pembelajaran 

beserta segala hal yang melingkupinya. Sama halnya dengan observasi pada 

siklus I, data observasi pada siklus II ini juga diperoleh dengan 

mengumpulkan data kuantitatif seperti hasil  tes, presentasi, kuis, atau pun 
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nilai tugas. Dan juga data kualitatif seperti menilai antusias peserta didik atau 

sikap peserta didik ketika diterapkan model pembelajaran kooperatif catatan 

terbimbing, respon peserta didik/kelompok dalam menerima materi yang 

diajarkan, semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, respon 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran keterampilan menulis petunjuk 

melalui media puzzle dan metode kooperatif catatan terbimbing (guided note 

taking), serta keaktifan dan keseriusan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, diperlukan juga alat bantu observasi seperti 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto untuk memperjelas proses observasi.   

 

3.1.3.4 Refleksi 

Akhir tindakan siklus II ini dilakukan analisis hasil tes, 

observasi/pengamatan melalui wawancara, jurnal, dokumentasi foto, dan 

lembar observasi peserta didik. Hasil analisis tersebut digunakan untuk 

mengetahui kendala-kendala apa yang dijumpai guru pada siklus II, 

bagaimana perubahan sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan 

seberapa besar peningkatan keterampilan menulis peserta didik.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang meliputi 

1) perubahan sikap peserta didik setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 

menulis petunjuk melalui model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing 

(guided note taking) berbantuan media puzzle, 2) tindakan-tindakan yang 

dilakukan peserta didik selama guru mengajar. Kekurangan-kekurangan yang 

terjadi pada siklus II ini seharusnya diperbaiki pada siklus berikutnya. Namun, 
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mengingat keterbatasan waktu, perbaikan-perbaikan kekurangan pada siklus 

ini terpaksa dilakukan di luar penelitian ini. Kelebihan yang didapatkan dapat 

dikembangkan lagi pada kegiatan pembelajaran sejenis dalam kegiatan belajar 

mengajar berikutnya. 

 

3.2 Variabel Penelitian  

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini, yaitu variabel keterampilan menulis petunjuk dan variabel penggunaan 

model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) dan 

media puzzle. 

 

3.2.1 Variabel Keterampilan Menulis Petunjuk  

 Variabel keterampilan menulis petunjuk adalah kemampuan 

peserta didik dalam menulis petunjuk dengan urutan yang tepat serta 

penggunaan kalimat efektif di dalamnya. Dalam penelitian ini, peserta didik 

bekerja sama di suatu kelompok. Mereka menyusun potongan-potongan 

puzzle untuk dirangkai menjadi suatu gambar yang utuh. Setelah itu, atas dasar 

gambar tersebut, peserta didik membuat suatu petunjuk dengan panduan 

urutan gambar dalam puzzle yang mereka dapatkan. Peserta didik berdiskusi 

dengan teman satu kelompok dalam merangkai kalimat-kalimat petunjuk 

supaya kalimat yang digunakan bisa efektif dan petunjuk yang disusun pun 

dapat urut.    
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Aspek yang diteliti atau dinilai meliputi faktor kebahasaan dan 

faktor nonkebahasaan. Faktor kebahasaan mencakup aspek kejelasan petunjuk, 

ketepatan tata urutan, keefektifan kalimat, ketetapatan penggunaan ejaan dan 

tanda baca, diksi, dan kerapian tulisan. Sementara itu, faktor nonkebahasaan 

mencakup aspek sikap yang wajar saat berdiskusi, presentasi, saat menerima 

materi, dan penguasaan topik. 

 

3.2.2 Variabel Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Catatan 
Terbimbing (Guided Note Taking) dan Media Puzzle   

 
Variabel kedua ini yaitu mengenai penggunaan model 

pembelajaran kooperatif  catatan terbimbing (guided note taking) dan media 

puzzle. Penggunaan model dan media ini untuk mengurangi tingkat kebosanan 

serta rasa malas peserta didik saat pembelajaran menulis petunjuk 

berlangsung. Serta untuk meningkatkan kepahaman peserta didik pada materi 

petunjuk supaya dapat menulis petunjuk dengan urutan yang tepat dan bahasa 

yang efektif. 

Model kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) dalam 

penerapannya dikolaborasikan dengan ceramah yang dilakukan oleh guru. 

Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik diminta mendengarkan 

penjelasan dari guru tentang materi petunjuk sambil mengisi bagian-bagian 

yang kosong dari hand out yang sudah disediakan. Dengan  mengisi  bagian-

bagian  yang  kosong tersebut akan  memberikan  peluang pada  peserta didik  

untuk  mendengarkan dan memperhatikan  pelajaran.  
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Setelah itu, diterapkan media puzzle sebagai bentuk permainan 

untuk mengurangi kejenuhan peserta didik. Media puzzle ini sebagai perantara 

guru untuk melatih peserta didik dalam membuat kalimat petunjuk. Jadi dalam 

hal ini, peserta didik tidak menyadari bahwa ternyata dalam permainan itu 

mereka sudah berlatih menulis petunjuk.     

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis petunjuk melalui 

model pembelajaran kooperatif  catatan terbimbing (guided note taking) 

berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu. 

MTs. YPI Klambu merupakan salah satu madrasah swasta yang cukup maju di 

Kabupaten Grobogan, selain prestasinya juga karena letaknya yang strategis. 

MTs. YPI Klambu mempunyai beberapa kelas yaitu kelas VII, VIII, dan IX. 

Masing-masing kelas terdiri atas lima kelas, yaitu kelas VII A sampai VII E, 

kelas VIII A sampai VIII E, dan kelas IX A sampai kelas IX E. Dari hasil 

penelitian yang dilaksanakan di MTs. YPI Klambu, hanya diambil satu kelas 

sebagai objek penelitian yaitu kelas VIII A. 

Dipilihnya kelas VIII A ini sebagai subjek penelitian dengan alasan 

sebagai berikut. 

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia, kemampuan menulis khususnya dalam 

kompetensi menulis petunjuk peserta didik kelas VIII A mendapatkan nilai 
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lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik di kelas yang lainnya 

sehingga perlu diadakan upaya untuk meningkatkannya. 

b. Berdasarkan hasil pengamatan, kemampuan peserta didik dalam aspek 

menulis khususnya kompetensi dasar menulis petunjuk di kelas VIII A 

masih lemah dan belum sesuai dengan batas nilai ketuntasan belajar. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk dan uji 

instrument sebagai berikut. 

 

3.4.1 Bentuk Instrumen 

Dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua bentuk 

instrumen untuk mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Bentuk instrumen tersebut berupa bentuk tes dan nontes. Berikut dipaparkan 

tentang bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.4.1.1 Bentuk Instrumen Berupa Tes 

Tes yang digunakan untuk mengukur keterampilan menulis peserta 

didik adalah tes tulis. Tes ini digunakan untuk memperoleh gambaran 

seberapa besar hasil belajar peserta didik setelah ada perubahan aktivitas 

dalam pembelajaran menulis. Tes ini merupakan bentuk penilaian unjuk kerja. 

Aspek-aspek yang dinilai meliputi aspek kebahasaan dan 

nonkebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi, (1) aspek kejelasan petunjuk, (2) 
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aspek ketepatan tata urutan, (3) aspek kefektifan kalimat, (4) aspek 

ketetapatan penggunaan ejaan dan tanda baca, (5) aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk, dan (6) aspek kerapian tulisan, 

sedangkan aspek nonkebahasaan meliputi (1) aspek sikap yang wajar saat 

berdiskusi, (2) aspek saat presentasi, (3) aspek saat menerima materi, dan (4) 

aspek penguasaan topik. Aspek-aspek kebahasaan dan nonkebahasaan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan menulis peserta didik ini 

sebelumnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan guru bahasa dan 

sastra Indonesia di MTs. YPI Klambu.  

Adapun gambaran kriteria nilai dan kategori tiap aspek sebagai alat 

evaluasi untuk mengukur kompetensi menulis petunjuk melalui model 

pembelajaran kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan 

media puzzle tersebut dijelaskan pada tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk 
No. Aspek Penilaian Skor 

Maksimal 
Bobot 
Skor 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 

Kejelasan petunjuk 
Ketepatan tata urutan petunjuk 
Keefektifan kalimat 
Penggunaan ejaan dan tanda baca 
Kesesuaian bahasa yang digunakan dengan 
sasaran petunjuk 
Kerapian tulisan  

25 
20 
20 
15 
15 
 
  5 

5 
4 
4 
3 
2 
 
1 

Jumlah 100  
 

Setiap petunjuk yang dibuat peserta didik dianalisis dan nilai akhir 

dari setiap petunjuk digabung untuk mendapatkan nilai rata-rata menulis 

petunjuk. Pada tabel 3.2 berikut ini dapat dilihat aspek-aspek yang dinilai 

dengan skor dan kategori penilaian.  
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Tabel 3.2 Aspek Penilaian, Skor, Kategori dan Kriteria 
No Aspek Penilaian Skor Kategori  Kriteria 

1. Kejelasan petunjuk 21-25 

 

Sangat jelas Petunjuk yang dibuat 
sangat jelas, tidak 
membingungkan, dan 
mudah diikuti 

16-20 Cukup jelas Petunjuk yang dibuat 
masih ada yang kurang 
jelas, dapat diikuti tapi 
sedikit membingungkan  

8-15 Kurang jelas Petunjuk yang dibuat 
kurang jelas, 
membingungkan dan 
sulit untuk diikuti.  

1-7 Tidak jelas Petunjuk yang dibuat 
tidak jelas, 
membingungkan, dan 
sulit untuk diikuti. 

2. Ketepatan tata 
urutan petunjuk  

16-20 Sangat tepat Tata urutan tepat, tidak 
ada yang salah 

11-15 Cukup tepat Terdapat 25% petunjuk 
yang terbalik atau tidak 
tercantum 

6-10 Kurang 
tepat 

Terdapat 50% petunjuk 
yang terbalik atau tidak 
tercantum 

1-5 Tidak tepat Terdapat lebih dari 50% 
petunjuk yang terbalik 
atau tidak tercantum 

3. 

 

Keefektifan kalimat  16-20 Sangat 
efektif  

Semua kalimat yang 
digunakan sudah efektif 
minimal 90% dari 
petunjuk yang dibuat   

11-15 Cukup 
efektif  

Kalimat petunjuk yang 
digunakan 75% sudah 
efektif . 

6-10 Kurang 
efektif  

Kalimat petunjuk yang 
digunakan 50% sudah 
efektif. 

1-5 Tidak 
efektif 

Kalimat petunjuk yang 
digunakan lebih dari 50% 
tidak efektif. 

4. Penggunaan ejaan 
dan tanda baca 

12-15 Sangat tepat Jumlah kesalahan antara 
1-3 
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 8-11 Cukup tepat Jumlah kesalahan antara 
4-6 

4-7 Kurang 
tepat 

Jumlah kesalahan antara 
7-9 

1-3 Tidak tepat Jumlah kesalahan lebih 
dari 9 

5.  Kesesuaian bahasa 
yang digunakan 
dengan sasaran 
petunjuk 
 

12-15 Sangat 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
sangat sesuai sehingga 
petunjuk yang dibuat 
mudah dipahami  

8-11 Cukup 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
cukup sesuai meskipun 
ada 25% kalimat 
petunjuk yang sulit 
dipahami 

4-7 Kurang 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
kurang sesuai serta 
terdapat 50% kalimat 
petunjuk yang sulit 
dipahami 

1-3 Tidak sesuai Bahasa yang digunakan 
tidak sesuai dan lebih 
dari 50% kalimat 
petunjuknya sulit 
dipahami 

6.  Kerapian Tulisan 5 Sangat rapi Tulisan rapi, bagus dan 
dapat dibaca 

3-4 Cukup rapi Tulisan rapi, kurang 
bagus, dan dapat dibaca 

1-2 Tidak rapi Tulisan tidak rapi, tidak 
bagus, dan tidak bisa 
dibaca 

 

Nilai keterampilan menulis peserta didik diperoleh dari nilai total 

keseluruhan aspek dibagi 10. Hasilnya dikonsultasikan dengan parameter 

penelitian untuk menentukan kategori yang diperoleh peserta didik.  

Guru dapat mengetahui kemampuan menulis petunjuk peserta 

didik berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup atau kurang dengan 

pedoman sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Kategori Penilaian Peserta Didik 
No. Kategori Rentang skor 
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik  75-84 
3. Cukup  65-74 
4. Kurang  0-64 
 

3.4.1.2 Bentuk Instrumen Berupa Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan berbentuk observasi atau 

pengamatan, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto.  

 

3.4.1.2.1 Pedoman Observasi atau Pengamatan 

Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk mengambil 

data penelitian pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek yang 

diamati yaitu (1) keaktifan peserta didik saat pembelajaran, misalnya bertanya, 

menanggapi pertanyaan atau memberi sanggahan, (2) keaktifan peserta didik 

saat berkelompok, (3) antusias peserta didik saat menggunakan media puzzle, 

(4) keaktifan peserta didik dalam menanggapi hasil kerja dari diskusi 

kelompok, (5) keseriusan peserta didik dalam mengerjakan tugas, dan (4) 

respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran keterampilan menulis 

petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing  (guided 

note taking) berbantuan media puzzle.  

 

3.4.1.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 

tertentu tentang seberapa jauh responden berantusias dalam pembelajaran 
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menulis petunjuk yang berkaitan dengan variabel penelitian. Wawancara 

dilakukan terhadap peserta didik yang mendapat nilai tertinggi, sedang, dan 

terendah. Masing-masing 3 peserta didik per tingkat. Adapun acuan 

pertanyaan dalam wawancara tersebut adalah (1) minat peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran, (2) pendapat peserta didik terkait pembelajaran 

menulis petunjuk selama ini, (3) kesulitan yang dihadapi selama mengikuti 

pembelajaran menulis petunjuk, (4) penyebab kesulitan dalam menulis 

petunjuk, (5) pendapat peserta didik tentang pembelajaran menulis petunjuk 

dengan media puzzle dan model catatan terbimbing, dan (6) harapan peserta 

didik mengenai pembelajaran menulis petunjuk dengan media puzzle dan 

model catatan terbimbing.   

 

3.4.1.2.3 Jurnal 

Setiap akhir pertemuan kegiatan belajar mengajar, guru dan peserta 

didik membuat jurnal pembelajaran pada pertemuan tersebut. Jurnal guru 

adalah yang berisi kegiatan-kegiatan yang guru lakukan di kelas dan yang 

berisi deskripsi keadaan kelas/respon yang ditunjukkan peserta didik selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jurnal guru berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang guru lakukan di kelas digunakan untuk mengetahui kegiatan 

guru dalam pembelajaran apakah sesuai dengan kegiatan yang terdapat dalam 

rencana pembelajaran atau tidak.  

Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam jurnal guru adalah 

mengenai (1) keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis petunjuk 
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melalui model catatan terbimbing berbantuan media puzzle, (2) tingkah laku 

peserta didik selama pembelajaran berlangsung, (3) respon peserta didik 

terhadap pembelajaran menulis petunjuk melalui model catatan terbimbing 

berbantuan media puzzle, (4) suasana pembelajaran yang sedang berlangsung, 

(5) saran yang diberikan peserta didik untuk pembelajaran menulis petunjuk 

melalui model catatan terbimbing berbantuan media puzzle, dan (6) fenomena-

fenomena lain yang muncul dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Peserta didik juga diminta membuat jurnal pada setiap akhir 

pembelajaran. Peserta didik diminta untuk menuliskan kesannya mengenai, (1) 

perasaan selama mengikuti pembelajaran menulis petunjuk melalui model 

pembelajaran kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan 

media puzzle, (2) kesulitan yang dialami dalam menulis petunjuk, (3) 

tanggapan mengenai media puzzle dan model catatan terbimbing, (4) kesan 

saat mengikuti pelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui model 

pembelajaran kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan 

media puzzle, dan (5) saran yang diberikan untuk pembelajaran menulis 

petunjuk melalui model pembelajaran kooperatif catatan terbimbing (guided 

note taking) berbantuan media puzzle.  

Dari jurnal kegiatan ini guru merekapitulasi hasilnya. Hasil 

rekapitulasi ini kemudian digunakan untuk melakukan refleksi diri terhadap 

proses mengajar sedangkan jurnal peserta didik digunakan untuk mengungkap 

kesan dan pesan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. 
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3.4.1.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto ini difokuskan pada (1) aktivitas peserta didik 

pada saat mengikuti pembelajaran menulis petunjuk, (2) aktivitas peserta didik 

pada saat mengamati contoh petunjuk dari guru, (3) aktivitas peserta didik 

pada saat mengikuti pembelajaran dengan model catatan terbimbing, (4) 

aktivitas peserta didik pada saat mengerjakan tugas kelompok yaitu saat 

merangkai puzzle dan berdiskusi membuat petunjuk, (5) keaktifan peserta 

didik di dalam kelas, (6) aktivitas peserta didik saat menulis petunjuk, dan (7) 

aktivitas peserta didik saat melakukan kunjung karya. Dalam penelitian ini, 

dipandang perlu menggunakan dokumentasi foto sebagai salah satu data 

instrumen nontes. Penggunaan instrumen berupa pengambilan foto ini 

dimaksudkan untuk memperoleh rekaman aktivitas atau perilaku peserta didik 

selama mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk dokumentasi gambar.  

 

3.4.2 Uji Instrumen 

Instrumen yang diuji adalah instrumen tes dan instrumen nontes. 

Instrumen tes diuji dengan melakukan uji validitas isi dan validitas 

permukaan. Validitas isi dilakukan dengan mengkonsultasikan materi tes dan 

aspek-aspek penilaian tes kepada dosen pembimbing. Setelah disetujui oleh 

dosen kemudian dikonsultasikan dengan guru kelas yang digunakan sebagai 

tempat penelitian. Uji instrumen tes dengan validitas permukaan dilakukan 

dengan cara mengkonsultasikan instrumen tersebut kepada guru kelas. 
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Instrumen nontes diuji dengan melakukan uji validitas permukaan 

saja yaitu dengan mengonsultasikan seluruh instrumen yang telah dibuat 

kepada guru kelas. Instrumen nontes berupa pedoman pengamatan guru, 

pedoman pengamatan peserta didik, pedoman wawancara, jurnal, dan  

dokumentasi. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik dalam menulis petunjuk setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif catatan terbimbing berbantuan media puzzle. Sementara teknik 

nontes digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap model 

catatan terbimbing dan media puzzle yang telah digunakan. Teknik 

pengumpulan data nontes ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi foto.  

 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada siklus I dan 

siklus II. Bentuk tes dan kriteria penilaian sama antara siklus I dan sikus II. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan tes ini yaitu: (1) 

peserta didik berkelompok, (2) guru membagikan puzzle dan lembar kerja 

kelompok, (3) peserta didik berdiskusi dalam merangkai dan membuat kalimat 

petunjuk, (4) pengklarifikasian hasil tugas kelompok melalui presentasi 
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antarkelompok dan penjelasan guru, (5) peserta didik menerima puzzle 

kembali untuk disusun dan secara individu merangkai kalimat petunjuk, (6) 

kemampuan peserta didik dalam menulis petunjuk dinilai berdasarkan 

pedoman penilaian keterampilan menulis petunjuk, (7) selanjutnya, skor yang 

telah diperoleh direkap dan dihitung dalam persentase dengan rumus yang 

telah ditentukan, dan (8) nilai akhir peserta didik dikelompokkan dalam 

kategori nilai. Target ketuntasan keberhasilan peserta didik ditetapkan jika 

mendapat nilai minimal 75 yaitu dalam kategori baik. Hal ini berarti peserta 

didik mampu menulis sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dan keadaan yang terjadi selama 

proses pembelajaran berlangsung. Data nontes penelitian ini dilakukan melalui 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto.  

 

3.5.2.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk mengungkapkan data keaktifan 

peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran menulis petunjuk. 

Adapun langkah-langkahnya yaitu (1) mempersiapkan lembar observasi yang 

berisi pedoman-pedoman pengamatan tentang keaktivan peserta didik dalam 

pembelajaran, (2) melaksanakan observasi selama proses pembelajaran, mulai 

dari penjelasan guru, proses belajar mengajar sampai dengan cara 
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mengerjakan tugas menulis petunjuk, dan (3) mencatat hasil observasi dengan 

mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

 

3.5.2.2 Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data dan 

informasi-informasi dari peserta didik dan guru. Wawancara digunakan untuk 

mengecek kebenaran dari fakta dan data dari instrumen lain. Dengan adanya 

wawancara, dapat diperoleh informasi secara langsung dan memungkinkan 

peserta didik memberikan informasi dan data secara faktual.  

Wawancara dilakukan diluar jam pelajaran setelah peserta didik 

mendapatkan pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

model catatan terbimbing berbantuan media puzzle. Adapun langkah-langkah 

dalam wawancara tersebut, yaitu (1) mempersiapkan lembar wawancara yang 

berisi daftar pertanyaan yang diajukan pada peserta didik, (2) menentukan 9 

peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi, sedang dan kurang untuk 

diwawancarai. Masing-masing 3 peserta didik, (3) pewawancara mencatat 

hasil wawancara dengan menulis hasil tanggapan terhadap butir pertanyaan, 

(4) pewawancara memotivasi peserta didik, dan (5) pewawancara menilai 

jawaban peserta didik.  

 

3.5.2.3 Teknik Jurnal  

Pada penelitian ini terdapat dua jenis jurnal yaitu jurnal guru dan 

jurnal peserta didik. Teknik jurnal dilakukan di akhir pembelajaran. Jurnal 
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guru berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang guru lakukan di kelas. Jurnal 

guru dilakukan untuk mengetahui kegiatan guru dalam pembelajaran sesuai 

atau tidak dengan kegiatan yang terdapat dalam rencana pembelajaran. 

Sebelumnya guru menyiapkan lembar pedoman jurnal guru, di dalam kelas 

guru mengamati suasana kelas dan hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran 

berlangusng. Setelah pembelajaran selesai, guru mulai mengisi jurnal tersebut. 

Sama halnya dengan jurnal peserta didik yang juga dilakukan 

setelah pembelajaran selesai, (1) guru menyiapkan jurnal peserta didik, (2) 

setelah pembelajaran selesai, guru membagikan ke setiap peserta didik, dan 

(3) peserta didik mengisi jurnal sesuai dengan kejadian yang mereka alami.   

  

3.5.2.4 Teknik Dokumentasi Foto 

Dokumentasi merupakan alat pengambil data yang sangat penting. 

Data hasil dokumentasi ini sebagai bukti sudah terlaksananya suatu penelitian. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto 

yang bertujuan untuk mengetahui perilaku atau aktivitas peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk dokumentansi gambar. Selain 

itu, untuk memperkuat bukti serta analisis penelitian dalam setiap siklusnya, 

sehingga pembahasan menjadi lebih lengkap.  

Gambar foto yang sudah terkumpul dilaporkan secara deskriptif 

sesuai dengan kondisi yang ada. Jika data lain hanya berwujud laporan secara 

tertulis, maka dalam dokumentasi foto ini pembaca dapat langsung menikmati 

suasana secara visual beserta laporan diskriptifnya.   
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini 

yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif.  

 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif 

yang diperoleh melalui tes siklus 1 dan II. Tujuannya yaitu mengetahui 

peningkatan keterampilan peserta didik dalam menulis petunjuk melakukan 

sesuatu melalui model kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) 

berbantuan media puzzle. Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut. 

1. Merekap skor yang diperoleh peserta didik 

2. Menghitung skor kumulatif dari seluruh aspek 

3. Menghitung skor rata-rata kelas 

4. Menghitung presentase, dengan rumus: 

NP =  100 % 

 Keterangan: 

 NP = Nilai dalam presentase 

 NK = Nilai Kumulatif 

 R = Jumlah responden 

Hasil tes peserta didik diperbandingkan antara hasil tes siklus I dan 

II. Dari hasil tes ini dapat diketahui peningkatan keterampilan menulis 

petunjuk peserta didik.  
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3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data-data nontes, 

yaitu data observasi atau pengamatan, data hasil wawancara, data jurnal, data 

foto, dan data lembar observasi peserta didik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian tindakan kelas yang 

berupa hasil tes dan nontes. Hasil tes meliputi siklus I dan siklus II. Hasil tes 

siklus I merupakan hasil tes keterampilan menulis petunjuk untuk mengetahui 

kondisi awal keterampilan peserta didik dalam menulis petunjuk dengan 

menggunakan model catatan terbimbing dan media puzzle. Hasil tes siklus II 

merupakan perbaikan keterampilan menulis petunjuk setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model catatan terbimbing dan media 

puzzle yang diuraikan dalam bentuk data  kuantitatif. Hasil nontes berupa hasil 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi yang diuraikan dalam bentuk 

deskripsi data kualitatif.  

 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

Penilaian keterampilan menulis petunjuk pada tes prasiklus 

dilaksanakan dengan memberi tugas peserta didik menulis “Petunjuk 

Membuat Jus Mangga” sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes 

prasiklus ini berfungsi untuk mengetahui kondisi awal keterampilan menulis 

petunjuk peserta didik. Nilai tersebut juga digunakan untuk membandingkan 

dan menentukan standar ketuntasan belajar pada siklus I dan siklus II. Tes 

yang dilakukan adalah tes menulis petunjuk. Jumlah peserta didik yang 
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mengikuti tes prasiklus yaitu 30 peserta didik. Hasil tes prasiklus dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Prasiklus   
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Bobot 

skor 
Rata-Rata 

Skor 
1. Sangat Baik 85-100 0 0 % 0 1926 : 30  = 

64,2 
(kurang) 

2. Baik 75-84 2 6,67% 156 
3. Cukup 65-74 10 33,33% 690 
4. Kurang 0-64 18 60% 1080 

Jumlah 30 100 % 1926 
 

Melalui tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa hasil rata-rata tes 

menulis petunjuk pada prasiklus mencapai 64,2 atau berkategori kurang. Skor 

rata-rata tersebut belum dapat dikatakan memuaskan karena hasilnya masih 

minim sekali. Dari 30 peserta didik, tidak ada satu pun (0%) yang meraih 

predikat sangat baik. Sebanyak 2 peserta didik (6,67%) memperoleh skor baik 

yaitu antara 76-85, 10 peserta didik (33,33%) memperoleh skor cukup, yaitu 

antara 66-75 dan 18 peserta didik (60%) memperoleh skor sangat kurang yaitu 

antara 0-65.   

Berdasarkan tes prasiklus tersebut, hasil skor rata-rata tes 

keterampilan menulis petunjuk baru mencapai nilai 64,2 dengan kategori 

kurang. Ini menunjukkan bahwa tes prasiklus masih kurang dari KKM yang 

ditentukan yaitu 75. Sementara itu, jumlah peserta didik yang meraih kategori 

sangat baik dan baik masih sedikit. Dengan demikian, keterampilan menulis 

petunjuk perlu ditingkatkan lagi karena hasilnya masih minim sekali. Perlu 

sekali adanya perbaikan agar peserta didik mampu mendapatkan hasil yang 

lebih baik lagi.  
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Hasil skor rata-rata tes prasiklus tersebut berasal dari penjumlahan 

skor tiap-tiap aspek, yaitu aspek 1) kejelasan petunjuk, 2) ketepatan tata urutan 

petunjuk, 3) keefektifan kalimat, 4) penggunaan ejaan dan tanda baca, 5) 

kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk, dan 6) kerapian 

tulisan. Tiap-tiap aspek dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah 

ditentukan. Secara rinci hasil tes prasiklus untuk tiap aspek penilaian tes 

keterampilan menulis petunjuk adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Rata-Rata Perolehan Skor Tiap Aspek pada Prasiklus 
No. Aspek Penilaian Skor 

Rata-Rata
Skor 

Maksimal
Skor 
Akhir 

Kategori 

1. Kejelasan petunjuk 12,63 20 63,15 Kurang 
2. Ketepatan tata urutan 

petunjuk 
15,43 20 77,15 Baik 

3. Keefektifan kalimat 10,83 20 54,15 Kurang 
4. Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 
12,16 20 60,8 Kurang 

5. Kesesuaian bahasa yang 
digunakan dengan 
sasaran petunjuk 

9,77 15 65,13 Cukup 

6. Kerapian tulisan 3,37 5 67,4 Cukup 
 Jumlah 64,2 100   

 

Tabel 4.2 tersebut merupakan skor rata-rata tiap aspek menulis 

petunjuk. Skor rata-rata tertinggi terletak pada aspek ketepatan tata urutan 

petunjuk dengan rata-rata 15,43 dari skor maksimal 20, sedangkan skor 

terendah terletak pada aspek keefektifan kalimat dengan rata-rata 10,83 dari 

skor maksimal 20.  

Pada aspek ketepatan tata urutan petunjuk, sebagian besar peserta 

didik sudah dapat mengurutkan petunjuk dengan benar. Meskipun demikian, 

masih terdapat 9 peserta didik yang belum bisa mengurutkan petunjuk dengan 

benar karena salah dalam penempatan langkah petunjuk atau tidak 
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mencantumkan salah satu langkah petunjuk. Sementara itu, dalam aspek 

keefektifan kalimat peserta didik kurang mampu dalam menggunakan kalimat 

petunjuk secara baku, hemat, dan sistematis sehingga petunjuk yang 

disampaikan tidak jelas dan membingungkan. 

Aspek penskoran keterampilan menulis petunjuk setelah ketepatan 

tata urutan petunjuk adalah aspek kejelasan petunjuk dengan skor rata-rata 

12,63. Pada aspek kejelasan petunjuk ini, hanya ada beberapa peserta didik 

yang mampu menulis petunjuk dengan jelas dan penggunaan bahasanya yang 

mudah dipahami. Sementara itu, kekurangjelasan atau ketidakjelasan petunjuk 

peserta didik karena membingungkan dan juga sulit untuk diikuti. Maka dari 

itu, petunjuknya dikategorikan tidak jelas.    

Aspek penskoran keterampilan menulis petunjuk berikutnya yaitu 

aspek penggunaan ejaan dan tanda baca dengan skor rata-rata 12,16. Pada 

aspek ini, peserta didik masih belum mampu menggunakan ejaan secara baik 

dan benar, serta penempatan tanda baca yang belum tepat. Peserta didik 

cenderung ragu untuk memberikan tanda baca titik di setiap akhir kalimat 

petunjuknya dan lebih sering menggunakan tanda baca koma, padahal yang 

tepat adalah menggunakan titik.  

Aspek penilaian keterampilan menulis petunjuk selanjutnya yaitu 

aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk dengan 

skor rata-rata sekitar 9,77. Sebagian besar peserta didik sudah dapat 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan petunjuk yang dibuat. Kesalahan 

peserta didik dalam aspek ini yaitu kurang tepatnya bahasa yang digunakan 
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dalam menulis petunjuk sehingga petunjuk menjadi sulit untuk dipahami dan 

diikuti. Peserta didik menggunakan kata-kata yang tidak baku di setiap kalimat 

petunjuk sehingga menjadikan kalimatnya tidak efektif. Peserta didik juga 

lebih cenderung dengan bahasa mereka sendiri. Keserasian dan kesesuaian 

petunjuk dengan sasaran petunjuk tidak mereka perhatikan   

Aspek penskoran keterampilan menulis petunjuk yang terakhir 

yaitu aspek kerapian tulisan dengan rata-rata 3,37. Pada aspek kerapian tulisan 

ini, tidak semua tulisan peserta didik jelas dan rapi, masih terdapat beberapa 

tulisan yang tidak rapi serta susah untuk dibaca. Tetapi sebagian besar tulisan 

peserta didik sudah  jelas meskipun ada yang tidak rapi.           

Berdasarkan hasil pengamatan pada saat prasiklus, terdapat 

beberapa peserta didik menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru. 

Sebagian peserta didik tidak serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Ada yang mengobrol dengan teman sebangku, ada yang melamun, bahkan ada 

yang iseng mengganggu teman lain. Suasana kelas juga terlihat gaduh 

sehingga pembelajaran terasa tidak kondusif. 

Dari setiap kegiatan prasiklus dan hasil tesnya dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan menulis petunjuk peserta didik kelas VIII A MTs. YPI 

Klambu, Kabupaten Grobogan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan 

pencapaian skor rata-rata menulis petunjuk yang masih kurang yaitu 64,2. 

Padahal skor ketuntasan yang diharapkan dalam menulis petunjuk adalah 75. 

Peserta didik juga masih banyak yang melakukan hal-hal negatif pada saat 

pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak efektif. Oleh 
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karena itu, perlu ada tindakan siklus I yang diharapkan dapat meningkatkan 

nilai dan merubah perilaku peserta didik ke arah yang positif terhadap 

pembelajaran menulis petunjuk. 

 

4.1.2 Hasil Siklus I 

Siklus I merupakan penelitian tindakan pertama terhadap 

keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif catatan 

terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle sebagai upaya 

memperbaiki masalah yang muncul pada prasiklus. Hasil dari tindakan siklus I 

terdiri atas data proses, data tes, dan data nontes. Data proses dalam penelitian 

ini merupakan penjelasan dari proses yang telah dilakukan selama tindakan 

penelitian. Data tes diperoleh dari hasil tes menulis petunjuk setelah 

pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif catatan 

terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle, sedangkan data 

nontes diperoleh dari hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi 

foto.  

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Petunjuk Melalui 
Pembelajaran Kooperatif Catatan Terbimbing (Guided Note 
Taking) Berbantuan Media Puzzle Siklus I 
 

Pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle siklus I telah 

dilakukan selama dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga tahap 

proses belajar mengajar, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.  
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Pada pertemuan pertama dalam tahap pendahuluan, peserta didik 

berdoa untuk memulai pelajaran. Guru mengondisikan peserta didik agar siap 

mengikuti pembelajaran. Guru melakukan tanya jawab tentang pengalaman 

peserta didik dalam menulis petunjuk. Beberapa peserta didik menjawab 

pernah membaca petunjuk, beberapa peserta didik lain hanya mengetahui 

petunjuk, dan beberapa lainnya diam. Setelah itu, peserta didik diberi motivasi 

serta penjelasan oleh guru mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran menulis 

petunjuk.  

Pada tahap inti, peserta didik berkelompok dua orang untuk 

mengisi lembar materi catatan terbimbing berisi materi-materi terkait petunjuk 

yang sudah dirumpangkan. Beberapa peserta didik tidak memahami instruksi 

yang sudah guru berikan, terlihat dari ekspresi wajahnya yang tidak 

memberikan respon. Peserta didik juga ada yang masih belum memerhatikan 

dan mengobrol dengan teman sebangkunya, bahkan ada yang berusaha 

mencontek pekerjaan teman atau kelompok lain. Meskipun demikian, terdapat 

juga peserta didik yang serius berdiskusi mengisi lembar catatan terbimbing.  

Guru memantau proses diskusi peserta didik dalam mengisi materi tersebut. 

Selesai mengisi lembar catatan terbimbing, guru mengulas materi 

petunjuk secara kesleuruhan, sementara itu peserta didik mencocokkan hasil 

jawabannya dengan penejelasan guru. Pada kegiatan ini, sebagian besar 

peserta didik memperhatikan penjelasan guru karena mereka penasaran 

dengan jawaban yang sudah dikerjakan. Tetapi masih terdapat peserta didik 
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yang tidak mendengarkan penjelasan guru. Mereka sibuk mengobrol dengan 

teman sebangkunya dan sesekali mencontreng hasil pekerjaannya jika benar.   

Peserta didik kembali dikelompokkan, tiap kelompok terdiri atas 3-

4 orang. Setiap ketua kelompok memilih amplop berisi puzzle yang berbeda 

yang sudah disiapkan oleh guru. Terlihat peserta didik sangat penasaran 

dengan isi amplop tersebut. Peserta didik yang sebelumnya tidak 

memperhatikan, kini terlihat penasaran dengan permainan tersebut. Guru 

memberikan instruksi permainan yaitu merangkai potongan-potongan puzzle, 

kemudian membuat petunjuk sesuai dengan gambar puzzle yang sudah 

didapatkan. Hanya terdapat beberapa peserta didik saja yang tidak tertarik. 

Terlihat kurang aktifnya dalam bekerja sama merangkai puzzle di 

kelompoknya. Terdapat juga kelompok yang sangat antusias merangkai 

puzzle-puzzle tersebut. Dalam kerja kelompok tersebut, peserta didik ada yang 

benar-benar membantu kelompoknya tapi ada juga yang membiarkan teman 

satu kelompoknya mengerjakan tugas itu sendiri. Dalam hal ini, guru tetap 

memantau proses diskusi setiap kelompok untuk membimbing dan menilai 

keaktifan peserta didik.   

Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugasnya di depan 

kelompok lain. Pada saat presentasi ini, terdapat peserta didik yang tidak 

memerhatikan dan mengobrol dengan teman satu bangkunya. Tetapi terdapat 

juga peserta didik yang aktif bertanya pada kelompok yang sedang presentasi.  

Pada tahap penutup, guru memberi tugas pada setiap kelompok 

untuk menyunting kalimat petunjuk yang sudah dibuat dalam kelompok 
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masing-masing. Setelah itu, peserta didik dan guru bersama-sama menarik 

simpulan mengenai pelajaran yang sudah berlangsung. Peserta didik bersama 

guru juga merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Beberapa peserta 

didik sudah berani menyampaikan mengenai refleksi pembelajaran, tetapi 

sebagian besar masih diam dan mendengarkan. Kemudian pembelajaran 

diakhiri dengan doa bersama untuk menutup pelajaran.   

Pada pertemuan kedua tahap pendahuluan, peserta didik berdoa 

untuk memulai pelajaran. Guru mengondisikan peserta didik agar siap 

mengikuti pembelajaran. Setelah itu, guru memotivasi peserta didik agar tetap 

semangat belajar. Peserta didik kemudian melakukan tanya jawab dengan guru 

terkait pelajaran petunjuk pada pertemuan sebelumnya. Terdapat beberapa 

peserta didik yang langsung menjawab tanpa ditunjuk oleh guru, tetapi ada 

juga yang menunggu untuk menjawab setelah ditunjuk. Sebagian besar peserta 

didik masih diam dan tidak menjawab.   

Pada tahap inti, peserta didik kembali mengisi lembar materi yang 

sudah dirumpangkan seperti pada pertemuan pertama untuk mengetahui 

tingkat kepahaman mereka. Beberapa peserta didik terdengar gaduh 

menanyakan jawaban yang sudah dibahas sebelumnya kepada teman-

temannya. Guru kembali mengingatkan supaya tenang dan mengerjakan tugas 

secara berkelompok dengan teman sebangkunya. Pada pertemuan kedua ini, 

terdapat beberapa kelompok yang lebih cepat menyelesaikan lembar materi 

tersebut daripada pertemuan sebelumnya. Hal ini karena kemungkinan mereka 
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sudah mempunyai gambaran tentang petunjuk yang sudah dijelaskan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Guru kembali mengulas dan menjelaskan materi petunjuk yang 

terdapat dalam lembar catatan terbimbing. Sementara itu, peserta didik 

mendengarkan dengan saksama penjelasan guru sekaligus mencocokkan 

jawaban mereka. Suasana kelas tiba-tiba menjadi ramai oleh kegembiraan 

beberapa kelompok karena jawaban mereka benar atau sesuai dengan 

penjelasan guru. Ada juga peserta didik yang diam saja dan hanya 

mencontreng jawabannya yang benar.   

Guru kembali membentuk kelompok seperti pada pertemuan 

sebelumnya yaitu 3 sampai 4 orang tiap kelompok. Guru membagikan 

potongan-potongan puzzle (gambar cara menghidupkan computer) ke setiap 

kelompok untuk kemudian disusun menjadi sebuah gambar petunjuk. Terlihat 

peserta didik antusias sekali berkompetisi dengan kelompok lain dalam 

menyusun puzzle. Waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk menyusun 

puzzle tersebut lebih singkat daripada sebelumnya.  

Peserta didik kemudian membuat kalimat petunjuk secara individu 

sesuai perintah guru. Guru memantau peserta didik saat mengerjakan tugas 

individu. Perilaku peserta didik bervariasi dalam kegiatan ini, ada yang tenang 

dan serius, menengok pekerjaan temannya, dan berjalan dari tempat 

duduknya. Guru kemudian memberi peringatan dan meminta peserta didik 

untuk mengerjakan tugasnya sendiri.  



102 
 

 
 

Setelah selesai, peserta didik mengumpulkan tugas individu di 

meja guru. Guru meminta tugas yang sudah diberikan pada pertemuan 

sebelumnya yaitu menyunting petunjuk dan merapikan rangkaian puzzle-nya 

untuk kemudian ditempelkan di kertas yang sudah ditempelkan di tembok 

kelas. Guru mengajak setiap kelompok untuk melakukan kunjung karya dan 

mengomentari hasil tugas kelompok lain. Saat kunjung karya ini peserta didik 

terlihat senang dan antusias untuk melihat hasil tugas kelompok lain. 

Meskipun demikian, masih juga terdapat beberapa peserta didik yang tidak 

mengikuti kunjung karya, mereka hanya diam dan duduk di tempat duduknya, 

serta mengobrol sendiri dengan peserta didik yang lain. Setelah itu, guru 

memberi reward kepada kelompok terbaik atau teraktif dan ini yang 

menjadikan peserta didik menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti 

pembelajaran berikutnya. 

Pada tahap penutup, peserta didik dibimbing oleh guru membuat 

simpulan mengenai pelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian peserta 

didik membuat refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan 

mengisi jurnal yang telah disiapkan oleh guru. Setelah itu, peserta didik dan 

guru berdoa bersama untuk menutup pembelajaran.    

       

4.1.2.2 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes menulis petunjuk diketahui setelah pembelajaran menulis 

petunjuk melalui pembelajaran kooperatif catatan terbimbing berbantuan 

media puzzle. Hasil tes siklus I dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 4.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus I 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Rata-Rata 

Skor 
1. Sangat Baik 85-100 2 6,67 % 173 2164 : 30 = 

72,13 
(cukup) 

2. Baik 75-84 7 23,33 % 553 
3. Cukup 65-74 19 63,33 % 1315 
4. Kurang 0-64 2 6,66 % 123 

Jumlah 30 100 % 2164 
 

Tabel 4.3 menunjukkan nilai tes peserta didik dalam keterampilan 

menulis petunjuk setelah melalui pembelajaran kooperatif catatan terbimbing 

berbantuan media puzzle. Rata-rata skor pada siklus I adalah 72,13. Dari 

jumlah 30 peserta didik terdapat 2 peserta didik yang memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik atau sebesar 6,67 %. Peserta didik yang 

memperoleh nilai dengan kategori baik sebanyak 7 peserta didik atau sebesar 

23,33 %, kategori cukup sebanyak 19 peserta didik atau sebesar 63,33 %, dan 

kategori kurang sebanyak 2 atau sebesar 6,66 %.  

Berdasarkan data tes pada siklus I tersebut dapat diketahui bahwa 

keterampilan menulis petunjuk pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI 

Klambu Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori cukup. Hasil ini belum 

mencapai kategori baik. Selain itu masih terdapat 2 peserta didik yang 

memiliki nilai dengan kategori kurang, maka perlu dilakukan pembelajaran 

siklus II untuk mendapatkan perbaikan dalam keterampilan menulis petunjuk 

ini.     

Adapun nilai tiap aspek keterampilan menulis petunjuk pada siklus 

I ini adalah sebagai berikut.  
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Tabel 4.4 Rata-Rata Perolehan Skor Tiap Aspek pada Siklus I 
No. Aspek Penilaian Skor Rata-

Rata 
Skor 

Maksimal 
Skor 
Akhir 

Kategori 

1. Kejelasan petunjuk 13,87 20 69,35 Cukup 
2. Ketepatan tata urutan 

petunjuk 
16,9 20 84,5 Baik 

3. Keefektifan kalimat 13,1 20 65,5 Cukup 
4. Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 
13,7 20 68,5 Cukup 

5. Kesesuaian bahasa yang 
digunakan dengan 
sasaran petunjuk 

10,93 15 72,86 Cukup 

6. Kerapian tulisan 3,63 5 72,6 Cukup 
 Total 72,13 100   

 

Tabel 4.4 menunjukkan skor rata-rata tiap aspek keterampilan 

menulis petunjuk. Skor rata-rata tiap aspek pada siklus I ini mengalami 

peningkatan. Aspek dengan skor rata-rata tertinggi adalah aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk yaitu sebesar 16,9, aspek ini berhasil meningkat sebesar 1,47 

dari hasil tes prasiklus sebelumnya. Sementara itu, aspek dengan skor rata-rata 

terendah adalah aspek keefektifan kalimat dengan skor rata-rata sebesar 13,1. 

Pada aspek ini juga mengalami peningkatan sebesar 2,27 dari hasil tes 

prasiklus sebelumnya.  

Aspek keterampilan menulis petunjuk selanjutnya yang juga 

mengalami peningkatan adalah aspek kejelasan petunjuk. Skor rata-rata aspek 

ini yaitu 13,87 mengalami peningkatan sebesar 1,24 dari hasil tes prasiklus 

sebelumnya. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca dengan skor rata-rata 

13,7 mengalami peningkatan sebesar 1,54 dari hasil tes prasiklus sebelumnya. 

Aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran petunjuk dengan 

nilai rata-rata 10,93 mengalami peningkatan sebesar 1,16 dari hasil tes 
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prasiklus sebelumnya. Dan aspek kerapian tulisan dengan nilai rata-rata 3,63 

mengalami peningkatan sebesar 0,26 dari hasil tes prasiklus sebelumnya.        

Hasil tes dari tiap-tiap aspek secara lebih rinci akan dipaparkan di 

bawah ini untuk mengetahui aspek yang menjadi titik kekurangan dalam 

pembelajaran menulis petunjuk yang telah dilakukan.  

 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kejelasan 
Petunjuk pada Siklus I  

 
Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek kejelasan petunjuk 

pada siklus I adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kejelasan 
Petunjuk pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Jelas 16-20 4 13,33 % 66 416 : 30 = 13,87 
(Cukup Jelas)  2. Cukup Jelas 11-15 26 86,66% 350 

3. Kurang Jelas 6-10 0 0 % 0 
4. Tidak Jelas 1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 416 
 

Tabel 4.5 menunjukkan Skor rata-rata pada aspek kejelasan 

petunjuk yaitu 13,87 atau termasuk dalam kategori cukup jelas. Sebanyak 4 

peserta didik atau sebesar 13,33 % sudah dapat membuat petunjuk dengan 

sangat jelas. Sementara itu, 26 peserta didik atau sebesar 86,66 % dapat 

membuat petunjuk dengan cukup jelas. Pada aspek ini tidak terdapat peserta 

didik yang mendapatkan kategori kurang jelas atau pun tidak jelas dalam 

membuat petunjuk.  
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Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus I, dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa rata-rata keterampilan menulis petunjuk aspek kejelasan 

petunjuk termasuk dalam kategori cukup jelas.  

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Ketepatan 
Tata Urutan Petunjuk pada Siklus I 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk pada siklus I adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.6 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Ketepatan 
Tata Urutan Petunjuk pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Tepat 16-20 27 90 % 462 507 : 30 = 16,9 
(Sangat Tepat) 2. Cukup Tepat 11-15 3 10 % 45 

3. Kurang Tepat 6-10 0 0 % 0 
4. Tidak Tepat 1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 507 
 

Tabel 4.6 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai aspek ketepatan 

tata urutan petunjuk pada siklus I yaitu 16,9 atau dalam kategori sangat tepat. 

Peserta didik yang memperoleh kategori sangat tepat dalam mengurutkan 

petunjuk sebanyak 27 peserta didik atau sebesar 90 %, dan kategori cukup 

tepat sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 10 %. Jadi, sebagian besar peserta 

didik sudah dapat mengurutkan petunjuk dengan sangat baik karena tidak ada 

yang termasuk ke dalam kategori kurang tepat dan tidak tepat dalam 

mengurutkan petunjuk.  
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Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus I, dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa keterampilan menulis petunjuk aspek ketepatan tata urutan 

petunjuk termasuk dalam kategori sangat tepat.  

 

4.1.2.2.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Keefektifan 
Kalimat pada Siklus I 

 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek keefektifan kalimat 

pada siklus I adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Keefektifan 
Kalimat pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Efektif 16-20 2 6,66 % 32 393 : 30  = 13,1 
(Cukup Efektif) 2. Cukup Efektif 11-15 25 83,33 % 331 

3. Kurang Efektif 6-10 3 10 % 30 
4. Tidak Efektif  1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 393 
 

Tabel 4.7 menunjukkan skor rata-rata aspek keefektifan kalimat 

petunjuk pada siklus I yaitu 13,1 atau kategori cukup efektif. Peserta didik 

yang memperoleh kategori sangat efektif dalam merangkai kalimat petunjuk 

sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 6,66 %, kategori cukup efektif sebanyak 

25 peserta didik atau sebesar 83,33 %, dan kategori kurang efektif sebanyak 3 

peserta didik atau 10 %. Pada aspek keefektifan kalimat petunjuk ini tidak 

terdapat peserta didik yang mendapatkan kategori tidak efektif dalam 

merangkai kalimat petunjuk.     

Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus I, dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa keterampilan menulis petunjuk aspek keefektifan kalimat 
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termasuk dalam kategori cukup efektif. Jika dilihat dari pemerolehan skor, 

masih terdapat peserta didik yang mendapat skor kurang sehingga perlu 

dilakukan pembelajaran siklus II yang lebih menekankan pada perbaikan 

pembuatan petunjuk terutama pada aspek ini.  

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Penggunaan 
Ejaan dan Tanda Baca pada Siklus I 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek penggunaan ejaan 

dan tanda baca pada siklus I adalah sebagai berikut.   

Tabel 4.8 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Penggunaan 
Ejaan dan Tanda Baca pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Tepat 16-20 7 23,33 % 114 411 : 30  = 13,7 
(Cukup Tepat) 2. Cukup Tepat 11-15 21 70 % 277 

3. Kurang Tepat 6-10 2 6,66 % 20 
4. Tidak Tepat  1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 411 
 

Tabel 4.8 menunjukkan skor rata-rata aspek penggunaan ejaan dan 

tanda baca pada siklus I yaitu 13,7 atau kategori cukup tepat. Peserta didik 

yang memperoleh kategori sangat tepat dalam penggunaan ejaan dan tanda 

baca  sebanyak 7 peserta didik atau sebesar 23,33 %, kategori cukup tepat 

sebanyak 21 peserta didik atau sebesar 70 %, dan kategori kurang tepat 

sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 6,66 %. Pada aspek ini, peserta didik 

tidak ada yang termasuk ke dalam kategori tidak tepat terkait penggunaan 

ejaan dan tanda baca di setiap kalimat petunjuknya.    
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Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus I,  dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa keterampilan menulis petunjuk aspek penggunaan 

ejaan dan tanda baca termasuk dalam kategori cukup tepat.  

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kesesuaian 
Bahasa dengan Sasaran Petunjuk pada Siklus I 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk pada siklus I adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kesesuaian 
Bahasa dengan Sasaran Petunjuk pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Sesuai 13-15 5 16,66 % 66 328 : 30  = 
10,93 (Cukup 
Sesuai) 

2. Cukup Sesuai 9-12 25 83,33 % 262 
3. Kurang Sesuai 5-8 0 0 % 0 
4. Tidak Sesuai 1-4 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 328 
 

Tabel 4.9 menunjukkan skor rata-rata aspek kesesuaian bahasa 

dengan sasaran petunjuk pada siklus I yaitu 10,93 atau kategori cukup sesuai. 

Peserta didik yang memperoleh kategori sangat sesuai dalam menyesuaikan 

bahasanya sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 16,66 % dan kategori cukup 

sesuai sebanyak 25 peserta didik atau sebesar 83,33 %. Pada aspek ini tidak 

terdapat peserta didik yang mendapatkan kategori kurang atau pun tidak sesuai 

dalam menyesuaikan bahasa petunjuk dengan sasaran petunjuk.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus I, dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa keterampilan menulis petunjuk aspek kesesuaian bahasa 

dengan sasaran petunjuk termasuk dalam kategori cukup sesuai.  
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4.1.2.2.6 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk aspek Kerapian 
Tulisan pada Siklus I 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek kerapian tulisan pada 

siklus I adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kerapian 
Tulisan pada Siklus I 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Rapi 5 5 16,66 % 25 109 : 30  = 3,63 
(Cukup Rapi) 2. Cukup Rapi 3-4 24 80 % 82 

3. Tidak Rapi 1-2 1 3,33 % 2 
Jumlah 30 100 % 109 

 

Tabel 4.10 menunjukkan skor rata-rata aspek kerapian tulisan pada 

siklus I yaitu 3,63 atau kategori cukup rapi. Peserta didik yang menulis 

petunjuk dengan tulisan yang sangat rapi hanya 5 peserta didik atau sebesar 

16,66 %, kategori cukup rapi 24 peserta didik atau sebesar 80 %, dan kategori 

tidak rapi hanya 1 peserta didik  atau sebesar 3,33 %.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus I, dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa keterampilan menulis petunjuk aspek kerapian tulisan 

termasuk dalam kategori cukup rapi.  

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat 

dan menggunakan bahasa yang efektif peserta didik kelas VIII A pada siklus I 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor rata-rata sebesar 72,13. 

Untuk menghasilkan tulisan petunjuk yang baik maka dengan kategori cukup 

baik perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan siklus II untuk 
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memperbaiki keterampilan menulis petunjuk terutama pada aspek kefektifan 

kalimat karena pada aspek ini peserta didik masih belum dapat menggunakan 

kalimat secara efektif sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.  

 

4.1.2.3 Hasil Nontes Siklus I 

Data yang bersifat nontes pada proses pembelajaran menulis 

petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided 

note taking) berbantuan media puzzle pada siklus I diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan  jurnal.  

 

4.1.2.3.1 Observasi  

Data observasi pembelajaran siklus I diperoleh selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi ini dibantu oleh 2 teman yang bertugas 

sebagai observer dan pengambil dokumentasi foto. Guru Bahasa Indonesia 

juga ikut membantu dalam mengamati perilaku peserta didik di kelas. Aspek 

yang diamati dalam observasi ini meliputi perhatian peserta didik terhadap 

penjelasan guru, keaktifan peserta didik saat pembelajaran, kerja sama peserta 

didik dengan kelompoknya, keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas, 

keaktifan dan keseriusan peserta didik dalam menggunakan media puzzle, dan 

sikap, tanggapan, atau pun respons peserta didik terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan.  

Selama pembelajaran siklus I berlangsung, peserta didik 

menunjukkan sikap-sikap positif, tetapi sebagian masih ada yang 
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menunjukkan sikap negatif. Sikap positif yang ditunjukkan oleh peserta didik 

diantaranya yaitu dengan memperhatikan penjelasan guru. Sebanyak 24 atau 

sebesar 80 % peserta didik memperhatikan penjelasan guru dengan saksama. 

Hal ini menunjukkan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Sementara itu, lima peserta didik yang lain tidak 

memperhatikan penjelasan yang guru berikan, bersikap masa bodoh dan tidak 

peduli dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Deskripsi foto sikap 

peserta didik pada siklus I ini adalah sebagai berikut.  

 
Gambar 4.1 Peserta Didik Memperhatikan Penjelasan Guru 

 

Pada gambar 4.1 didiskripsikan bahwa sebagian besar peserta didik 

mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari guru. Terlihat masih ada 

peserta didik yang tidak memperhatikan yaitu dengan menaruh kepalanya di 

meja menandakan kalau peserta didik tersebut kurang bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Sikap positif peserta didik yang lain yaitu aktif dalam bertanya, 

memberi sanggahan, dan menjawab pertanyaan. Sebanyak 4 atau sebesar 

13,33 % peserta didik bertanya terkait materi petunjuk kepada guru. Terdapat 
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juga 3 atau sebesar 10 % peserta didik berani menjawab pertanyaan dari 

temannya atau pun dari guru. Sementara itu, peserta didik yang lain belum 

memiliki keberanian untuk bertanya, atau pun memberi jawaban. Keberanian 

memberikan sanggahan pada siklus I ini belum muncul. Peserta didik masih 

belum berani menyanggah jawaban-jawaban yang sudah diberikan teman-

temanya. Seperti halnya pada dokumentasi foto berikut.  

 
Gambar 4.2 Keaktifan Peserta Didik Saat Bertanya 

   

Pada gambar 4.2 tersebut didiskripsikan bahwa salah satu peserta 

didik bertanya tentang hal yang belum dipahami saat mengerjakan tugas 

kelompok kemudian guru menjelaskan. Tetapi terdapat salah satu anggota 

kelompok yang tidak memperhatikan, sedangkan anggota kelompok yang lain 

hanya diam dan memperhatikan penjelasan dari guru tanpa memberikan 

tambahan pertanyaan atau pun menanggapinya.   

Sikap positif peserta didik ditunjukkan pula melalui keaktifan 

dalam kelompok, yaitu keaktifan saat berdiskusi atau pun keaktifan dalam 

bekerja sama mengerjakan tugas yang diberikan guru. Peserta didik yang tidak 
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aktif dalam berkelompok menunjukkan sikapnya dengan tidak mau berdiskusi 

dan tidak mau bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Berdasarkan observasi, 

terdapat 4 atau sebesar 13,33 % peserta didik yang kurang aktif di dalam 

kelompok. Salah satu dari 4 peserta didik tersebut ada yang mengobrol dengan 

temannya, ada yang hanya diam dan tidak membantu teman satu kelompoknya 

dalam mengerjakan tugas. Adapun sikap peserta didik adalah seperti foto 

berikut. 

  
Gambar 4.3 Peserta Didik Berkelompok Mengamati Contoh Petunjuk 

 

Pada gambar 4.3 didiskripsikan bahwa peserta didik sedang 

mengamati contoh petunjuk penggunaan obat tetes mata dari guru. Pada 

kegiatan ini, terdapat peserta didik yang kurang antusias terhadap contoh 

petunjuk tersebut, menyepelekan dan tidak mengamati sesuai perintah guru. 

Meskipun demikian, sebagian besar peserta didik sudah mengamati contoh 

petunjuk yang sudah guru berikan.  

Selain itu, guru juga mengelompokkan peserta didik setiap 

kelompok dua orang. Guru mulai menerapkan model kooperatif catatan 
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terbimbing yaitu membagikan lembar materi petunjuk yang sudah 

dirumpangkan. Adapun aktivitas peserta didik saat diterapkan model ini yaitu 

sebagai berikut. 

 
Gambar 4.4 Peserta Didik Mengisi Lembar Catatan Terbimbing  

 

Pada gambar 4.4 ditunjukkan aktivitas peserta didik saat bekerja 

sama dengan kelompoknya dalam mengisi lembar materi petunjuk yang sudah 

dirumpangkan. Kolaborasi antara penjelasan yang guru lakukan dengan 

pengisian lembar materi ternyata sangat membantu peserta didik dalam 

memahami materi dan memfokuskan perhatian kepada guru saat menjelaskan. 

Sebagian besar peserta didik memperhatikan penjelasan guru untuk dapat 

mengisi lembar materi yang sudah didapatkan. Tetapi ada juga peserta didik 

yang mencontek hasil kerja kelompok lain sehingga menimbulkan kegaduhan.   

Sikap positif peserta didik sangat terlihat saat guru menggunakan 

puzzle sebagai bahan latihan menulis petunjuk. Sebagian besar peserta didik 

sangat antusias untuk merangkai puzzle-puzzle tersebut menjadi gambar yang 

utuh. Hanya ada 3 atau 10 % peserta didik yang kurang berantusias dalam 
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merangkai puzzle-puzzle tersebut. Peserta didik tersebut hanya diam melihat 

teman-teman satu kelompoknya bekerja sama merangkai puzzle, sebagaimana 

foto berikut.  

 
Gambar 4.5 Peserta Didik Bekerja Sama dalam Kelompok 

 

Pada gambar 4.4 ditunjukkan aktivitas peserta didik saat bekerja 

sama merangkai puzzle yang dilanjutkan dengan berdiskusi membuat kalimat 

petunjuk dari gambar puzzle yang sudah disusun. Peserta didik sangat antusias 

dalam merangkai puzzle-puzzle tersebut sehingga waktu 2 menit yang guru 

berikan sangat cukup untuk merangkai puzzle dan berdiskusi. Tetapi salah satu 

anggota kelompok tersebut tidak ikut berpartisipasi aktif dalam menyusun 

kalimat petunjuk. Peserta didik tersebut diam sambil melihat kelompok-

kelompok lain yang sedang berdiskusi. Ini menandakan bahwa peserta didik 

tersebut belum merasa senang dan tidak bersemangat dalam bekerja sama 

dengan teman sekelompoknya.  

Sikap positif terakhir yang ditunjukkan peserta didik adalah 

respons yang baik terhadap pembelajaran. Sebanyak 23 atau sebesar 76,67 % 
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peserta didik menunjukkan sikap antusias saat merangkai puzzle, semangat 

saat melakukan kunjung karya, dan mandiri saat mengerjakan tugas yang 

sudah diberikan guru secara individu. Sementara itu, 7 atau 23,33 % peserta 

didik yang lain belum memberikan respon sebagaimana peserta didik yang 

lain, seperti halnya pada foto berikut.   

 
Gambar 4.6 Peserta Didik Mengerjakan Tugas Individu 

  

 Pada kegiatan 4.5 tersebut, peserta didik secara individu menulis 

petunjuk cara menghidupkan komputer. Sebagian besar peserta didik sudah 

mengerjakan tugas tersebut secara individu tetapi ada juga peserta didik yang 

berusaha mencontek hasil kerja temannya. Ini menandakan bahwa masih 

terdapat peserta didik yang belum memberikan respon baik terhadap tugas 

yang diberikan dan tidak mematuhi peraturan yang diberikan guru.  

Selain itu, pada saat peserta didik sedang melakukan kunjung karya 

terhadap hasil petunjuk kelompok lain, masih terdapat peserta didik yang tidak 

bersemangat mengikutinya dan mengobrol sendiri dengan temannya. Seperti 

pada foto berikut.   
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Gambar 4.7 Peserta Didik Melakukan Kunjung Karya 

   

Berdasarkan uraian tersebut, sebagian besar peserta didik 

menunjukkan perilaku positif. Tetapi juga masih terdapat beberapa perilaku 

positif yang masih kurang untuk dilakukan peserta didik seperti keberanian 

untuk bertanya, menjawab, atau pun memberikan sanggahan. Maka dari itu, 

pembelajaran siklus II perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah-masalah 

perilaku negatif peserta didik yang masih ditemukan pada siklus I. 

 

4.1.2.3.2 Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan 

peserta didik terhadap pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran 

kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media 

puzzle. Wawancara dilakukan kepada 9 peserta didik, yaitu 3 peserta didik 

bernilai paling tinggi, 3 peserta didik dengan nilai sedang atau rata-rata, dan 3 

peserta didik dengan nilai paling rendah. Wawancara ini dilakukan setelah 
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proses pembelajaran selesai dan setelah diketahui hasil akhir nilai peserta 

didik pada saat mengerjakan tugas.    

Peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi menyatakan bahwa 

mereka merasa senang dan berminat terhadap pembelajaran menulis petunjuk 

terutama dengan model kooperatif catatan terbimbing dan media puzzle. 

Peserta didik pertama memberi alasan bahwa menulis petunjuk itu 

menyenangkan karena dia memang sangat menyukai pelajaran bahasa 

Indonesia apalagi dengan kolaborasi permainan puzzle, pembelajaran menjadi 

tidak membosankan. Peserta didik yang kedua memberi alasan bahwa 

pembelajaran menulis petunjuk menyenangkan karena tidak begitu serius, 

terdapat permainan di dalam pembelajaran. Sementara itu, peserta didik yang 

ketiga menganggap bahwa menulis petunjuk sangat bermanfaat karena dapat 

menambah pengetahuan. Mereka juga menyatakan bahwa cara guru Bahasa 

Indonesia mengajar selama ini membosankan karena hanya berceramah dan 

selalu memberikan penugasan. Model catatan terbimbing dan media puzzle 

telah memberikan warna baru dalam pembelajaran menulis petunjuk.  

Peserta didik yang mempunyai nilai sedang berpendapat sama 

dalam menanggapi minat mereka terhadap pembelajaran menulis petunjuk. 

Peserta didik yang pertama berminat terhadap pembelajaran petunjuk karena 

menggunakan permainan, tidak seperti sebelumnya. Peserta didik yang kedua 

berpendapat bahwa pembelajaran menulis petunjuk seru dan mengasyikkan. 

Sementara itu, peserta didik yang ketiga berminat karena pembelajarannya 

lebih bervariasi daripada pembelajaran sebelumnya. Mereka juga memberi 
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saran untuk terus mempertahankan model catatan terbimbing dan media puzzle 

tetap diterapkan dalam pembelajaran petunjuk. Model catatan terbimbing dan 

media puzzle telah menjadikan pelajaran petunjuk menjadi lebih 

menyenangkan. Mereka merasa terbantu karena dengan model catatan 

terbimbing dan media puzzle ini telah membantu mereka dalam membuat 

petunjuk yang efektif. 

Peserta didik yang mempunyai nilai rendah menyatakan bahwa 

mereka senang dengan model dan media yang digunakan dalam pembelajaran. 

Peserta didik yang pertama memberikan alasan bahwa dia merasa terbantu 

dengan adanya catatan terbimbing saat guru menjelaskan materi petunjuk. 

Media puzzle juga menjadikan pembelajaran tidak membosankan. Peserta 

didik yang kedua mengatakan bahwa pembelajaran petunjuk dengan media 

puzzle sangat menyenangkan, pembelajaran menjadi serius tapi santai. 

Sementara itu peserta didik yang ketiga memberi alasan bahwa media dan 

model yang digunakan dalam menulis petunjuk menyenangkan dan tidak 

membosankan. Model catatan terbimbing dan media puzzle ternyata dapat 

menarik perhatian bahkan kesemangatan peserta didik dalam menulis 

petunjuk.   

Berdasarkan wawancara tersebut, mereka juga mengungkapkan 

bahwa kesulitan yang dihadapi dalam menulis petunjuk adalah dalam hal 

penggunaan kalimat efektif. Mereka masih belum dapat menggunakan kata-

kata yang sesuai dan efektif untuk setiap kalimatnya. Jadi, lebih cenderung 
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boros dalam menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak perlu dicantumkan 

di kalimat tersebut.   

Setelah pembelajaran ini, peserta didik menginginkan adanya 

pembekalan yang lebih dalam mengenai kalimat efektif dalam menulis 

petunjuk. Peserta didik juga menginginkan agar puzzle-puzzle yang digunakan 

dalam pembelajaran lebih banyak lagi dan bervariasi, tetapi potongan-

potongan puzzlenya jangan terlalu rumit supaya mudah untuk dirangkai.  

 

4.1.2.3.3 Jurnal  

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal peserta 

didik dan jurnal guru.  

 

4.1.2.3.3.1 Jurnal Peserta Didik  

Jurnal peserta didik digunakan untuk mendapatkan data tentang 

respons peserta didik sebagai subjek penelitian selama proses pembelajaran. 

Jurnal yang diisi oleh peserta didik berisi tentang 5 hal yaitu mengenai 

perasaan peserta didik, kesulitan yang dialami, tanggapan mengenai model 

catatan terbimbing dan media puzzle yang digunakan, kesan terhadap gaya 

mengajar guru, dan saran yang diberikan untuk pembelajaran berikutnya.  

Hal yang pertama mengenai perasaan peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle 

menunjukan bahwa mereka merasa senang dengan pembelajaran menulis 
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petunjuk. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebanyak 26 peserta didik atau 

86,67 % menjawab senang mengikuti pembelajaran, sedangkan 4 peserta didik 

atau 13,33 % menjawab tidak senang.  

Hal yang kedua mengenai kesulitan peserta didik dalam menulis 

petunjuk. Sebanyak 21 peserta didik atau 70 % merasa kesulitan dalam 

menulis petunjuk, 9 peserta didik atau 30 % menyatakan tidak merasa 

kesulitan dalam menulis petunjuk.  

Berikutnya yaitu mengenai tanggapan peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model 

catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle. Sebanyak 

25 peserta didik atau 83,33 % merasakan bahwa model catatan terbimbing dan 

media puzzle sangat membantu mereka dalam menulis petunjuk, 3 peserta 

didik atau 10 % merasakan bahwa model catatan terbimbing dan media puzzle 

tidak dapat membantu dalam mempermudah membuat petunjuk, dan 2 peserta 

didik atau 6,67 % tidak berkomentar.  

Kesan peserta didik saat guru mengajar yaitu sebanyak 28 peserta 

didik atau 93,33 % berpendapat bahwa cara mengajar guru menyenangkan, 

kreatif, dan seru. Sementara itu, 2 peserta didik atau 6,66 % berpendapat 

bahwa dalam penyampaian materi terlalu cepat.    

Setelah itu, saran peserta didik terhadap pembelajaran menulis 

petunjuk yaitu sebanyak 17 peserta didik atau 56,67 % mengharapkan jenis 

puzzle yang lebih bervariasi dan potongan puzzle tidak terlalu kecil, 9 peserta 
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didik atau 30 % mengharapkan model catatan terbimbing tetap dipertahankan, 

dan 4 peserta didik atau 13,33 tidak memberi saran atau tidak berkomentar.  

 

4.1.2.3.3.2 Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi tentang uraian pendapat dari seluruh kejadian 

yang dilihat dan dirasakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran menulis 

petunjuk melalui catatan terbimbing berbantuan media puzzle. Guru mencatat 

bahwa peserta didik belum sepenuhnya aktif, terutama dalam hal bertanya.  

Berbeda halnya pada saat berkelompok untuk menyusun puzzle dan 

berdiskusi, peserta didik dapat aktif dan antusias.  

Berdasarkan pengamatan guru, sebagian besar peserta didik sudah 

memperhatikan penjelasan guru tentang materi dengan baik, hanya terdapat 

beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan. Mayoritas peserta didik 

juga sudah memberikan respons positif terhadap pembelajaran yang 

berlangsung terbukti dengan kesemangatan dan keantusiasan saat mengikuti 

pembelajaran terutama ketika bekerja sama merangkai puzzle dalam 

kelompok. Meskipun di awal pertemuan kurang begitu tertib karena masih 

terdapat peserta didik yang belum siap memulai pembelajaran dan berbicara 

sendiri dengan temannya, tapi setelah diterapkan model catatan terbimbing 

peserta didik mulai memperhatikan dan tenang dalam kelas sehingga 

pembelajaran pun dapat berjalan lancar. Guru juga membuat catatan khusus 

terkait peserta didik yang tidak memperhatiakan agar nantinya dapat diberikan 

perhatian yang lebih banyak.  
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4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

model catatan terbimbing berbantuan media puzzle peserta didik kelas VIII A 

MTs. YPI Klambu siklus I sudah dilaksanakan. Berdasarkan tes yang telah 

dilakukan, skor rata-rata peserta didik secara keseluruhan yaitu 72,13. Skor 

tersebut sudah mengalami peningkatan sebesar 7,97 dari skor prasiklus yang 

hanya sebesar 64,16. Skor ini sudah termasuk dalam kategori cukup. 

Pada siklus I ini, peserta didik yang memperoleh skor dengan 

kategori sangat baik mengalami peningkatan 6,67 % yaitu sebanyak 2 orang 

atau 6,67 % dari yang semula tidak ada, kategori baik meningkat 16,67 % 

yaitu sebanyak 7 orang atau 23,33 % dari yang semula 2 orang atau 6,67 %, 

kategori cukup meningkat 33,33 % yaitu sebanyak 18 orang atau 60 % dari 

yang semula 8 orang atau 26,67 % , dan kategori kurang meningkat 56,67 % 

yaitu sebanyak 3 orang atau 10 % dari yang semula 20 orang atau 66,67 %. 

Skor rata-rata tiap aspek yang paling rendah adalah aspek 

keefektifan kalimat, sedangkan yang paling tinggi adalah aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk. Sebagian besar peserta didik sudah dapat mengurutkan 

petunjuk dengan benar, tetapi penggunaan kalimatnya belum mencapai 

indikator yang ditentukan yaitu penggunaan kalimat efektif pada petunjuk. 

Peserta didik masih menggunakan kalimat yang tidak baku, serta boros dalam 

penggunaan kata-kata. Selain itu, peserta didik juga masih belum sepenuhnya 

dapat menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar dan tepat.       



125 
 

 
 

Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah 1) menjelaskan kesalahan-kesalahan petunjuk yang dibuat 

pada pertemuan sebelumnya, 2) menegasakan pentingnya aspek-aspek 

petunjuk dalam menulis petunjuk, 3) memberikan contoh  manfaat dan 

keuntungan menulis petunjuk, dan 4) menambahkan  materi kalimat efektif 

pada lembar catatan terbimbing. Dengan demikian, peserta didik akan 

termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam menulis petunjuk.  

Berdasarkan data nontes, peserta didik yang memperhatikan 

penjelasan guru sudah lebih banyak daripada yang tidak memperhatikan. Hal 

ini karena pada saat menjelaskan guru menggunakan model kooperatif catatan 

terbimbing. Dalam aspek keaktifan, peserta didik belum sepenuhnya aktif. 

Hanya ada beberapa peserta didik yang berani bertanya dan menjawab, 

sedangkan untuk memberi sanggahan belum ada. Sementara itu, dalam aspek 

berkelompok, sebagian besar peserta didik sangat antusias menggunakan 

puzzle sebagai media untuk menulis petunjuk dan juga secara keseluruhan 

sudah menunjukkan keaktifannya. Meskipun demikian, hal-hal negatif seperti 

berbicara sendiri saat guru menjelaskan, mengantuk saat pembelajaran, 

mengganggu teman yang lain, dan mencontek saat diberi tugas masih terlihat 

dalam pembelajaran siklus I ini.   

Hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah 1) memberikan motivasi berupa reward bagi kelompok teraktif 

atau pun peserta didik yang mendapat nilai tertinggi agar bersungguh-sungguh 

dalam menulis petunjuk, 2) lebih tegas dalam menanggapi peserta didik yang 
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mengantuk, ramai sendiri, mondar-mandir saat pelajaran, dan mencontek, 3) 

lebih kreatif dan bervariasi lagi dalam membuat puzzle supaya peserta didik 

tambah berminat dan tertarik.  

Berdasarkan hasil analisis data tes maupun nontes, masih terdapat 

peserta didik yang mendapat skor dengan kategori kurang dan juga masih 

terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal keaktifan dan hal-hal positif lain 

dalam pembelajaran siklus I ini. Oleh karena itu, penelitian ini harus ada 

kelanjutan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut yaitu pada 

penelitian siklus II.  

 

4.1.3 Hasil Siklus II 

Siklus II merupakan perbaikan terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis petunjuk pada siklus I melalui model kooperatif catatan 

terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle. Hasil dari tindakan 

siklus II terdiri atas data proses, data tes, dan data nontes. Data proses dalam 

penelitian ini merupakan penjelasan dari proses yang telah dilakukan selama 

tindakan penelitian. Data tes diperoleh dari hasil tes menulis petunjuk setelah 

pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif catatan 

terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle, sedangkan data 

nontes diperoleh dari hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi 

foto.  
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4.1.3.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Petunjuk Melalui 
Pembelajaran Kooperatif Catatan Terbimbing (Guided Note 
Taking) Berbantuan Media Puzzle Siklus II 
 

Pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle siklus II 

telah dilakukan selama dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga tahap 

yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.   

Pada pertemuan pertama dalam tahap pendahuluan, peserta didik 

berdoa untuk memulai pelajaran. Guru mengondisikan peserta didik agar siap 

mengikuti pembelajaran. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

mengenai materi petunjuk yang sudah dijelaskan pada siklus I. Beberapa 

peserta didik menjawab dengan menyebutkan secara jelas materi-materi yang 

sudah diberikan sebelumnya. Kemudian guru menjelaskan kesalahan-

kesalahan saat menulis petunjuk yang sudah dibuat peserta didik pada siklus I. 

Pada tahap inti, peserta didik mulai berkelompok 2 orang. 

Kemudian guru membagikan contoh petunjuk seperti pada saat siklus I, tetapi 

contoh petunjuk pada siklus II ini mengenai “Cara Penggunaan Mikroskop” 

dengan disertai penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan peserta didik 

dalam menggunakan kalimat efektif. Setelah itu, guru membagikan kembali 

lembar materi petunjuk yang sudah dirumpangkan. Peserta didik mulai 

berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk mengisi lembar materi 

tersebut. Pada saat inilah guru menerapkan model catatan terbimbing (guided 

note taking) yang dikolaborasikan dengan model ceramah guru.  
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Selesai mengisi lembar materi tersebut, beberapa kelompok 

ditunjuk untuk membacakan hasil tugasnya kepada kelompok lain. Setelah itu, 

guru mengklarifikasi jawaban yang telah diberikan setiap kelompok dengan 

disertai penjelasan lebih lanjut mengenai petunjuk terutama kalimat efektif. 

Beberapa kelompok terlihat senang karena jawaban yang mereka tulis sesuai 

dengan penjelasan dari guru. Pada siklus II ini, peserta didik sebagian besar 

sudah memperhatikan dan menyimak dengan baik penjelasan guru. Ini 

disebabkan peserta didik ingin mendapatkan nilai terbaik saat mengisi lembar 

catatan terbimbing.   

Setelah materi petunjuk dijelaskan, peserta didik kembali dibagi 

dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3-4 orang. Guru 

menyiapkan beberapa amplop yang berisi potongan-potongan puzzle seperti 

pada saat siklus I. Perwakilan setiap kelompok mengambil 1 amplop untuk 

disusun menjadi gambar utuh. Pada kegiatan ini, semua peserta didik terlihat 

antusias dalam menyusun potongan-potongan puzzle tersebut. Setiap 

kelompok saling bersaing untuk menjadi kelompok terbaik. Kelompok yang 

terlebih dahulu menyelesaikan rangkaian puzzle bersorak ramai sehingga 

kelompok lain ikut bersemangat untuk segera menyelesaikan.  

Kegiatan dilanjutkan dengan merangkai kalimat petunjuk. 

Sementara itu, guru berkeliling untuk memantau setiap diskusi kelompok. 

Sebagian besar peserta didik sudah mulai aktif di kelompoknya masing-

masing. Setelah selesai, guru mempersilakan setiap kelompok untuk maju 

membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Pada siklus II ini, peserta didik 
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sudah mulai berani untuk bertanya. Pada kagiatan itu juga, guru mulai 

mengambil nilai keaktifan peserta didik.  

Pada tahap penutup, peserta didik membuat simpulan terhadap 

pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru memberikan tindak lanjut 

pembelajaran yaitu menyunting kalimat petunjuk yang sudah dikerjakan 

secara berkelompok. Peserta didik berdoa untuk menutup pembelajaran.  

Pada pertemuan kedua dalam tahap pendahuluan, guru membuka 

pelajaran dengan salam, kemudian peserta didik berdoa. Setelah itu, guru 

memberikan motivasi-motivasi agar peserta didik tetap semangat dalam 

mengikuti pembelajaran..  

Pada tahap inti, guru mengulas kembali materi pada pertemuan 

sebelumnya. Peserta didik dengan semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari guru. Hanya ada beberapa peserta didik yang diam. Peserta didik 

kemudian berkelompok 2 orang. Guru membagikan kembali lembar materi 

seperti pada pertemuan sebelumnya yaitu lembar catatan terbimbing untuk 

lebih memantapkan pengetahuan peserta didik mengenai materi petunjuk. 

Peserta didik dengan semangat berdiskusi dan mengisi lembar materi yang 

sebelumnya sudah pernah dikerjakan. Waktu yang dibutuhkan peserta didik 

lebih singkat daripada saat pertemuan pertama. Setelah itu, guru mengulas 

jawaban materi tersebut.  

Peserta didik kembali berkelompok 3-4 orang seperti pada 

pertemuan pertama. Guru membagikan kembali puzzle ke setiap kelompok 

dengan puzzle yang sama. Setelah itu, peserta didik membuat kalimat petunjuk 
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tapi secara individu. Guru mengawasi jalannya pembelajaran dengan 

berkeliling ke setiap kelompok.  

Setelah selesai mengerjakan tugas individu dan dikumpulkan, 

peserta didik membuka kembali tugas kelompok yang sebelumnya diberikan 

oleh guru yaitu memperbaiki kalimat petunjuk yang sudah dibuat dalam 

kelompok dan merapikannya. Kemudian tugas tersebut ditempelkan pada 

kertas-kertas yang sudah guru tempelkan di tembok kelas.  Selanjutnya peserta 

didik melakukan kunjung karya terhadap hasil tugas kelompok lain. Pada 

kegiatan ini, peserta didik sangat antusias dan senang dalam melihat hasil 

kerja kelompok lain.   

Pada tahap penutup, guru memberikan reward kepada kelompok 

terbaik dan tugas terbaik, supaya peserta didik bisa lebih termotivasi dalam 

belajar. Setelah itu, peserta didik bersama guru menyimpulkan pelajaran yang 

sudah diberikan dan membuat refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung 

selama dua kali pertemuan. Kemudian peserta didik berdoa untuk menutup 

pembelajaran.    

       

4.1.3.2 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes menulis petunjuk diketahui setelah pembelajaran menulis 

petunjuk melalui pembelajaran kooperatif catatan terbimbing berbantuan 

media puzzle. Hasil tes siklus II dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut.  
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Tabel 4.11 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Siklus II 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Bobot 

skor 
Rata-Rata 

Skor 
1. Sangat Baik 85-100 6 20 % 529 2396 : 30 = 

79,86 (Baik) 2. Baik 75-84 19 63,33% 1501 
3. Cukup 65-74 5 16,67 % 366 
4. Kurang 0-64 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 2396 
 

Tabel 4.11 menunjukkan skor tes peserta didik dalam keterampilan 

menulis petunjuk setelah melalui pembelajaran kooperatif catatan terbimbing 

berbantuan media puzzle. Rata-rata skor pada siklus II adalah 79,86. Dari 

jumlah 30 peserta didik terdapat 6 peserta didik yang memperoleh skor dengan 

kategori sangat baik atau sebesar 20 %. Peserta didik yang memperoleh skor 

dengan kategori baik sebanyak 19 peserta didik atau sebesar 63,33 %, kategori 

cukup sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 16,67 %, dan kategori kurang 

tidak ada.  

Berdasarkan data tes pada siklus II tersebut dapat diketahui bahwa 

keterampilan menulis petunjuk pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI 

Klambu Kabupaten Grobogan sudah termasuk dalam kategori baik. Selain itu 

tidak ada peserta didik yang mendapat skor dengan kategori kurang. 

Adapun nilai tiap aspek keterampilan menulis petunjuk pada siklus 

II ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.12 Rata-Rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Siklus II 
No. Aspek Penilaian Skor Rata-

Rata 
Skor 

Maksimal 
Skor 
Akhir 

Kategori 

1. Kejelasan petunjuk 15,63 20 78,15 Baik 
2. Ketepatan tata urutan 

petunjuk 
18,26 20 91,3 Sangat 

Baik 
3. Keefektifan kalimat 14,66 20 73,3 Cukup 
4. Penggunaan ejaan dan tanda 15,23 20 76,15 Baik 
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baca 
5. Kesesuaian bahasa yang 

digunakan dengan sasaran 
petunjuk 

12,06 15 80,4 Baik 

6. Kerapian tulisan 4 5 80 Baik 
 Total 79,86 100 79,86 Baik 

 

Tabel 4.12 menunjukkan skor rata-rata tiap aspek keterampilan 

menulis petunjuk. Skor rata-rata tiap aspek pada siklus II ini mengalami 

peningkatan. Aspek dengan skor rata-rata tertinggi adalah aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk yaitu sebesar 18,26, aspek ini berhasil meningkat sebesar 1,36 

dari hasil tes siklus I sebelumnya. Sementara itu, aspek dengan skor rata-rata 

terendah adalah aspek keefektifan kalimat dengan skor rata-rata sebesar 14,66. 

Pada aspek ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,56 dari hasil tes siklus I 

sebelumnya.  

Aspek keterampilan menulis petunjuk berikutnya yang juga 

mengalami peningkatan adalah aspek kejelasan petunjuk. Skor rata-rata aspek 

ini yaitu 15,63 mengalami peningkatan sebesar 1,76 dari hasil tes siklus I 

sebelumnya. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca dengan skor rata-rata 

15,23 mengalami peningkatan sebesar 1,53 dari hasil tes siklus I sebelumnya. 

Aspek selanjutnya yaitu kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran 

petunjuk. Skor rata-rata pada aspek ini yaitu 12,06 mengalami peningkatan 

sebesar 1,13 dari hasil tes siklus I sebelumnya. Aspek yang terakhir yaitu 

kerapian tulisan. Skor rata-rata aspek ini yaitu 4 dan mengalami peningkatan 

sebesar 0,37 dari hasil tes siklus I sebelumnya.        



133 
 

 
 

Hasil tes dari tiap-tiap aspek secara lebih rinci akan dipaparkan di 

bawah ini untuk mengetahui aspek yang menjadi titik kekurangan dalam 

pembelajaran menulis petunjuk yang telah dilakukan.  

 

4.1.3.2.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kejelasan 
Petunjuk pada Siklus II  

 
Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek kejelasan petunjuk 

pada siklus II adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.13 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kejelasan 
Petunjuk pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Jelas 16-20 16 53,33 % 269 469 : 30 = 15,63 
(Cukup Jelas)  2. Cukup Jelas 11-15 14 46,67% 200 

3. Kurang Jelas 6-10 0 0 % 0 
4. Tidak Jelas 1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 469 
 

Tabel 4.13 menunjukkan skor rata-rata pada aspek kejelasan 

petunjuk yaitu 15,63 atau termasuk dalam kategori cukup jelas. Sebanyak 16 

peserta didik atau sebesar 53,33 % sudah dapat membuat petunjuk dengan 

sangat jelas. Sementara itu, 14 peserta didik atau sebesar 46,67 % dapat 

membuat petunjuk dengan cukup jelas. Pada aspek ini tidak terdapat peserta 

didik yang mendapatkan kategori kurang jelas atau pun tidak jelas dalam 

membuat petunjuk.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus II, dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa rata-rata keterampilan menulis petunjuk aspek 
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kejelasan petunjuk termasuk dalam kategori cukup jelas dengan rata-rata skor 

15,63 lebih baik daripada siklus I yang hanya 13,87. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Ketepatan 
Tata Urutan Petunjuk pada Siklus II 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek ketepatan tata 

urutan petunjuk pada siklus II adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.14 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Ketepatan 
Tata Urutan Petunjuk pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Tepat 16-20 30 100 % 548 548 : 30 = 18,26 
(Sangat Tepat) 2. Cukup Tepat 11-15 0 0 % 0 

3. Kurang Tepat 6-10 0 0 % 0 
4. Tidak Tepat 1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 548 
 

Tabel 4.14 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai aspek 

ketepatan tata urutan petunjuk pada siklus II yaitu 18,26 atau dalam kategori 

sangat tepat. Pada aspek ini, semua peserta didik memperoleh kategori sangat 

tepat atau sebesar 100 % peserta didik sudah dapat mengurutkan petunjuk 

dengan sangat baik. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 

petunjuk aspek ketepatan tata urutan petunjuk termasuk dalam kategori sangat 

tepat. Skor rata-rata dalam aspek ini juga mengalami peningkatan yaitu dari 

16,9 pada siklus I menjadi 18,26 pada siklus II.  
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4.1.3.2.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Keefektifan 
Kalimat pada Siklus II 

 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek keefektifan kalimat 

pada siklus II adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Keefektifan 
Kalimat pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Efektif 16-20 6 20 % 102 440 : 30  = 14,66 
(Cukup Efektif) 2. Cukup Efektif 11-15 24 80 % 338 

3. Kurang Efektif 6-10 0 0 % 0 
4. Tidak Efektif  1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 440 
 

Tabel 4.15 menunjukkan skor rata-rata aspek keefektifan kalimat 

petunjuk pada siklus II yaitu 14,66 atau kategori cukup efektif. Peserta didik 

yang memperoleh kategori sangat efektif dalam merangkai kalimat petunjuk 

sebanyak 6 peserta didik atau sebesar 20 %, dan kategori cukup efektif 

sebanyak 24 peserta didik atau sebesar 80 %. Pada aspek keefektifan kalimat 

petunjuk ini tidak terdapat peserta didik yang mendapatkan kategori tidak 

efektif atau pun kurang efektif dalam merangkai kalimat petunjuk.     

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 

petunjuk aspek keefektifan kalimat termasuk dalam kategori cukup efektif. 

Pada aspek ini tidak tedapat peserta didik yang mendapatkan skor dengan 

kategori kurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik 

sudah dapat membuat petunjuk dengan kalimat yang efektif. Skor rata-rata 

pada dalam aspek ini juga mengalami peningkatan yaitu dari 13,1 pada siklus I 

menjadi 14,66 pada siklus II.   
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4.1.3.2.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Penggunaan 
Ejaan dan Tanda Baca pada Siklus II 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek penggunaan ejaan 

dan tanda baca pada siklus II adalah sebagai berikut.   

Tabel 4.16 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Penggunaan 
Ejaan dan Tanda Baca pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Tepat 16-20 15 50 % 246 457 : 30  = 15,23 
(Cukup Tepat) 2. Cukup Tepat 11-15 15 50 % 211 

3. Kurang Tepat 6-10 0 0 % 0 
4. Tidak Tepat  1-5 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 457 
 

Tabel 4.16 menunjukkan skor rata-rata aspek penggunaan ejaan 

dan tanda baca pada siklus II yaitu 15,23 atau kategori cukup tepat. Jumlah 

peserta didik yang memperoleh kategori sangat tepat dan cukup tepat dalam 

aspek ini seimbang. Sebanyak 15 peserta didik atau sebesar 50 % peserta didik 

mendapatkan kategori sangat tepat dan sebanyak 15 atau 50 % juga peserta 

didik mendapatkan kategori cukup tepat. Pada aspek ini, peserta didik tidak 

ada yang termasuk ke dalam kategori tidak tepat terkait penggunaan ejaan dan 

tanda baca di setiap kalimat petunjuknya.    

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 

petunjuk aspek penggunaan ejaan dan tanda baca termasuk dalam kategori 

cukup tepat. Skor rata-rata dalam aspek juga ini mengalami peningkatan yaitu 

dari 13,7 pada siklus I menjadi 15,23 pada siklus II.  
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4.1.3.2.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kesesuaian 
Bahasa dengan Sasaran Petunjuk pada Siklus II 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan dengan sasaran petunjuk pada siklus II adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kesesuaian 
Bahasa dengan Sasaran Petunjuk pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Sesuai 13-15 11 36,67 % 145 362 : 30  = 
12,06 (Cukup 
Sesuai) 

2. Cukup Sesuai 9-12 19 63,33 % 217 
3. Kurang Sesuai 5-8 0 0 % 0 
4. Tidak Sesuai 1-4 0 0 % 0 

Jumlah 30 100 % 362 
 

Tabel 4.17 menunjukkan skor rata-rata aspek kesesuaian bahasa 

dengan sasaran petunjuk pada siklus II yaitu 12,06 atau kategori cukup sesuai. 

Peserta didik yang memperoleh kategori sangat sesuai dalam menyesuaikan 

bahasanya sebanyak 11 peserta didik atau sebesar 36,67 % dan kategori cukup 

sesuai sebanyak 19 peserta didik atau sebesar 63,33 %. Pada aspek ini tidak 

terdapat peserta didik yang mendapatkan kategori kurang atau pun tidak sesuai 

dalam menyesuaikan bahasa petunjuk dengan sasaran petunjuk.  

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 

petunjuk aspek kesesuaian bahasa dengan sasaran petunjuk termasuk dalam 

kategori cukup sesuai. Skor rata-rata dalam aspek ini juga mengalami 

peningkatan yaitu dari 10,93 pada siklus I menjadi 12,06 pada siklus II.   
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4.1.3.2.6 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk aspek Kerapian 
Tulisan pada Siklus II 
 

Hasil tes keterampilan menulis petunjuk aspek kerapian tulisan pada 

siklus II adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.18 Hasil Tes Keterampilan Menulis Petunjuk Aspek Kerapian 
Tulisan pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Rata-Rata Skor 

1. Sangat Rapi 5 10 33,33 % 50 120 : 30  = 4 
(Cukup Rapi) 2. Cukup Rapi 3-4 19 63,34 % 68 

3. Tidak Rapi 1-2 1 3,33 % 2 
Jumlah 30 100 % 120 

 

Tabel 4.18 menunjukkan skor rata-rata aspek kerapian tulisan pada 

siklus II yaitu 4 atau kategori cukup rapi. Peserta didik yang menulis petunjuk 

dengan tulisan yang sangat rapi hanya 10 peserta didik atau sebesar 33,33 %, 

kategori cukup rapi 19 peserta didik atau sebesar 63,34 %, dan kategori tidak 

rapi hanya 1 peserta didik  atau sebesar 3,33 %.  

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 

petunjuk aspek kerapian tulisan termasuk dalam kategori cukup rapi. Skor 

rata-rata dalam aspek ini juga mengalami peningkatan yaitu dari 3,63 pada 

siklus I menjadi 4 pada siklus II.   

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat 

dan menggunakan bahasa yang efektif peserta didik kelas VIII A pada siklus 

II termasuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata sebesar 79,86.  
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4.1.3.3 Hasil Nontes Siklus II 

Data yang bersifat nontes pada proses pembelajaran menulis 

petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided 

note taking) berbantuan media puzzle pada siklus II diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto.  

 

4.1.3.3.1 Observasi  

Data observasi pembelajaran siklus II diperoleh selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi ini dibantu oleh 2 teman yang bertugas 

sebagai observer dan pengambil dokumentasi foto. Guru bahasa Indonesia juga 

ikut membantu dalam mengamati perilaku peserta didik di kelas. Aspek yang 

diamati dalam observasi ini meliputi perhatian peserta didik terhadap 

penjelasan guru, keaktifan peserta didik saat pembelajaran, kerja sama peserta 

didik dengan kelompoknya, keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas, 

keaktifan dan keseriusan peserta didik dalam menggunakan media puzzle, dan 

sikap, tanggapan, atau pun respons peserta didik terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan.  

Selama pembelajaran siklus II berlangsung, peserta didik lebih 

menunjukkan sikap-sikap positif daripada saat siklus I. Sikap positif yang 

ditunjukkan oleh peserta didik di antaranya yaitu dengan memperhatikan 

penjelasan guru. Sebanyak 27 atau sebesar 90 % peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru dengan saksama. Hal ini menunjukkan kesiapan peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sementara itu, 3 peserta didik atau 
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sebesar 10 % yang lain tidak memperhatikan dengan tenang, sedikit berisik 

dengan berbicara sendiri dengan teman yang lain. Sebagaimana foto berikut ini.  

 

 

Gambar 4.7 Peserta Didik Memperhatikan Penjelasan Guru  

 

Pada gambar 4.7 didiskripsikan sebagian besar peserta didik 

mendengarkan penjelasan dari guru mengenai kesalahan-kesalahan petunjuk 

yang sudah dibuat pada siklus I. Terlihat peserta didik aktif mendengarkan 

karena merasa penasaran dengan hasil tugas yang sudah mereka kerjakan 

sebelumnya pada siklus I.  

Sikap positif peserta didik yang lain yaitu aktif dalam bertanya, 

memberi sanggahan, dan menjawab pertanyaan. Pada siklus I peserta didik 

hanya aktif dalam bertanya saja, tetapi pada siklus II ini peserta didik berani 

untuk memberi sanggahan atau pun tanggapan terhadap jawaban yang 

diberikan temannya. Sebanyak 4 atau sebesar 13,33 % peserta didik bertanya 

terkait materi petunjuk kepada guru. Dua peserta didik atau sebesar 6,67 % 

berani menjawab pertanyaan dari temannya atau pun dari guru, dan 2 peserta 

didik atau sebesar 6,67 % berani memberi sanggahan atau pun tanggapan 
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terkait jawaban yang sudah diberikan temannya. Keaktifan peserta didik 

dalam bertanya, seperti pada gambar berikut.  

 
Gambar 4.8 Keaktifan Peserta Didik Saat Bertanya 

 

Selain itu, peserta didik juga aktif dalam kelompok, yaitu saat 

berdiskusi atau pun saat bekerja sama mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

Pada siklus I masih terdapat peserta didik yang tidak aktif dalam kelompok, 

tetapi dalam siklus II ini peserta didik terlihat antusias dalam berdiskusi atau 

pun mengerjakan tugas. Ini disebabkan peserta didik yang sudah mengetahui 

bahwa kerjanya akan dinilai dan dikompetisikan dengan kelompok yang lain 

seperti pada siklus I, seperti pada foto berikut. 

 

 

 

Gambar 4.9 Peserta Didik Berkelompok Mengamati Contoh Petunjuk 
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Pada gambar 4.9 didiskripsikan peserta didik yang sedang 

mengamati contoh petunjuk menggunakan mikroskop dari guru. Pada kegiatan 

ini, peserta didik yang semula kurang antusias untuk memperhatikan, kini 

terlihat memperhatikan dengan saksama.  

Setelah itu, guru mengelompokkan peserta didik setiap kelompok 

dua orang. Guru mulai menerapkan model kooperatif catatan terbimbing yaitu 

membagikan kembali lembar materi petunjuk yang sudah dirumpangkan. 

Adapun keaktifan peserta didik saat diterapkan model ini yaitu sebagai 

berikut. 

 
Gambar 4.10 Peserta Didik Mengisi Lembar Catatan Terbimbing 

 

Pada gambar 4.10 ditunjukkan aktivitas peserta didik saat bekerja 

sama dengan kelompoknya dalam mengisi lembar materi petunjuk yang sudah 

dirumpangkan. Semua peserta didik memperhatikan penjelasan guru untuk 

dapat mengisi lembar materi yang sudah didapatkan. Tidak ada lagi peserta 

didik yang mengganggu atau pun mencontek pekerjaan kelompok lain. Mereka 
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sangat antusias karena ingin mendapatkan nilai yang lebih baik daripada 

sebelumnya.       

Sikap positif sangat terlihat saat guru menggunakan puzzle sebagai 

bahan latihan menulis petunjuk. Semua peserta didik sangat antusias untuk 

merangkai puzzle-puzzle tersebut menjadi gambar yang utuh. Seperti pada foto 

berikut ini.  

 
Gambar 4.11 Peserta Didik Bekerja Sama dalam Kelompok 

 

Pada gambar 4.11 ditunjukkan keaktifan peserta didik saat bekerja 

sama merangkai puzzle dan berdiskusi membuat petunjuk dari gambar puzzle 

yang sudah disusun. Semua peserta didik sangat antusias dalam merangkai 

puzzle-puzzle tersebut. Pada siklus II ini tidak terdapat lagi peserta didik yang 

tidak bersemangat, semuanya aktif dalam kelompok.  

Melalui media puzzle dan model kooperatif yang digunakan dalam 

pembelajaran, respon peserta didik yaitu sebanyak 26 atau sebesar 86,67 % 

menunjukkan sikap antusias saat merangkai puzzle, mandiri saat mengerjakan 
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tugas individu dari guru, dan semangat saat mengikuti kunjung karya. Seperti 

pada gambar berikut. 

 
Gambar 4.12 Peserta Didik Mengerjakan Tugas Individu 

 

 Pada kegiatan ini, peserta didik secara individu menulis petunjuk 

“Cara Mencontreng Saat Pemilihan Ketua OSIS”. Sebagian besar peserta 

didik sudah mengerjakan tugas tersebut secara individu tanpa mencontek 

pekerjaan orang lain.  

Peserta didik juga bersemangat melakukan kunjung karya. Saling 

mengunjungi hasil karya kelompok lain. Seperti gambar berikut.  

 
Gambar 4.13 Peserta Didik Melakukan Kunjung Karya 
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Berdasarkan uraian tersebut, sebagian besar peserta didik 

menunjukkan perilaku positif. Meskipun terdapat 1,33 % peserta didik yang 

tidak memberi respon baik, pembelajaran tetap dapat berjalan dengan lancar 

dan tujuan akhir yaitu dapat menulis petunjuk dengan kalimat efektif pun dapat 

tercapai.    

 

4.1.3.3.2 Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan 

peserta didik terhadap pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran 

kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media 

puzzle. Wawancara dilakukan kepada 9 peserta didik, yaitu 3 peserta didik 

bernilai paling tinggi, 3 peserta didik dengan nilai sedang atau rata-rata, dan 3 

peserta didik dengan nilai paling rendah. Wawancara ini dilakukan setelah 

proses pembelajaran selesai dan setelah diketahui hasil akhir nilai peserta 

didik pada saat mengerjakan tugas.    

Peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi menyatakan bahwa 

mereka merasa senang dan berminat terhadap pembelajaran menulis petunjuk 

melalui pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided note 

taking) berbantuan media puzzle. Peserta didik pertama memberi alasan bahwa 

dia sangat senang dengan pelajaran menulis petunjuk apalagi dengan adanya 

permainan seperti puzzle, pembelajaran petunjuk menjadi semakin 

menyenangkan. Peserta didik yang kedua merasa senang dengan pembelajaran 
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tersebut karena dapat belajar sambil bermain. Sementara itu, peserta didik 

yang ketiga memberi alasan bahwa model catatan terbimbing sangat 

membantunya dalam memahami materi petunjuk, serta media puzzle yang 

digunakan pun seru dan menyenangkan.  

Peserta didik yang mempunyai nilai sedang memberikan respon 

positif dengan adanya model catatan terbimbing dan media puzzle ini.. Peserta 

didik yang pertama berpendapat bahwa permainan puzzle sangat 

menyenangkan dan membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. 

Peserta didik yang kedua berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif 

catatan terbimbing sangat membantu dalam memahami materi yang 

disampaikan serta permainan puzzle menjadikan pembelajaran seru dan tidak 

menegangkan.  Sementara itu, peserta didik yang ketiga berpendapat bahwa 

puzzle yang digunakan saat pembelajaran sangat membantu dalam membuat 

kalimat petunjuk serta menjadikan pembelajaran santai tidak terlalu serius. 

Mereka sangat senang dengan variasi puzzle yang digunakan, mereka menjadi 

lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran.  

Peserta didik yang mempunyai nilai rendah menyatakan bahwa 

mereka senang dengan model dan media yang digunakan dalam pembelajaran. 

Peserta didik yang pertama memberikan alasan bahwa dia merasa terbantu 

dengan adanya model catatan terbimbing saat guru menjelaskan materi 

petunjuk karena dia merasa kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang 

hanya disampaikan saja. Peserta didik yang kedua merasa senang karena 

penyampaian materinya santai. Sementara itu, peserta didik yang ketiga 
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berpendapat bahwa dia merasa senang dengan pembelajaran yang disertai 

dengan sebuah permainan, menjadikan peserta didik yang awalnya tidak 

antusias menjadi antusias dan semangat mengikuti pelajaran.  

Berdasarkan wawancara tersebut, kesulitan yang mereka hadapi 

yaitu penggunaan kalimat efektif sudah bisa mereka kuasai. Meskipun masih 

terdapat beberapa peserta didik yang masih belum sempurna dalam membuat 

kalimat petunjuk, tetapi hasil pada siklus II ini jauh lebih baik daripada siklus 

I. Kesalahan-kesalahan pada siklus II cenderung lebih sedikit daripada 

sebelumnya.      

 

4.1.3.3.3 Jurnal  

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal peserta 

didik dan jurnal guru.  

 

4.1.3.3.3.1 Jurnal Peserta Didik  

Jurnal peserta didik digunakan untuk mendapatkan data tentang 

respons peserta didik sebagai subjek penelitian selama proses pembelajaran. 

Jurnal yang diisi oleh peserta didik berisi tentang 5 hal yaitu mengenai 

perasaan peserta didik, kesulitan yang dialami, tanggapan mengenai model 

catatan terbimbing dan media puzzle yang digunakan, kesan terhadap gaya 

mengajar guru, dan saran yang diberikan untuk pembelajaran berikutnya.  

Hal yang pertama mengenai perasaan peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 
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model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle 

menunjukan bahwa semua merasa senang dengan pembelajaran menulis 

petunjuk ini. Ini disebabkan adanya penggunaan media puzzle dan model 

pembelajaran catatan terbimbing yang memudahkan mereka dalam memahami 

dan membuat petunjuk dengan baik dan benar.  

Hal yang kedua mengenai kesulitan peserta didik dalam menulis 

petunjuk. Sebanyak 24 peserta didik atau 80 % merasa tidak kesulitan dalam 

menulis petunjuk, 6 peserta didik atau 20 % menyatakan masih merasa 

kesulitan dalam menulis petunjuk.  

Berikutnya yaitu mengenai tanggapan peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model 

catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle. Sebanyak 

29 peserta didik atau 96,67 % merasakan bahwa model catatan terbimbing dan 

media puzzle sangat membantu mereka dalam menulis petunjuk, dan 1 peserta 

didik atau 3,33 % tidak berkomentar.  

Kesan peserta didik saat guru mengajar yaitu sebanyak 28 peserta 

didik atau 93,33 % berpendapat bahwa cara mengajar guru menyenangkan, 

efektif, dan kreatif. Sementara itu, 2 peserta didik atau 6,66 % berpendapat 

bahwa dalam penyampaian materi terlalu cepat, dan cara mengajarnya biasa 

saja.     

Setelah itu, saran peserta didik terhadap pembelajaran menulis 

petunjuk yaitu sebanyak 23 peserta didik atau 76,67 % mengharapkan media 

puzzle terus dikembangkan supaya lebih bagus lagi dan dipertahankan karena 
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sudah efektif untuk digunakan dalam pembelajaran, 3 peserta didik atau 10 % 

mengharapkan agar dalam pembuatan puzzle tidak terlalu sulit, dan 4 peserta 

didik atau 13,33 %  menyatakan bahwa pembelajaran dengan media puzzle 

dan model catatan terbimbing sudah bagus.  

 

4.1.3.3.3.2 Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi tentang uraian pendapat dari seluruh kejadian 

yang dilihat dan dirasakan oleh guru selama kegiatan pembelajaran menulis 

petunjuk melalui catatan terbimbing berbantuan media puzzle. Guru mencatat 

bahwa peserta didik dalam siklus II ini lumayan aktif dalam hal bertanya, 

menjawab, atau pun menyanggah.  

Berdasarkan pengamatan guru, sebagian besar peserta didik sudah 

memperhatikan penjelasan guru tentang materi dengan baik, hanya terdapat 

beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan. Peserta didik secara 

keseluruhan sudah aktif dalam kelompok masing-masing terutama saat 

merangkai puzzle. Respons positif peserta didik terhadap pembelajaran yang 

berlangsung juga baik, terbukti dengan kesemangatan dan keantusiasan saat 

mengikuti pembelajaran terutama saat diterapkan model catatan terbimbing 

peserta didik sangat antusias untuk mendapatkan nilai terbaik. Guru juga 

membuat catatan khusus terkait peserta didik yang tidak memperhatiakan agar 

nantinya dapat diberikan perhatian yang lebih banyak.  
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4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

model catatan terbimbing berbantuan media puzzle peserta didik kelas VIII A 

MTs. YPI Klambu siklus II sudah dilaksanakan. Berdasarkan tes yang telah 

dilakukan, Skor rata-rata peserta didik secara keseluruhan yaitu 79,86. Nilai 

tersebut sudah mengalami peningkatan sebesar 7,73 dari nilai siklus I yang 

hanya sebesar 72,13. Nilai ini sudah termasuk dalam kategori baik. 

Pada siklus II ini, peserta didik yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik mengalami peningkatan sebesar 13,33 % yaitu sebanyak 

6 orang atau 20 % dari yang semula 2 orang atau 6,67 %, kategori baik 

meningkat 40 % yaitu sebanyak 19 orang atau 63,33 % dari yang semula 7 

orang atau 23,33 %, kategori cukup yang semula 19 orang atau 63,33 % 

menurun menjadi 5 orang atau 16,67 % , dan kategori kurang yang semula 2 

orang atau 6,67 % menjadi tidak ada. 

Skor rata-rata tiap aspek yang paling rendah adalah aspek 

keefektifan kalimat seperti pada siklus I, sedangkan yang paling tinggi adalah 

aspek ketepatan tata urutan petunjuk. Pada siklus II ini, semua peserta didik 

sudah dapat mengurutkan petunjuk dengan benar. Kalimat efektif  yang 

digunakan pada petunjuk pun sudah lebih baik daripada saat siklus I. 

Sebagian besar peserta didik juga sudah menggunakan bahasa baku 

dalam membuat kalimat petunjuk. Kesamaan bentuk kata (kepararelan) dalam 
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setiap kalimat juga sudah lebih baik. Kepaduan kalimat serta penekanan di 

setiap langkah-langkah petunjuk juga sudah terlihat.    

Berdasarkan data nontes, sebagian besar peserta didik sudah 

memperhatikan penjelasan guru. Selain penggunaan model catatan terbimbing 

juga karena peserta didik ingin nilainya lebih baik daripada sebelumnya. 

Dalam aspek keaktifan, peserta didik sudah mulai aktif dalam hal bertanya, 

menjawab, dan menyanggah. Semua peserta didik juga sudah aktif dalam 

bekerja sama pada setiap kelompoknya, apalagi pada saat menyusun puzzle, 

setiap kelompok saling berkompetisi untuk menjadi kelompok yang terbaik.  

Pada pembelajaran siklus II, hal-hal negatif seperti berbicara 

sendiri saat guru menjelaskan, mengantuk saat pembelajaran, mengganggu 

teman yang lain, dan mencontek saat diberi tugas seperti pada siklus I sudah 

tidak terlihat dalam pembelajaran siklus II ini.    

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian mengacu pada pemeroleh data dalam 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. Pembahasan digunakan untuk menemukan jawaban 

permasalahan dalam penelitian. Pembahasan tersebut meliputi proses 

pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle pada 

peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan, 

peningkatan keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 
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model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle pada 

peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan, dan 

perubahan perilaku peserta didik pada keterampilan menulis petunjuk melalui 

pembelajaran kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) 

berbantuan media puzzle pada peserta didik kelas VIII-A MTs. YPI Klambu 

Kabupaten Grobogan.  

 

4.2.1 Peningkatan Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis 
Petunjuk Melalui Pembelajaran Kooperatif Model Catatan 
Terbimbing (Guided Note Taking) Berbantuan Media Puzzle pada 
Peserta Didik Kelas VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten 
Grobogan 
 

Keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif 

model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle  telah 

dilakukan dalam dua siklus penelitian, yaitu siklus I dan siklus II. Siklus I 

terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga tahap kegiatan 

pembelajaran, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Proses 

pembelajaran siklus II hampir sama dengan siklus I. Pembelajaran pada siklus 

II juga dilakukan dalam dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga 

tahap kegiatan pembelajaran, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap 

penutup. 

Proses pembelajaran dalam siklus I pada pertemuan pertama tahap 

pendahuluan yaitu peserta didik berdoa untuk memulai pembelajaran. 

Kemudian guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab kepada peserta 

didik tentang petunjuk. Beberapa peserta didik menjawab pernah membaca 
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petunjuk, beberapa peserta didik lain hanya mengetahui petunjuk, dan 

beberapa lainnya diam. Setelah itu, guru mulai memotivasi peserta didik serta 

menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran menulis petunjuk.  

Proses pembelajaran dalam siklus II pada pertemuan pertama tahap 

pendahuluan tidak begitu berbeda pada siklus I. Pada siklus II ini, peserta 

didik berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru melakukan 

apersepsi tentang materi petunjuk pada siklus I. Setelah itu, guru menjelaskan 

kesalahan-kesalahan penulisan kalimat petunjuk yang sudah dibuat peserta 

didik pada siklus I. Guru juga terus memberikan motivasi-motivasi dan 

menjelaskan lebih banyak lagi mengenai manfaat dan tujuan petunjuk supaya 

peserta didik terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.  

Pada tahap kegiatan inti dalam siklus I, peserta didik mulai 

berkelompok 2 orang. Kemudian guru membagikan contoh petunjuk 

“Penggunaan Obat Tetes Mata” ke setiap kelompok. Setelah itu, guru 

membagikan lembar materi petunjuk yang sudah dirumpangkan. Pada 

kegiatan ini, terdapat peserta didik yang belum fokus terhadap pembelajaran, 

misalnya tidak memperhatikan dan ramai sendiri. Guru mulai menjelaskan 

materi petunjuk sambil membimbing peserta didik untuk mengisi lembar 

materi tersebut. Selesai mengisi, guru mengulas jawaban sekaligus 

memberikan penjelasan tentang materi petunjuk. Beberapa peserta didik 

terlihat tidak tertarik dengan pembelajaran yang sedang berlangsung, misalnya 

berbicara dengan teman satu kelompoknya atau pun berjalan dari tempat 
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duduknya untuk mengganggu teman yang lain. Meskipun demikian, sebagian 

besar peserta didik aktif mendengarkan penjelasan guru.    

Sementara itu, pada tahap inti pertemuan pertama dalam siklus II, 

peserta didik berkelompok 2 orang. Guru kemudian membagikan contoh 

petunjuk “Cara Menggunakan Mikroskop” disertai penekanan-penekanan 

yang perlu diperhatikan peserta didik dalam membuat kalimat efektif. Guru 

juga menjelaskan maksud dari penekanan-penekanan tersebut. Setelah itu, 

setiap kelompok dibagikan lembar materi petunjuk yang sudah dirumpangkan. 

Guru memberikan penjelasan sekaligus membimbing peserta didik dalam 

mengisi lembar materi tersebut. Pada siklus II ini, peserta didik terlihat 

antusias dalam mengisi lembar catatan terbimbing dari guru. Kerja kelompok 

pun mulai aktif diterapkan. Pada siklus II ini, peserta didik yang semula tidak 

aktif mulai terlihat aktif dan serius dalam mengerjakannya. Kegiatan 

selanjutnya, guru mengulas jawaban dari lembar catatan terbimbing tersebut. 

Suasana kelas menjadi ramai saat beberapa kelompok bersorak gembira 

karena jawaban yang mereka kerjakan benar.  

Pada siklus I pertemuan pertama, guru mengelompokkan kembali 

peserta didik 3 - 4 orang. Setiap kelompok mendapatkan potongan-potongan 

puzzle yang berbeda dari guru untuk disusun menjadi gambar yang utuh. 

Adapun puzzle-puzzle tersebut adalah puzzle cara membuat mie instan, cara 

salat, cara menanam pohon, dan cara membuat pisang goreng. Setiap 

kelompok kemudian berdiskusi membuat kalimat petunjuk dari gambar puzzle 

yang sudah disusun. Dalam kerja kelompok ini, guru melihat beberapa peserta 
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didik yang tidak ikut berdiskusi dan tidak membantu teman satu kelompok. 

Setelah itu, hasil kerja kelompok dipresentasikan untuk dikomentari kelompok 

lain. Pada kegiatan ini, hanya ada 2 peserta didik yang bertanya, peserta didik 

yang lain kurang begitu berani dalam memberikan pertanyaan.     

Pada siklus II, guru juga mengelompokkan kembali peserta didik 

ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 – 4 orang. 

Seperti pada siklus I, setiap kelompok mendapatkan potongan-potongan 

puzzle yang berbeda untuk disusun menjadi sebuah gambar utuh. Adapun 

puzzle-puzzle tersebut adalah puzzle cara membuat bunga dari pita, cara 

bertayamum, cara membuat kotak pensil, cara mencangkok, dan cara 

membuat tempe. Peserta didik berdiskusi untuk menyusun puzzle tersebut dan 

membuat kalimat petunjuknya. Waktu yang dibutuhkan peserta didik lebih 

singkat daripada saat siklus I. Pada kegiatan ini, peserta didik terlihat aktif 

berdiskusi dan saling membantu. Ini disebabkan keantusiasan mereka dalam 

berkompetisi dengan kelompok lain dan adanya keinginan untuk mendapatkan 

nilai yang lebih bagus dari pertemuan sebelumnya. Kegiatan selanjutnya, 

setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Peserta didik dari 

kelompok lain terlihat aktif dalam bertanya. Inilah peningkatan yang terjadi 

pada siklus II, peserta didik aktif bertanya dan menjawab serta terdapat juga 

yang memberi sangahan.   

Pada tahap penutup pertemuan pertama dalam siklus I dan siklus II 

sama. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk menyunting 

kalimat petunjuk yang sudah dikerjakan. Setelah itu, peserta didik 
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menyimpulkan materi pelajaran yang sudah didapatkan. Kemudian peserta 

didik bersama dengan guru membuat refleksi terhadap pembelajaran yang 

sudah berlangsung. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa.                 

Pada pertemuan kedua, tahap pendahuluan dalam siklus I dan 

siklus II sama. Guru membuka pembelajaran dengan salam. Setelah itu, 

peserta didik berdoa untuk memulai pembelajaran. Guru memberikan 

motivasi-motivasi kepada peserta didik supaya bersemangat mengikuti 

pembelajaran.  

Pada tahap inti dalam siklus I, peserta didik berkelompok 2 orang. 

Guru kembali menerapkan model catatan terbimbing dengan lembar materi 

yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Setiap kelompok terlihat 

antusias mengisi lembar materi tersebut karena sebelumnya sudah pernah 

dikerjakan. Waktu yang digunakan untuk mengisi pun lebih singkat daripada 

saat pertemuan pertama. Saat guru mengulas jawaban materi tersebut, peserta 

didik yang jawabannya benar lebih banyak daripada sebelumnya.  

Peserta didik kembali berkelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang. 

Guru membagikan potongan-potongan puzzle yang sama ke setiap kelompok 

untuk disusun menjadi gambar yang utuh. Adapun puzzle yang digunakan 

adalah puzzle “Cara Menghidupkan Komputer”. Setelah puzzle tersusun, 

peserta didik kemudian membuat kalimat petunjuk secara individu. Sebagian 

besar peserta didik mengerjakan tugasnya sendiri tanpa melihat pekerjaan 

teman yang lain, tetapi terdapat beberapa peserta didik yang mencontek hasil 

kerja teman yang lain.  
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Sementara itu, pada tahap inti siklus II, peserta didik berkelompok 

2 orang. Guru membagikan lembar materi petunjuk yang sudah dirumpangkan 

seperti pada pertemuan pertama. Peserta didik terlihat sangat antusias dan 

waktu yang digunakan untuk mengerjakan pun lebih cepat. Ini disebabkan 

peserta didik yang sebelumnya sudah pernah mengisi lembar materi tersebut. 

Setelah itu, guru mengulas jawaban dari materi-materi yang dirumpangkan 

tersebut. Peserta didik yang memperoleh jawaban benar terlihat lebih banyak 

daripada sebelumnya.  

Kegiatan selanjutnya, peserta didik berkelompok 3 - 4 orang 

seperti pada pertemuan sebelumnya. Setiap kelompok dibagikan potongan-

potongan puzzle untuk disusun menjadi gambar yang utuh. Puzzle yang 

digunakan tersebut adalah puzzle “Cara Mencontreng Saat Pemilihan Ketua 

OSIS”. Semua peserta didik terlihat aktif dalam menyusun potongan-potongan 

puzzle tersebut. Setelah itu, secara individu peserta didik membuat kalimat 

petunjuk sesuai dengan puzzle yang sudah disusun. Dalam siklus II ini, peserta 

didik terlihat tenang saat mengerjakan tugas individu. Sebagian besar peserta 

didik juga tidak mencontek hasil kerja teman yang lain karena guru selalu 

mengawasi dan menegur apabila ketahuan mencontek dan mengganggu teman 

yang lain.  

Setelah tugas individu dikumpulkan, kegiatan pada siklus I dan 

siklus II sama. Peserta didik mengumpulkan tugas yang sudah diberikan guru 

pada pertemuan sebelumnya yaitu menyunting kalimat petunjuk yang sudah 

dikerjakan secara berkelompok. Kalimat petunjuk beserta gambar petunjuknya 
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kemudian ditempelkan pada kertas-kertas yang sudah guru tempelkan di 

dinding kelas. Setelah itu, peserta didik diajak untuk melakukan kunjung 

karya, mengamati dan mengomentari hasil kerja kelompok lain. Pada kegiatan 

ini, peserta didik juga terlihat aktif dalam berkomentar dan mengkritisi.   

Pada tahap penutup pertemuan kedua siklus I dan siklus II sama. 

Guru memberikan reward bagi kelompok dan tugas terbaik untuk menambah 

kesemangatan peserta didik dalam belajar. Setelah itu, peserta didik membuat 

simpulan materi menulis petunjuk. Peserta didik bersama guru membuat 

refleksi pembelajaran yang sudah  berlangsung selama dua kali pertemuan. 

Kemudian kegiatan diakhiri dengan doa.  

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Petunjuk Melalui 
Pembelajaran Kooperatif Model Catatan Terbimbing (Guided 
Note Taking) Berbantuan Media Puzzle pada Peserta Didik Kelas 
VIII A MTs. YPI Klambu Kabupaten Grobogan 
 

Sebelum pembelajaran menulis petunjuk melalui model kooperatif 

catatan terbimbing berbantuan media puzzle diterapkan, terlebih dahulu 

dilakukan tes prasiklus. Tes prasiklus ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

awal keterampilan menulis petunjuk peserta didik kelas VIII-A MTs. YPI 

Klambu. Setelah hasil tes prasiklus ini dianalisis, diperoleh simpulan bahwa 

keterampilan menulis petunjuk peserta didik kelas VIII-A MTs. YPI Klambu 

masih kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata yang 

diperoleh yaitu sebesar 64,2. Hasil tersebut termasuk dalam kategori kurang. 

Maka dari itu, atas dasar hasil prasiklus tersebut dilakukan pembelajaran 
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menulis petunjuk melalui model kooperatif catatan terbimbing berbantuan 

media puzzle.   

Adapun rekapitulasi skor keterampilan menulis petunjuk dari tahap 

prasiklus sampai tahap siklus II adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.19 Rekapitulasi Skor Rata-Rata Keterampilan Menulis Petunjuk 
Aspek Rata-Rata Kelas Peningkatan 

PS SI SII PS-SI % SI-SII % PS-SII % 
1. 12,63 13,87 15,63 1,24 8,94 1,76 11,26 3 19,19 
2. 15,43 16,9 18,26 1,47 8,67 1,36 7,44 2,83 15,49 
3. 10,83 13,1 14,66 2,27 17,32 1,56 10,64 3,83 26,12 
4. 12,16 13,7 15,23 1,54 11,24 1,53 10,04 3,07 20,15 
5. 9,77 10,93 12,06 1,16 10,61 1,13 9,36 2,29 18,98 
6. 3,37 3,63 4 0,26 7,16 0,37 8,5 0,63 15,75 

Jumlah 64,2 72,13 79,86 7,94 11,04 7,71 9,65 15,65 19,59 
 

 Keterangan :  

1 : Aspek kejelasan petunjuk 

2 : Aspek ketepatan tata urutan petunjuk 

3 : Keefektifan kalimat 

4 : Penggunaan tanda baca dan ejaan 

5 : Kesesuaian bahasa yang digunakan 

6 : Kerapian tulisan 

PS : Prasiklus 

SI : Siklus I 

SII : Siklus II 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mulai dari 

tahap prasiklus ke siklus I kemudian ke siklus II terjadi peningkatan secara 

bertahap. Peningkatan keterampilan menulis petunjuk tersebut berdasarkan 

tes yang dilakukan pada siklus I dan siklus II. 

Secara keseluruhan, peningkatan dari prasiklus ke siklus I yaitu 

7,94 atau sebesar 11,04 %. Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek 
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keefektifan kalimat yaitu 2,27 atau sebesar 17,32 %. Pada prasiklus, peserta 

didik belum bisa menggunakan kalimat efektif pada setiap kalimat 

petunjuknya. Setelah diterapkan catatan terbimbing pada siklus I, kalimat 

petunjuk yang dibuat jauh lebih baik. Perubahan terlihat dalam hal kepaduan 

kalimat dan kevariasian kata yang digunakan. Sementara itu, peningkatan 

paling rendah terdapat pada aspek kerapian tulisan yaitu 0,26 atau sebesar 

7,16 %. Tulisan peserta didik pada siklus I cenderung lebih rapi daripada saat 

prasiklus. Meskipun demikian, masih terdapat peserta didik yang bentuk 

tulisannya tidak rapi, tetapi setidaknya bisa lebih baik dari sebelumnya.     

Aspek berikutnya yaitu penggunaan tanda baca dan ejaan. Pada 

aspek ini meningkat 1,54 atau sebesar 11,24 % dari prasiklus. Peningkatan 

pada aspek ini yaitu dalam hal pemanfaatan tanda baca serta ejaan pada 

setiap kata yang semula belum tepat. Keragu-raguan peserta didik dalam 

menggunakan tanda baca, pada siklus I sudah tidak terlihat lagi hanya saja 

dalam penempatan setiap tanda bacanya ada yang tidak tepat, seperti yang 

seharusnya menggunakan tanda baca titik, justru menggunakan koma, dan 

sebagainya.   

Setelah aspek penggunaan tanda baca dan ejaan yaitu aspek 

kesesuaian bahasa yang digunakan dalam menulis petunjuk. Pada aspek ini 

meningkat 1,16 atau sebesar 10,61 %. Peningkatan pada aspek ini akibat 

pengaruh diterapkannya catatan terbimbing saat guru menjelaskan. Peserta 

didik menjadi lebih mengetahui kalimat yang baku dan tidak baku, serta kata-

kata yang sesuai untuk merangkai kalimat petunjuk.  
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Aspek selanjutnya yaitu aspek kejelasan petunjuk. Pada aspek ini 

meningkat 1,24 atau sebesar 8,94 %. Penggunaan kalimat yang efektif sangat 

mempengaruhi kejelasan petunjuk yang dibuat. Peningkatan pada aspek ini 

yaitu peserta didik mampu membuat petunjuk dengan bahasa yang mudah 

dipahami sehingga petunjuk menjadi jelas dan mudah diikuti.  

Aspek terakhir yaitu aspek ketepatan tata urutan petunjuk. Pada 

aspek ini meningkat 1,47 atau sebesar 8,67 %. Salah satu faktor peningkatan 

aspek ini yaitu sejak diterapkan media puzzle dalam pembelajaran. Media 

puzzle sangat membantu peserta didik dalam mengurutkan data-data petunjuk 

supaya petunjuk urut dan logis.   

Pada siklus II, pembelajaran menulis petunjuk kembali meningkat 

sebesar 7,71 atau 9,65 % dari siklus I menjadi 79,86. Peningkatan dengan 

persentase tertinggi yaitu aspek kejelasan petunjuk sebesar 1,76 atau 11,26 

%. Keintensifan dalam membimbing peserta didik dalam memahami materi 

pelajaran merupakan salah satu faktor meningkatnya aspek ini. Melalui 

lembar catatan terbimbing, peserta didik dengan disertai bimbingan dari guru 

dapat memahami secara jelas kalimat-kalimat yang digunakan dalam 

merangkai kalimat petunjuk supaya mudah dipahami dan diikuti. Serta 

perhatian yang lebih pada peserta didik yang dikategorikan nakal di kelas 

sehingga dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri mereka untuk 

belajar.     

Aspek selanjutnya yaitu keefektifan kalimat petunjuk. Pada aspek 

ini meningkat sebesar 1,56 atau 10,64 %. Salah satu faktor meningkatnya 
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aspek ini yaitu dikembangkannya model catatan terbimbing yang diterapkan 

dalam pembelajaran. Model catatan terbimbing siklus I lebih mengarah ke 

materi petunjuk secara umum, kemudian pada siklus II pada catatan 

terbimbing lebih diperbanyak mengenai materi kalimat efektif supaya peserta 

didik bisa lebih memahami lagi cara penggunaan kalimat efektif dalam 

menulis petunjuk.  

Pada aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada siklus II juga 

meningkat sebesar 1,53 atau 10,04 %. Pembahasan materi secara berulang-

ulang serta pemberian contoh petunjuk yang benar menjadi salah satu faktor 

meningkatnya aspek ini. Keragu-raguan dalam menggunakan tanda baca serta 

kurang tepatnya penggunaan ejaan-ejaan pada kalimat petunjuk sudah tidak 

ditemukan lagi pada siklus II. Meskipun tidak meningkat 100 %, hasil pada 

siklus II ini lebih baik daripada siklus I.  

Selanjutnya yaitu aspek kesesuaian bahasa yang digunakan dalam 

petunjuk. Pada aspek ini meningkat sebesar 1,13 atau 9,36 %. Sebagian 

besar, peserta didik sudah dapat memilih bahasa yang sesuai dengan konten 

petunjuknya. Melalui catatan terbimbing, peserta didik mulai lebih 

memahami kalimat yang baku atau pun tidak baku sehingga dalam merangkai 

kalimat petunjuk pun bisa lebih baik.  

Setelah aspek kesesuaian bahasa yaitu aspek kerapian tulisan. Pada 

aspek ini meningkat sebesar 0,37 atau 8,5 %. Pada siklus II ini tulisan peserta 

didik jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Salah satu faktor penyebabnya 

yaitu motivasi dari guru berupa reward bagi peserta didik teraktif atau pun 
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nilai terbagus sehingga memicu semangat untuk sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas.  

Aspek terakhir yaitu aspek ketepatan tata urutan petunjuk. Pada 

aspek ini meningkat sebesar 1,36 atau 7,44 %. Pada siklus II, sebagian besar 

peserta didik sudah mampu dalam mengurutkan petunjuk sehingga petunjuk 

yang dibuat pun logis sesuai dengan bahasa yang digunakan.   

Secara keseluruhan, skor akhir keterampilan menulis petunjuk dari 

prasiklus ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 15,65 atau 19,59 % dari 

64,2 menjadi 79,86. Adapun peningkatan skor per aspeknya yaitu aspek 

kejelasan petunjuk mengalami peningkatan sebesar 3 atau 19,19 %, aspek 

ketepatan tata urutan petunjuk mengalami peningkatan sebesar 2,83 atau 

15,49 %, aspek keefektifan kalimat mengalami peningkatan sebesar 3,83 atau 

26,12 %, aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mengalami peningkatan 

sebesar 3,07 atau 20,15 %, aspek kesesuaian bahasa yang digunakan 

mengalami peningkatan sebesar 2,29 atau 18,98 %, dan aspek kerapian 

tulisan mengalami peningkatan sebesar 0,63 atau 15,75 %.  

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Peserta Didik Pada Keterampilan Menulis 
Petunjuk Melalui Pembelajaran Kooperatif Model Catatan 
Terbimbing (Guided Note Taking) Berbantuan Media Puzzle pada 
Peserta Didik Kelas VIII-A MTs. YPI Klambu Kabupaten 
Grobogan 
 

Pada tahap prasiklus, peserta didik kurang begitu bersemangat saat 

diberikan tugas untuk menulis petunjuk. Namun ketika mulai diterapkan 

model kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) berbantuan media 
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puzzle pada siklus I, peserta didik lebih bersemangat dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Melalui jurnal yang dibagikan kepada peserta didik 

dan hasil observasi guru pada siklus I dan siklus II, diperoleh data bahwa 

peserta didik merasa senang, lebih semangat, dan tidak merasa bosan dengan 

pembelajaran menulis petunjuk setelah diterapkan model kooperatif catatan 

terbimbing (guided note taking) berbantuan media puzzle.  

Secara umum perubahan perilaku peserta didik selama 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II diperoleh melalui hasil pengamatan 

atau observasi. Aspek yang diamati dalam observasi ini meliputi perhatian 

peserta didik terhadap penjelasan guru, keaktifan peserta didik saat 

pembelajaran, kerja sama peserta didik dengan kelompoknya, keaktifan 

peserta didik dalam mengerjakan tugas, keaktifan dan keseriusan peserta didik 

dalam menggunakan media puzzle, dan sikap, tanggapan, atau pun respons 

peserta didik terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan.  

Adapun rekapitulasi data observasi peserta didik dari siklus I ke 

siklus II adalah sebagai berikut. 

Table 4.20 Rekapitulasi Data Observasi Siklus I ke Siklus II 
Aspek Siklus I % Siklus II % Peningkatan % 

1 24 80 27 90 % 3 10 % 
2 4 13,33 8 26,67 4 13,33 
3 26 86,67 30 100 4 13,33 
4 27 90 30 100 3 10 
5 23 76,67 26 86,67 3 10 
 
Keterangan : 

1 = Peserta didik memperhatikan penjelasan guru 

2 = Peserta didik aktif bertanya, menjawab pertanyaan, atau memberi 

sanggahan 
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3 = Peserta didik aktif dalam kelompok 

4 = Peserta didik antusias menggunakan media puzzle 

5 =Peserta didik memberikan respon yang baik saat mengikuti pembelajaran 

 

Pada siklus I, sebanyak 24 peserta didik atau sebesar 80% 

memperhatikan penjelasan guru. Pada siklus II meningkat sebanyak 3 peserta 

didik atau sebesar 10% menjadi 27 peserta didik atau sebesar 90%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada siklus II, peserta didik lebih memiliki kesiapan 

daripada saat siklus I. Sejumlah 3 peserta didik atau sebesar 10% tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Peserta didik berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya, bahkan ada yang bergurau sendiri dan tidak memperdulikan 

penjelasan dari guru.  

Adapun peningkatan respon peserta didik dari siklus I ke siklus II 

adalah seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Siklus I      Siklus II 

Gambar 4.15 Peserta Didik Memperhatikan Penjelasan Guru  

 

Peningkatan juga terjadi pada aspek keaktifan peserta didik saat 

bertanya, menjawab pertanyaan, atau pun memberi sanggahan. Pada siklus I, 
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sebanyak 4 peserta didik atau 13,33 % aktif dalam aspek ini. Sebanyak 3 

peserta didik atau sebesar 10 % bertanya kepada guru tentang materi petunjuk 

atau tentang tugas yang belum mereka pahami dan 1 peserta didik atau 3,33 % 

berani memberi jawaban pertanyaan yang guru berikan. Sementara itu, pada 

siklus II, meningkat sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 10 % menjadi 8 

peserta didik atau 26,67 %. Empat peserta didik atau sebesar 13,33 % bertanya 

tentang materi petunjuk dan pada saat mengisi lembar catatan terbimbing, 2 

peserta didik atau sebesar 6,67 % menjawab pertanyaan dari guru, dan 2 

peserta didik atau sebesar 6,67 % berani memberi sanggahan terhadap 

jawaban yang sudah diberikan peserta didik yang lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa peserta didik sudah mulai mengurangi rasa minder atau malu dalam 

berpendapat dan mulai percaya diri dengan pendapat atau jawabannya. 

Adapun peningkatan keaktifan peserta didik dari siklus I ke siklus 

II adalah seperti gambar berikut.  

 Siklus I      Siklus II 
Gambar 4.16 Keaktifan Peserta Didik Saat Bertanya 
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Perilaku positif selanjutnya yaitu keaktifan peserta didik dalam 

kelompok atau saat mengerjakan tugas dari guru. Pada siklus I, sebanyak 26 

peserta didik atau sebesar 86,67 % sudah aktif dalam kelompoknya saat 

mengerjakan tugas dari guru. Pada aspek ini meningkat sebanyak 4 peserta 

didik atau 13,33 % di siklus II menjadi 30 peserta didik atau sebesar 100 %. 

Jadi, pada siklus II semua peserta didik sudah aktif dalam kelompok masing-

masing. Ini menunjukkan bahwa peserta didik sudah mulai peduli terhadap 

kelompoknya dan sadar terhadap pentingnya bekerja sama untuk menjadikan 

kelompoknya menjadi kelompok yang terbaik. 

Siklus I      Siklus II 
Gambar 4.17 Peserta Didik Berkelompok Mengamati Contoh Petunjuk  

 

Siklus I      Siklus II 
Gambar 4.18 Peserta Didik  Mengisi Lembar Catatan Terbimbing 
 



168 
 

 
 

Perilaku positif juga terlihat dari peserta didik saat bekerja sama 

merangkai potongan-potongan puzzle. Peserta didik sangat antusias dan 

bersemangat. Pada siklus I terdapat sebanyak 27 peserta didik atau sebesar 

90% sangat antusias bekerja sama merangkai potongan-potongan puzzle 

tersebut. Pada siklus II meningkat sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 10% 

menjadi 30 peserta didik atau 100%. Jadi, pada aspek ini semua peserta didik 

sudah aktif menggunakan puzzle sebagai media menulis petunjuk. Waktu yang 

digunakan untuk merangkai puzzle tersebut juga tidak begitu lama, lebih cepat 

daripada saat siklus I.   

 
 

Siklus I      Siklus II 
Gambar 4.19 Peserta Didik Bekerja Sama dalam Kelompok 

 

Selama proses pembelajaran, peserta didik juga memberikan 

respon yang baik terhadap guru. Salah satunya yaitu tidak mencontek saat 

mengerjakan tugas individu dan bersemangat saat melakukan kunjung karya. 

Pada siklus I sebanyak 23 peserta didik atau sebesar 76,67 % sudah 

memberikan respon yang baik. Pada siklus II meningkat sebanyak 3 peserta 

didik atau sebesar 10 % menjadi 26 peserta didik atau sebesar 86,67 %. Empat 

peserta didik yang lain tidak ada respon positif terhadap pembelajaran yang 
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dilaksanakan, seperti diam, tidak bertanya atau tidak memperhatikan saat 

teman yang lain presentasi.   

Adapun respon positif peserta didik salah satunya adalah seperti 

berikut.  

Siklus I      Siklus II 
Gambar 4.20 Peserta Didik Mengerjakan Tugas Individu 

Siklus I      Siklus II 

Gambar 4.21 Peserta Didik Melakukan Kunjung Karya 
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Simpulan  

Simpulan dari penelitian tindakan kelas berdasarkan hasil 

pembahasan dan penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.  

1) Proses pembelajaran keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran 

kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuaan 

media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Grobogan 

dilaksanakan selama dua kali pertemuan pada masing-masing siklus. 

Setiap pertemuan terdiri atas kegiatan awal, inti, dan penutup. Pada siklus 

I dan siklus II terdapat perubahan dalam langkah-langkah kegiatan 

pembelajarannya yaitu pada lembar catatan terbimbing dan media puzzle 

yang digunakan. Dengan perubahan tersebut, hasil skor rata-rata peserta 

didik mengalami peningkatan dari kategori cukup baik menjadi baik. 

2) Peningkatan keterampilan menulis petunjuk melalui pembelajaran 

kooperatif model catatan terbimbing (guided note taking) berbantuaan 

media puzzle pada peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu Grobogan  

sudah mencapai KKM yang ditentukan. Skor rata-rata pada tahap prasiklus 

adalah 64,2, pada siklus I meningkat sebesar 7,93 atau 10,99 % menjadi 

72,13, dan meningkat sebesar 7,73 atau 9,67 % pada siklus II menjadi 

79,86. Peningkatan pada setiap siklus menunjukkan bahwa pembelajaran 

menulis petunjuk melalui model kooperatif catatan terbimbing (guided 
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note taking) berbantuan media puzzle telah berhasil dalam memberikan 

pemahaman pada peserta didik mengenai cara menulis petunjuk yang 

efektif sehingga nilai yang dicapai dapat melebihi KKM..  

3) Perubahan perilaku peserta didik kelas VIII A MTs. YPI Klambu 

Grobogan selama mengikuti proses kegiatan pembelajaran keterampilan 

menulis petunjuk melalui pembelajaran kooperatif model catatan 

terbimbing (guided note taking) berbantuaan media puzzle dari siklus I ke 

siklus II mencapai peningkatan yang maksimal. Pada siklus I perilaku 

peserta didik masih ada beberapa yang menunjukkan perilaku negatif, 

peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, kurang 

memperhatikan penjelasan guru dan ada yang mencontek saat 

mengerjakan tugas. Sementara pada siklus II, perilaku peserta didik sudah 

mengalami perubahan ke arah yang positif. Peserta didik lebih 

bersemangat dan terlihat sangat antusias saat mengikuti pembelajaran. 

Peserta didik sudah bisa memperhatikan penjelasan dengan sungguh-

sungguh sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Selain itu, peserta didik 

juga lebih aktif dalam bertanya, lebih percaya diri dengan jawaban sendiri, 

serta lebih mandiri dalam mengerjakan tugasnya.   
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5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1) Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya 

menggunakan model kooperatif catatan terbimbing (guided note taking) 

dan media puzzle dalam kegiatan menulis petunjuk. Serta, guru hendaknya 

melatih peserta didik untuk gemar menulis. Memberi pelatihan terkait 

pembuatan kalimat efektif dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang 

benar.  

2) Peneliti-peneliti lain hendaknya melakukan penelitian lanjutan terkait 

penelitian ini dengan aspek yang berbeda untuk memberikan keragaman 

mengenai pengajaran pembelajaran bahasa Indonesia dan sekaligus untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.  
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Lampiran 1 
 

RENCANA PELAKSANAANAN PEMBELAJARAN (RPP)  

Siklus I 

 

Nama Madrasah      : MTs. YPI Klambu       

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII (Delapan)/ 1 

Standar 

Kompetensi 

: 4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, 

surat dinas, dan petunjuk 

Kompetensi Dasar : 4.3 Menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan 

yang tepat dan menggunakan bahasa yang efektif   

Alokasi Waktu : 4 X 40 Menit  

 

A. Indikator  

1. Mampu mendata urutan petunjuk melakukan sesuatu 

2. Mampu menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan bahasa yang efektif  
3. Mampu menyunting petunjuk  

 

B. Tujuan Pembelajaran  

1. Peserta didik mampu mendata urutan petunjuk melakukan sesuatu 

2. Peserta didik mampu menulis petunjuk melakukan sesuatu  

3. Peserta didik mampu menyunting petunjuk dengan bahasa yang efektif  

 

a. Karakter peserta didik  yang diharapkan :   

1) Dapat dipercaya (Trustworthines) 

2) Mandiri dalam mengerjakan tugas dari guru 

3) Rasa hormat dan perhatian terhadap guru( respect ) 

4) Tekun ( diligence )  

5) Berani mengungkapkan pendapat  
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C. Materi  

1. Definisi Petunjuk 

2. Syarat Petunjuk 

3. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menulis Petunjuk 

4. Ciri-Ciri Bahasa Petunjuk 

5. Bahasa Efektif  

 

D. Pendekatan dan Model Pembelajaran  

1. Pendekatan : Ceramah, Tanya Jawab, Inkuiri.  

2. Model  : Catatan Terbimbing 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama Kriteria yang 
Diharapkan Kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar Metode Waktu 

Kegiatan 
Awal 
(10 menit) 

 

Apresepsi  
1. Guru membuka mata pelajaran dengan 

salam.  
2. Peserta didik berdoa untuk memulai 

pelajaran  
3. Peserta didik dan guru saling bertanya 

jawab mengenai materi petunjuk.   
Motivasi : 

Peserta didik diberi motivasi supaya 
tetap semangat belajar dan dijelaskan 
mengenai manfaat pembelajaran dan 
kompetensi dasar yang akan dicapai 
jika pembelajaran berhasil 
dilaksanakan.  

 
 
 

Tanya 
jawab 

 
 
7 menit 
 
 
 
 
 
3 menit 

 
 
 
 
Berani 
mengungkapkan 
pendapat 
 
Rasa hormat dan 
perhatian 
terhadap guru 

Kegiatan 
Inti 
(60 menit) 

 

Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi :  
1. Peserta didik berkelompok 2 orang  
2. Peserta didik mengamati contoh 

petunjuk yang sudah dibagikan oleh 
guru 

3. Peserta didik diberi pengarahan oleh 
guru untuk mengisi lembar catatan 
terbimbing  

4. Peserta didik menerima lembaran 
materi petunjuk yang sudah 

 
 

 
Inkuiri 

 
 

Catatan 
terbimbi-

ng 
 
 
 

 
 
 
 
5 menit  
 
 
 
 
 
10 menit 

 
 
 
 
 
 
Rasa hormat dan 
perhatian 
terhadap guru 
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dirumpangkan isinya 
5. Peserta didik mulai berdiskusi mengisi 

materi. Selesai mengerjakan, peserta 
didik diminta untuk membacakan hasil 
jawabannya 

6. Peserta didik mendengarkan klarifikasi 
yang guru berikan mengenai jawaban 
peserta didik sekaligus mengulas 
materi tersebut 

 
 
 
 
 
10 menit 

 
Berani 
mengungkapkan 
pendapat 
 
 
Rasa hormat dan 
perhatian 
terhadap guru 
 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi : 
7. Peserta didik berkelompok 3-4 orang  
8. Peserta didik diberikan pengarahan 

untuk menyusun puzzle dan merangkai 
kalimat petunjuk sesuai gambar pada 
puzzle yang sudah disusun  

9. Peserta didik memilih puzzle yang 
disimpan di amplop  

10. Peserta didik mulai menyusun puzzle 
dalam kelompok masing-masing, 
sementara itu guru memantau jalannya 
diskusi   

11. Peserta didik  berdiskusi untuk 
merangkai kalimat petunjuk sesuai 
dengan gambar puzzle yang 
didapatkan 

 
 
 
 
 
 

Inkuiri 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
5 menit 
 
 
 
 
 
10 menit 

 
 
 
Rasa hormat dan 
perhatian 
terhadap guru 
 
 
 
Tekun 
Mandiri dalam 
mengerjakan 
tugas 
Dapat 
dipercaya 

 Konfirmasi  
Dalam kegiatan konfirmasi : 
12. Peserta didik mempresentasikan hasil 

petunjuknya kepada kelompok lain  
13. Peserta didik diberikan umpan balik 

positif dan penguatan oleh guru dalam 
bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun 
hadiah terhadap keberhasilan 
kelompok lain 

14. Peserta didik bertanya jawab dengan 
guru tentang hal-hal yang belum 
mereka pahami terkait materi petunjuk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanya 
jawab 

 
 
10 menit 
 
5 menit  
 
 
 
5 menit 

 
 
Berani 
mengungkapkan 
pendapat 
 
 
Rasa hormat dan 
perhatian 
terhadap guru  

Kegiatan 
Akhir  
(10 menit) 
 

Dalam kegiatan penutup : 
1. Peserta didik bersama guru membuat 

simpulan  pelajaran 
2. Peserta didik bersama guru membuat 

refleksi pembelajaran  
3. Merencanakan kegiatan tindak 

 
Simpulan 

 
Refleksi  

 
 10 menit 

 
Berani 
mengungkapkan 
pendapat 
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lanjut/evaluasi yaitu 
memperbaiki/menyunting kalimat 
petunjuk pada tugas kelompok yang 
sudah dibahas serta merapikannya. 

Pertemuan Kedua
Kegiatan 
Awal 
(10 menit) 

 

Apresepsi  
1. Guru membuka mata pelajaran dengan 

salam.  
2. Peserta didik berdoa bersama untuk 

memulai pelajaran  
3. Peserta didik diberi motivasi untuk 

terus semangat belajar 

  
 
 
10 menit 
 
 

 
Rasa hormat 
terhadap guru 
 

Kegiatan 
Inti 
(60 menit) 

 

Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi : 
1. Peserta didik bersama guru mengulas 

materi pelajaran  pada pertemuan 
sebelumnya 

2. Peserta didik diberikan kembali 
lembaran materi petunjuk yang sudah 
dirumpangkan seperti pada pertemuan 
sebelumnya untuk menguji tingkat 
kepahaman mereka 

3. Guru mengulas jawaban pada lembar 
catatan terbimbing 

 
 

 
 
Catatan 

Terbimbi
-ng  

 
  
5 menit 

 
 

10 menit 
 
 
 
 
5 menit 

 
 
Berani 
mengungkapkan 
pendapat 
 
Mandiri dalam 
mengerjakan 
tugas 
 
Rasa hormat dan 
perhatian 
terhadap guru 
 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi : 
4. Peserta didik berkelompok 3-4 orang 

seperti pada pertemuan sebelumnya   
5. Peserta didik diberikan pengarahan oleh 

guru mengenai puzzle yang nantinya akan 
mereka dapatkan 

6. Setiap kelompok mendapatkan puzzle 
untuk dirangkai menjadi gambar  yang utuh 

7. Peserta didik bekerja sama dalam 
kelompok masing-masing untuk merangkai 
puzzle yang sudah didapatkan 

8. Setelah puzzle terangkai, secara individu 
peserta didik menyusun kalimat petunjuk, 
sementara itu guru memantau proses 
pembelajaran  

9. Peserta didik mengumpulkan tugas 
individu   

 
 
 
 

Ceramah 
 
 
 
 
 

Diskusi 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
5 menit  
 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
10 menit 
 
 

 
 
 
 
Rasa hormat dan 
perhatian 
terhadap guru 
 
 
 
Tekun 
 
Mandiri dalam 
mengerjakan 
tugas 
Dapat 
dipercaya 
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F. Media dan Sumber Belajar  

1. Lima bentuk Puzzle  
2. Contoh petunjuk “Cara Menggunakan Obat Tetes Mata”  
3. Lembar Kerja Peserta Didik 
4. Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII 

 
G. Rubrik Penilaian  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran.  
 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

1. Mampu mendata urutan 
petunjuk melakukan 
sesuatu 
 
 
 

2. Mampu menulis 
petunjuk melakukan 

Individu Uraian 

1. Tulislah data-data 
petunjuk sesuai puzzle 
yang kalian dapatkan 
(menyalakan komputer) 
dengan lengkap! 
 

2. Tulislah petunjuk (Cara 
Menyalakan Komputer) 
sesuai dengan data-data 

 
 Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi : 
10. Peserta didik mendengarkan klarifikasi dan 

penjelasan guru tentang tugas individu 
yang sudah mereka kerjakan  

11. Kelompok terbaik atau tugas terbaik 
diberikan reward oleh guru  

12. Peserta didik menempelkan puzzle dan 
petunjuk yang sudah disusun secara 
berkelompok pada pertemuan 
sebelumnya di kertas yang ditempelkan 
guru di tembok kelas 

13. Peserta didik saling mengunjungi karya 
kelompok lain dan memberi komentar 

 
 
Ceramah 

 
 
10 menit 
 
 
5 menit 
 
 
 
7 menit 
 
 
 

 
 
Rasa hormat 
terhadap guru 
 
 
 
 
Tekun  

Kegiatan 
Akhir  
(10 menit) 
 

Dalam kegiatan penutup : 
1. Peserta didik bersama guru membuat 

simpulan materi menulis petunjuk 
2. Peserta didik bersama guru membuat 

refleksi pembelajaran yang sudah 
berlangsung selama 2 kali pertemuan  

3. Peserta didik berdoa untuk menutup 
pembelajaran 

 
Simpulan 

 
Refleksi  

 
 3 menit 
 
5 menit 
 
2 menit 

 
Berani 
mengungkapkan 
pendapat 
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sesuatu dengan bahasa 
yang efektif  
 

 
3. Mampu menyunting 

petunjuk  

petunjuk yang sudah 
kalian peroleh dengan 
menggunakan kalimat 
efektif! 

3. Suntinglah petunjuk yang 
sudah kalian buat (Cara 
Menyalakan Komputer) 
sesuai saran temanmu! 

 
Pedoman Penskoran  

 
No Aspek Penilaian Skor Kategori Kriteria 

1. Kejelasan petunjuk 21-25 

 

Sangat jelas Petunjuk yang dibuat 
sangat jelas, tidak 
membingungkan, dan 
mudah diikuti 

16-20 Cukup jelas Petunjuk yang dibuat 
masih ada yang kurang 
jelas, dapat diikuti tapi 
sedikit membingungkan  

8-15 Kurang jelas Petunjuk yang dibuat 
kurang jelas, 
membingungkan dan sulit 
untuk diikuti.  

1-7 Tidak jelas Petunjuk yang dibuat tidak 
jelas, membingungkan, dan 
sulit untuk diikuti. 

2. Ketepatan tata 
urutan petunjuk  

16-20 Sangat tepat Tata urutan tepat, tidak ada 
yang salah 

11-15 Cukup tepat Terdapat 25% petunjuk 
yang terbalik atau tidak 
tercantum 

6-10 Kurang 
tepat 

Terdapat 50% petunjuk 
yang terbalik atau tidak 
tercantum 

1-5 Tidak tepat Terdapat lebih dari 50% 
petunjuk yang terbalik atau 
tidak tercantum 

3. 

 

Keefektifan kalimat  16-20 Sangat 
efektif  

Semua kalimat yang 
digunakan sudah efektif 
minimal 90% dari petunjuk 
yang dibuat   

11-15 Cukup 
efektif  

Kalimat petunjuk yang 
digunakan 75% sudah 
efektif . 
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6-10 Kurang 
efektif  

Kalimat petunjuk yang 
digunakan 50% sudah 
efektif. 

1-5 Tidak 
efektif 

Kalimat petunjuk yang 
digunakan lebih dari 50% 
tidak efektif. 

4. 

 

Penggunaan ejaan 
dan tanda baca 

12-15 Sangat tepat Jumlah kesalahan antara 1-
3 

8-11 Cukup tepat Jumlah kesalahan antara 4-
6 

4-7 Kurang 
tepat 

Jumlah kesalahan antara 7-
9 

1-3 Tidak tepat Jumlah kesalahan lebih 
dari 9 

5.  Kesesuaian bahasa 
yang digunakan 
dengan sasaran 
petunjuk 
 

12-15 Sangat 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
sangat sesuai sehingga 
petunjuk yang dibuat 
mudah dipahami  

8-11 Cukup 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
cukup sesuai meskipun ada 
25% kalimat petunjuk yang 
sulit dipahami 

4-7 Kurang 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
kurang sesuai serta terdapat 
50% kalimat petunjuk yang 
sulit dipahami 

1-3 Tidak sesuai Bahasa yang digunakan 
tidak sesuai dan lebih dari 
50% kalimat petunjuknya 
sulit dipahami 

6.  Kerapian Tulisan 5 Sangat rapi Tulisan rapi, bagus dan 
dapat dibaca 

3-4 Cukup rapi Tulisan rapi, kurang bagus, 
dan dapat dibaca 

1-2 Tidak rapi Tulisan tidak rapi, tidak 
bagus, dan tidak bisa 
dibaca 

 
Skor maksimum 100 

 
Penghitungan nilai akhir: 

Perolehan skor 
Nilai Akhir :         x skor ideal (100) = .......... 

Skor maksimum 
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Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Petunjuk 

No. Aspek Penilaian Skor Maksimal 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 

Kejelasan petunjuk 
Ketepatan tata urutan petunjuk 
Keefektifan kalimat 
Penggunaan ejaan dan tanda baca 
Kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran 
petunjuk 
Kerapian tulisan  

20 
20 
20 
20 
15 

 
 5 

Jumlah 100 
 

Guru dapat mengetahui kemampuan menulis petunjuk peserta 

didik berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup atau kurang dengan 

pedoman di bawah ini.   

No. Kategori Rentang skor 
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik  75-84 
3. Cukup  66-74 
4. Kurang  0-65 

 

Grobogan,   Mei  2013 
 

Guru Bahasa Indonesia, 

 

 

Suwarti, S.Pd. 
NIP - 

Peneliti, 

 

 

Handariyatun 
NIM 2101409153 

 

Mengetahui, 
Kepala Madrasah MTs. YPI Klambu 

 

Zaenudin, S.Ag.  
NIP- 
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MATERI PEMBELAJARAN 

MENULIS PETUNJUK 
 

A. Hakikat Petunjuk 

Menurut Notosudirjo (1990:322), petunjuk adalah alat, tanda. 

gejala, untuk memberi tahu. Menulis petunjuk merupakan suatu kegiatan 

menuangkan ide, gagasan maupun pikiran yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Hal ini bertujuan untuk memberi tahu mengenai sesuatu berupa arahan 

agar dapat dilakukan oleh orang lain dengan baik dan benar. Petunjuk 

merupakan tanda untuk memberi tahu. Sementara menulis petunjuk 

merupakan kegiatan menuangkan gagasan untuk memberi tahu mengenai 

sesuatu agar orang lain dapat mengikutinya.    

 

B. Syarat-Syarat Petunjuk yang Baik 

Menurut Putra (2009), petunjuk melakukan sesuatu merupakan 

panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Agar 

petunjuk benar-benar dapat dipahami, maka harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut.  

 

1) Jelas 

Jelas adalah tidak membingungkan dan mudah diikuti. Hal ini 

menyangkut masalah pilihan kata atau bahasa yang digunakan serta 

keruntutan uraiannya. Penggunaan nomor untuk membedakan langkah 

yang satu dan langkah berikutnya juga dapat lebih memperjelas petunjuk. 

Selain itu, kejelasan juga dapat dicapai dengan menggunakan istilah-istilah 

yang lazim. 
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2) Logis dan Urut 

Syarat logis ini terutama berkaitan dengan urutan penjelasan. 

Urutan yang sistematis dapat menghindarkan dari kesalahan atau 

ketumpangtindihan dalam melakukan sesuatu. Selain itu, antara urutan 

yang satu dengan urutan berikutnya juga harus logis, artinya saling 

berhubungan atau kesinambungan agar tidak menimbulkan salah langkah.  

Penjelasan dalam petunjuk harus urut dari langkah awal sampai 

langkah akhir agar pembaca mudah mengikuti dan petunjuk tersebut tidak 

menyesatkan. Agar urutan dalam petunjuk mudah dipahami dapat 

digunakan kata hubung misalnya kemudian, setelah itu, lalu, dan lain 

sebagainya. Selain penggunaan kata hubung, penomoran pada setiap 

langkah dalam petunjuk juga dapat memperjelas urutan sebuah petunjuk.   

Berikut ini contoh penulisan petunjuk yang dikemukakan oleh 

Mariyani (2011:66) dengan kriteria logis atau tidak logis.  

Contoh: 

Logis Tidak Logis 
Petunjuk mengerjakan soal ujian: 

6. Isilah identitas lengkap di 
lembar jawab yang 
disediakan 

7. Berdoalah sebelum 
mengerjakan soal 

8. Bacalah soal dengan 
cermat 

9. Teliti kembali jawaban 
kalian sebelum 
dikumpulkan 

10. Kumpulkan lembar jawab 
kepada petugas  

Petunjuk mengerjakan soal ujian: 
6. Bacalah soal dengan 

cermat 
7. Berdoalah sebelum 

mengerjakan soal agar 
jawaban benar semua 

8. Isilah identitas lengkap di 
lembar jawab yang 
disediakan 

9. Teliti kembali jawaban 
kalian sebelum 
dikumpulkan 

10. Kumpulkan lembar jawab 
kepada petugas 

 

Syarat logis berkaitan dengan urutan penjelasan. Urutan yang sistematis 

dapat menghindarkan dari kesalahan atau ketumpangtindihan dalam 

melakukan sesuatu. 
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3) Singkat 

Singkat berarti hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja, 

tidak ada yang berulang, dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang 

dibutuhkan. 

 

4) Menggunakan Kalimat Perintah 

Contoh: Petunjuk Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor 

(4) Isilah bak mesin dengan oli mesin yang dianjurkan. 

(5) Matikan mesin lalu lepaskan tutup lubang pengisian dan baut 

pembuang oli. 

(6) Keluarkan semua oli yang ada di dalam mesin dan seterusnya. 

Supaya kalimat perintah tersebut mudah dipahami dan maknanya 

dapat ditangkap oleh pembaca maka kalimat yang dipakai harus efektif. 

Sebuah kalimat efektif mempersoalkan bagaimana dapat mewakili secara 

tepat isi pikiran atau perasaan pengarang, bagaimana dapat mewakili 

secara segar, dan sanggup menarik perhatian pembaca dan pendengar 

terhadap apa yang dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan 

atau tenaga untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran 

pendengar atau pembaca identik dengan apa yang dipikirkan pembaca atau 

penulis (Keraf 1994: 35). 

Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat 

berikut. 

(3) Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau 

penulis 

(4) Sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 

pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau 

penulis. 

Menurut Akhadiah (1996: 134), unsur-unsur yang mendukung 

kalimat efektif adalah sebagai berikut. 
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(6) Kesepadanan dan kesatuan struktur bahasa dengan cara atau jalan 

pikiran yang logis. 

(7) Kesejajaran bentuk-bentuk bahasa yang dipakai. 

(8) Penekanan untuk mengemukakan ide pokok. 

(9) Kehematan dalam menggunakan kata. 

(10) Kevariasian dalam struktur kalimat 

 

5) Umumnya Dilengkapi Gambar atau Bagan  

Gambar atau bagan berfungsi untuk memudahkan dalam 

melaksanakan petunjuk tersebut.   

 

6) Hal yang Diperhatikan dalam Menulis Petunjuk 

Menurut Wirajaya dan Sudarmawarti (2008:83), dalam menulis 

petunjuk juga perlu memperhatikan hal-hal berikut.  

1) Tuliskan petunjuk secara urut sesuai urutan yang harus dilakukan apabila 

perlu dengan penomoran.  

2) Tuliskan petunjuk secara rinci dan detail.  

3) Cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang 

akan dilakukan.  

4) Cantumkan hal yang harus dihindari berkaitan dengan sesuatu yang 

menimbulkan dampak negatif .  

5) Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif.  

6) Jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya.  

Langkah-langkah dalam menulis sebuah petunjuk dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah pertama adalah menentukan 

petunjuk apa yang akan dibuat, kemudian langkah kedua dipahami dan 

mencari informasi terkait petunjuk tersebut.    

 

C. Ciri-Ciri Bahasa Petunjuk 

1) Menggunakan kata kerja perintah 

2) Kalimat singkat , jelas, dan  komunikatif 
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3) Apa yang diinformasikan jelas 

 

D. Petunjuk Bergambar yang Digunakan dalam Pembelajaran  

1. Petunjuk Membuat Pisang Goreng 

2. Petunjuk Membuat Mie Instan 

3. Petunjuk Menanam Pohon 

4. Petunjuk Gerakan Salat 

5. Petunjuk Menyalakan Komputer 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

173 

Lampiran 2 
CONTOH PETUNJUK  

Siklus I 
“Cara Menggunakan Obat Tetes Mata” 

 
Petunjuk Menggunakan Obat Tetes 

Mata  
Syarat Petunjuk 
(Sudah/Belum) 

1. Cuci tangan 
2. Jangan menyentuh lubang penetes 
3. Tengadahkan kepala 
4. Tarik kelopak mata bawah ke bawah 

agar terbentuk semacam cekungan 
5. Dekatkan alat penetes sedekat 

mungkin ke cekungan tanpa 
menyentuhnya atau menyentuh mata 

6. Teteskan obat sebanyak yang 
dianjurkan ke dalam cekungan 

7. Pejamkan mata selama kira-kira 2 
menit, jangan memejamkannya 
terlalu kuat 

8. Bersihkan kelebihan cairan dengan 
kertas tisu 

9. Jika menggunakan lebih dari satu 
jenis obat tetes mata, tunggu 
sedikitnya 5 menit sebelum 
meneteskan obat tetes berikutnya 

10. Obat tetes mata mungkin 
menimbulkan rasa terbakar, tetapi ini 
hanya akan berlangsung beberapa 
menit, Jika terasa lebih lama 
bertanyalah ke dokter atau apoteker. 

 

a. Jelas 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

b. Logis dan urut  
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

c. Singkat 
........................................................
................................................ 
.................................................... 

d. Kalimat perintah 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

e. Dilengkapi gambar 
.................................................... 
.................................................... 
....................................................  
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…(1)

…(2)

…(3)
…(4)

…(5)

…(6) 

(7)

…(8)

…(9)

Lampiran 3 
LEMBAR CATATAN TERBIMBING 

Siklus I 
 

 
 

 

 
MATERI PELAJARAN 

 
Petunjuk 

Petunjuk merupakan  bagi seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Hal ini bertujuan untuk  

mengenai sesuatu berupa arahan agar orang lain dapat 

dengan baik dan . Supaya dapat memudahkan, 

petunjuk melakukan sesuatu harus memenuhi syarat-syarat berikut,  

No. Syarat Petunjuk Keterangan 
1. 

 

Tidak membingungkan dan mudah 
diikuti 

2. Logis dan Urut  
a. Logis 

 
 
 

b. Urut  

 
a. Antara urutan petunjuk yang satu dengan 

berikutnya saling 
agar tidak salah 
langkah.  

b. Selain dapat menggunakan kata hubung, 
seperti , 
setelah itu, 
lalu, juga dapat 
menggunakan 
pada setiap 
langkah untuk memperjelas urutan 
petunjuk.  

3. 

  

Hanya mencantumkan hal-hal yang 
penting saja, tidak ada yang diulang, dan 
sudah mencukupi keseluruhan proses 
yang dibutuhkan.  

Nama : 
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…(10)

…(11) 

…(12)

…(13)

…(14)

…(15)

…(16)

4. Kalimat  Contoh:  
a. Masukkan …. 
b. Keluarkan …. 
c. Tambahkan … 
d. Gorenglah … 
e. Pisahkan … 

5. Umumnya dilengkapi 
gambar 

Berfungsi untuk memudahkan dalam 
melaksanakan petunjuk 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis petunjuk, yaitu, 

1. Tuliskan petunjuk secara urut sesuai yang harus 

dilakukan apabila perlu dengan penomoran.  

2. Tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. 

3. Cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan 

dilakukan. 

4. Cantumkan hal yang harus dihindari berkaitan dengan sesuatu yang menimbulkan 

dampak negatif. 

5. Gunakan yang singkat, jelas dan komunikatif.  

6. Jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti 

gambar dan sebagainya 

 

Ciri-Ciri Bahasa Petunjuk 

a. Menggunakan kata kerja  

b. Kalimat singkat , jelas, dan  

c. Apa yang diinformasikan jelas 

 

Bahasa Efektif 

Kalimat yang berupa kalimat perintah tersebut menjadikan 

petunjuk mudah  dan ditangkap oleh pembaca, 

maka kalimat yang harus dipakai adalah kalimat efektif. Kalimat efektif 

mempersoalkan secara tepat  atau perasaan 

pengarang, bagaimana ia dapat mewakili secara segar, dan sanggup menarik 

perhatian pembaca dan pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Kalimat 
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…(17)yang efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali 

pada pikiran pendengar atau pembaca identik dengan apa yang dipikirkan 

penulis.  
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Lampiran 4 

PUZZLE Siklus I 
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NILAI 

Lampiran 5 

Nama Kelompok   : 
Nama Anggota Kelompok : 

 
 
 
 

LEMBAR KERJA 
(Kelompok) 

 
Apakah petunjuk yang kalian 

dapatkan? 
Bagaimana cara melakukan petunjuk 

tersebut? 
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Nama  :  

Kelas  : 

NILAI 

Lampiran 6 

LEMBAR KERJA INDIVIDU  
Siklus I 

 
 
 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan singkat! 

1. Tulislah data-data petunjuk sesuai puzzle yang kalian dapatkan (menyalakan 

komputer) dengan lengkap! 

2. Tulislah petunjuk sesuai dengan data-data petunjuk yang sudah kalian peroleh dengan 

menggunakan kalimat efektif! 

3. Suntinglah petunjuk yang sudah kalian buat (menyalakan komputer) sesuai saran 

temanmu! 
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Lampiran 7 

PEDOMAN OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Siklus I 

 
Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini! 

No. 
Responden 

Keterangan 
1 2 3 4 5  

1      PERILAKU POSITIF: 
 

1. Peserta didik  memperhatikan 
penjelasan guru  

2. Peserta didik aktif bertanya, 
menjawab pertanyaan atau 
memberi sanggahan. 

3. Peserta didik aktif dalam 
kelompok. 

4. Peserta didik antusias 
menggunakan media puzzle 

5. Peserta didik memberikan 
respon yang baik saat mengikuti 
pembelajaran  

Keterangan pengisian: 
(√): melakukan 
(-): tidak melakukan 

2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 

Peneliti,   

 

Handariyatun 
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HASIL OBSERVASI  
Siklus I 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Sekolah : VIII A/ MTs YPI Klambu Grobogan 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 4 Mei 2013  

 
No. Responden Aspek Keterangan 1 2 3 4 5 
1 R1  

PERILAKU POSITIF: 
1. Peserta didik  

memperhatikan 
penjelasan guru  

2. Peserta didik aktif 
bertanya, menjawab 
pertanyaan atau memberi 
sanggahan. 

3. Peserta didik aktif dalam 
kelompok. 

4. Peserta didik antusias 
menggunakan media 
puzzle 

5. Peserta didik memberikan 
respon yang baik saat 
mengikuti pembelajaran  

 
Keterangan pengisian: 
(√): melakukan 
(-): tidak 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 -  

 Jumlah 24 4 26 27 23 
 Presentase 

(%) 
80 13,33 86,67 90 76,67 
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Lampiran 8 

PEDOMAN JURNAL PESERTA DIDIK 

Siklus I 

 

Nama   : 

No. Presensi   : 

Hari/Tanggal  :  

 

1. Bagaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

petunjuk pada hari ini? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

2. Apa kesulitan yang Anda alami dalam menulis petunjuk? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai media puzzle dan model catatan 

terbimbing yang digunakan dalam pembelajaran hari ini? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

4. Bagaimana kesan Anda terhadap gaya/cara mengajar yang dilakukan guru 

dalam pembelajaran hari ini? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

5. Saran apa yang Anda berikan untuk pembelajaran menulis petunjuk dengan 

media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 

Grobogan,   2013 

Peserta didik,  
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HASIL JURNAL PESERTA DIDIK  
Siklus I 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Sekolah  : VIII A/ MTs. YPI Klambu Grobogan 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 4 Mei 2013 

 

No Responden Pertanyaan Keterangan 1 2 3 4 5 
1 R1      1. Perasaan peserta didik 

selama mengikuti 
pembelajaran menulis 
petunjuk melalui model 
kooperatif catatan terbimbing 
berbantuan media puzzle. 
( ) : senang 
(- )  : tidak senang 

2. Kesulitan-kesulitan yang 
dialami peserta didik saat 
menulis petunjuk.  
( )  : mengalami kesulitan 
( - ) : tidak mengalami 

kesulitan 
3. Pendapat peserta didik 

mengenai model kooperatif 
catatan terbimbing berbantuan 
media puzzle pada pembelajaran 
petunjuk. 
( )  : bagus dan menarik 
( - )  : tidak menarik 

4. Kesan peserta didik terhadap 
gaya mengajar guru. 
( )  : menyenangkan  
( - )  : tidak menyenangkan 

5. Saran peserta didik terkait 
pembelajaran menulis petunjuk 
melalui model kooperatif 
catatan terbimbing berbantuan 
media puzzle.  
( ) : memberi saran 
( - )  : tidak berkomentar 

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   -  
 Jumlah 26 21 25 28 17 
 Persentase 

(%) 
86,67 70 83,33 93,33 56,67 
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Lampiran 9 

PEDOMAN JURNAL GURU 
Siklus I 

 

Hari/Tanggal :  

Kelas yang Diampu : 

 

1. Bagaimanakah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis petunjuk 

dengan media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

2. Bagaimanakah tingkah laku peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap pembelajaran menulis petunjuk 

dengan media puzzle dan model catatan terbimbing?  

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang berlangsung? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

5. Saran apa yang Anda berikan untuk pembelajaran menulis petunjuk dengan 

media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Grobogan,   2013 
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HASIL JURNAL GURU   
Siklus I 

Hari, Tanggal  : Sabtu, 4 Mei 2013  
Kelas yang Diampu : VIII A 

 

1. Bagaimanakah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis petunjuk 

dengan media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab:  

Peserta didik terlihat aktif dalam pembelajaran. Apalagi saat digunakan 

media puzzle sebagai latihan untuk menulis petunjuk, peserta didik 

sangat antusias dan saling bekerja sama di kelompoknya masing-

masing untuk menulis petunjuk.  

 

2. Bagaimanakah tingkah laku peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 

Jawab:  

Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik ada yang bersikap positif 

dan ada juga yang bersikap negatif. Sikap positif yang ditunjukkan peserta 

didik diantaranya berani bertanya kepada guru tentang hal-hal yang kurang 

dipahami, berdiskusi dan saling bekerja sama dalam kelompok. Sementara 

itu, sikap negatif yang ditunjukkan peserta didik adalah saat mengerjakan 

tugas individu masih ada beberapa peserta didik yang mencontek jawaban 

temannya. Selain itu, terdapat juga peserta didik yang tidak ikut berdiskusi 

dalam kelompoknya, berbicara sendiri dengan teman yang lain ketika salah 

satu kelompok sedang presentasi.   

 

3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap  pembelajaran  menulis 

petunjuk dengan media puzzle dan model catatan terbimbing?  

Jawab:  

Pada awal pembelajaran peserta didik kurang bersemangat, tapi ketika mulai 

diterapkan model catatan terbimbing dan digunakan media puzzle, mereka 

sangat antusias dan bersemangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

guru. Setiap kelompok saling  berkompetisi untuk menjadi kelompok terbaik.   
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4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang berlangsung? 

Jawab:  

Suasana pembelajaran menulis petunjuk melalui model kooperatif catatan 

terbimbing berbantuan media puzzle cukup kondusif dan menyenangkan. 

Saat mengerjakan tugas kelompok, peserta didik fokus pada kelompoknya 

masing-masing, begitu juga pada saat mengerjakan tugas individu. Tetapi 

pada saat mengerjakan tugas individu, terdapat peserta didik yang pindah dari 

tempat duduknya untuk mencontek tugas temannya. Hal ini yang membuat 

ruang kelas sedikit gaduh.       

 

5. Saran apa yang Anda berikan untuk pembelajaran menulis petunjuk dengan 

media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab:  

Permainan puzzle merupakan sarana untuk mempermudah peserta didik 

membuat kalimat petunjuk secara efektif. Jadi dalam pembuatan puzzle 

jangan terlalu rumit dan potongan juga jangan terlalu banyak. Sementara itu 

saat menerapkan catatan terbimbing, peserta didik harus benar-benar 

dipantau supaya peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan. 
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Lampiran 10 

PEDOMAN WAWANCARA 
Siklus I 

 

Nama Siswa    : 

No. Presensi  : 

Hari/ Tanggal  : 

 

Pertanyaan :  

1. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran menulis petunjuk? Berikan 

alasannya!  

2. Bagaimanakah pendapat Anda dengan pembelajaran menulis petunjuk yang telah 

diberikan oleh guru selama ini?  

3. Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

petunjuk?  

4. Apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam menulis petunjuk?  

5. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis petunjuk dengan media 

puzzle dan model catatan terbimbing?  

6. Apa harapan Anda mengenai pembelajaran menulis petunjuk dengan media puzzle 

dan model catatan terbimbing?    
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HASIL WAWANCARA 

Siklus I 

 

Wawancara dilakukan terhadap peserta didik yang mendapat nilai 

tertinggi, sedang, dan terendah. Masing-masing 3 peserta didik per tingkat.  

 

1. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran menulis petunjuk? Berikan 

alasannya! 

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (87) :  Sangat berminat karena saya senang sekali dengan 

pelajaran bahasa Indonesia.  

R.7 (86)  : Ya berminat karena menyenangkan. 

R.20 (83) : Ya berminat karena dapat manambah pengetahuan. 

b. Peserta didik dengan nilai sedang 

R.13 (71) : Ya berminat karena menyenangkan. 

R.26 (71) : Berminat karena saya dapat mengetahui sesuatu yang awalnya 

tidak diketahui. 

R.3 (70) : Kurang berminat karena menulis petunjuk itu mudah. 

c. Peserta didik dengan nilai terendah 

R.19 (65) : Berminat karena santai. 

R.23 (63) : Ya berminat karena banyak manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

R.18 (60) : Berminat karena bermanfaat. 

 

2. Bagaimanakah pendapat Anda dengan pembelajaran menulis petunjuk yang telah 

diberikan oleh guru selama ini?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (87) :  Sebelumnya biasa saja, tidak pernah menggunakan 

permainan seperti saat ini  
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R.7 (86) : Seru dan mengasyikkan, tidak seperti sebelumnya yang 

membosankan. 

R.20 (83) : Biasa-biasa saja, tidak bervariasi seperti saat ini.  

b. Peserta didik dengan nilai sedang 

R.13 (71) : Tidak bervariasi, setelah menjelaskan materi kemudian 

langsung diberi tugas, tidak pernah ada permainan. Berbeda 

dengan pembelajaran saat ini, tidak membosankan karena sambil 

bermain dengan puzzle. 

R.26 (71) : Pembelajaran seru dan menyenangkan, tidak seperti 

sebelumnya. 

R.3 (70) : Biasa saja, tidak pernah ada permainan-permainan. 

c. Peserta didik dengan nilai terendah 

R.19 (65) : Kurang bervariasi dan membosankan. Tetapi setelah ada 

permainan puzzle, pembelajaran menjadi menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

R.23 (63) : Bagus, saya menjadi lebih paham dan tidak membuat ngantuk. 

R.18 (60) : Sudah bagus, hanya saja kurang begitu paham dengan 

penjelasan yang diberikan. Tetapi setelah ditterapkan catatan 

terbimbing, saya menjadi lebih paham terhadap materi petunjuk. 

 

3. Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

petunjuk?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (87) : Membuat kalimat petunjuk yang efektif.  

R.7 (86) : Membuat kalimat petunjuk dan mengurutkannya. 

R.20 (83) : Menggunakan kalimat yang tepat serta baik dan benar.  

b.  Peserta didik dengan nilai sedang 

R.13 (71) : Saat membuat kalimat petunjuk. 

R.26 (71) : Saat diberi tugas untuk membuat kalimat petunjuk yang efektif. 

R.3 (70) : Tidak merasa sulit karena hanya mengurutkan petunjuk saja. 

c.  Peserta didik dengan nilai terendah 

R.19 (65) : Sulit memahami materi petunjuk yang diberikan. 
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R.23 (63) : Tidak merasa kesulitan hanya bingung saja dalam membuat 

kalimat dan menggunakan tanda bacanya. 

R.18 (60) : Sulit memilih kata-kata yang tepat saat membuat kalimat 

petunjuk.  

 

4. Apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam menulis petunjuk?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (87) : Belum mengetahui secara lebih detail mengenai kalimat 

efektif.  

R.7 (86)  : Menulis petunjuk menjadi sulit karena saya kurang 

mengetahui kalimat yang efektif dan baik itu yang 

bagaimana . 

R.20 (83) : Masih bingung dengan kata baku dan tidak baku.  

b.  Peserta didik dengan nilai sedang 

R.13 (71) : Kurang memahami materi yang sudah dijelaskan karena terdapat 

beberapa teman yang mengganggu sehingga tidak bisa 

konsentrasi. 

R.26 (71) : Masih bingung dengan kata yang tepat untuk dirangkai menjadi 

kalimat. 

R.3 (70) : Tidak ada. 

c.  Peserta didik dengan nilai terendah 

R.19 (65) : Selain kurang begitu paham dengan materi petunjuk, juga 

karena tidak begitu semangat. 

R.23 (63) : Tidak ada. 

R.18 (60) : Menulis petunjuk menjadi sulit karena saya tidak begitu 

mendalami materi petunjuk apalgi materi tentang kalimat efektif. 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis petunjuk dengan media 

puzzle dan model catatan terbimbing?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 
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R.1 (87) : Menulis petunjuk susah tapi dengan model catatan 

terbimbing dan media puzzle yang digunakan menulis 

petunjuk menjadi mudah dan menyenangkan.   

R.7 (86)   : Sangat membantu saya dalam menulis petunjuk karena 

seru dan tidak membosankan. 

R.20 (83) : Menyenangkan dan membuat pembelajaran menjadi tidak 

membosankan.  

b.  Peserta didik dengan nilai sedang 

R.13 (71) : Sangat menyenangkan dan seru. 

R.26 (71) : Menjadikan pembelajaran santai tidak kemrungsung. 

R.3 (70) : Biasa saja, hanya saja lebih bervariasi daripada pembelajaran 

sebelumnya. 

c.  Peserta didik dengan nilai terendah 

R.19 (65) : Saya sangat terbantu karena dapat lebih mamahami materi 

petunjuk. 

R.23 (63) : Model pembelajaran yang digunakan sangat membantu dalam 

memahami materi petunjuk dan juga menyenangkan. 

R.18 (60) : Pembelajaran menjadi tidak membosankan karena ada 

permainan dan juga lebih mudah memahami materi karena 

dibimbing secara langsung oleh guru . 

 

6. Apa harapan Anda mengenai pembelajaran menulis petunjuk dengan media puzzle 

dan model catatan terbimbing? 

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (87) : Bisa lebih ditingkatkan untuk menambah kesemangatan 

belajar.   

R.7 (86)   : Bisa terus digunakan dalam pelajaran menulis petunjuk. 

R.20 (83) : Puzzlenya di perbanyak supaya bisa lebih bervariasi.  

b.  Peserta didik dengan nilai sedang 

R.13 (71) : Bisa terus digunakan dalam pelajaran menulis petunjuk tetapi 

membuat puzzlenya jangan terlalu sulit. 
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R.26 (71) : Media puzzle sangat bagus dan mengasyikkan, pembuatan 

puzzlenya jangan terlalu kecil. 

R.3 (70) : Terus dipertahankan terutama model catatan terbimbing. 

c.  Peserta didik dengan nilai terendah 

R.19 (65) : Lembar catatan terbimbingnya supaya lebih dilengkapi 

materinya. 

R.23 (63) : Terus dipertahankan karena dapat memberi semangat dalam 

belajar. 

R.18 (60) : Puzzle yang digunakan jangan terlalu kecil supaya mudah 

dirangkai . 
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Lampiran 11 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Siklus I 

 

Hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut.  

1. Aktivitas peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran menulis petunjuk.   

2. Aktivitas peserta didik pada saat mengamati contoh petunjuk dari guru. 

3. Aktivitas peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran dengan model catatan 

terbimbing.   

4. Aktivitas peserta didik pada saat mengerjakan tugas kelompok yaitu pada saat 

merangkai puzzle dan berdiskusi membuat petunjuk. 

5. Keaktifan peserta didik di dalam kelas.  

6. Aktivitas peserta didik saat menulis petunjuk. 

7. Aktivitas peserta didik saat melakukan kunjung karya. 
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Lampiran 12 

RENCANA PELAKSANAANAN PEMBELAJARAN (RPP)  

Siklus II 

 

Nama Madrasah      : MTs. YPI Klambu       

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII (Delapan)/ 1 

Standar 

Kompetensi 

: 4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, 

surat dinas, dan petunjuk 

Kompetensi Dasar : 4.3 Menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan 

yang tepat dan menggunakan bahasa yang efektif   

Alokasi Waktu : 4 X 40 Menit  

 

A. Indikator  

1. Mampu mendata urutan petunjuk melakukan sesuatu 

2. Mampu menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan bahasa yang efektif  

3. Mampu menyunting petunjuk  

 

B. Tujuan Pembelajaran  

1. Peserta didik mampu mendata urutan petunjuk melakukan sesuatu 

2. Peserta didik mampu menulis petunjuk melakukan sesuatu  

3. Peserta didik mampu menyunting petunjuk dengan bahasa yang efektif  

 

a. Karakter peserta didik  yang diharapkan :   

1) Dapat dipercaya (Trustworthines) 

2) Mandiri dalam mengerjakan tugas dari guru 

3) Rasa hormat dan perhatian terhadap guru( respect ) 

4) Tekun ( diligence )  

5) Berani mengungkapkan pendapat 
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C. Materi  

1. Definisi Petunjuk 

2. Syarat Petunjuk 

3. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menulis Petunjuk 

4. Ciri-Ciri Bahasa Petunjuk 

5. Bahasa Efektif  

 

D. Pendekatan dan Model Pembelajaran  

1. Pendekatan : Ceramah, Tanya Jawab, Inkuiri.  

2. Model  : Catatan Terbimbing 

 

E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan Pertama Kriteria yang 
Diharapkan Kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar Metode Waktu 

Kegiatan 
Awal 
(15 menit) 

 

Apresepsi  
1. Guru membuka mata pelajaran dengan 

salam.  
2. Peserta didik berdoa untuk memulai 

pelajaran  
3. Peserta didik dan guru saling bertanya 

jawab mengenai materi petunjuk yang sudah 
dijelaskan pada siklus I.   

 
Motivasi : 

Peserta didik diberi motivasi supaya 
tetap semangat belajar dan dijelaskan 
mengenai manfaat pembelajaran dan 
kompetensi dasar yang akan dicapai jika 
pembelajaran berhasil dilaksanakan.  

 
 
 

Tanya 
jawab 

 
 

2 menit 
 
 

10 
menit 

 
 

 
3 menit 

 
 
 

 
Berani 

mengungkapkan 
pendapat 

 
 

 
Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 

Kegiatan 
Inti 
(60 menit) 

 

Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi :  
1. Guru menjelaskan kesalahan-kesalahan 

petunjuk yang sudah dibuat peserta didik 
pada siklus I 

2. Peserta didik berkelompok 2 orang  
3. Peserta didik mengamati contoh petunjuk 

yang sudah dibagikan oleh guru yaitu 
petunjuk menggunakan mikroskop dengan 
disertai penekanan terkait ciri-ciri bahasa 
petunjuk yang baik dan benar pada setiap 
kalimatnya. 

 
 

 
Inkuiri 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
menit 

 
 
5 menit 

 
 
 
 

 
 
Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 
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4. Peserta didik diberi pengarahan oleh guru 
untuk mengisi lembar catatan terbimbing.  

5. Peserta  didik  menerima  lembaran  materi 
petunjuk  yang  sudah  dirumpangkan  isinya 
dan berbeda dengan materi  yang  diberikan 
pada siklus I. 

6. Peserta  didik  mulai  berdiskusi  mengisi 
materi.  Selesai mengerjakan, peserta didik 
diminta untuk membacakan hasil jawabannya 

15. Peserta didik mendengarkan 
klarifikasi jawaban dari guru yang sekaligus 
mengulas materi tersebut. 

 
 
 

Ceramah 
 
Catatan 
terbimbi

-ng 
 
 
 

 
Ceramah 

dan  
Catatan 
terbimbi

-ng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
menit 

 
Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 

 
 

 
 

Berani 
mengungkapkan 

pendapat 
 

Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi : 
1. Peserta didik berkelompok 3-4 orang seperti 

pada siklus I 
2. Peserta didik diberikan pengarahan untuk 

menyusun puzzle dan merangkai kalimat 
petunjuk sesuai gambar pada puzzle yang 
sudah disusun  

3. Peserta didik memilih puzzle yang disimpan 
di amplop  

4. Peserta didik mulai menyusun puzzle dalam 
kelompok masing-masing, sementara itu guru 
memantau jalannya diskusi   

5. Peserta didik  berdiskusi untuk merangkai 
kalimat petunjuk sesuai dengan gambar 
puzzle yang didapatkan 

 
 
 

 
Inkuiri 

 
 
 
 
 

 
 

10 
menit 

 
 
 
 
 
 

10 
menit 

 
 
 
 

Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 

 
 

Tekun 
Mandiri 
dalam 

mengerjakan 
tugas 
Dapat 

dipercaya 
 Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi : 
1. Peserta didik mempresentasikan hasil 

petunjuknya kepada kelompok lain  
2. Peserta didik diberikan umpan balik positif 

dan penguatan oleh guru dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan kelompok lain 

3. Peserta didik bertanya jawab dengan guru 
tentang hal-hal yang belum mereka pahami 
terkait materi petunjuk  

 
 
Ceramah 

 
 

 
 
 
 
Tanya 
jawab 

 
 

10 
menit 

 
 

5 menit 

 
 

Berani 
mengungkapkan 

pendapat 
Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 
 
 

Berani 
mengungkapkan 

pendapat
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Kegiatan 
Akhir  
(5 menit) 
 

Dalam kegiatan penutup : 
1. Peserta didik bersama guru membuat 

simpulan  pelajaran 
2. Peserta didik bersama guru membuat refleksi 

pembelajaran  
3. Merencanakan kegiatan tindak 

lanjut/evaluasi yaitu 
memperbaiki/menyunting kalimat petunjuk 
pada tugas kelompok yang sudah dibahas 
serta merapikannya. 

 
 

Simpulan 
 

Refleksi  

 
 
 
 

5 menit 

 
 
 

Berani 
mengungkapkan 

pendapat 
 

 Pertemuan Kedua  
Kegiatan 
Awal 
(10 menit) 

 

Apersepsi  
1. Guru membuka mata pelajaran dengan 

salam.  
2. Peserta didik berdoa bersama untuk memulai 

pelajaran  
3. Peserta didik diberi motivasi untuk terus 

semangat belajar 

  
 
 
10 
menit 
 

 
 

Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 

Kegiatan 
Inti 
(60 menit) 

 

Eksplorasi  
Dalam kegiatan eksplorasi : 
1. Peserta didik bersama guru mengulas materi 

pelajaran  pada pertemuan sebelumnya 
2. Peserta didik berkelompok 2 orang seperti 

pada pertemuan pertama 
3. Peserta didik diberikan kembali lembaran 

materi petunjuk yang sudah dirumpangkan 
seperti pada pertemuan pertama untuk 
menguji tingkat kepahaman mereka 

4. Guru mengulas jawaban pada lembar 
catatan terbimbing 

 
 

 
 
 

 
 
 

Catatan 
Terbimbi

-ng  

 
 

10 
menit 

 
 
 

10 
menit 

 
 
 

5 menit 

 
 

Berani 
mengungkapkan 

pendapat 
 
 

 
Mandiri dalam 
mengerjakan 

tugas  
 
 

Rasa hormat 
dan perhatian 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi : 
1. Peserta didik berkelompok 3-4 orang seperti 

pada pertemuan sebelumnya   
2. Peserta didik diberikan pengarahan oleh 

guru mengenai puzzle yang nantinya akan 
mereka dapatkan 

3. Setiap kelompok mendapatkan puzzle untuk 
dirangkai menjadi gambar  yang utuh 

4. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok 
masing-masing untuk merangkai puzzle 
yang sudah didapatkan 

5. Setelah puzzle terangkai, secara individu 
peserta didik menyusun kalimat petunjuk, 

 
 
 
 

Ceramah 
 
 
 
 
 

Diskusi 
 

 
 

5 menit 
 
 
 
 
 

 
5 menit 

 
 

 
 
 
 

Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 

 
 

Tekun  
 

Mandiri 
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F. Media dan Sumber Belajar  

1. Enam bentuk Puzzle  
2. Contoh petunjuk “Cara Menggunakan Mikroskop”  
3. Lembar Kerja Peserta Didik 
4. Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII 

 
G. Rubrik Penilaian  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran.  
 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

1. Mampu mendata urutan 
petunjuk melakukan 
sesuatu 
 
 

Individu Uraian 

1. Tulislah data-data 
petunjuk sesuai puzzle 
yang kalian dapatkan 
(cara mencoblos saat 
pemilihan Ketua OSIS ) 

sementara itu guru memantau proses 
pembelajaran  

6. Peserta didik mengumpulkan tugas individu  

 
10 

menit 

dalam 
mengerjakan 

tugas 
 

Dapat 
dipercaya 

 Konfirmasi  
Dalam kegiatan konfirmasi : 
1. Peserta didik mendengarkan klarifikasi dan 

penjelasan guru tentang tugas individu yang 
sudah mereka kerjakan  

2. Peserta didik menempelkan puzzle dan 
petunjuk yang sudah disusun secara 
berkelompok pada pertemuan sebelumnya 
di kertas yang ditempelkan guru di tembok 
kelas 

3. Peserta didik saling mengunjungi karya 
kelompok lain dan memberi komentar 

4. Kelompok terbaik atau tugas terbaik 
diberikan reward oleh guru  

 
 

Ceramah 
 
 

15 
menit 

 
 
 

 
 

Rasa hormat 
dan perhatian 
terhadap guru 
 

Tekun 
 
 
 
 

Berani 
mengungkapkan 

pendapat
Kegiatan 
Akhir  
(10 menit) 
 

Dalam kegiatan penutup : 
1. Peserta didik bersama guru membuat 

simpulan materi menulis petunjuk 
2. Peserta didik bersama guru membuat 

refleksi pembelajaran yang sudah 
berlangsung selama 2 kali pertemuan  

3. Peserta didik berdoa untuk menutup 
pembelajaran 

 
Simpulan 

 
Refleksi  

 
3 menit 

 
5 menit 

 
2 menit 

 
Berani 

mengungkapkan 
pendapat 
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2. Mampu menulis 

petunjuk melakukan 
sesuatu dengan bahasa 
yang efektif  
 
 

3. Mampu menyunting 
petunjuk  

dengan lengkap! 
2. Tulislah petunjuk sesuai 

dengan data-data petunjuk 
yang sudah kalian peroleh 
dengan menggunakan 
kalimat efektif! 

3. Suntinglah petunjuk yang 
sudah kalian buat (cara 
mencoblos saat pemilihan 
Ketua OSIS) sesuai saran 
temanmu! 

 

Pedoman Penskoran Keterampilan Menulis Petunjuk  
 

No. Aspek Penilaian Skor Kategori  Kriteria 

1. Kejelasan petunjuk 21-25 

 

Sangat jelas Petunjuk yang dibuat 
sangat jelas, tidak 
membingungkan, dan 
mudah diikuti 

16-20 Cukup jelas Petunjuk yang dibuat 
masih ada yang kurang 
jelas, dapat diikuti tapi 
sedikit membingungkan  

8-15 Kurang jelas Petunjuk yang dibuat 
kurang jelas, 
membingungkan dan sulit 
untuk diikuti.  

1-7 Tidak jelas Petunjuk yang dibuat tidak 
jelas, membingungkan, dan 
sulit untuk diikuti. 

2. Ketepatan tata 
urutan petunjuk  

16-20 Sangat tepat Tata urutan tepat, tidak ada 
yang salah 

11-15 Cukup tepat Terdapat 25% petunjuk 
yang terbalik atau tidak 
tercantum 

6-10 Kurang 
tepat 

Terdapat 50% petunjuk 
yang terbalik atau tidak 
tercantum 

1-5 Tidak tepat Terdapat lebih dari 50% 
petunjuk yang terbalik atau 
tidak tercantum 

3. 

 

Keefektifan 
kalimat  

16-20 Sangat 
efektif  

Semua kalimat yang 
digunakan sudah efektif 
minimal 90% dari petunjuk 
yang dibuat   
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11-15 Cukup 
efektif  

Kalimat petunjuk yang 
digunakan 75% sudah 
efektif . 

6-10 Kurang 
efektif  

Kalimat petunjuk yang 
digunakan 50% sudah 
efektif. 

1-5 Tidak 
efektif 

Kalimat petunjuk yang 
digunakan lebih dari 50% 
tidak efektif. 

4. 

 

Penggunaan ejaan 
dan tanda baca 

12-15 Sangat tepat Jumlah kesalahan antara 1-
3 

8-11 Cukup tepat Jumlah kesalahan antara 4-
6 

4-7 Kurang 
tepat 

Jumlah kesalahan antara 7-
9 

1-3 Tidak tepat Jumlah kesalahan lebih 
dari 9 

5.  Kesesuaian bahasa 
yang digunakan 
dengan sasaran 
petunjuk 
 

12-15 Sangat 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
sangat sesuai sehingga 
petunjuk yang dibuat 
mudah dipahami  

8-11 Cukup 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
cukup sesuai meskipun ada 
25% kalimat petunjuk yang 
sulit dipahami 

4-7 Kurang 
sesuai  

Bahasa yang digunakan 
kurang sesuai serta terdapat 
50% kalimat petunjuk yang 
sulit dipahami 

1-3 Tidak sesuai Bahasa yang digunakan 
tidak sesuai dan lebih dari 
50% kalimat petunjuknya 
sulit dipahami 

6.  Kerapian Tulisan 5 Sangat rapi Tulisan rapi, bagus dan 
dapat dibaca 

3-4 Cukup rapi Tulisan rapi, kurang bagus, 
dan dapat dibaca 

1-2 Tidak rapi Tulisan tidak rapi, tidak 
bagus, dan tidak bisa 
dibaca 

Skor maksimum 100 
Penghitungan nilai akhir: 

Perolehan skor 
Nilai Akhir :         x skor ideal (100) = .......... 

Skor maksimum 
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Pedoman Penskoran Tiap Aspek  

No. Aspek Penskoran Skor Maksimal
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 

Kejelasan petunjuk 
Ketepatan tata urutan petunjuk 
Keefektifan kalimat 
Penggunaan ejaan dan tanda baca 
Kesesuaian bahasa yang digunakan dengan sasaran 
petunjuk 
Kerapian tulisan  

20 
20 
20 
20 
15 

 
 5 

Jumlah 100 
 

Guru dapat mengetahui kemampuan menulis petunjuk peserta 

didik berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup atau kurang dengan 

pedoman di bawah ini.   

No. Kategori Rentang skor 
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik  75-84 
3. Cukup  65-74 
4. Kurang  0-64 

 

Grobogan,   Juni 2013 
 

Guru Bahasa Indonesia, 

 

 

Suwarti, S.Pd. 
NIP - 

Peneliti, 

 

 

Handariyatun 
NIM 2101409153 

 

Mengetahui, 
Kepala Madrasah MTs. YPI Klambu 

 

Zaenudin, S. Ag.  
NIP- 
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MATERI PEMBELAJARAN 

MENULIS PETUNJUK 
 

A. Hakikat Petunjuk 

Menurut Notosudirjo (1990:322), petunjuk adalah alat, tanda. 

gejala, untuk memberi tahu. Menulis petunjuk merupakan suatu kegiatan 

menuangkan ide, gagasan maupun pikiran yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Hal ini bertujuan untuk memberi tahu mengenai sesuatu berupa arahan 

agar dapat dilakukan oleh orang lain dengan baik dan benar. Petunjuk 

merupakan tanda untuk memberi tahu. Sementara menulis petunjuk 

merupakan kegiatan menuangkan gagasan untuk memberi tahu mengenai 

sesuatu agar orang lain dapat mengikutinya.    

 

B. Syarat-Syarat Petunjuk yang Baik 

Menurut Putra (2009), petunjuk melakukan sesuatu merupakan 

panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Agar 

petunjuk benar-benar dapat dipahami, maka harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut.  

1) Jelas yaitu jelas adalah tidak membingungkan dan mudah diikuti.  

2) Logis dan Urut  yaitu penjelasan dalam petunjuk harus urut dari langkah 

awal sampai langkah akhir agar pembaca mudah mengikuti dan petunjuk 

tersebut tidak menyesatkan. Maksud logis ini terutama berkaitan dengan 

urutan penjelasan. Urutan yang sistematis dapat menghindarkan dari 

kesalahan atau ketumpangtindihan dalam melakukan sesuatu 

3) Singkat yaitu  mencantumkan hal-hal yang penting saja, tidak ada yang 

berulang, dan sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. 

4) Menggunakan Kalimat Perintah 

5) Umumnya Dilengkapi Gambar atau Bagan  

Gambar atau bagan berfungsi untuk memudahkan dalam 

melaksanakan petunjuk tersebut.   
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C. Hal yang Diperhatikan dalam Menulis Petunjuk 

Menurut Wirajaya dan Sudarmawarti (2008:83), dalam menulis 

petunjuk juga perlu memperhatikan hal-hal berikut.  

1) Tuliskan petunjuk secara urut sesuai urutan yang harus dilakukan apabila 

perlu dengan penomoran.  

2) Tuliskan petunjuk secara rinci dan detail.  

3) Cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang 

akan dilakukan.  

4) Cantumkan hal yang harus dihindari berkaitan dengan sesuatu yang 

menimbulkan dampak negatif .  

5) Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif.  

6) Jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya.  

 

D. Ciri-Ciri Bahasa Petunjuk 

4) Menggunakan kata kerja perintah 

5) Kalimat singkat , jelas, dan  komunikatif 

6) Apa yang diinformasikan jelas 

 

E. Kalimat Efektif  

Kalimat perintah yang digunakan dalam petunjuk menjadikan 

petunjuk mudah  dipahami dan mudah dilakukan oleh pembaca. Selain itu, 

kalimat petunjuk juga harus efektif. Kalimat efektif mempersoalkan secara 

tepat isi pikiran atau perasaan pengarang supaya dapat mewakili secara segar, 

dan sanggup menarik perhatian pembaca dan pendengar terhadap apa yang 

dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan 

kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca identik dengan apa 

yang dipikirkan penulis.  

Adapun syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut.  

1) Kepaduan yaitu informasi yang disampaikan dalam kalimat tidak  Maka 

dari itu, kalimat yang digunakan tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, 

dan harus sistematis. Selain itu, kalimat yang padu juga tidak perlu 
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menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja 

dan objek penderita. 

Contoh :  

- Mereka membicarakan daripada kehendak rakyat.  

Seharusnya  

Mereka membicarakan kehendak rakyat.  

 

2) Kepararelan yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. 

Apabila dalam suatu kalimat menggunakan bentuk nomina berarti 

seterusnya menggunakan nomina dan apabila bentuk pertama 

menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. 

Contoh :  

- Harga minyak dibekukan atau menaiki secara luwes.  

Seharusnya  

Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luwes.  

 

3) Kehematan dalam kalimat efektif yaitu hemat mempergunakan kata, 

frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Tetapi bukan berarti 

menghilangkan kata atau frasa yang dapat memperjelas kalimat, seperti 

menghilangkan pengulangan subjek, menghindari kesinoniman kata dalam 

satu kalimat, dan tidak menjamakkan kata- kata yang berbentuk jamak.  

 

4) Penekanan yaitu suatu penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai 

cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat di antaranya meletakkan 

kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat (di awal kalimat), 

mempergunakan partikel penekanan (penegasan), dan melakukan 

pengulangan kata (repetisi). Contoh : 

- Harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan 

negaranya. Penekanannya  yaitu harapan presiden.  

- Saya suka kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. 

Penekanannya  yaitu saya suka.  
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- Saudaralah yang bertanggung jawab. Penekanannya yaitu saudara. 

 

5) Kevariasian yaitu suatu cara supaya kalimat tidak monoton dan 

menjemukan.  

Contoh : 

- Pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa. (monoton) 

Pembicaraan itumembahas kenakalan mahasiswa. (variatif) 

 

F. Petunjuk Bergambar yang Digunakan dalam Pembelajaran  

1. Petunjuk membuat kotak pensil dari botol bekas 

2. Petunjuk mencangkok tanaman 

3. Petunjuk membuat bunga dari pita 

4. Petunjuk bertayamum 

5. Petunjuk membuat tempe 

6. Petunjuk mencontreng saat pemilihan ketua OSIS 
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Lampiran 13 

CONTOH PETUNJUK  
Siklus II 

“Cara Menggunakan Mikroskop” 

1. Letakkan mikroskop di atas meja. Untuk memindahkan mikroskop 

dari tempatnya, gunakan cara yang benar yaitu tangan kiri memegang 

lengan mikroskop dan tangan kanan menopang kaki (dasar) 

mikroskop.  

2. Putar revolver sehingga lensa obyektif dengan perbesaran lemah 

berada pada posisinya satu poros dengan lensa okuler yang ditandai 

bunyi klik pada revolver. 

3. Aturlah cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk, 

hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat (lapang 

pandang). 

4. Tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan 

jepit dengan penjepit obyek/benda. 

5. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar obyek dengan cara memutar 

pemutar kasar, sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam 

putarlah pemutar halus. 

6. Apabila bayangan obyek sudah ditemukan, untuk memperbesar, 

gantilah lensa obyektif dengan ukuran dari 10 X,40 X atau 100 X, 

dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. 

7. Setelah selesai menggunakan, bersihkan mikroskop dan simpan pada 

tempat yang tidak lembab. 
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…(1)

…(2)

…(3) 

…(4)

…(5)

…(6)

Lampiran 14 
LEMBAR CATATAN TERBIMBING 

Siklus II 
 

 
 

 

MATERI PELAJARAN 

 

Petunjuk 

Petunjuk merupakan bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang diinginkan. Adapun syarat-syarat petunjuk supaya dapat 

dengan mudah dipahami adalah sebagai berikut .  

No. Syarat Petunjuk Keterangan 

1. Jelas  Tidak dan mudah 

diikuti. 

2. Logis dan Urut  

a. Logis 

 

 

b. Urut  

 

a. Antara urutan petunjuk yang satu dengan 

berikutnya saling 

agar tidak salah langkah.  

b. Selain dapat menggunakan kata hubung, seperti, 

, setelah itu, lalu, 

juga dapat menggunakan penomoran pada setiap 

langkah untuk memperjelas urutan petunjuk.  

3. 

 

Hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja, 

tidak ada yang diulang, dan sudah mencukupi 

keseluruhan proses yang dibutuhkan.  

4. Kalimat  Contoh:  

a. Masukkan …. 

b. Keluarkan …. 

c. Tambahkan … 

d. Gorenglah … 

e. Pisahkan … 

Nama : 
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…(7)

…(8)

…(9)

…(10)

…(11)

…(12)

…(13)

5. Umumnya dilengkapi 

gambar 

Berfungsi untuk memudahkan dalam 

melaksanakan petunjuk 

 

Ciri-Ciri Bahasa Petunjuk 

a. Menggunakan kata kerja  

 
b. Kalimat singkat , jelas, dan  

c. Apa yang diinformasikan jelas. 

 

Bahasa Efektif 

Kalimat perintah yang digunakan dalam petunjuk menjadikan petunjuk 

mudah  dan mudah dilakukan oleh pembaca. Selain itu, 

kalimat petunjuk juga harus efektif. Kalimat efektif mempersoalkan secara tepat 

atau perasaan pengarang supaya dapat mewakili secara 

segar, dan sanggup menarik perhatian pembaca dan pendengar terhadap apa yang 

dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan 

kembali pada pikiran pendengar atau pembaca identik 

dengan apa yang dipikirkan penulis.  

Adapun syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut.  

b. Kepaduan yaitu informasi yang disampaikan dalam kalimat tidak  

Maka dari itu, kalimat yang digunakan tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, dan 

harus sistematis. Selain itu, kalimat yang padu juga tidak perlu menyisipkan kata 

seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. 

Contoh :  

- Mereka membicarakan daripada kehendak rakyat.  

Seharusnya  

Mereka membicarakan kehendak rakyat.  

 

c. Kepararelan yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Apabila 

dalam suatu kalimat menggunakan bentuk nomina berarti seterusnya menggunakan 

dan apabila bentuk pertama menggunakan verba, bentuk 

kedua juga menggunakan verba. 
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…(14)

…(15)

…(16)

…(17)

…(18)

…(19) 

…(20)

Contoh :  

- Harga minyak dibekukan atau menaiki secara luwes.  

Seharusnya  

Harga minyak dibekukan atau secara 

luwes.  

 

d. Kehematan dalam kalimat efektif yaitu hemat mempergunakan kata, frasa, atau 

bentuk lain yang dianggap . Tetapi bukan berarti 

menghilangkan kata atau frasa yang dapat memperjelas kalimat, seperti 

menghilangkan pengulangan subjek, menghindari kesinoniman kata dalam satu 

kalimat, dan tidak kata- kata yang berbentuk 

jamak.  

 

e. Penekanan yaitu suatu pada ide pokok kalimat. Ada 

berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat di antaranya meletakkan 

kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat (di awal kalimat), mempergunakan partikel 

penekanan (penegasan), dan melakukan pengulangan kata (repetisi). Contoh : 

- Harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. 

Penekanannya  yaitu  

- Saya suka kecantikan mereka, saya suka akan kelembutan mereka. 

Penekanannya  yaitu saya suka.  

- Saudaralah yang bertanggung jawab. Penekanannya yaitu saudara. 

 

f. Kevariasian yaitu suatu cara supaya kalimat dan 

menjemukan.  

Contoh : 

- Pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa. (monoton) 

Pembicaraan itu kenakalan mahasiswa. 

(variatif) 
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Lampiran 15 

PUZZLE Siklus II 

   



 
 

 
 

229
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NILAI 
Lampiran 16 
Nama Kelompok   : 
Nama Anggota Kelompok : 

 
 
 
 

LEMBAR KERJA 
(Kelompok) 

 
 

Apakah petunjuk yang kalian 
dapatkan? 

Bagaimana cara melakukan petunjuk tersebut? 
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Nama  :  

Kelas  : 

NILAI 

Lampiran 17 

LEMBAR KERJA INDIVIDU 
Siklus II 

 
 
 

 

 

 
 

Jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ini dengan 

jelas dan singkat! 
 

1. Tulislah data-data   petunjuk 

sesuai puzzle yang kalian dapatkan 

(mencontreng saat pemilihan ketua 

OSIS) dengan lengkap!  

2. Tulislah petunjuk sesuai 

dengan data-data petunjuk yang 

sudah kalian peroleh dengan 

menggunakan kalimat efektif! 

3. Suntinglah petunjuk yang 

sudah kalian buat (mencontreng saat 

pemilihan ketua OSIS) sesuai saran 

temanmu!  
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Lampiran 18 

PEDOMAN OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Siklus II 

 
Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini! 

No. 
Responden 

Keterangan 
1 2 3 4 5  

1      PERILAKU POSITIF: 
 

1. Peserta didik  memperhatikan 
penjelasan guru  

2. Peserta didik aktif bertanya, 
menjawab pertanyaan atau 
memberi sanggahan. 

3. Peserta didik aktif dalam 
kelompok. 

4. Peserta didik antusias 
menggunakan media puzzle 

5. Peserta didik memberikan 
respon yang baik saat 
mengikuti pembelajaran  

Keterangan pengisian: 
(√): melakukan 
(-): tidak melakukan 

2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 

Peneliti,   

 

Handariyatun 
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HASIL OBSERVASI  
Siklus II 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Sekolah : VIII A/ MTs YPI Klambu Grobogan 
Hari, Tanggal  : Ahad, 16 Juni 2013  

 
No. Responden Aspek Keterangan 1 2 3 4 5 
1 R1   

PERILAKU POSITIF: 
1. Peserta didik  

memperhatikan 
penjelasan guru  

2. Peserta didik aktif 
bertanya, menjawab 
pertanyaan atau memberi 
sanggahan. 

3. Peserta didik aktif dalam 
kelompok. 

4. Peserta didik antusias 
menggunakan media 
puzzle 

5. Peserta didik memberikan 
respon yang baik saat 
mengikuti pembelajaran  

 
Keterangan pengisian: 
(√): melakukan 
(-): tidak 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   

 Jumlah 27 8 30 30 26 
 Presentase 

(%) 90 26,67 100 100 86,67 
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Lampiran 19 

PEDOMAN JURNAL PESERTA DIDIK 
Siklus II 

 

Nama   : 

No. Presensi   : 

Hari/Tanggal  :  

 

1. Bagaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis petunjuk 

pada hari ini? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

2. Apa kesulitan yang Anda alami dalam menulis petunjuk? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai media puzzle dan model catatan 

terbimbing yang digunakan dalam pembelajaran hari ini? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

4. Bagaimana kesan Anda terhadap gaya/cara mengajar yang dilakukan guru 

dalam pembelajaran hari ini? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

5. Saran apa yang Anda berikan untuk pembelajaran menulis petunjuk dengan 

media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Grobogan,   2013 

Peserta didik,  
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HASIL JURNAL PESERTA DIDIK  
Siklus II 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Sekolah  : VIII A/ MTs. YPI Klambu Grobogan 
Hari, Tanggal  : Ahad, 16 Juni 2013 

 

No Responden Pertanyaan Keterangan 1 2 3 4 5 
1 R1  -    1. Perasaan peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran 
menulis petunjuk melalui model 
kooperatif catatan terbimbing 
berbantuan media puzzle. 
( ) : senang 
(- )  : tidak senang 

2. Kesulitan-kesulitan yang 
dialami peserta didik saat 
menulis petunjuk.  
( )  : mengalami kesulitan 
( - ) : tidak mengalami 

kesulitan 
3. Pendapat peserta didik 

mengenai model kooperatif 
catatan terbimbing berbantuan 
media puzzle pada pembelajaran 
petunjuk. 
( )  : bagus dan menarik 
( - )  : tidak menarik 

4. Kesan peserta didik terhadap 
gaya mengajar guru. 
( )  : menyenangkan  
( - )  : tidak menyenangkan 

5. Saran peserta didik terkait 
pembelajaran menulis petunjuk 
melalui model kooperatif 
catatan terbimbing berbantuan 
media puzzle.  
( ) : memberi saran 
( - )  : tidak berkomentar 

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  -   
 Jumlah 30 6 29 28 30 
 Persentase 

(%) 
100 20 96,67 93,33 100 
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Lampiran 20 

PEDOMAN JURNAL GURU 
Siklus II 

 

Hari/Tanggal :  

Kelas yang Diampu : 

 

1. Bagaimanakah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis petunjuk dengan 

media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

2. Bagaimanakah tingkah laku peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap pembelajaran menulis petunjuk 

dengan media puzzle dan model catatan terbimbing?  

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang berlangsung? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

5. Saran apa yang Anda berikan untuk pembelajaran menulis petunjuk dengan 

media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Grobogan,   2013 
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HASIL JURNAL GURU 
Siklus II 

Hari, Tanggal  : Ahad, 16 Juni 2013  
Kelas yang Diampu : VIII A 

 

1. Bagaimanakah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis petunjuk 

dengan media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab:  

Pada siklus II ini peserta didik sangat antusias mengerjakan tugas dari 

guru, di antaranya yaitu merangkai puzzle dan membuat petunjuk. 

Peserta didik juga berani untuk bertanya, memberi jawaban, serta 

sanggahan yang pada siklus I belum ada. Kerja sama antarkelompok 

juga lebih baik daripada sebelumnya. Ketika guru mengamati peserta 

didik diskusi, hampir tidak ada yang membiarkan teman satu 

kelompoknya bekerja sendiri. Mereka saling berdiskusi dan bekerja 

sama supaya dapat menjadi kelompok terbaik.   

 

2. Bagaimanakah tingkah laku peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 

Jawab:  

Selama pembelajaran berlangsung, sebagian besar peserta didik bersikap 

positif, di antaranya berani bertanya kepada guru tentang hal-hal yang kurang 

dipahami, menjawab pertanyaan dari guru, serta menyanggah jawaban yang 

diberikan teman saat presentasi. Semua peserta didik juga terlihat 

bersemangat saat mengisi lembar catatan terbimbing dan merangkai puzzle. 

Sementara itu, sikap negatif yang ditunjukkan pada siklus II ini hanya 

sebagian kecil peserta didik yang melakukan yaitu bersikap monoton (tidak 

memberi respon) saat guru menjelaskan. 

    

3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap  pembelajaran  menulis 

petunjuk dengan media puzzle dan model catatan terbimbing?  

Jawab:  
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Pada awal pembelajaran siklus II, peserta didik sudah terlihat sangat antusias 

dan bersemangat. Peserta didik terlihat penasaran dengan pembelajaran yang 

akan diberikan. Ketika mulai dibagikan lembar catatan terbimbing, mereka 

dengan semangat menyambut dan segera mengerjakan sehingga waktu yang 

diperlukan lebih singkat daripada sebelumnya. Mereka juga terlihat sangat 

antusias dan bersemangat dalam merangkai puzzle yang guru berikan.  

 

4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang berlangsung? 

Jawab:  

Suasana pembelajaran menulis petunjuk melalui model kooperatif catatan 

terbimbing berbantuan media puzzle cukup kondusif dan menyenangkan. 

Saat mengerjakan tugas kelompok, peserta didik fokus pada kelompoknya 

masing-masing, begitu juga pada saat mengerjakan tugas individu. Peserta 

didik lebih percaya dengan jawaban sendiri daripada mencontek jawaban 

temannya seperti yang terjadi pada siklus I. Suasana kelas berubah menjadi 

ramai saat peserta didik melakukan kunjung karya. Ramai yang dimaksud 

adalah perbincangan peserta didik dengan teman yang lain dalam rangka 

memberi kritikan dan saran terhadap petunjuk yang telah dibuat.            

 

5. Saran apa yang Anda berikan untuk pembelajaran menulis petunjuk dengan 

media puzzle dan model catatan terbimbing? 

Jawab:  

Materi yang disajikan dalam lembar catatan terbimbing adalah materi-materi 

yang berkaitan dengan pelajaran. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang 

mudah dipahami peserta didik. Guru juga harus selalu memantau peserta 

didik ketika mulai diterapkan model catatan terbimbing ini. Dikhawatirkan 

peserta didik mencontek jawaban temannya sehingga tidak memahami 

materi. Gambar yang terdapat pada puzzle juga perlu dikembangkan supaya 

peserta didik lebih banyak mempunyai wawasan tentang petunjuk cara 

melakukan atau menggunakan sesuatu.   
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Lampiran 21 

PEDOMAN WAWANCARA 
Siklus II 

 

Nama Siswa    : 

No. Presensi  : 

Hari/ Tanggal  : 

 

Pertanyaan :  

1. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran menulis petunjuk? Berikan 

alasannya!  

2. Bagaimanakah pendapat Anda dengan pembelajaran menulis petunjuk yang telah 

diberikan oleh guru selama ini?  

3. Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

petunjuk?  

4. Apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam menulis petunjuk?  

5. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis petunjuk dengan media 

puzzle dan model catatan terbimbing?  

6. Apa harapan Anda mengenai pembelajaran menulis petunjuk dengan media puzzle 

dan model catatan terbimbing?    
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HASIL WAWANCARA 

Siklus II 

 

Wawancara dilakukan terhadap peserta didik yang mendapat nilai 

tertinggi, sedang, dan terendah. Masing-masing 3 peserta didik per tingkat.  

 

1. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran menulis petunjuk? Berikan 

alasannya! 

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (94) :  Sangat berminat, selain sangat senang dengan pelajaran 

bahasa Indonesia, disisipkannya permainan dalam 

pembelajaran membuat tidak membosankan.  

R.7 (90)  : Ya berminat karena dapat belajar sambil bermain. 

R.4 (88) : Ya berminat karena menambah banyak pengetahuan, 

diantaranya cara membuat tempe, cara mencangkok, cara 

mencontreng. 

b. Peserta didik dengan nilai sedang 

R.27 (80) : Berminat karena santai. 

R.17 (80) : Berminat karena akan mendapatkan wawasan baru. 

R.11 (79) : Berminat karena banyak mendapatkan hal baru yang 

sebelumnya belum diketahui. 

c. Peserta didik dengan nilai terendah 

R.12 (74) : Ya berminat karena menyenangkan. 

R.18 (73) : Berminat karena banyak manfaatnya. 

R.19 (71) : Ya berminat karena dapat langsung dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

2. Bagaimanakah pendapat Anda dengan pembelajaran menulis petunjuk yang telah 

diberikan oleh guru selama ini?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 
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R.1 (94) : Menyenangkan, apalagi sambil menyusun puzzle, 

pembelajaran menjadi tidak membosankan.  

R.7 (90)  : Menyenangkan dan tidak membosankan. 

R.4 (88) : Menyenangkan. 

b.   Peserta didik dengan nilai sedang 

R.27 (80) : Menjadi terhibur karena yang awalnya saya kira membosankan 

ternyata tidak membosankan. 

R.17 (80) : Sangat senang karena ada hal-hal baru di dalamnya. 

R.11 (79) : Menyenangkan. 

c.   Peserta didik dengan nilai terendah 

R.12 (74) : Bagus karena berbeda dari sebelum-sebelumnya. 

R.18 (73) : Menyenangkan karena dapat sambil bermain sehingga tidak 

jenuh. 

R.19 (71) : Sangat suka. 

 

3. Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

petunjuk?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (94) :  Tidak ada.  

R.7 (90)  : Tidak ada. 

R.4 (88) : Tidak ada. 

b.   Peserta didik dengan nilai sedang 

R.27 (80) : Tidak ada. 

R.17 (80) : Membedakan kata baku dan tidak baku. 

R.11 (79) : Membuat kalimat petunjuk yang efektif dan benar. 

c.   Peserta didik dengan nilai terendah 

R.12 (74) : Tidak ada. 

R.18 (73) : Tidak ada. 

R.19 (71) : Membuat kalimat petunjuk yang baik dan benar serta 

penggunaan tanda baca yang terkadang tidak sesuai dengan 

tempatnya..  
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4. Apa saja yang menyebabkan Anda kesulitan dalam menulis petunjuk?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (94) :  Awalnya belum bisa membuat kalimat petunjuk secara 

efektif, tapi dengan diterapkannya lembar catatan 

terbimbing jadi bisa lebih memahami kalimat efektif yang 

benar sehingga tidak merasa kesulitan.    

R.7 (90)  : Tidak ada. 

R.4 (88) : Tidak ada. 

b.   Peserta didik dengan nilai sedang 

R.27 (80) : Tidak ada.  

R.17 (80) : Belum bisa memilih kata-kata yang baku dan tidak baku. 

R.11 (79) : Merangkai kalimat yang baik dan benar karena terkadang masih 

terbalik-balik struktur kalimatnya. 

c.   Peserta didik dengan nilai terendah 

R.12 (74) : Tidak ada. 

R.18 (73) : Tidak ada. 

R.19 (71) : Penggunaan kalimat yang belum efektif, terkadang masih boros 

dalam penggunaan kata-kata. 

 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis petunjuk dengan media 

puzzle dan model catatan terbimbing?  

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (94) :  Sangat bagus dan menyenangkan, pembelajaran menjadi 

tidak membosankan.    

R.7 (90) : Sangat membantu dalam memahami materi petunjuk 

terutama tentang kalimat efektif. 

R.4 (88) : Variatif karena dapat belajar sambil bermain. 

b.   Peserta didik dengan nilai sedang 

R.27 (80) : Menyenangkan.  

R.17 (80) : Sangat membantu dalam memahami materi yang disampaikan 

dan menjadikan kelas tidak tegang . 
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R.11 (79) : Mengasyikkan karena pembelajaran dijadikan santai tidak 

terlalu serius. 

c.   Peserta didik dengan nilai terendah 

R.12 (74) : Sangat menghibur. Media puzzle sangat membantu  dalam 

mengurutkan petunjuk dan catatan terbimbing sangat membantu 

dalam memahami materi 

R.18 (73) : Menyenangkan,  pembelajaran yang serius tapi disampaikan 

dengan santai. 

R.19 (71) : Sangat bagus, bisa membuat peserta didik yang awalnya tidak 

memperhatikan menjadi antusias dan semangat mengikuti 

pelajaran.. 

 

6. Apa harapan Anda mengenai pembelajaran menulis petunjuk dengan media puzzle 

dan model catatan terbimbing? 

Jawab:  

a. Peserta didik dengan nilai tertinggi 

R.1 (94) :  Tetap dijadikan media dalam pembelajaran menulis 

petunjuk berikutnya.    

R.7 (90) : Materi pada lembar catatan terbimbing supaya 

diperbanyak lagi. 

R.4 (88) : Terus digunakan dalam pembelajaran supaya peserta didik 

tidak merasa bosan. 

b.   Peserta didik dengan nilai sedang 

R.27 (80) : Puzzlenya diperbanyak.  

R.17 (80) : Diperbanyak lagi contoh kata baku dan tidak baku pada 

materinya. 

R.11 (79) : Tetap dipertahankan. 

c.   Peserta didik dengan nilai terendah 

R.12 (74) : Puzzlenya lebih bervariasi lagi dan jangan terlalu mudah dan 

sulit, yang sedang-sedang saja. 

R.18 (73) : Terus digunakan dalam pembelajaran menulis petunjuk. 

R.19 (71) : Potongan puzzlenya jangan terlalu sulit. 
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Lampiran 22 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Siklus II 

 

Hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut.  

1. Aktivitas peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran menulis petunjuk.   

2. Aktivitas peserta didik pada saat mengamati contoh petunjuk dari guru. 

3. Aktivitas peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran dengan model catatan 

terbimbing.   

4. Aktivitas peserta didik pada saat mengerjakan tugas kelompok yaitu pada saat 

merangkai puzzle dan berdiskusi membuat petunjuk. 

5. Keaktifan peserta didik di dalam kelas.  

6. Aktivitas peserta didik saat menulis petunjuk. 

7. Aktivitas peserta didik saat melakukan kunjung karya.  
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Lampiran 23 
REKAPITULASI SKOR MENULIS PETUNJUK 

 
NO. 

 Responden PS SIKLUS I SIKLUS II 

1 R1 74 87 94 
2 R2 61 67 78 
3 R3 60 70 76 
4 R4 77 82 87 
5 R5 63 72 82 
6 R6 61 67 80 
7 R7 79 86 90 
8 R8 69 70 78 
9 R9 63 76 80 
10 R10 71 74 82 
11 R11 54 68 79 
12 R12 59 68 74 
13 R13 58 71 82 
14 R14 65 73 78 
15 R15 70 79 88 
16 R16 67 67 81 
17 R17 65 69 80 
18 R18 57 60 73 
19 R19 64 65 71 
20 R20 67 83 85 
21 R21 72 74 76 
22 R22 62 68 74 
23 R23 56 63 77 
24 R24 58 68 75 
25 R25 70 78 84 
26 R26 58 71 76 
27 R27 61 76 80 
28 R28 64 67 74 
29 R29 58 66 77 
30 R30 63 79 85 
Jumlah 1926 2164 2396 
Rata-rata 64,2 72,13 79,86 
 Nilai Tertinggi 79 87 94 
 Nilai Terendah 54 60 71 
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Lampiran 24 

HASIL TES PRASIKLUS 
 
NO. 

 
Responden 

 
Aspek Jumlah 

 
Kategori 

 1 2 3 4 5 6 
1 R1 16 17 13 13 11 4 74 C 
2 R2 12 15 11 9 9 5 61 K 
3 R3 11 15 12 10 10 2 60 K 
4 R4 15 18 12 15 12 5 77 B 
5 R5 12 15 9 12 11 4 63 K 
6 R6 12 16 10 8 11 4 61 K 
7 R7 16 18 13 15 13 4 79 B 
8 R8 14 14 13 14 11 3 69 C 
9 R9 12 14 10 16 9 2 63 K 
10 R10 13 18 12 14 10 4 71 C 
11 R11 9 15 8 12 8 2 54 K 
12 R12 12 13 11 11 9 3 59 K 
13 R13 12 15 10 9 9 3 58 K 
14 R14 14 16 11 11 10 3 65 C 
15 R15 13 18 12 12 11 4 70 C 
16 R16 14 17 11 10 11 4 67 C 
17 R17 12 17 9 13 10 4 65 C 
18 R18 12 16 9 9 8 3 57 K 
19 R19 14 17 10 11 9 3 64 K 
20 R20 14 15 11 13 10 4 67 C 
21 R21 14 17 13 14 12 2 72 C 
22 R22 13 14 11 12 9 3 62 K 
23 R23 8 12 10 14 8 4 56 K 
24 R24 11 15 8 12 8 4 58 K 
25 R25 13 16 12 15 10 4 70 C 
26 R26 14 15 9 10 7 3 58 K 
27 R27 11 14 8 16 9 3 61 K 
28 R28 11 14 12 14 10 3 64 K 
29 R29 12 14 10 12 8 2 58 K 
30 R30 13 13 15 9 10 3 63 K 
Jumlah 379 463 325 365 293 101 1926 
Rata-rata 12,63 15,43 10,83 12,16 9,77 3,37 64,2 Kurang 
Skor Akhir 63,15 77,15 54,15 60,8 65,13 67,4
 Nilai Tertinggi 16 18 15 16 13 5 79 Baik 
 Nilai Terendah 8 13 8 8 8 2 54 Kurang  
Keterangan : 
1 = Kejelasan Petunjuk 
2 = Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 
3 = Keefektifan Kalimat 
 
 

4 = Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 
5 = Kesesuaian Bahasa yang Digunakan 
6= Kerapian Tulisan
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Lampiran 25 
HASIL TES SIKLUS I 

NO. 
 

Responden 
 

Aspek Jumlah 
 

Kategori 
 1 2 3 4 5 6 

1 R1 16 18 16 18 14 5 87 SB 
2 R2 14 17 12 10 9 5 67 C 
3 R3 13 17 14 13 10 3 70 C 
4 R4 16 18 14 16 13 5 82 B 
5 R5 15 16 13 12 12 4 72 C 
6 R6 12 16 12 12 11 4 67 C 
7 R7 17 20 16 15 13 5 86 SB 
8 R8 14 16 14 13 10 3 70 C 
9 R9 14 18 13 15 13 3 76 B 
10 R10 13 18 14 13 12 4 74 C 
11 R11 12 16 13 14 10 3 68 C 
12 R12 13 16 13 13 10 3 68 C 
13 R13 14 17 14 12 11 3 71 C 
14 R14 15 17 14 13 11 3 73 C 
15 R15 15 18 14 16 12 4 79 B 
16 R16 15 17 10 11 10 4 67 C 
17 R17 14 17 11 13 10 4 69 C 
18 R18 11 16 11 10 9 3 60 K 
19 R19 13 17 10 12 10 3 65 K 
20 R20 17 18 15 16 13 4 83 B 
21 R21 14 17 13 16 12 2 74 C 
22 R22 13 16 12 15 9 3 68 C 
23 R23 11 15 10 14 9 4 63 K 
24 R24 13 16 11 14 10 4 68 C 
25 R25 14 18 15 16 11 4 78 B 
26 R26 14 17 14 12 11 3 71 C 
27 R27 14 17 15 16 11 3 76 B 
28 R28 13 15 13 13 10 3 67 C 
29 R29 13 15 12 13 10 3 66 C 
30 R30 14 18 15 15 12 5 79 B 
Jumlah 416 507 393 411 328 109 2164 
Rata-rata 13,87 16,9 13,1 13,7 10,93 3,63 72,13 Cukup 
Skor Akhir 69,35 84,5 65,5 68,5 72,86 72,6
 Nilai Tertinggi 17 20 16 18 14 5 87 Sangat Baik 
 Nilai Terendah 11 15 10 10 9 2 60 Kurang Baik 
Keterangan : 
1 = Kejelasan Petunjuk 
2 = Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 
3 = Keefektifan Kalimat 

4 = Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 
5 = Kesesuaian Bahasa yang Digunakan 
6= Kerapian Tulisan



 
 

 
 

248

Lampiran 26 
HASIL TES SIKLUS II 

NO. 
 

Responden 
 

Aspek Jumlah 
 

Kategori 
 1 2 3 4 5 6 

1 R1 19 20 18 18 14 5 94 SB 
2 R2 16 18 15 13 11 5 78 B 
3 R3 13 19 14 15 11 4 76 B 
4 R4 17 20 17 16 13 5 88 SB 
5 R5 17 19 15 14 12 5 82 B 
6 R6 16 18 15 16 11 4 80 B 
7 R7 18 20 17 17 13 5 90 SB 
8 R8 14 18 14 16 12 4 78 B 
9 R9 14 18 15 17 13 3 80 B 
10 R10 16 18 15 15 13 5 82 B 
11 R11 15 18 14 16 12 4 79 B 
12 R12 14 19 13 14 11 3 74 C 
13 R13 16 18 15 17 12 4 82 B 
14 R14 15 18 14 16 11 4 78 B 
15 R15 17 19 17 16 14 4 87 SB 
16 R16 15 18 15 17 11 5 81 B 
17 R17 15 17 15 16 12 5 80 B 
18 R18 14 18 14 13 11 3 73 C 
19 R19 14 17 14 13 10 3 71 C 
20 R20 17 18 17 16 13 4 85 SB 
21 R21 14 18 14 16 12 2 76 B 
22 R22 14 17 14 15 11 3 74 C 
23 R23 16 18 13 14 12 4 77 B 
24 R24 16 18 11 13 13 4 75 B 
25 R25 15 19 16 16 13 5 84 B 
26 R26 17 18 13 14 11 3 76 B 
27 R27 17 17 15 16 12 3 80 B 
28 R28 14 17 14 14 12 3 74 C 
29 R29 17 17 12 14 13 4 77 B 
30 R30 17 20 15 15 13 5 85 SB 
Jumlah 469 548 440 457 362 120 2396 
Rata-rata 15,63 18,26 14,66 15,23 12,06 4 79,86 Baik 
Skor Akhir 78,15 91,3 73,3 76,15 80,4 80 
 Nilai Tertinggi 19 20 18 18 14 5 94 Sangat Baik
 Nilai Terendah 13 17 11 13 10 2 71 Cukup Baik
Keterangan :  
1 = Kejelasan Petunjuk 
2 = Ketepatan Tata Urutan Petunjuk 
3 = Keefektifan Kalimat 

4 = Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 
5 = Kesesuaian Bahasa yang Digunakan 
6= Kerapian Tulisan 
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