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Keterampilan menulis rangkuman siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 

Semarang masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari nilai siswa yang di bawah 

standar ketuntasan yang sudah ditentukan sekolah, yaitu 75. Indikator 

penyebabnya adalah siswa kurang terampil dalam menulis rangkuman pada 

aspek pilihan kata yang kurang sesuai dengan kaidah penulisan rangkuman, 

kesulitan dalam pengorganisasian tulisan yang belum sesuai kaidah, siswa 

kurang memperhatikan penggunaan EYD, dan siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran serta siswa menganggap bahwa keterampilan menulis rangkuman 

adalah hal yang sulit dan membosankan sehingga siswa kurang antusias 

mengikuti pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses pembelajaran 

menulis rangkuman, (2) bagaimana perubahan perilaku siswa, (3) bagaimana 

peningkatan keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan 

populer menggunakan model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran 

pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan proses 

pembelajaran menulis rangkuman, mendeskripsikan perubahan perilaku siswa, 

dan mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis rangkuman bacaan 

ilmu pengetahuan populer menggunakan model think pair share dengan teknik 

pemetaan pikiran pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas dengan 

dua siklus. Tiap-tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan,  observasi, 

dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis 

rangkuman siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah keterampilan menulis rangkuman. Variabel bebasnya adalah  

model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan instrumen tes, pedoman observasi, lembar jurnal, 

pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data dilakukan 

menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) proses pembelajaran menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan model think pair 
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share dengan teknik pemetaan pikiran secara keseluruhan berjalan dengan baik, 

melalui tahap sintakmatik secara runtut sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran, (2) perilaku siswa berubah menjadi lebih baik selama mengikuti 

pembelajaran, kondisi kelas sudah dapat dikendalikan dan lebih kondusif, siswa 

menjadi senang, aktif, antusias, dan bersemangat mengikuti pembelajaran, (3) 

keterampilan menulis rangkuman  meningkat sebesar 10,87 (6,8%) yaitu nilai 

rata-rata kelas pada siklus I 74,03 dengan kategori cukup menjadi 84,90 dengan 

kategori baik pada siklus II. 

Simpulan dari penelitian ini adalah proses pembelajaran menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan model think pair 

share dengan teknik pemetaan pikiran pada siklus II mengalami perubahan ke 

arah positif dibanding dengan proses pembelajaran siklus I, penerapan model 

think pair share dengan teknik pemetaan pikiran dalam pembelajaran menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer mampu mengubah perilaku siswa 

ke arah positif, dan meningkatkan keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. Berkaitan dengan 

peningkatan hasil penelitian, saran bagi guru Bahasa Indonesia dapat 

menerapkan model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran sebagai 

alternatif pembelajaran menulis rangkuman. di sekolah. Adapun saran bagi 

siswa, hendaknya memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer dan dapat memperhatikan 

beberapa aspek yaitu pilihan kata, pengorganisasian, dan ketepatan penggunaan 

EYD, sehingga kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran menulis 

rangkuman dapat diatasi dengan baik. Saran bagi peneliti lain, hendaknya 

melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini dengan menggunakan model 

lain yang lebih variatif dan inovatif sehingga dapat menambah ilmu 

pengetahuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang produktif. 

Seseorang dapat mengemukakan ide, gagasan, dan perasaan melalui tulisan dengan 

memperhatikan kaidah penulisan yang baik.  Keterampilan menulis ini tidak datang 

secara otomatis, melainkan melalui beberapa tahap serta didukung dengan latihan 

yang intensif. Ada banyak contoh keterampilan menulis yang akrab dengan 

kehidupan sehari-hari misalnya, menulis karya ilmiah, artikel populer, esai, laporan, 

resensi, rangkuman, karya sastra, buku, komik, dan cerita.  

Menulis rangkuman adalah salah satu keterampilan menulis yang dibutuhkan 

dalam kegiatan berbahasa. Pernyataan tersebut didasarkan pada kebutuhan seorang 

pembaca yang lebih menginginkan membaca tulisan yang singkat, jelas, dan mudah 

dipahami tanpa mengurangi kualitas isi. Menulis rangkuman sebaiknya 

menggunakan bahasa penulis sendiri yang tetap mengacu pada isi bacaan. Apalagi 

pembaca kadang malas untuk membaca tulisan yang panjang, sehingga pembaca 

perlu diajarkan mengenai cara menulis rangkuman yang baik yang nantinya mereka 

lebih tertarik untuk membaca tulisan hasil rangkumannya sendiri.  

Menulis rangkuman merupakan keterampilan mereproduksi tulisan atau 

pembicaraan menjadi uraian yang lebih singkat perbandingan secara proporsional 

antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya (Dalman, 2014:205). Tujuan 

menulis rangkuman adalah untuk mengetahui hal-hal penting dari sebuah tulisan 
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untuk karangan yang panjang dengan memahami isi tulisan tersebut (Keraf, 

2004:299). Tulisan tersebut akan membimbing dan menuntun seseorang agar dapat 

membaca tulisan asli dengan cermat dan bagaimana menulisnya kembali dengan 

tepat. Penulis tidak dapat membuat rangkuman, apabila ia kurang cermat membaca 

dan tidak dapat membedakan gagasan utama dan gagasan-gagasan penjelas. 

Kemampuan membedakan tingkatan gagasan akan membantu mempertajam gaya 

bahasa dan menghindari uraian-uraian yang sebenarnya hal yang tidak penting. 

Keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer perlu 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pihak siswa dan guru. Hal ini 

sesuai pada kurikulum satuan tingkat pendidikan (KTSP) SMP/sederajat yaitu pada 

kelas VIII yang menempatkan keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer sebagai salah satu kompetensi keterampilan menulis yang 

harus dikuasai oleh siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer, siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mereproduksi bacaan yang sudah ada kemudian dirangkum dan diambil pokok-

pokok tulisan yang terpencar pada bacaan. Selain itu,  dalam menulis rangkuman 

siswa diharapkan mampu menggunakan bahasa siswa sendiri yang isinya tetap 

mengacu pada bacaan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas VIIIA SMP Negeri 39 

Semarang, ada beberapa indikator kurangnya keterampilan siswa dalam menulis 

rangkuman. Indikator kurangnya keterampilan menulis rangkuman yang diperoleh 

siswa yang tampak pada hasil rangkuman siswa yang kurang sesuai dengan kaidah 
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penulisan rangkuman yang baik. Kaidah penulisan rangkuman yang baik meliputi isi 

rangkuman dan penggunaan bahasa. Dari segi isi rangkuman, tulisan siswa kurang 

ringkas dan pengorganisasian tulisan yang belum tertata rapi. Siswa cenderung 

menulis rangkuman dengan panjang. Dari segi penggunaan bahasa, rangkuman 

siswa masih bertele-tele dan kurang tepat sasaran. Selain itu, pilihan kata yang 

digunakan dalam menulis rangkuman masih sama persis dengan tulisan yang hendak 

dirangkum. Padahal pilihan kata yang sebaiknya digunakan adalah pilihan kata 

perangkum sendiri yang sesuai dengan ide pokok bacaan. Data yang diperoleh dari 

nilai rata-rata kelas menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer, nilai 

siswa masih di bawah KKM yang diharapkan. Nilai rata-rata kelas siswa adalah 68, 

sedangkan KKM yang diharapkan adalah 75.  

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia, kesulitan dan kesalahan yang dialami siswa bersumber dari kebiasaan 

siswa mengulang kesalahan saat berada di sekolah dasar yang dianggap sudah biasa. 

Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan siswa tentang 

konsep menulis rangkuman. Jika permasalahan ini tidak dicarikan solusinya maka 

keterampilan menulis siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang tidak memenuhi 

harapan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer tidak dapat tercapai secara optimal.   

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer diatasi dengan model pembelajaran yang sesuai yaitu model 

think pair share dengan teknik pemetaan pikiran (mind mapping). 
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Model think pair share merupakan salah satu jenis dari pembelajaran 

kooperatif. Model think pair share menggunakan model diskusi berpasangan. Model 

think pair share juga merupakan salah satu model yang efektif untuk membuat 

suasana pola diskusi kelas (Hamdayana, 2014:201). Dengan asumsi bahwa semua 

resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara 

keseluruhan kemudian prosedur yang digunakan dalam model think pair share dapat 

memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk merespons, dan saling 

membantu. Model pembelajaran think pair share mempunyai sifat meningkatkan 

keaktifan dalam pembelajaran karena siswa tidak bekerja sendiri melainkan bekerja 

sama dengan pasangannya.  Dalam proses pembelajaran menulis rangkuman bacaan 

ilmu pengetahuan populer, model think pair share siswa diharapkan dapat 

memahami apa dan bagaimana menulis rangkuman dengan baik. Siswa juga berlatih 

menyelesaikan langkah-langkah pemecahan suatu masalah dengan dengan 

berdiskusi secara berpasangan. Dengan demikian, siswa dapat berpikir kritis, 

bekerja sama, dan aktif komunikasi dalam proses pembelajaran menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer. 

Selain menggunakan model think pair share, permasalahan tersebut juga 

dapat diatasi dengan menggunakan teknik pembelajaran yang dapat menunjang 

peningkatan keterampilan menulis rangkuman. Teknik pembelajaran yang 

digunakan adalah teknik pemetaan pikiran atau biasa disebut dengan mind mapping. 

Teknik pemetaan pikiran adalah teknik dengan menggunakan peta rute yang hebat 

bagi ingatan, memungkinkan penulis menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa 
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sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal, ini berarti mengingat informasi 

akan lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan teknik 

pencatatan tradisional (Buzan, 2013:4).  

Teknik pemetaan pikiran bertujuan untuk memetakan pikiran yang ada pada 

bacaan kemudian pikiran/konsep diilustrasikan oleh siswa dalam bentuk ilustrasi 

grafis. Teknik pemetaan pikiran dapat digunakan untuk mengajarkan materi menulis 

rangkuman. Pada dasarnya menulis rangkuman diawali dengan proses membaca 

bacaan. Dalam proses membaca inilah siswa mendapatkan ide pokok atau informasi. 

Informasi yang didapatkan apabila tidak dikelola dengan baik maka siswa tidak 

dapat menulis rangkuman dengan baik. Pokok-pokok informasi itulah yang nantinya 

menjadi modal awal dalam menulis rangkuman. Oleh karena itu, teknik pemetaan 

pikiran  adalah solusi dari permasalahan dalam mengajarkan menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer.  

Dengan demikian permasalahan kurang terampilnya siswa dalam menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

39 Semarang dapat diatasi dengan adanya model think pair share dan teknik 

pemetaan pikiran. Peningkatan keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer ini, cocok menggunakan model think pair share karena dalam 

model think pair share siswa diarahkan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dengan model diskusi berpikir, berpasangan, dan berbagi. Selain menggunakan 

model, peningkatan keterampilan ini didukung dengan teknik pemetaan pikiran. 

Teknik pemetaan pikiran melatih siswa untuk seni mencatat dengan menggunakan 
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ilustrasi, gambar, visual, dan warna yang ditulis pada sebuah kertas, sehingga dapat 

merangsang siswa untuk kreatif dalam menuangkan pokok pikiran dari bacaan yang 

akan dirangkum.   

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan faktor penyebab rendahnya keterampilan manulis rangkuman, 

masalah penelitian dapat diidentifikasikan dari faktor guru dan faktor siswa. Berikut 

penjelasannya. 

1) Faktor guru  

a) Penggunaan model dan teknik yang kurang sesuai dengan materi 

yang disampaikan. 

b) Guru lebih dominan berperan sebagai sumber informasi yang utama. 

c) Teknik pembelajaran yang masih bersifat divergen. 

2) Faktor siswa 

a) Siswa kurang apresiatif terhadap pembelajaran menulis. 

b) Hasil rangkuman siswa kurang sesuai dengan kaidah penulisan 

rangkuman. 

c) Pengorganisasian tulisan yang belum tertata rapi.  

d) Penggunaan bahasa siswa dalam menulis rangkuman masih bertele-

tele dan kurang tepat sasaran.  

e) Pilihan kata yang digunakan dalam menulis rangkuman masih sesuai 

dengan ide pokok bacaan dan bervariasi. 
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Pemilihan model dan teknik yang kurang sesuai dengan materi yang 

disampaikan dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menerima 

dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini berdampak pada hasil kerja 

siswa yang kurang maksimal. Peran guru yang dianggap sebagai sumber 

pengetahuan dan informasi yang utama, menyebabkan siswa menerima segala 

yang disampaikan guru secara utuh, sehingga membuat siswa cenderung pasif 

dan kurang kreatif. Mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan guru 

merupakan sesuatu yang sudah pasti benar. Dalam pembelajaran yang bersifat 

satu arah, lebih banyak berceramah dan kurang memperhatikan keaktifan siswa, 

dalam kegiatan ini siswa lebih banyak diam dan tidak melakukan apa-apa karena 

hanya mendengarkan penjelasan guru.  

Dalam pembelajaran menulis rangkuman, siswa kurang termotivasi. 

Kurangnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, biasanya disebabkan 

oleh pemilihan teknik pembelajaran yang kurang tepat oleh guru. Siswa merasa 

bosan dan tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Kecenderungan siswa 

kurang pasif dan kurang kreatif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

rendahnya keterampilan menulis rangkuman. Fenomena ini disebabkan karena 

siswa tidak terbiasa menuangkan ide kreatif siswa dalam kegiatan menulis. 

Siswa terbiasa hanya diberikan teori-teori tentang menulis tanpa praktik menulis. 

Kebiasaan ini menyebabkan siswa menjadi pasif dan kurang kreatif. Siswa 

kurang memperhatikan kaidah-kaidah tentang menulis. Dalam menulis juga 

harus memperhatikan kaidah-kaidah tentang menulis untuk mendapatkan hasil 
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tulisan yang baik. Kaidah-kaidah tersebut biasanya berisi tentang bagaimana 

cara menulis yang baik. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, masalah yang muncul 

sangatlah kompleks, sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar 

pembahasan masalah dalam penelitian lebih tuntas dan tidak terlalu luas. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada upaya 

peningkatan keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer 

menggunakan model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran pada siswa 

kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang 

telah dipaparkan, rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana proses pembelajaran keterampilan menulis rangkuman bacaan 

ilmu pengetahuan populer menggunakan model think pair share dengan 

teknik pemetaan pikiran pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 

Semarang? 

2) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 

Semarang selama mengikuti pembelajaran menulis rangkuman ilmu 

pengetahuan populer menggunakan model think pair share dengan teknik 

pemetaan pikiran?  
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3) Bagaimana peningkatan keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer menggunakan model think pair share dengan teknik 

pemetaan pikiran pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan model 

think pair share dengan teknik pemetaan pikiran pada siswa kelas 

VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. 

2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

39 Semarang selama mengikuti pembelajaran menulis rangkuman 

ilmu pengetahuan populer dengan model think pair share melalui 

teknik pemetaan pikiran. 

3) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan model think pair 

share dengan teknik pemetaan konsep pada siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 39 Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer dengan model think pair share melalui teknik pemetaan 

pikiran memiliki manfaat secara praktis.  
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Manfaat bagi guru, guru dapat menerapkan model dan teknik pembelajaran 

yang tepat sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis rangkuman. Selain itu, guru juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak 

membosankan dengan model think pair share dan teknik pemetaan pikiran.  

Manfaat bagi siswa, siswa dapat belajar menulis rangkuman dengan 

pengalaman dan suasana baru dengan model think pair share dan teknik pemetaan 

pikiran. Selain itu, siswa juga dapat meningkatkan kreativitas dan keberanian siswa 

dalam berpikir melalui model think pair share dan teknik pemetaan pikiran. 

Manfaat bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan manfaat peningkatan 

mutu proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 

Manfaat bagi peneliti, dapat memperkaya wawasan mengenai penggunaan 

model think pair share dan teknik pemetaan pikiran dalam pembelajaran menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka penelitian ini dipaparkan beberapa hasil penelitian 

yang berkaitan dengan menulis rangkuman, antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Nuraeni (2006), Meier (2007), Carss (2007), Asih (2009), 

Riswanto dan Putra (2012), Supriyanto (2013), dan Iqma (2013).   

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2006) berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Rangkuman dengan Pendekatan Kontekstual Komponen 

Konstruktivisme pada Siswa Kelas VIIIC SMP Negeri 2 Limpung”. Dalam 

penelitian tersebut telah dilaksanakan pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual komponen konstruktivisme yang berdampak pada peningkatan 

keterampilan menulis rangkuman dan perubahan perilaku siswa kelas VIIIC 

SMP Negeri 2 Limpung dalam pembelajaran.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterampilan 

menulis rangkuman siswa mengalami peningkatan setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme. Sebelum dilakukan tindakan nilai rata-rata kelas sebesar 

54,88, namun pada siklus I terjadi peningkatan sebesar 20,27%, dan pada siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 14,62%. Hasil keterampilan menulis 

rangkuman siswa dari pratindakan, siklus I sampai dengan siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 75,65. Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis 
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rangkuman juga diikuti dengan siswa menjadi lebih fokus dalam mengikuti 

pembelajaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan suatu upaya peningkatan 

keterampilan menulis rangkuman. Peningkatan tersebut menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen konstruktivisme yang mengupayakan salah 

satu wujud pola berpikir induktif. Pola berpikir induktif dapat dilatih secara 

berpasangan dan saling berbagi.  

Relevansi penelitian tersebut terletak pada variabel keterampilan menulis 

rangkuman. Selain itu, analisis yang digunakan dalam penelitian juga 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan yang ada 

terdapat pada subjek penelitian dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran yang ada yaitu pendekatan kontekstual komponen 

konstruktivisme, sedangkan penelitian ini menggunakan model think pair share 

untuk meningkatkan keterampilan menulis rangkuman. Subjek penelitian yang 

dilakukan oleh Nuraeni adalah siswa kelas VIIIC SMP Negeri Limpung, 

sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 

Semarang.   

Meier (2007) melakukan penelitian yang berjudul “Mind Mapping a 

Tool for Eliciting and Representing Knowledge Held by Diverse Informants”. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penggunaan teknik 

pemetaan pikiran adalah untuk mengembangkan pemahaman yang 

komprehensif dari semua konsep kunci yang terlibat dalam suatu pembelajaran. 

Selain itu,  pemetaan pikiran menjadi alat yang berguna untuk berbagi ide dan 

dokumen dan memudahkan untuk melakukan perencanaan. Penggunaan teknik 
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peta pikiran lebih sering digunakan oleh ilmuwan sosial karena mereka masih 

merasa cukup dibatasi oleh kurangnya kapasitas untuk merepresentasikan 

sebuah pemikiran. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

pada subjek penelitian. Subjek penelitian Meier adalah ilmuwan sosial, 

sedangkan pada penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 

Semarang. Adapun persamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu 

teknik pemetaan pikiran (mind mapping) sebagai solusi untuk mengembangkan 

pemahaman yang komprehensif. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

pemetaan pikiran untuk mengembangkan pemahaman dan pola berpikir tentang 

menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer dengan baik.  

Carss (2007) menjelaskan dalam penelitian yang berjudul “The Effect of 

Using Think-Pair-Share during Guided Lesson” menunjukkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui efek yang ditimbulkan oleh model  think pair 

share sebagai strategi yang dilakukan dalam pembelajaran membaca terpadu. 

Model think pair share merupakan salah satu bagian dari pembelajaran 

kooperatif yang memiliki tiga komponen, yaitu waktu untuk berpikir, berbagi 

dengan pasangan, dan waktu untuk masing-masing pasangan untuk kembali ke 

kelompok yang lebih besar. Penggunaan model think pair share menyatukan 

aspek kognitif dan sosial, mempromosikan perkembangan pemikiran dan 

konstruksi pengetahuan. Strategi yang mendukung pembelajaran kooperatif 

telah sukses dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, kognitif, dan 

metakognitif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa efek positif dari model 

think pair share pada prestasi membaca, khususnya bagi siswa membaca di atas 
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usia kronologis mereka, meskipun jangka intervensi mungkin memiliki efek 

yang lebih signifikan. Hasil ini menunjukkan fleksibilitas dari model think pair 

share sebagai alat untuk mendorong percakapan dan dapat disesuaikan dengan 

fokus belajar serta kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok tertentu siswa.  

Relevansi penelitian Carss terletak pada penerapan model think pair 

share dalam pembelajaran. Adapun perbedaan penelitiannya pada bidang kajian 

penelitian. Bidang kajian penelitian Carss adalah keterampilan membaca, 

sedangkan penelitian ini adalah keterampilan menulis. Selain itu, dalam 

penelitian Carss tidak menggunakan bantuan teknik pembelajaran, sedangkan 

penelitian ini menggunakan bantuan teknik pemetaan pikiran.  

Asih (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Rangkuman dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Inkuiri 

melalui Media Surat Kabar pada Siswa Kelas VIIIC SMP Islam Ungaran”. 

Penelitian tersebut menggunakan dua siklus penelitian. Setiap siklus terdiri atas 

dua pertemuan. Subjek penelitian tersebut adalah menulis rangkuman pada 

siswa VIIIC SMP Islam Ungaran yang berjumlah 40 siswa. Variabel yang 

diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis rangkuman dengan 

pendekatan kontekstual komponen inkuiri melalui media surat kabar. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan analisis 

data penelitian, keterampilan menulis rangkuman siswa dari pratindakan, siklus 

I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan sebesar 36,26%. Sebelum 

dilakukan tindakan, nilai rata-rata kelas menulis rangkuman sebesar 54,78. 
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Pada siklus I terjadi peningkatan sebesar 18,46% dengan nilai rata-rata kelas 

75,13%. Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis rangkuman juga 

diikuti dengan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Siswa 

menjadi lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Keberhasilan meningkatkan keterampilan menulis rangkuman dengan 

pendekatan kontekstual komponen inkuiri melalui media surat kabar media ini 

menginspirasi tindak lanjut penelitian tentang menulis rangkuman secara lebih 

lanjut untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis rangkuman. Penelitian 

yang dilakukan oleh Asih menjadi dasar dalam penelitian ini untuk 

mengembangkan penelitian setopik dengan cakupan yang lebih luas, yaitu 

pembelajaran menulis rangkuman dengan model think pair share melalui teknik 

pemetaan pikiran. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Asih dan 

penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan alternatif model dan teknik 

pembelajaran dalam pembelajaran menulis yang disesuaikan dengan materi 

pada kurikulum yang berlaku pada masa tersebut.  

Relevansi penelitian Asih adalah mengkaji keterampilan menulis 

rangkuman. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada pendekatan dan media 

yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual komponen inkuiri dan media 

surat kabar, sedangkan pada penelitian ini menggunakan model think pair share 

dan teknik pemetaan pikiran untuk dapat meningkatkan keterampilan menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengatahuan populer. Subjek penelitian Asih adalah 

siswa kelas VIIIC SMP Islam Sudirman, sedangkan subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. 
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Penggunaan teknik mind mapping atau pemetaan pikiran terdapat pada 

hasil penelitian yang dilakukan Riswanto dan Putra (2012) yang berjudul “The 

Use of Mind Mapping in the Teaching of Writing at SMAN 3 Bengkulu, 

Indonesia”  menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kelompok siswa yang 

menggunakan pendekatan konvensional dan menggunakan strategi mind 

mapping pada pencapaian menulis. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen pada siswa kelas X SMAN 3 Bengkulu. Penelitian ini dibuktikan 

dengan hasil penelitian pada pretest dengan t-0,25 dan t tabel 2,0 dengan df 64 

sehingga diperoleh t-0,25<2,0 dan posttest t-2,7 dan t tabel 0,05 dengan df 0,64 

sehingga t=2,7>2,0. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa teknik 

mind mapping dapat meningkatkan pencapaian siswa dalam menulis.  

Hasil penelitian tersebut meyakinkan bahwa penelitian dengan teknik 

mind mapping cocok untuk membelajarkan keterampilan menulis. Adapun 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, terletak pada jenis 

penelitian yang digunakan. Jenis penelitian tersebut menggunakan jenis 

penelitian eksperimen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas. Selain jenis penelitian yang digunakan, terdapat juga perbedaan 

yang lain yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian yang dilakukan oleh 

Riswanto dan Putra adalah SMAN 3 Bengkulu, sedangkan subjek penelitian ini 

adalah SMP Negeri 39 Semarang. Adapun persamaan hasil penelitian  tersebut 

dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel mind mapping atau 

teknik pemetaan pikiran dalam penelitiannya.  
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Supriyanto (2013) menulis artikel yang berjudul “The Effect of Mind 

Mapping Strategy on the Students Writing Ability”. Penelitian ini dilakukan 

pada 2 kelas mahasiswa semester dua di Universitas Malang. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen pretest dan posttest dan 

menggunakan Analisis Kovarian (ANCOVA). Hasil penelitian pada 

perhitungan data ANCOVA yang akhir (yang diamati F perbandingan) itu 

adalah 16,43. Hal ini lebih tinggi dibanding yang kritis F pada tingkatan arti 

0,01 dan dengan df 1/41 adalah 7,29. Penggunaan teknik mind mapping banyak 

membantu untuk mengorganisasi gagasan sehingga mereka mendapatkan 

kesenangan untuk membangun teks. Para siswa perlu juga berhubungan dengan 

unsur-unsur penulisan bertaut di dalam menulis seperti tata bahasa, penggunaan 

kosakata, tata penulisan, organisasi, dan isi. Penelitian ini juga menambah 

pengetahuan peneliti tentang teknik mind mapping dan termotivasi untuk 

menggunakannya dalam pembelajaran menulis rangkuman. Relevansi 

penelitian Suparyanto dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian 

yang digunakan yaitu strategi mind mapping atau pemetaan pikiran, sedangkan 

perbedaannya pada subjek penelitian. 

Penelitian lain dilakukan Iqma (2013) dalam skripsinya yang berjudul  

“Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Model Think 

Pair Share dengan Media Komik Bermuatan Cinta Lingkungan pada Siswa 

Kelas VIIIG SMP Negeri 1 Kandeman Semester Genap Tahun Ajar 

2012/2013”. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa pembelajaran menulis berita dengan menggunakan model 
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think pair share dengan media komik bermuatan cinta lingkungan mengalami 

peningkatan. Hasil tes keterampilan menulis teks berita pada siklus I diperoleh 

nilai dengan rata-rata klasikal sebesar 72,60 dan mengalami peningkatan 

sebesar 9.08 menjadi 81,68 pada siklus II. Peningkatan keterampilan menulis 

teks berita juga diikuti perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Iqma dan penelitian ini terdapat 

pada model think pair share untuk meningkatkan keterampilan menulis. Pada 

penelitian tersebut menggunakan model think pair share untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks berita, sedangkan pada penelitian ini untuk 

meningkatkan keterampilan menulis rangkuman yang didukung oleh teknik 

pemetaan pikiran supaya siswa lebih kreatif. Subjek penelitian tersebut adalah  

siswa kelas VIIIG SMP Negeri 1 Kandeman, sedangkan subjek dalam 

penelitian ini siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang.  

Beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas memberikan inspirasi 

untuk melakukan penelitian tindakan kelas yaitu keterampilan menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer dengan model think pair share 

melalui teknik pemetaan pikiran siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. 

Hal baru yang diberikan dalam penelitian ini adalah model think pair share dan 

teknik pemetaan pikiran yang belum digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis rangkuman pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan. Dengan demikian, diharapkan kemampuan menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan model think pair share dengan 
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teknik pemetaan pikiran siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang ini 

memberikan peningkatan terhadap pembelajaran selanjutnya.  

 2.2. Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu 

tentang hakikat menulis, hakikat menulis rangkuman, model think pair share, 

dan teknik pembelajaran pemetaan pikiran. Adapun teori-teori tersebut akan 

dijelaskan  sebagai berikut. 

2.2.1 Hakikat Menulis 

Hakikat menulis yang dimaksud meliputi pengertian menulis, tujuan 

menulis, dan manfaat menulis. Berikut penjelasnnya. 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Menurut Nurgiyantoro (2001:273), menulis adalah aktivitas 

mengungkapkan gagasan melalui bahasa. Menulis merupakan kegiatan 

produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam 

menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa.  

Adapun pengertian menulis yang lain diungkapkan oleh Suparno dan  

Yunus (2008:1.3), menulis merupakan 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. Sebagai 

suatu keterampilan barbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks 

karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi 
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tulisannya serta menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan 

konvensi penulisan lainnya.  

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang 

lain dapat memahami bahasa dan lambang grafik tersebut. Artinya bahwa 

menulis adalah suatu kegiatan yang tidak sekadar menggambarkan simbol-

simbol grafis secara konkrit, tetapi juga menuangkan buah pikiran, ide, 

gagasan, ke dalam bahasa tulis yang berupa ringkasan kalimat yang utuh dan 

dapat dikomunikasikan kepada orang lain (Tarigan, 2008:3). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

suatu keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa 

tulis sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Tarigan (2008:23) mengemukakan bahwa garis besar tujuan 

menulis adalah (1) penugasan, (2) menyenangkan para pembaca, (3) 

meyakinkan, (4) memberitahukan atau mengajar, (5) memperkenalkan 

atau menyatakan diri sang penulis terhadap pembacanya, (6) 

keingingnnya untuk mencapai norma artistik, dan (7) memecahkan 

masalah. 

Selain itu, Suparno dan Yunus (2008:3.7) mengatakan bahwa 

tujuan menulis adalah (1) menjadikan pembaca ikut berpikir dan 

bernalar, (2) membuat  tertarik oleh pembaca tahu tentang hal yang 

diberitakan, (3) menjadikan pembaca beropini, (4) menjadikan pembaca 
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mengerti, (5) membuat pembaca tertarik oleh isi karangan, dan (5) 

membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang 

dikemukakan seperti nilai kebenaran, agama, pendidikan, sosial, moral 

dan estetika.   

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat tujuan menulis adalah 

memberitahukan ide atau gagasan penulis kepada pembaca, sehingga 

pembaca ikut berpikir dan membuat pembaca senang dengan 

menghayati nilai-nilai yang dikemukakan. 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Mulyoto (2006:9) berpendapat bahwa menulis mempunyai manfaat yaitu 

menulis mempunyai kepuasan bersifat kebatinan, dapat meningkatkan 

pengembangan intelektual, memberikan pengalaman dan informasi serta 

pengetahuan, dapat menambah kearifan, kedewasaan, pengetahuan bahkan juga 

keterampilan.  

Menurut Suparno dan Yunus (2008:1.4), ada banyak manfaat yang dapat 

didapat dari menulis. Kebermanfaatan itu diantaranya adalah dalam hal: 

peningkatan kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, 

penumbuhan keberanian, pendorong kemauan dan kemampuan mengunpulkan 

informasi.  

Selain itu, ada beberapa manfaat menulis di antaranya adalah  (1) sarana 

untuk mengungkapkan diri (a tool for self expression), (2) sarana untuk 

pemahaman (a tool for understanding), (3) membantu mengembangkan 

kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri (a tol to help developing 
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personal satisfaction, pride, a feeling of self worth), (4) meningkatkan 

kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan (a tool for increasing 

awareness and perception of environment), (5) keterlibatan secara semangat 

dan bukannya penerimaann secara pasrah (a tool for active involvement, not 

passive acceptanc (Nurudin: 2010:19).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, manfaat menulis yaitu membantu 

pembaca agar dapat mengenali potensi diri, mengembangkan gagasan, 

menguasai informasi, mengorganisasi gagasan, menilai gagasan secara 

objektif, mendorong pembaca agar terus belajar aktif, serta membiasakan 

berpikir dan menggunakan bahasa tulis secara tertib mengikuti kaidah menulis 

yang berlaku.   

2.2.2 Hakikat Menulis Rangkuman  

Hakikat menulis rangkuman meliputi pengertian menulis rangkuman, 

tujuan menulis rangkuman, langkah menulis rangkuman, dan kaidah menulis 

rangkuman. Berikut pemaparannya.  

2.2.2.1 Pengertian Menulis Rangkuman 

Wirajaya (2008:115) mengatakan bahwa menulis rangkuman 

merupakan upaya untuk manyarikan sebuah teks atau bacaan. 

Merangkum sebuah bacaan adalah mengambil inti sari sebuah isi bacaan 

dan menuliskannya kembali menjadi catatan ringkas.  

Selain itu, Mulyati (2009:1.3) juga berpendapat bahwa menulis 

rangkuman merupakan suatu  reproduksi tulisan yang diawali dengan 

proses membaca bacaan yang akan dirangkum, menyeleksi informasi 
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pokok, menulis rangkuman kemudian membandingkan tulisan yang sudah 

dirangkum dengan bacaan asli dengan tetap mempertahankan informasi 

pokok dan sudut pandang perangkum. 

Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau 

meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih 

singkat perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum 

dengan rangkumannya. Rangkuman dapat berarti pula sebagai hasil 

merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang 

terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya saja (Dalman, 2014:206) 

Rangkuman sering disebut juga ringkasan yaitu, bentuk ringkas 

dari suatu uraian pembicaraan,pada tulisan jenis rangkuman, urutan isi 

bagian demi bagian, dan sudut pandang (pendapat) pengarang tetap 

diperhatikan dan dipertahankan. Akan tetapi, ditinjau dari segi struktur 

organisasi penulisannya, antara rangkuman dan tulisan mempunyai 

perbedaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang rangkuman dapat 

disimpulkan bahwa rangkuman adalah sebuah tulisan hasil merangkum 

atas teks yang dibaca dengan menggunakan bahasa penulis sendiri yang 

ditulis secara ringkas. Dalam hal ini, rangkuman berbeda dengan 

ringkasan. Perbedaannya terletak pada penggunaan bahasanya. Bahasa 

yang digunakan dalam rangkuman adalah bahasa penulis itu sendiri, 

sedangkan bahasa yang digunakan dalam ringkasan adalah bahasa yang 

sama dengan yang ada pada teks. Jadi, susunan organisasi tulisan pada 
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rangkuman boleh bebas (dimulai dari mana saja atau boleh tidak 

berurutan), sedangkan pada ringkasan, susunan organisasi tulisannya 

hasru sama dengan susunan organisasi tulisan yang ada pada teks 

(berurutan). 

2.2.2.2 Tujuan Menulis Rangkuman 

Menulis rangkuman sebuah artikel merupakan suatu cara yang sangat 

berguna untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Latihan-

latihan yang intensif akan mengembangkan dan kreasi dan kemungkinan 

pemahaman karya asli secara mendalam sehingga karya rangkuman itu 

tampaknya seolah-olah hasil pematangan dalam diri penulis rangkuman itu. 

Suatu rangkuman yang baik tidak akan diperoleh tanpa mempelajari dengan 

cermat dan memahami apa yang dibacanya (Keraf, 2004:300).  

Dalman (2014:217) mengemukakan bahwa tujuan menulis rangkuman 

adalah memahami dan mengetahui isi buku atau karangan. Pelatihan-pelatihan 

untuk mencapai tujuan tersebut dimulai dengan membimbing dan menuntun 

seorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat dan  menuliskannya 

kembali dengan tepat. Penulis tidak akan dapat menulis rangkuman dengan baik 

jika tidak rajin membaca dan memahami karangan dengan baik. Penulis 

rangkuman harus dapat membedakan gagasan utama dan gagasan tambahan. 

Kemampuan untuk membedakan tingkatan-tingkatan gagasan itu akan 

membuatnya mempertajam gaya bahasa dan menghindari uraian-uraian yang 

panjang lebar yang mungkin masuk dalam karangan tersebut. 
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Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

menulis rangkuman adalah untuk memahami dan mengetahui isi buku atau 

karangan dan mengembangkan ekspresi, kreasi, serta keberanian dalam 

mereproduksi sebuah tulisan.    

2.2.2.3 Manfaat Menulis Rangkuman 

Setianti (2007:24) berpendapat bahwa manfaat menulis rangkuman 

adalah: (1) memaksa penulis lebih banyak menyerap, mencari serta menguasai 

informasi yang berhubungan dengan topik yang dirangkum, (2) mendorong 

penulis untuk belajar aktif, (3) membantu menyerap dan menguasai informasi 

baru, (4) menghasilkan ide-ide baru, (5) membantu mengorganisasi pikiran, dan 

(6) menulis rangkuman sangat bermanfaat bagi pendidikan karena memudahkan 

para pelajar berpikir dalam kegiatan belajar.   

Selain itu, Dalman (2014:207) mengatakan bahwa manfaat menulis 

rangkuman yaitu: (1) melatih kreativitas, (2) mencari informasi pokok, (3) 

mengurangi kata-kata atau kalimat yang tidak diperlukan, (4) meningkatkan 

kecerdasan, dan (5) penumbuhan keberanian. 

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat 

menulis rangkuman adalah mencari serta menguasai informasi, melatih 

kreativitas, dan meningkatkan kecerdasan dengan berlatih mengorganisasi 

pikiran. 

2.2.2.4 Langkah Menulis Rangkuman 

Menulis rangkuman merupakan upaya menyarikan sebuah teks atau 

bacaan. Merangkum sebuah bacaan adalah mengambil intisari sebuah bacaan 
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dan menuliskanya kembali menjadi catatan ringkas.  Menurut Mulyati 

(2009:1.6) langkah-langkah menulis rangkuman dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam, yaitu langkah umum dan langkah khusus. Langkah umum 

merupakan langkah-langkah kerja yang bersifat umum dan berlaku untuk 

pembuatan rangkuman dan sinonim-sinonimnya, seperti ringkasan, ikhtisar, 

sinopsis, abstrak, dan parafrase. Adapun yang dimaksud langkah khusus 

merupakan langkah-langkah kerja yang bersifat khusus untuk pembuatan salah 

satu wujud pemadatan, penyingkatan, ataupun pengungkapan kembali salah satu 

tulisan tertentu dalam kondisi dan konteks tertentu pula. 

Langkah umum dalam menulis rangkuman menurut Mulyati (2009:1.6) 

pada dasarnya terbagi menjadi empat langkah sebagai berikut. 

1) Membaca 

Pada langkah ini pembuat rangkuman harus membaca dan mengkaji 

secara seksama bahan bacaan yang hendak diringkasnya. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam proses pembacaan teks asli meliputi: 

tujuan/maksud penulis, pokok persoalan atau tema tulisan, sikap 

pengarang terhadap pokok persoalan yang dimaksud, serta sikap 

pengarang terhadap pembaca (mengajak, memberitahu, melarang, dan 

lain-lain). 

2) Menyeleksi  

Menyeleksi adalah untuk memilah-milah bagian inti dan bukan inti, 

menyeleksi pikiran utama dan pikiran penjelasnya. Pikiran-pikiran utama 

penulis dikumpulkan untuk dijadikan dasar bagi pembuatan ringkasan. 
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3) Menulis 

Setelah ide-ide pengarang dikumpulkan, kemudian ditulis ulang 

dalam wujud yang lebih singkat yang berbeda dari wujud semua hal 

penting yang harus diperhatikan dalam langkah ini adalah merekonstruksi 

ide, menyaring, serta memadatkan tanpa menggangu keutuhan dan 

keaslian maksud penulis aslinya.  

4) Membandingkan  

Membandingkan hasil ringkasan dengan aslinya. Hal-hal penting 

yang harus diperhatikan dalam langkah terakhir ini adalah: (1) inti isi 

bacaan direproduksi dengan bahasa sendiri, (2) jika hendak menyakatan 

pikiran penjelas, maka pikiran penjelas yang dimaksud harus benar-benar 

terpilih, yaitu memberi sokongan berarti bagi pikiran utamanya, dan (3) 

tidak boleh menyertakan pikiran di luar pikiran asli penulis.  

Langkah menulis rangkuman lain juga diungkapkan oleh Dalman (2014:209). 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1) Membaca secara keseluruhan isi teks wacana yang akan dibuatkan 

rangkuman. 

Sebelum membuat rangkuman dari sebuah teks, sebaikanya baca 

terlebih dahulu isi keseluruhan dari teks yang akan dirangkum. Dengan 

membaca secara keseluruhan isi teks, maka rangkuman kita pun akan 

lengkap dengan tidak melewatkan hal-hal penting yang tedapat dalam teks. 
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2) Menemukan kata-kata kunci. 

Dalam membaca sebuah teks, kadang kala kita menemukan beberpata 

kata yang diulang-ulang. Kata yang diulang tersebut nerupakan kata-kata 

kunci yang dapat mengantarkan kita pada pikiran utana sebuah teks. 

3) Menggarisbawahi hal-hal yang penting. 

Dengan menggarisbawahi hal-hal yang penting maka kita akan lebih 

mudah menemukan pokok-pokok pikiran dari sebuah teks.  

4) Mencatat butir-butir pokok teks 

Setelah membaca teks secara keseluruhan, segera catat butir-butir 

pokok dari teks yang telah dibaca. Butir-butir pokok teks adalah hal-hal 

penting yang diungkapkan pengarang dalam karangannya. Hal-hal penting 

itu dapat berupa gagasan, fakta baru, atau pesan. Pada dasarnya membaca 

teks itu sama halnya dengan mengambil hal-hal pokok yang terdapat dalam 

teks.  

5) Menulis rangkuman isi berdasarkan kerangka butir-butir pokok yang telah 

dicatat. 

Butir-butir pokok dari teks terkadang urut dan masih terpencar-pencar di 

semua paragraf. Usaha menyatukan kembali butir-butir teks itulah yang disebut 

merangkum. Jadi, merangkum dimulai dari kegiatan mencari butir-butir pokok, 

menyatukannya, dan meringkasnya dalam bentuk yang lebih pendek dari teks 

aslinya. 

Selain langkah di atas, ada beberapa ketentuan tambahan yang harus 

diperhatikan pada menulis rangkuman, yaitu: (1) sebaiknya menggunakan kalimat 
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tungal daripada kalimat majemuk, (2) bila memungkinkan ringkaslah menjadi 

frasa, (3) jumlah alinea bergantung daribesarnya rangkuman atau jumlah topik 

utama yang akan dimasukkan dalam rangkuman, (4) bila memungkinkan semua 

keterangan atau kata sifat dibuang, dan (5) mempertahankan gagasan asli.  

Berdasarkan dua pendapat di atas, menulis rangkuman yang baik dan 

teratur hendaknya meliputi langkah-langkah: (1) membaca bacaan yang akan 

dirangkum secara menyeluruh, (2) menggarisbawahi gagasan utama, (3) mencatat 

butir-butir pokok isi bacaan, (4) membuat kerangka isi rangkuman, dan (5) 

menulis rangkuman menjadi paragraf.  

 

2.2.2.5 Kaidah Menulis Rangkuman 

Keraf (2004:305) mengemukakan bahwa kaidah menulis rangkuman 

meliputi: (1) isi rangkuman, (2) penggunaan bahasa, (3) kerapian dan keterbacaan 

tulisan. Adapun penjelasan kaidah menulis rangkuman sebagai berikut. 

1) Isi Rangkuman 

Isi rangkuman yang dimaksud adalah hasil dari menulis rangkuman 

harus sesuai dengan isi teks yang dirangkum. Ide pokok yang bertuliskan 

harus saling berkaitan dengan bacaan. Selain itu, gagasan utama yang 

diituangkan harus sama dengan teks yang dirangkum. Urutan-urutan gagasan 

seperti aslinya. Isi rangkuman yang baik harus memenuhi kriteria, di 

antaranya. 

a) Kesesuaian isi rangkuman dengan teks asal  
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Kesesuaian isi rangkuman dengan teks asal menjadi hal yang 

pokok dalam keberhasilan menulis rangkuman. Pernyataan ini 

didasarkan pada pengertian menulis rangkuman yaitu mereproduksi 

tulisan yang sudah ada menjadi bacaan yang lebih singkat.   

b) Panjang rangkuman  

Dalam membuat rangkuman, kadang ditentukan panjang sebuah 

rangkuma sesuai permintaan, misalnya 120 kata. Ini berarti panjang 

karangan tersebut antara 110-130 kata. Jika tidak ditentukan panjang 

sebuah rangkuman, maka pedoman umum panjang rangkuman adalah 

sepertiga dari naskah asli. Setiap rangkuman harus berisi judul dan judul 

tersebut tidak termasuk dalam jumlah kata dalam rangkuman. 

c) Organisasi isi rangkuman 

Perangkum tidak diperbolehkan melakukan urutan gagasan dalam 

menulis rangkuman. Dalam merangkum diusahakan tidak mengikuti 

urutan asli dari naskah yang akan dirangkum. Keseimbangan atau 

panjang yang sebanding sesuai dengan apa yang disajikan oleh penulis 

asli juga perlu menajdi perhatian dalam menulis rangkuman. Kesalahan 

yang sering terjadi dalam merangkum adalah memberikan uraian yang 

panjang pada bagian awal dan berusaha menciutkan bagian-bagian yang 

akhir.  

2) Penggunaan Bahasa 

Penggunaan bahasa dalam menulis rangkuman harus memenuhi 3 hal, yaitu.  
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a) Kepaduan paragraf 

Kekurangkoherenan kalimat-kalimat dalam rangkuman yang 

disusun dapat mengganggu pemahaman para pembaca. Kegiatan 

merangkum sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan dengan 

menggabungkan setiap kalimat utama dalam setiap paragraf. Kegiatan 

merangkum dapat pula dilakukan dengan mencari ide pokok dalam 

setiap atau beberapa paragraf. Ide-ide tersebut selanjutnya dihubung-

hubungkan dengan menambah konjungsi atau kalimat penghubung 

lainnya.  

Kepaduan yang baik itu terjadi hubungan timbal balik antara 

kalimat-kalimat yang membina alinea itu baik, wajar, dan mudah 

dipahami tanpa kesulitan. Pembaca dengan mudah mengikuti jalan 

pikiran penulis tanpa merasa bahwa ada sesuatu yang menghambat atau 

semacam jurang yang memisahkan sebuah kalimat dan kalimat lainnya, 

tidak terasa loncat-loncatan pikiran yang membingungkan (Keraf, 

2004:84).  

Kepaduan paragraf menyangkut dua lokus. Pertama, dalam 

struktur batin (nosinal deep structure) haruslah terdapat keserasian 

antara satu nosi di satu kalimat dan nosi di kalimat lain. Kedua, 

perpaduan dan pertalian nosi-nosi itu harus mempunyai manifestasi 

fonetis pada struktur lahir (surface structure). Keberterimaan suatu 

paragraf ditentukan oleh ada tidaknya hubungan yang serasi di antara 

kedua macam struktur ini. Perpaduan yang pertama disebut keruntutan 
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(koherensi), sedangkan perpaduan yang kedua disebut keterkaitan 

(kohesi) (Hartono,  2012:106).  

Kohesi adalah hubungan interpretasi sebuah unsure teks 

bergantung pada unsur lain dalam teks. Unsur tersebut dapat berupa kata 

dengan kata, frase dengan frase, atau kalimat dengan kalimat lain yang 

berlaku pada bahasa tertentu. Kohesi dapat pula disebut sebagai pertalian 

bentuk. Ciri-ciri yang membentuk kepaduan kepaduan bentuk itu antara 

lain referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan hubungan leksikal. 

Adapun yang dimaksud dengan koherensi adalah hubungan yang 

mengacu pada sesuatu yang ada di luar teks. „Sesuatu‟ itu biasanya 

berupa pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca atau pendengar.   

b) Kejelasan dan kepadatan kalimat  

Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan 

gagasan, mengandung satu ide pokok. Maksud dari kejelasan kalimat 

adalah  kalimta yang digunakan pada sebuah rangkuman haruslah jelas 

dipahami apa maksud supaya dapat dipahami oleh para pembaca dan 

penulis itu sendiri,  sedangkan padat maksudnya bacaan tidak terlalu 

panjang, tidak bertele-tele dan langsung mengenai sasaran. 

c) Pilihan kata  

Hal yang harus diperhatikan dalam menulis rangkuman adalah 

penggunaan bahasa yang digunakan di dalam merangkum. Bahasa 

rangkuman harus berbeda dengan bahasa asli penulis buku yang 

dirangkum. Akan tetapi, bahasa rangkuman yang dibuat bertolak dari ide 
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pokok pengarang yang tertuang dalam setiap paragraf atau bacaan. 

Dengan demikian, jika menulis rangkuman uraian pengarang dari suatu 

paragraf, penulis terlebih dahulu perlu menemukan ide pokok yang 

terdapat di dalam paragraf tersebut, kemudian diungkapkan ulang dengan 

menggunakan bahasa yang berbeda dan singkat (Dalman, 2014:219).  

d) Ketepatan Penggunaan EYD 

Syarat yang tidak  boleh terlupakan dari menulis rangkuman 

adalah ketepatan penggunaan EYD. Penggunaan EYD yang meliputi tiga 

hal seperti (1) penulisan huruf (kapital dan miring), (2) penulisan kata 

(kata dasar, kata ulang, kata depan, kata ganti, dan lain sebagainya), 

penulisan angka dan lambang bilangan, dan (3) penulisan tanda baca 

(tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, dan sebagainya)   

3) Kerapian dan Keterbacaan Tulisan  

Kerapian dan keterbacaan tulisan dalam menulis rangkuman 

menjadi hal yang harus juga diperhatikan. Kerapian tulisan memudahkan 

pembaca untuk memahami isi rangkuman, sedangkan keterbacaan 

menjadi syarat tersampaikannya pesan penulis kepada pembaca. Setelah 

selesai menulis rangkuman tentunya sebuah rangkuman akan dibaca 

berulang untuk mengecek kesalahan yang terjadi rangkuman. Oleh 

karena itu, kerapian dan keterbacaan tulisan menjadi kaidah yang harus 

dipenuhi. Semakin rapi sebuah tulisan, mudah dibaca dan dipahaminya 

sebuah tulisan hasil rangkuman maka itu akan menentukan keberhasilan 

dalam menulis rangkuman bacaan.  
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kaidah menulis 

rangkuman yang baik adalah memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) ditinjau dari 

segi isi rangkuman: kesesuaian isi rangkuman dengan teks asal, panjang 

rangkuman, dan keutuhan serta pengorganisasian rangkuman, (2) ditinjau dari 

segi penggunaan bahasa: kepaduan paragraf, jelas dan padat, pilihan kata, dan 

penggunaan EYD, dan (3)  ditinjau dari segi kerapian dan keterbacaan 

rangkuman.  

2.2.3 Pengertian Bacaan Ilmu Pengetahuan Populer 

Bacaan ilmu pengetahuan populer juga disebut sebagai bacaan ilmiah 

populer. Ilmiah artinya, bacaan itu mengandung bacaan yang bermanfaat, 

masuk akal (logis), dan runtut (sistematis). Dikatakan populer karena 

disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif sehingga isinya 

mudah ditangkap dan dipahami oleh semua pembaca. Meskipun isinya 

cukup berbobot ilmiah, tetapi penyampaiannya menggunakan bahasa yang 

sederhana sehingga enak dibaca dan menarik bagi semua kalangan terutama 

remaja. Dalam bacaan ilmu pengetahuan populer, biasanya akan dapat kamu 

temukan butir-butir pokok yang berharga. Isi bacaan ilmu pengetahuan 

populer sangat beragam mulai dari kesehatan, teknologi modern, pertanian, 

perkebuanan, komputer, kepribadian, dan lain-lain (Wirajaya, 2008:115).  

2.2.4 Hakikat Model Think Pair Share 

Model think pair share atau berpikir berpasangan berbagi merupakan 

jenis model pembelajaran yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi 

siswa. Hakikat model think pair share meliputi pengertian model think pair 
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share, sintakmatik model think pair share, kelebihan dan kekurangan model 

think pair share, dampak pengiring dan dampak instruksional, sistem sosial, 

prinsip reaksi, dan sarana pendukung.  

 

2.2.4.1 Pengertian Model Think Pair Share  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan 

kegiatan yang tertata secara sistematis (Winataputra, 2001:3) 

Model think pair share merupakan salah satu jenis dari pembelajaran 

kooperatif. Model think pair share menggunakan model diskusi 

berpasangan. Model think pair share juga merupakan salah satu model yang 

efektif untuk membuat suasana pola diskusi kelas (Hamdayana, 2014:201). 

Model think pair share merupakan model sederhana dengan 

keuntungan besar. Model think pair share dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar 

dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan 

sebelum disampaikan di depan kelas. Selain itu, model think pair share juga 

dapat memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam kelas. Model think pair share terdiri dari tiga 

tahapan yaitu thinking (berpikir), pair (berpasangan), dan sharing (berbagi).  



 

 

 

 

36 

Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan 

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan kemudian 

prosedur yang digunakan dalam model think pair share dapat memberi siswa 

lebih banyak waktu berpikir, untuk merespons, dan saling membantu. Model 

pembelajaran think pair share diharapkan sifat menjadi lebih positif dan 

meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran karena siswa tidak bekerja 

sendiri melainkan bekerja sama dengan pasangannya.  Dalam proses 

pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer, model 

think pair share siswa diharapkan dapat memahami apa dan bagaimana 

menulis rangkuman dengan baik. Siswa juga berlatih menyelesaikan 

langkah-langkah pemecahan suatu masalah dengan berdiskusi secara 

berpasangan. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat bersifat aktif dan 

kreatif, khususnya dalam menulis rangkuman. 

2.2.4.2  Sintakmatik Model Think Pair Share 

Trianto (2007:61) mengatakan bahwa sintakmatik yang digunakan guru 

dalam model pembelajaran think pair share. Penjabarannya sebagai berikut. 

1) Langkah 1: Berpikir (Thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan 

dengan pelajaran dan meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit 

untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Siswa membutuhkan 

penjelasan bahwa bekerja atau mengerjakan bukan bagian berpikir. 

2) Langkah 2: Berpasangan (Pairing) 
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Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan mendiskusikan 

apa yang sudah mereka peroleh, interaksi selama waktu yang disediakan 

dapat menyatukan gagasan apabila satu masalah khusus yang diidentifikasi. 

Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk 

berpasangan. 

3) Langkah 3: Berbagi (Sharing) 

Pada langkah akhir guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk 

berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai 

sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

Selanjutnya Suprijono (2012:9) berpendapat bahwa sintakmatik 

pembelajaran dengan model think pair share meliputi kegiatan thinking, 

pairing, dan sharing. Penjabarannya sebagai berikut. 

1) Thinking (Berpikir) 

Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu 

terkait pembelajaran yang akan dipelajari untuk dipikirkan oleh siswa. 

Pada tahap ini guru memberi kesempatan siswa untuk memikirkan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

2) Pairing (Berpasangan) 

Pada tahap ini guru meminta siswa untuk berpasang-pasangan, dan 

memberikan waktu kepada mereka untuk berdiskusi. Diharapkan 

dengan berdiskusi siswa dapat memperdalam makna jawaban dari 

jawaban yang telah mereka pikirkan.  
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3) Sharing (Berbagi) 

Tahap ini merupakan kegiatan membicarakan hasil diskusi dari setiap 

pasangan kelompok belajar dengan pasangan seluruh kelas. Dalam hal 

ini diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong siswa untuk 

membangun pengetahuan sendiri.   

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran model think pair share sebagai berikut. 

1) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

2) Siswa diminta berpikir tentang materi yang disampaikan guru 

3) Siswa diminta berpasangan dengan teman sebaya dan mengutarakan 

hasil pemikiran masing-masing 

4) Guru memimpin diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusi 

mereka  

5) Guru mengarahkan pembicaraan ke pokok materi yang belum 

disampaikan siswa dalam diskusi 

6) Guru memberikan simpulan 

7) Guru menutup pelajaran 

Model think pair share ini diterapkan untuk membantu dalam 

mengungkapkan pikiran yang ada dalam otaknya, meningkatkan sikap 

bekerja sama, siswa dapat mengembangkan pikirannya, serta dapat 

memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Berikut adalah langkah-
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langkah pembelajaran dengan model think pair share yang dapat dilihat pada 

tabel 2. 

  Tabel 2.1 Sintakmatik Pembelajaran Model Think Pair Share 

Tahap Kegiatan pembelajaran 

Tahap 1 menyampaikan 

tujuan dan mengondisikan 

siswa 

(1) Menyampaikan pendahuluan: (a) 

memotivasi, (b) menyampaikan 

tujuan dasar diskusi, (c) apersepsi 

(2) Menjelaskan tujuan diskusi 

Tahap 2 mengarahkan diskusi (1) Mengajukan pertanyaan 

awal/permasalahan 

(2) Pemodelan 

Tahap 3 menyelenggarakan 

diskusi 

(1) Membimbing/mengarahkan siswa 

dalam mengerjakan LKS secara 

mandiri (think) 

(2) Membimbing/mengarahkan siswa 

dalam berpasangan (pair) 

(3) Membimbing/mengarahkan siswa 

dalam berbagi (share) 

(4) Menerapkan waktu tunggu 

(5) Membimbing kegiatan siswa 

Tahap 4 mengakhiri diskusi (1) Menutup diskusi  

Tahap 5 melakukan tanya 

jawab singkat tentang proses 

diskusi 

(1) Mengondisikan siswa membuat 

rangkuman diskusi dengan tanya 

jawab singkat 

Sumber: Tjokrodihardjo (dalam Trianto, 2007) 

2.2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Think Pair Share 

Hamdayama (2014:203) mengemukakan bahwa kelebihan model 

think pair share adalah: 1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, 2) 

hasil belajar lebih mendalam, 3) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, 

dan toleransi, dan 4) penerimaan terhadap individu lebih besar. Adapun 

kekurangan model think pair share adalah: 1) tidak selamanya mudah bagi 

siswa untuk mengatur cara berpikir sistematik, 2) lebih sedikit ide yang 
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masuk, 3) jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam 

kelompok yang bersangkutan sehingga banyak kelompok yang melapor dan 

dimonitor, 4) jumlah murid yang ganjil berdampak pada saat pembentukan 

kelompok, karena ada satu siswa tidak mempunyai pasangan, 5) jumlah 

kelompok yang terbentuk banyak, dan 6) menggantungkan pada pasangan.  

2.2.4.4 Sistem Sosial Model Think Pair Share  

Joyce (2011:30) mengemukakan bahwa sistem sosial 

menggambarkan peran-peran guru dan siswa yang berhubungan satu sama 

lain. Sistem sosial merupakan sistem atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam model think pair share. Sistem sosial juga merupakan bagian dari 

perilaku yang muncul dari siswa ketika berkomunikasi dengan siswa yang 

lain. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk 

berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan 

refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. 

Sistem sosial yang muncul dari pengamatan penggunaan model think 

pair share adalah 1) kerja keras, 2) kreatif, 3) menghargai pendapat, 4) 

lancar komunikasi, dan 5) gemar membaca. Adapun penjelasan mengenai 

penjelasannya sebagai berikut: 1) kerja keras yaitu perilaku yang 

menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas, 

permasalahan, pekerjaan, 2) kreatif yaitu sikap atau perilaku yang 

mencerminkan inovasi dalam berbagai seni dalam memecahkan masalah, 

sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang 

lebih baik dari sebelumnya, 3) menghargai pendapat yaitu mempunyai 



 

 

 

 

41 

sikap terbuka terhadap pendapat orang lain, 4) lancar komunikasi yaitu 

sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang 

santun sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik, dan 5) 

gemar membaca yaitu kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan 

waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi baik buku, jurnal, 

majalah, koran, dan sebagainya (Suyadi, 2013:8).  

Model ini melibatkan secara langsung guru dan siswa dalam semua 

tahap kegiatan pembelajaran. Peran guru dalam hal ini cukup vital karena 

penentuan rangkuman membutuhkan pembimbingan dan pengawasan 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, peningkatan keterampilan menulis 

rangkuman juga mengapresiasi terhadap karya siswa, peran siswalah yang 

lebih penting dan dominan. Peran guru hanyalah sebagai fasilitator. 

Selanjutnya, siswa dan guru terlibat dalam penyimpulan dan penilaian 

pembelajaran. Sistem sosial yang terjadi dalam pembelajaran menggunakan 

model think pair share dapat dilihat melalui bagan  berikut ini.    

 

 

 

 

Bagan 2.1 Sistem Sosial Model Think Pair Share 

(Winataputra, 2001:20) 
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Prinsip reaksi menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat siswa 

dan merespon apa yang telah siswa lakukan (Joyce, 2011:31). Menurut Skinner, 

seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari 

luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus 

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori 

Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus-Organisme-Respon. Berdasar 

uraian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan 

atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat 

diamati oleh pihak luar.  

Prinsip ini melibatkan siswa dengan menumbuhkan suasana yang hangat, 

personal, menarik, dan hubungan yang peka antara siswa dan guru. Prinsip 

pengelolaan/reaksi dari model think pair share adalah membangun karakter 

siswa yang meliputi toleransi dan peduli sosial. Toleransi tersebut didapatkan 

dari prinsip reaksi ketika perilaku atau sikap siswa yang mencerminkan 

penghargaan terhadap perbedaan agama, kepercayaan, suku, adat, ras, etnis, 

pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, 

serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. Adapun peduli sosial 

merupakan sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap siswa 

yang lain.  

Dalam pembelajaran ini guru lebih berperan sebagai fasilitator yang hanya 

membimbing untuk menemukan karakteristik materi dan pola penulisan 

rangkuman. Dalam tahap penyajian model, guru berperan sebagai fasilitator dan 
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konfirmator. Selanjutnya, pada tahap pelatihan atau proses pembelajaran 

menulis rangkuman, guru bertindak sebagai pembimbing. Dalam tahap 

pembahasan karya siswa, guru berperan sebagai hakim penilai yang bijkasana. 

Selanjutnya, dalam tahap penugasan mandiri, guru benar-benar membebaskan 

siswa dalam menulis rangkuman untuk dapat mengerjakan dengan baik. Tahap 

terakhir adalah apresiasi yang mengharuskan guru bertindak sebagai moderator 

yang baik.  

2.2.4.6 Sarana Pendukung (Alat Media) Model Think Pair Share 

Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model 

pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan siswa 

untuk mendapatkan informasi tentang menulis rangkuman yang dijadikan 

contoh. Buku-buku yang memuat tentang pengertian, kaidah, langkah 

menulis rangkuman menjadi sangat penting. Demikian pula buku-buku 

tentang bacaan ilmu pengetahuan populer yang meliputi bacaan tentang 

kesehatan. lingkungan. olahraga, pertanian, kepribadian, dan sebagainya 

yang dapat ditemui di perpustakaan sekolah. Perpustakaan diusahakan 

yang cukup memiliki sumber informasi yang komprehensif dengan alat 

bantu mengajar atau media yang relatif memadai pula. Selain hal tersebut, 

diperlukan juga guru yang kompeten menjadi sarana pendukung dalam 

penyampaian materi pembelajaran.  

2.2.4.7 Dampak Instruksional dan Pengiring Model Think Pair Share 

Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai langsung 

dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan yang diharapkan, sedangkan, 



 

 

 

 

44 

dampak pengiring merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh 

suatu proses pembelajaran (Joyce, 2011:32). Model pembelajaran think 

pair share mempunyai nilai sertaan/dampak bagi pembelajaran menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer. Dengan menggunakan 

model think pair share, siswa dapat bekerja sama dengan pasangannya, 

berlatih menyelesaikan masalah dengan diskusi, meningkatkan rasa 

percaya diri, dapat menghargai serta memberikan apresiasi positif 

terhadap suatu karya. 

Siswa dapat merasakan pentingnya membaca untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengungkapkan gagasan dalam 

tulisan. Siswa memahami konsep cara menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer. Siswa dapat menulis rangkuman dengan baik dan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berdiskusi. 

Dampak instruksional dan pengiring yang diharapkan terjadi dalam 

pembelajaran dengan model think pair share dapat digambarkan sebagai 

bagan berikut 
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2.2.5 Hakikat Teknik Pemetaan Pikiran (Mind Mapping) 

Pada subbab ini akan dideskripsikan teori dan beberapa konsep yang 

berhubungan dengan pengertian teknik pemetaan pikiran dan kelebihan dan 

kekurangan teknik pemetaan pikiran. 

2.2.5.1 Pengertian Teknik Pemetaan Pikiran (Mind Mapping)  

Menurut Sulistyana (2011:77), teknik mind mapping merupakan cara yang 

mudah merangkum suatu pelajaran yang memiliki suatu topik dengan cara 

membuat peta pikiran, berbentuk diagram pohon, menuliskan tema atau topik di 

tengah kertas kemudian menuliskan kata-kata kunci pada cabang-cabang tema 

tersebut. Kata kunci merupakan kata-kata tertentu atau kata-kata inti. Melalui 

kata-kata kunci yang dipilih seperti diagram atau cabang-cabang pohon, informasi 

Penerapan Model Think Pair 

Share dalam 

Pembelajaran Menulis 

Dampak 

Instruksion

al  

1. Siswa dapat memahami 

konsep cara menulis 

rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer 

2. Siswa dapat menulis 

rangkuman dengan baik 

Dampak Pengiring 

1. Meningkatkan apresiasi 

terhadap suatu karya 

2. Lancar komunikasi 

3. Gemar membaca 

4. Aktif berdiskusi 

5. Menghargai pendapat orang 

lain 

Bagan    2.2. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 
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mudah diterima otak. Cara termudah membuat mind mapping adalah memberikan 

prinsip dasar kata kunci. 

Teknik mind mapping adalah aktivitas pemetaan proses menulis. Dalam 

teori creative writing teknik mind mapping dapat diterapkan dalam proses kreatif 

menulis para penulis/pengarang, khususnya pada fase pengolahan ide. Dalam fase 

ini, penulis/pengarang dapat menjabarkan idenya dengan teknik mind mapping  

untuk membentuk elemen-elemen tulisannya (Pranoto, 2011:115).  

Teknik pemetaan pikiran memungkinkan otak menggunakan semua gambar 

dan asosiasinya dalam pola radikal dan jaringan sebagaimana otak dirancang 

seperti yang secara internal selalu digunakan otak, dan anda perlu membiasakan 

diri kembali. Teknik mind mapping merupakan cara termudah untuk 

menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar otak. 

Teknik pemetaan pikiran adalah cara mencatat kreatif, efektif, dan secara harfiah 

akan “memetakan” pikiran-pikiran kita. Teknik pemetaan pikiran bisa 

dibandingkan dengan peta kota. Bagian tengah pemetaan pikiran sama halnya 

dengan pusat kota dan mewakili gagasan terpenting; jalan-jalan protokol yang 

memancar keluar dari pusat kota merupakan pikiran-pikiran utama dalam proses 

berpikir, jalan-jalan atau cabang-cabang sekunder merupakan pikiran sekunder 

(Buzan 2013:4). 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pemetaan 

pikiran (mind mapping) merupakan teknik mencatat kreatif imajinatif dengan citra 

visual dan prasarana grafis lainnya untuk memetakan pikiran sehingga dapat 

membentuk kesan. 
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2.2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Teknik Pemetaan Pikiran (Mind 

Mapping) 

 

Buzan (2013:110) mengemukakan beberapa manfaat atau kelebihan 

pemetaan pikiran (mind map), diantaranya sebagai berikut: (1) meningkatkan 

kecepatan berpikir, (2) memberi kelenturan yang tak terbatas, (3) menjelajah jauh 

dari pemikiran tempat ide-ide orisinal menunggu. 

Selain memiliki kelebihan,, teknik pemetaan pikiran juga mempunyai 

kekurangan. Kekurangan teknik ini adalah apabila terdapat siswa yang tidak 

menyukai menggambar dan mewarnai, maka mereka cenderung akan merasa 

bosan (Muhibullah, 2011:31).    

2.2.6 Penerapan Model Think Pair Share dan Teknik Pemetaan Pikiran dalam 

Pembelajaran Menulis Rangkuman Bacaan Ilmu Pengetahuan Populer 

Model think pair share cocok diterapkan untuk membantu 

mengungkapkan pikiran yang ada dalam otaknya, meningkatkan sikap bekerja 

sama, mengembangkan pikirannya, serta dapat memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran (Hamdayana, 2014:202). Model think pair share sangat cocok 

untuk menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer. Model think pair 

share bertujuan untuk membantu siswa dalam mengungkapkan pikiran yang 

ada dalam otaknya, meningkatkan sikap kerja sama, dan siswa dapat 

mengembangkan pikirannya, serta dapat memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk lebih berpikir lama dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu, model 

pembelajaran think pair share juga membantu siswa menjadi aktif dalam 
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pembelajaran dan membantu satu sama lain. Presentasi hasil kelompok akan 

mendorong siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara integratif.  

Teknik pemetaan pikiran ini cocok digunakan dalam pembelajaran 

menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer. Bagian yang paling 

sulit dalam menulis adalah mengetahui hal apa yang akan ditulis dan 

bagaimana memulainya. Teknik pemetaan pikiran menjadikan sebuah tema 

yang dijabarkan dalam ranting-ranting yang lain sehingga menjadi 

pengembang gagasan dalam menulis.  

Secara aplikatif, implementasi model think pair share dan teknik 

pemetaan pikiran pada pembelajaran menulis rangkuman sebagai berikut:  

(1) siswa menerima informasi tentang penyampaian pendahuluan yaitu dengan 

apersepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran,  

(2) siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi mneulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer,  

(3) guru mengondisikan siswa untuk berdiskusi dengan teman sebaya kemudian 

menjelaskan tujuan dan peraturan diskusi yaitu dengan model think pair 

share,  

(4) guru mengajukan pertanyaan awal/permasalahan,  

(5) siswa memperhatikan pemodelan (contoh hasil rangkuman) yang disajikan 

oleh guru,  

(6) siswa membaca bacaan ilmu pengetahuan populer secara intensif kemudian 

menyusun kerangka tulisan pada sebuah kertas,  
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(7) siswa mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat pada bacaan yang telah 

dibaca,  

(8) siswa mengerjakan LKS/menulis rangkuman dengan pemetaan pikiran 

secara mandiri (think). Kerangka tulisan yang telah dibuat dihiasi dengan 

gambar dan warna agar menarik sehingga dapat menggali ide dan pikiran 

siswa setelah membaca bacaan yang telah dibaca sebelumnya,  

(9) siswa membentuk kelompok 2 orang (pair). Dalam berpasangan ini 

berpasangan dengan teman sebangku,  

(10) siswa saling memberi masukan terhadap hasil rangkuman dan hasil 

pemetaan pikiran (share). Pada proses share atau bertukar pikiran dapat 

mendiskusikan mengenai apa yang telah dirangkum, bisa berdiskusi 

mengenai isi tulisan, kejelasan tulisan, dan lain sebagainya yang terkait 

dengan kaidah penulisan rangkuman,  

(11) guru menerapkan waktu tunggu dan mengontrol setiap tahapan dalam model 

think pair share dan teknik pemetaan pikiran, (10) setelah berdiskusi berdua 

dengan teman sebangkunya, guru memandu diskusi untuk saling berbagi 

antarkelompok dalam kelas supaya tercipta suasan kelas yang aktif yang 

dapat memberi masukan terhadap hasil rangkuman yang telah dibuat, dan  

(12) selama proses belajar mengajar berlangsung, guru selalu memantau setiap 

kegiatan siswa sekaligus sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru membantu 

siswa saat mengalami kesulitan. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis rangkuman merupakan keterampilan siswa yang 

mendasar yaitu keterampilan untuk mengekspresikan diri dengan 

menggunakan bahasa tulis. Keterampilan menulis lebih sulit dikuasai siswa 

karena keterampilan menulis menghendaki penggunaan berbagai untuk 

kebahasaan dan unsur nonkebahasaan dalam penyusunan sebuah tulisan.  

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa keterampilan menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer pada siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 39 Semarang masih rendah dan belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh metode dan teknik yang 

digunakan guru kurang sesuai dengan kompetensi dasar sehingga suasana kelas 

kelas yang kurang kondusif dan efektif untuk pembelajaran yang akhirnya 

berdampak pada pemahaman siwa. Siswa menjadi malas dan kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran menulis rangkuman. Metode dan 

teknik pembelajaran kurang sesuai tersebut sangat berpengaruh terhadap 

keterampilan siswa dalam menulis. Kecenderungan cara mengajar guru selama 

ini hanya menyampaikan materi tanpa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan sendiri materi sesuai dengan pemahamannya. Teori 

memang diperlukan, tetapi praktik menulis langsung merupakan tujuan dasar 

dalam pembelajaran menulis sebenarnya.  

Selain hal tersebut, faktor lain yang turut memengaruhi belum 

tercapainya kompetensi menulis di sekolah juga dipengaruhi oleh siswa, di 

antaranya: (1) siswa kurang apresiatif terhadap pembelajaran menulis, (2) hasil 
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rangkuman siswa yang kurang sesuai dengan kaidah penulisan rangkuman, dan 

(3) kebiasaan siswa mengulang kesalahan pada saat menulis rangkuman saat 

berada di sekolah dasar yang dianggap sudah biasa. 

Munculnya permasalahan tersebut mendorong untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas.  Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua 

siklus. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahap, yaitu tahap perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum dilakukan penelitian dengan model 

think pair share melalui teknik pemetaan pikiran, terlebih dahulu menghimpun 

data awal berupa data tes keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer. Data tersebut didapatkan dari kegiatan prasiklus yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal keterampilan menulis 

rangkuman siswa sebelum menggunakan model think pair share. Dari 

penjelasan tersebut, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah apabila 

siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran think 

pair share melalui teknik pemetaan pikiran, maka keterampilannya dapat 

meningkat dan mengubah perilaku siswa menjadi lebih positif  dan aktif pada 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang selama mengikuti pembelajaran 

menulis rangkuman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research). Penelitian tindakan kelas (PTK) 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan guru, sejak disusunnya 

suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam 

kelas yang berupa kegiatan pembelajaran untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan (Subyantoro, 2012:12). Desain 

penelitian tindakan kelas ini menggunakan rancangan penelitian 

model Kurt Lewin. Pelaksanaan penelitian ini terdapat dua siklus, 

yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu 

(1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Siklus 

penelitian yang dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

           

          

 

 

 

Bagan 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas Kurt Lewin 

(Subyantoro, 2012:12) 
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Pada tahap refleksi awal guru mengkaji penemuan dalam 

observasi selama prasiklus. Dari kegiatan refleksi awal ditemukan 

beberapa kelemahan khususnya dalam pembelajaran menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer di sekolah yang perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki. Observasi awal dilakukan sebelum guru 

melakukan tindakan siklus I dan siklus II. Observasi awal berguna 

untuk memberi gambaran awal proses pembelajaran di dalam kelas 

serta kesulitan yang dialami oleh siswa. Guru sebaiknya dapat 

mengenali karakteristik siswa, sehingga penelitian dapat berjalan 

seperti yang diharapkan. 

Perencanaan pada siklus dibagi menjadi dua yaitu 

perencanaan umum dan perencanaan khusus. Perencanaan umum 

mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan penelitian 

tindak,kan kelas. Perencanaan khusus adalah rangcangan 

pembelajaran dari siklus ke siklus. Perencanaan umum meliputi 

strategi pembelajaran yang diterapkan, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dan  materi pembelajaran.  

Penerapan pembelajaran yang benar merupakan wujud nyata 

dari pelaksanaan pembelajaran. Tindakan yang dilakukan guru adalah 

membelajarkan siswa pada keterampilan yang diteliti dengan strategi 

yang diterapkan. Pada tahap ini, dibutuhkan peran aktif siswa dan 

guru agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik. 
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Observasi ini dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Pada tahap ini dipusatkan pada proses dan hasil 

pembelajaran beserta segala hal yang melingkupinya. Observasi 

dilakukan terhadap perilaku siswa saat pembelajaran. Pada tahap 

akhir guru mengadakan refleksi untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran. Kegiatan refleksi ini juga berfungsi 

sebagai acuan perencanaan ulang siklus berikutnya.  

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan siklus I dilakukan dalam empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut pemaparan 

mengenai empat hal tersebut. 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Tahap perencanaan dilakukan sebagai upaya memecahkan masalah 

yang ditemukan pada refleksi awal. Dengan adanya perencanaan, 

tindakan pembelajaran yang dilakukan dapat lebih terarah dan 

sistematis. Kegiatan awal yang dipersiapkan pada tahap ini adalah 

merencanakan segala hal yang perlu dilakukan pada tahap tindakan. 

Kegiatan awal tersebut meliputi: (1) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer, 

(2) menyiapkan instrumen tes dan nontes penelitian berupa lembar 

kerja siswa, rubrik penilaian, pedoman observasi, pedoman 

wawancara, pertanyaan jurnal siswa dan jurnal guru, serta pedoman 
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dokumentasi foto, dan (3) melakukan koordinasi dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia mengenai penelitian yang dilakukan.  

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung. Tindakan yang dilakukan secara garis 

besar adalah pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer melalui model think pair share melalui teknik 

pemetaan pikiran. Pada proses tindakan terdapat kegiatan yang harus 

dilakukan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 

Kegiatan pertama diawali dengan pendahuluan. Pada kegiatan 

pendahuluan guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran, kemudian saling tanya jawab tentang pengalaman 

siswa yang berhubungan dengan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat yang 

diperoleh dari pembelajaran menulis rangkuman. Selain itu, guru juga 

menjelaskan indikator yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran.  

Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran serta segala sesuatu mengenai 

model think pair share. Hal tersebut bertujuan agar siswa tahu 

bagaimana arah kegiatan dan tahu bagaimana mereka harus 

bertindak. Dalam penerapan model think pair share terdiri atas tiga 

tahap, yaitu berpikir (think), berpasangan (pair), dan berbagi (share). 
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Aktivitas masing-masing tahap tersebut dijelaskan dalam penjabaran 

berikut ini.  

Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap berpikir (think). 

Siswa diarahkan untuk membaca bacaan ilmu pengetahuan populer 

dengan seksama. Kegiatan membaca bacaan tersebut mempunyai 

peran supaya siswa mulai berpikir mengenai isi kemudian dilanjutkan 

dengan mencatat pokok pikiran yang terdapat pada bacaan ilmu 

pengetahuan populer. Selanjutnya, siswa membuat pemetaan pikiran 

pada LK dari bacaan yang telah dibaca. Siswa menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer. Pada tahapan ini siswa diharapkan 

dapat berpikir secara individu untuk mendapatkan pengetahuan dan 

mengerjakan tugas menulis rangkuman. 

Tahap kedua dalam pembelajaran ini adalah tahap 

berpasangan (pair). Pada tahap ini, siswa membentuk kelompok 

dengan teman sebangkunya. Pada saat berpasangan inilah siswa boleh 

menentukan siapa pasangannya. Selama tahap berpasangan siswa 

saling menukarkan hasil rangkuman bacaan ilmu pengetahuan 

populer dan pemetaan pikiran dengan pasangannya masing-masing. 

Pada tahap ini, guru mengecek siswa yang sudah dan belum 

berkelompok. Apabila semua siswa telah berkelompok, maka 

dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya.  

Tindakan selanjutnya adalah atau tahap ketiga yang dilakukan 

dalam pembelajaran menggunakan model think pair share adalah 
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tindakan tahap share (berbagi) yang melatih siswa untuk dapat saling 

bertukar pendapat mengenai hasil karya menulis rangkuman yang 

telah mereka kerjakan. Setiap siswa saling memberi masukan 

terhadap hasil rangkuman dan pemetaan pikiran antarteman dalam 

satu kelompok. Beberapa siswa mempresentasikan hasil menulis 

rangkuman dan siswa lain mengapresiasinya dengan memberi 

tanggapan terhadap rangkuman yang dipresentasikan. Selanjutnya, 

guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung.  

Kegiatan terakhir dalam pembelajaran menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer dengan model think pair share 

melalui teknik pemetaan pikiran adalah penutup. Kegiatan penutup 

siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya, siswa 

menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran 

berikutnya. 

3.1.1.3 Observasi 

Pengamatan atau observasi ini dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini kegiatan dipusatkan pada 

proses dan hasil pembelajaran beserta segala hal yang melingkupinya. 

Perilaku tersebut diamati dan disesuaikan berdasarkan dampak 

instruksional dan dampak pengiring dalam model think pair share. 

Observasi terhadap perilaku positif dan negatif siswa dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang diamati 
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dalam observasi adalah (1) siswa antusias dalam merespon 

pembelajaran yang memberikan dampak sikap meningkatkan 

apresiasi terhadap suatu karya, (2) siswa aktif bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru yang memberikan dampak lancar komunikasi 

menghargai pendapat orang lain, (3) siswa aktif dalam mengerjakan 

tugas menulis rangkuman (think) yang memberikan dampak gemar 

membaca, (4) siswa berpartisipasi aktif dalam kerja sama kelompok 

(pair) yang memberikan dampak sikap menghargai pendapat orang 

lain, (5) siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi (share) 

yang memberikan dampak aktif berdiskusi. Sementara itu, perilaku 

negatif adalah perilaku yang berlawanan dengan aspek positif 

tersebut.  

 Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran tersebut, 

dilanjutkan dengan pemberian jurnal siswa. Jurnal tersebut berisi 

pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, kesan, dan saran siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Observasi melalui 

data ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa selama proses 

pembelajaran. Data observasi pada siklus I ini digunakan sebagai 

evaluasi guru agar bisa memberikan konsep pembelajaran yang lebih 

baik dan menarik pada siklus selanjutnya.  

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini 

dilakukan sebagai upaya menelaah segala hal yang telah terjadi pada 
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tahap tindakan. Hasil refleksi ini digunakan sebagai bahan masukan 

dalam menetapkan langkah selanjutnya.  

Berdasarkan hasil analisis data tes dan nontes pada siklus I, 

diperoleh hasil refleksi aktivitas dan hasil kegiatan siswa dalam 

pembelajan menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer 

menggunakan model think pair share dengan teknik pemetaan kurang 

mencapai target. Hasil yang positif dari siklus I dipertahankan pada 

siklus II, Adapun hasil negatif diperbaiki pada tindakan siklus II, 

sehingga hasil pembelajaran selanjutnya dapat lebih baik dari siklus I. 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Pada proses tindakan siklus II, langkah-langkah yang 

ditempuh hampir sama seperti siklus I. Siklus II hanya 

menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan pada siklus I. Proses 

tindakan siklus II terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut ini  pemaparan mengenai 

empat hal tersebut.  

3.1.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus II, guru memperlajari hasil 

refleksi tindakan pertama dan menggunakannya sebagai masukan 

pada tindakan siklus II. Adapun rencana tindakan yang dilaksanakan 

pada siklus II meliputi memperbaki kekurangan pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik mengajar 
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yang masih dianggap lemah untuk mencapai perbaikan, sedangkan 

kelebihan pada siklus I dipertahankan dan ditingkatkan pada siklus II.  

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II adalah penyempurnaan tindakan pada 

siklus I. Kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam tindakan 

siklus I diperbaiki pada tindakan dalam siklus II. Pada tahap ini guru 

memaparkan kesalahan dan kekurangan siswa saat menulis 

rangkuman. Hal tersebut dilakukan agar siswa lebih memahami 

kekurangan terhadap rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer 

yang telah dibuat pada siklus I. selanjutnya, guru mengarahkan dan 

membimbing siswa agar dapat menulis dengan baik, sehingga 

kesalahan dan kekurangan pada tahap sebelumnya dapat berkurang.  

Kegiatan pertama diawali dengan pendahuluan. Pada kegiatan 

pendahuluan guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran, kemudian saling tanya jawab tentang pengalaman 

siswa yang berhubungan dengan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat yang 

diperoleh dari pembelajaran menulis rangkuman. Selain itu, guru juga 

menjelaskan indikator yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran.  

Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran serta segala sesuatu mengenai 

model think pair share. Hal tersebut bertujuan agar siswa tahu 

bagaimana arah kegiatan dan tahu bagaimana mereka harus 
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bertindak. Dalam penerapan model think pair share terdiri atas tiga 

tahap, yaitu berpikir (think), berpasangan (pair), dan berbagi (share). 

Aktivitas masing-masing tahap tersebut dijelaskan dalam penjabaran 

berikut ini.  

Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap berpikir (think). 

Siswa diarahkan untuk membaca bacaan ilmu pengetahuan populer 

dengan seksama. Kegiatan awal yang dilakukan siswa adalah 

mencatat pokok pikiran yang terdapat pada bacaan ilmu pengetahuan 

populer. Selanjutnya, siswa membuat pemetaan pikiran pada LK dari 

bacaan yang telah dibaca. Siswa menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer. Pada tahapan ini siswa diharapkan dapat 

menemukan dan membangun pengetahuan secara individu mengenai 

konsep menulis rangkuman dengan teknik pemetaan pikiran. 

Tahap kedua dalam pembelajaran ini adalah tahap 

berpasangan (pair). Pada tahap ini, siswa membentuk kelompok 

dengan teman sebangkunya. Pada saat berpasangan inilah siswa boleh 

menentukan siapa pasangannya. Selama tahap berpasangan siswa 

saling menukarkan hasil rangkuman bacaan ilmu pengetahuan 

populer dan pemetaan pikiran dengan pasangannya masing-masing. 

Tindakan selanjutnya adalah atau tahap ketiga yang dilakukan 

dalam pembelajaran menggunakan model think pair share adalah 

tindakan tahap berbagi yang melatih siswa untuk dapat saling 

bertukar pendapat mengenai hasil karya menulis rangkuman yang 
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telah mereka kerjakan. Setiap siswa saling memberi masukan 

terhadap hasil rangkuman dengan pemetaan pikiran antar teman 

dalam satu kelompok. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan  

hasil diskusinya di depan kelas.  

Kegiatan terakhir dalam pembelajaran menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer dengan model think pair share 

melalui teknik pemetaan pikiran adalah penutup. Kegiatan penutup 

Siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran. 

Selanjutnya, siswa mendengarkan umpan balik dan penguatan dari 

guru mengenai pembelajaran dan menyimak informasi mengenai 

rencana tindak lanjut pembelajaran berikutnya. 

3.1.2.3 Observasi 

 Observasi yang dilakukan pada siklus II sama dengan observasi yang 

dilakukan dengan penelitian siklus I. Pengamatan atau observasi ini 

dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada tahap 

ini kegiatan dipusatkan pada proses dan hasil pembelajaran beserta 

segala hal yang melingkupinya. Perilaku tersebut diamati dan 

disesuaikan berdasarkan dampak instruksional dan dampak pengiring 

dalam model think pair share. Observasi terhadap perilaku positif dan 

negatif siswa dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang diamati dalam observasi adalah (1) siswa antusias 

dalam merespon pembelajaran yang memberikan dampak sikap 

meningkatkan apresiasi terhadap suatu karya, (2) siswa aktif bertanya 



64 

 

 

 

dan menjawab pertanyaan guru yang memberikan dampak lancar 

komunikasi menghargai pendapat orang lain, (3) siswa aktif dalam 

mengerjakan tugas menulis rangkuman (think) yang memberikan 

dampak gemar membaca, (4) siswa berpartisipasi aktif dalam kerja 

sama kelompok (pair) yang memberikan dampak sikap menghargai 

pendapat orang lain, (5) siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan 

presentasi (share) yang memberikan dampak aktif berdiskusi. 

Sementara itu, perilaku negatif adalah perilaku yang berlawanan 

dengan aspek positif tersebut. 

 Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran tersebut, 

dilanjutkan dengan pemberian jurnal siswa. Jurnal tersebut berisi 

pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, kesan, dan saran siswa 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Observasi melalui 

data ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa selama proses 

pembelajaran. 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Kegiatan refleksi 

yang dilakukan dalam siklus II digunakan untuk mengetahui 

peningkatan serta perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran 

menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan 

model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran.   
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3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis rangkuman 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 Semarang. Penentuan subjek 

penelitian ini disebabkan karena berdasar hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan kepada guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia mengungkapkan rendahnya keterampilan menulis 

rangkuman. Hal ini yang dibuktikan dengan nilai menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer masih di bawah nilai kriteria 

ketuntasan minimal pada prasiklus, sehingga perlu adanya perlakuan 

khusus dalam pembelajaran. Indikator kurang terampilnya siswa 

dalam menulis rangkuman yang tampak pada hasil rangkuman siswa 

yang kurang sesuai dengan kaidah penulisan rangkuman yang baik. 

Kaidah penulisan rangkuman yang baik meliputi isi rangkuman dan 

penggunaan bahasa. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat penelitian ini meliputi variabel terikat 

dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

keterampilan menulis rangkuman, sedangkan variabel bebasnya 

adalah proses penggunaan model think pair share melalui teknik 

pemetaan pikiran. Proses penggunaan model ini mengarahkan siswa 

untuk dapat menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer 

dengan langkah-langkah yang telah didesain sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran. Dengan penggunaan model tersebut diharapkan dapat 
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memacu siswa untuk belajar dan berperan aktif mulai dari proses 

awal pembelajaran, inti pembelajaran, sampai proses akhir 

pembelajaran.  

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Rangkuman Bacaan Ilmu Pengetahuan 

Populer  

Variabel keterampilan menulis rangkuman merupakan suatu 

keterampilan menulis kembali beberapa teks dalam bentuk lebih 

singkat dan hanya menyajikan bagian-bagian penting tanpa 

mengurangi maksud dan isi yang ingin disampaikan dalam karangan 

asli.. Menulis rangkuman yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

bersumber dari kompetensi dasar yang diangkat, yaitu menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer.  Aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam menulis rangkuman adalah kesesuaian isi 

rangkuman dengan teks asal, panjang rangkuman, organisasi isi 

rangkuman, keterpaduan paragraf, kejelasan dan kepadatan, pilihan 

kata, ketepatan penggunaan EYD, serta kerapian dan keterbacaan 

tulisan.  

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan 

dengan menulis rangkuman dijelaskan melalui aspek-aspek penilaian 

yang ada. Aspek penilaian tersebut memuat semua hal yang perlu 

dinilai agar keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer dapat berlangsung baik dan sesuai kaidah. Hasil 

tes menulis berupa rangkuman selanjutnya diklasifikasikan dalam 
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beberapa kategori dan ditentukan apakah skor yang didapat sudah 

mencapai target kriteria ketuntasan minimal yaitu 75.  

3.3.2 Variabel Model Think Pair Share melalui Teknik Pemetaan Pikiran 

Model think pair share merupakan model sederhana dengan 

keuntungan besar. Model think pair share dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang 

siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan 

idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas. 

Selain itu, model think pair share juga dapat memperbaiki rasa 

percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kelas. Model think pair share terdiri dari tiga tahapan yaitu 

think (berpikir), pair (berpasangan), dan share (berbagi).  

Teknik pemetaan pikiran merupakan cara yang mudah 

merangkum suatu pelajaran yang memiliki suatu topik dengan cara 

membuat peta pikiran, berbentuk diagram pohon, menuliskan tema 

atau topik di tengah kertas kemudian menuliskan kata-kata kunci 

pada caban-cabang tema tersebut. Kata kunci merupakan kata-kata 

tertentu atau kata-kata inti. Melalui kata-kata kunci yang dipilih 

seperti diagram atau cabang-cabang pohon, informasi akan mudah 

diterima otak.  

Tahap pertama yaitu berpikir (think), siswa diarahkan untuk 

membaca bacaan ilmu pengetahuan populer dengan seksama. 

Kegiatan awal yang dilakukan siswa adalah mencatat pokok pikiran 
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yang terdapat pada bacaan ilmu pengetahuan populer. Selanjutnya, 

siswa membuat pemetaan pikiran pada LK dari bacaan yang telah 

dibaca. Siswa menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer. 

Pada tahapan ini siswa diharapkan dapat menemukan dan 

membangun pengetahuan secara individu mengenai konsep menulis 

rangkuman dengan teknik pemetaan pikiran. 

Tahapan selanjutnya adalah tahap berpasangan (pair), tahapan 

ini mengharuskan siswa untuk dapat membentuk kelompok dengan 

teman sebangkunya yang berjumlah dua orang. Pada tahap ini guru 

juga memberikan waktu kepada mereka untuk menukarkan hasil 

rangkuman dan pemetaan pikiran. 

Tahapan terakhir merupakan tahap berbagi (share), pada 

tahap ini melatih siswa untuk dapat saling bertukar pendapat 

mengenai hasil karya menulis rangkuman yang telah mereka 

kerjakan. Setiap siswa saling memberi masukan terhadap hasil 

rangkuman dengan pemetaan pikiran antar teman dalam satu 

kelompok. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan  hasil 

diskusinya di depan kelas. 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini ada dua, yaitu indicator 

data kuantitatif dan indikator data kualitatif. Indikator data kuantitatif 

penelitian ini adalah ketercapaian target kriteria ketuntasan minimal 

siswa 75% atau mencapai nilai 75 dengan jumlah siswa minimal 75% 
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dari jumlah keseluruhan. Indikator data kualitatif penelitian ini adalah 

adanya perubahan sikap siswa dalam pembelajaran. Perubahan sikap 

tersebut meliputi (1) siswa antusias dalam merespon pembelajaran 

yang memberikan dampak sikap meningkatkan apresiasi terhadap 

suatu karya, (2) siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru 

yang memberikan dampak lancar komunikasi menghargai pendapat 

orang lain, (3) siswa aktif dalam mengerjakan tugas menulis 

rangkuman (think) yang memberikan dampak gemar membaca, (4) 

siswa berpartisipasi aktif dalam kerja sama kelompok (pair) yang 

memberikan dampak sikap menghargai pendapat orang lain, (5) siswa 

aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi (share) yang memberikan 

dampak aktif berdiskusi.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Data yang dihimpun peneliti berasal dari berbagai instrumen. 

Guru menggunakan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes 

digunakan untuk mengetahui kemampuan menulis rangkuman oleh 

siswa, sedangkan bentuk instrumen nontes dalam penelitian ini 

adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, 

dan dokumentasi foto yang digunakan untuk mengetahui perubahan 

tingkah laku siswa.  

3.5.1 Instrumen Tes 

Dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes yang 

dilakukan sebanyak dua kali. Tes ini dijadikan sebagai tolok ukur 
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peningkatan keberhasilan siswa dalam menulis rangkuman bacaan 

ilmu pengetahuan populer dengan model think pair share melalui 

teknik pemetaan pikiran. Tes menulis rangkuman berupa lembar kerja 

siswa berisi perintah untuk menulis rangkuman yang sudah 

disesuaikan dengan latihan menulis rangkuman. Hasil tes berupa 

tulisan tangan hasil rangkuman siswa yang sesuai dengan kriteria atau 

aspek yang telah ditentukan. Aspek penilaian tersebut dapat diketahui 

dari tabel pedoman penilaian menulis rangkuman berikut ini. 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Rangkuman Bacaan 

Ilmu Pengetahuan Populer 

N

o 

Aspek penilaian Rent

an

g 

sk

or  

(S

) 

B

o

b

o

t

 

(

B

) 

N

i

l

a

i

 

(

S

 

X

 

B

) 

1 2 3 4 5   

1 

 

Isi rangkuman 

a. Kesesuaian isi rangkuman 

dengan teks asal  

b. Panjang rangkuman 

      

3 

 

4



71 

 

 

 

c. Organisasi isi rangkuman  

3 

3 

5 

2 Penggunaan 

bahasa 

a. Kepaduan paragraf  

b. Kejelasan dan kepadatan 

kalimat  

c. Pilihan kata  

d. Ketepatan penggunaan 

EYD 

      

3 

2 

2 

2 

 

4

5 

3 Kerapian dan 

keterbacaan 

tulisan 

     2 1

0 

Jumlah  1

0

0 

 

Tabel 3.1 menunjukkan aspek-aspek yang digunakan sebagai 

acuan penilaian keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer. Masing-masing aspek tersebut dapat bernilai 

skor 1 sampai 5, sedangkan bobot yang diberikan tidak sama.  

Dari skor yang telah didapatkan, selanjutnya dikalikan dengan 

bobot masing-masing aspek. Hasil akhir perkalian skor dan bobot 

tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai akhir. Nilai akhir 

yang didapatkan siswa dapat dikategorikan dalam beberapa kriteria 
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yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nilai 

ketuntasan minimal dalam keterampilan menulis rangkuman ini 

ditetapkan pada angka 75. Rentang nilai yang ditentukan dapat dilihat 

pada tabel berikut.  

Tabel 3.2 Kategori Penilaian Menulis Rangkuman Bacaan Ilmu 

Pengetahuan Populer   

 

No Rentang 

Nilai 

Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2 75-84 Baik 

3 65-74 Cukup 

4 55-64 Kurang 

5 0-54 Sangat Kurang 

 

Tabel 3.2 menunjukkan kategori penilaian berdasarkan nilai 

akhir. Nilai minimal yang harus diperoleh siswa agar dapat lulus telah 

disebutkan, yaitu 75. Nilai tersebut termasuk dalam kategori baik. 

Jika nilai siswa kurang dari 75, maka siswa tersebut belum dapat 

dikatakan tuntas dalam pembelajaran menulis rangkuman bacaan 

ilmu pengetahuan populer.  

3.5.2 Instumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan untuk mengetahui aktivitas 

siswa, kesan, pesan siswa terhadap pembelajaran dan proses kegiatan 
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belajar mengajar. Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, 

lembar jurnal, dan dokumentasi foto. 

3.5.2.1 Pedoman Observasi  

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati perilaku 

siswa selama proses pembelajaran (Sugiono, 2012:35). Perilaku 

tersebut diamati dan disesuaikan berdasar dampak instruksional dan 

dampak pengiring dalam model think pair share. Aspek-aspek yang 

diamati dalam observasi adalah (1) siswa antusias dalam merespon 

pembelajaran (2) siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru 

(3) siswa aktif dalam mengerjakan tugas menulis rangkuman (think) 

(4) siswa berpartisipasi aktif dalam kerja sama kelompok (pair) (5) 

siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi (share). Sementara 

perilaku negatif adalah perilaku yang berlawanan dengan aspek 

perilaku positif tersebut. Perilaku tersebut diamati dan dicatat dengan 

cara memberikan tanda cek (√) pada kolom pengamatan. 

3.5.2.2 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa 

sebagai respondennya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada bertujuan 

untuk memperoleh data tentang respon siswa terhadap materi 

keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer 

(Margono, 2005:45). Aspek yang digunakan dalam pedoman 
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wawancara antara lain mengenai tanggapan siswa terhadap materi 

pelajaran dan kesulitn siswa dalam pembelajaran menulis rangkuman. 

3.5.2.3 Lembar Jurnal  

Lembar jurnal yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

dua macam yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut 

berisi ungkapan perasaan siswa dan guru selama pembelajaran 

menulis rangkuman bacaan ilmu oengetahuan populer dengan model 

think pair share melalui teknik pemetaan pikiran.  

Jurnal siswa digunakan untuk mendapatkan data tentang 

respon siswa sebagai subjek penelitian selama proses pembelajaran 

(Arikunto, 2010:55). Siswa memberikan respon positif atau negatif 

terhadap pembelajaran menulis rangkuman dengan model think pair 

share, sedangkan lembar jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan 

guru mengenai kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung.  

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan berupa gambar (foto) yang 

diambil pada saat proses pembelajaran menulis rangkuman. 

Penggunaan dokumen tersebut dimaksudkan untuk memeroleh potret 

aktivitas atau perilaku siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dalam bentuk gambar. 

Dokumentasi foto memperkuat bukti serta analisis penelitian 

dalam setiap siklusnya, sehingga pembahasan menajdi lebih jelas dan 

lengkap. Selain itu, data yang diambil melalui dokumentasi foto 
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tersebut memperjelas data yang lain, yang hanya terdeskripsi melalui 

tulisan dan angka. Sebagai data penelitian, hasil dan dokumentasi ini 

selanjutnya dideskripsikan sesuai keadaan yang ada dan dipadukan 

dengan data-data yang lain. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk 

mengetahui keterampian siswa dalam menulis rangkuman setelah 

mengikuti pembelajaran dengan model think pair share melalui 

teknik pemetaan pikiran, sedangkan teknik nontes digunakan untuk 

mengetahui perubahan sikap dan perilaku siswa setelah diadakan 

pembelajaran dengan model think pair share melalui teknik pemetaan 

pikiran.  

3.6.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes 

yang dilakukan sebanyak dua kali. Tes ini dijadikan sebagai pengukur 

peningkatan keberhasilan siswa dalam menulis rangkuman dengan 

model think pair share. Tes menulis rangkuman merupakan lembar 

kerja siswa yang berisi perintah untuk menulis rangkuman. Hasil tes 

berupa tulisan rangkuman yang sudah sesuai dengan kriteria.  
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3.6.2 Teknik Nontes 

 Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, lembar jurnal, dan dokumentasi foto. 

Berikut pemaparan tentang teknik nontes. 

3.6.2.1 Observasi 

Pada penelitian ini observasi dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

sikap dan perilaku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. Aspek-aspek yang diamati dalam observasi adalah (1) 

siswa antusias dalam merespon pembelajaran, (2) siswa aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan guru, (3) siswa aktif dalam 

mengerjakan tugas menulis rangkuman (think), (4) siswa 

berpartisipasi aktif dalam kerja sama kelompok (pair), dan (5) siswa 

aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi (share). 

 

3.6.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan siswa yang mendapatkan nilai 

tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara dilakukan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui respon siswa serta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh 

siswa. Guru melakukan wawancara pada tiap siklus, dengan siswa 

yang berbeda. Siswa yang diwawancarai terdiri atas satu siswa dari 

masing-masing kategori nilai yang didapat.  
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3.6.2.3 Jurnal 

 Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, 

yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi 

ungkapan perasaan siswa dan guru selama pembelajaran menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer dengan model think 

pair share melalui teknik pemetaan pikiran.  

 Jurnal siswa digunakan untuk mendapatkan data tentang respon siswa 

sebagai subjek penelitian selama proses pembelajaran. Siswa 

memberikan respon positif atau negatif terhadap pembelajaran 

menulis rangkuman dengan model think pair share, sedangkan 

lembar jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru mengenai 

kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.6.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto dilakukan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Pengambilan foto mengacu pada beberapa kegiatan 

yaitu (1) aktivitas awal pembelajaran yaitu guru menyampaikan 

apersepsi, (2) aktivitas siswa membaca bacaan ilmu pengetahuan 

populer, (3) aktivitas siswa tanya jawab, (4) aktivitas mengerjakan 

tugas (thinking), (5) aktivitas mengelompokkan siswa secara 

berpasangan (pair), (6) aktivitas siswa ketika berdiskusi (share), (7) 

aktivitas guru berkeliling mengecek keseriusan siswa dalam 

berdiskusi, (8) aktivitas siswa mempresentasikan hasil diskusi dan 
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guru menyimpulkan pembelajaran, dan (9) aktivitas siswa mengisi 

jurnal. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data 

dijelaskan sebagai berikut.  

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

 Teknik analisis data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data 

yang diperoleh dari tes secara tertulis. Hasil analisis data secara 

kuantitatif dihitung secara persentase dengan langkah sebagai berikut: 

(1) merekap nilai yang diperoleh siswa, (2) menghitung nilai 

kumulatif dari tugas-tugas yang ada, (3) menghitung nilai rata-rata, 

dan (4) menghitung persentase.  

Hasil perhitungan kemampuan menulis rangkuman dari 

masing-masing siklus diperbadingkan, yaitu antara siklus I dan siklus 

II. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai persentase 

peningkatan kemampuan menulis rangkuman dengan model think 

pair share melalui teknik pemetaan pikiran.  

Persentase nilai dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

NP= NK  × 100% 

        R 

Keterangan: 

NP : nilai dalam presentase 

NK : nilai kumulatif 

R : jumlah responden 
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3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif dipakai untuk menganalisis data 

kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil nontes, yaitu observasi, 

angket, wawancara, jurnal, dan dokumantasi foto. Hasil analisis data 

observasi memberikan gambaran siswa yang mendapatkan nilai 

kurang apakah siswa yang mendapatkan nilai tinggi juga berperilaku 

positif. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi foto yang 

mendukung. Dari data wawancara dapat diketahui kesulitan apa saja 

yang dialami siswa dalam pembelajaran menulis rangkuman bacaan 

ilmu pengetahuan populer. Selain itu, pedoman wawancara dapat 

diketahui bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

Sementara itu, data yang berupa foto digunakan sebagai bukti 

otentik proses pembelajaran. Data ini dapat memberikan gambaran 

yang jelas terhadap penerapan pembelajaran menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan model think pair 

share dengan teknik pemetaan pikiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas terhadap keterampilan menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan menggunakan model think pair share 

dengan teknik pemetaan pikiran pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 39 

Semarang yang telah dilaksanakan, maka simpulan dari hasil penelitian ini 

sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan 

populer menggunakan model think pair share dengan teknik 

pemetaan pikiran secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, 

melalui tahap sintakmatik secara runtut sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak dua siklus. 

Selama pembelajaran siklus I ditemukan beberapa kekurangan. 

Kekurangan tersebut dicatat, kemudian diberikan tindak lanjut pada 

pembelajaran siklus II. Pada siklus I hasil yang berupa perubahan ke 

arah positif. Kekurangan yang ada pada siklus I telah ditindaklanjuti 

sehingga pada siklus II proses pembelajaran berjalan dengan baik 

sesuai dengan perencanaan yang dibuat. 

2) Selama mengikuti pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer menggunakan model think pair share dengan 

teknik pemetaan pikiran, terjadi perubahan perilaku siswa. Perubahan 

yang diketahui dari hasil observasi menunjukkan peningkatan pada 
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kegiatan antusias siswa dalam merespon pembelajaran yang 

menunjukkan peningkatan sebesar 21,88%, keaktifan siswa dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan guru mengalami peningkatan 

sebesar 15,63%, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas menulis 

rangkuman dengan teknik pemetaan pikiran (think) mengalami 

peningkatan sebesar 15,63%, keterlibatan siswa dalam kerja sama 

kelompok (pair) mengalami peningkatan sebesar 18,75%, dan 

keaktifan siswa dalam kegiatan presentasi (share) mengalami 

peningkatan sebesar 12,5%. Selain itu, suasana pembelajaran yang 

tercipta dalam setiap langkah pembelajaran lebih kondusif karena 

siswa aktif merespon pembelajaran dan memberikan apresiasi yang 

baik. 

3) Keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer 

menggunakan model think pair share dengan teknik pemetaan 

pikiran, siswa mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi 

pada siklus I ke siklus II sebesar 10,87 (6,8%) yaitu nilai rata-rata 

kelas pada siklus I 74,03 dengan kategori cukup menjadi 84,90 

dengan kategori baik. Dari segi persentase ketuntasan pun meningkat 

sebesar 37,5% dari siklus I sebesar 62,5% pada siklus I menjadi 100% 

pada siklus II. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa model think 

pair share dan teknik pemetaan pikiran dapat meningkatkan 

keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer. 
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Selain itu, model ini dapat memberikan dampak instruksional yang baik 

terhadap siswa yaitu siswa dapat memahami konsep cara menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer dan siswa dapat menulis 

rangkuman dengan baik. Adapun dampak instruksionalnya yaitu 

meningkatkan apresiasi terhadap suatu karya, lancar komunikasi, gemar 

membaca, aktif berdiskusi, dan menghargai pendapat orang lain. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas terhadap keterampilan 

menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan model 

think pair share dengan teknik pemetaan pikiran pada siswa kelas VIIIA 

SMP Negeri 39 Semarang yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat 

disampaikan sebagai berikut. 

1) Bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia hendaknya dapat 

menerapkan model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran 

sebagai alternatif pembelajaran menulis rangkuman. Dalam 

menerapkan model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran, 

guru hendaknya memperhatikan alokasi waktu pada setiap tahap 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Setelah 

dilaksanakan penelitian terhadap keterampilan menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer dengan model think pair share 

melalui teknik pemetaan pikiran pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

39 Semarang, siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut mengalami 
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peningkatan keterampilan menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer.   

2) Bagi siswa hendaknya memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar 

menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer karena dengan 

memiliki kemampuan menulis rangkuman siswa mendapatkan banyak 

manfaat, di antaranya siswa terbiasa untuk menulis berpikir kritis, 

gemar membaca, kemudian berlatih menulis rangkuman yang padat, 

singkat, dan jelas. Selain itu, siswa dalam berlatih menulis rangkuman 

bacaan ilmu pengetahuan populer hendaknya memperhatikan aspek 

kesesuaian isi, organisasi, panjang rangkuman, keterpaduan paragraf, 

jelas dan padat, pilihan kata, ketepatan penggunaan EYD, dan 

kerapian tulisan, sehingga kesulitan yang dihadapi pada saat 

pembelajaran menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer 

dapat diatasi dengan baik.  

3) Bagi peneliti hendaknya melakukan penelitian lanjutan mengenai 

menulis rangkuman bacaan ilmu pengetahuan populer menggunakan 

model think pair share dengan teknik pemetaan pikiran lain yang 

lebih variatif, kreatif, dan inovatif sehingga dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
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      Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SIKLUS I 

Sekolah    : SMP Negeri 39 Semarang 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia  

Kelas/Semester  : VIII/2 

Alokasi waktu   : 4x40 menit (2x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi   

12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, 

slogan/poster 

B. Kompetensi Dasar   

12.1 Menulis rangkuman isi bacaan ilmu pengetahuan  populer 

C. Indikator  

1. Mampu mencatat pokok-pokok isi bacaan ilmu pengetahuan populer 

2. Mampu menyusun kerangka pokok isi bacaan ilmu pengetahuan 

populer 

3. Mampu menulis rangkuman isi bacaan ilmu pengetahuan populer 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis rangkuman isi bacaan ilmu pengetahuan populer. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian menulis rangkuman 

2. Langkah menulis rangkuman  

3. Kaidah menulis rangkuman 

4. Contoh rangkuman 

5. Pengertian bacaan ilmu pengetahuan populer 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Model Think Pair Share 

2. Teknik Pemetaan Pikiran 
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3. Metode/Teknik : tanya jawab, inkuiri, diskusi, pemetaan pikiran, dan 

penugasan 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan  Aktivitas Pembelajaran  Metode/Teknik Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Siswa merespons  salam dan 

pertanyaan dari guru berhubungan 

dengan kondisi dan pembelajaran 

sebelumnya. 

2. Siswa menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

3. Siswa menerima informasi kompetensi, 

materi, tujuan, manfaat, dan langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Tanya jawab 10 menit 

Inti  Thinking (Berpikir) 

4. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi konsep, cara, kaidah 

menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer 

5. Siswa memperhatikan pemodelan 

(contoh rangkuman) yang disajikan 

oleh guru 

6. Siswa menerima informasi petunjuk 

pelaksanaan cara membuat pemetaan 

pikiran 

7. Siswa mempersiapkan alat yang akan 

digunakan untuk membuat pemetaan 

pikiran 

8. Siswa diarahkan untuk membaca 

bacaan ilmu pengetahuan populer 

dengan seksama 

9. Siswa mencatat pokok pikiran yang 

terdapat pada bacaan ilmu pengetahuan 

populer 

10. Siswa menyusun kerangka pokok 

pikiran yang akan ditulis menjadi 

rangkuman 

11. Siswa membuat pemetaan pikiran yang 

dibuat berdasarkan pokok pikiran 

bacaan ilmu pengetahuan populer 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri  

 

 

Penugasan  

 

 

Penugasan  

 

 

Pemetaan 

Pikiran 

60 menit  
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dengan padu 

12. Siswa menulis rangkuman bacaan ilmu 

pengetahuan populer sesuai dengan 

hasil pemetaan pikiran  

Pair (Berpasangan) 

13. Siswa diarahkan untuk membentuk 

kelompok dengan jumlah 2 orang untuk 

duduk berhadapan kemudian siswa 

saling menukarkan hasil rangkuman 

14. Siswa saling menukarkan hasil 

pemetaan pikiran yang telah dibuat 

berdasarkan 

Share (Berbagi)  

15. Siswa saling memberi masukan 

terhadap hasil rangkuman siswa lain 

yang masih dalam satu kelompok 

16. Siswa mempresentasikan dan 

menanggapi hasil diskusinya di depan 

kelas 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Penutup  17. Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pembelajaran 

18. Siswa mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang dialami saat menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan 

populer 

19. Siswa mendengarkan umpan balik dan 

penguatan dari guru mengenai 

pembelajaran  

20. Siswa menyimak informasi mengenai 

rencana tindak lanjut pembelajaran  

Tanya jawab 10 menit  

 

Pertemuan 2 

Kegiatan  Aktivitas pembelajaran  Metode/Teknik  Alokasi 

waktu 

Pendahuluan  1. Siswa merespons  salam dan 

pertanyaan dari guru berhubungan 

dengan kondisi dan pembelajaran 

sebelumnya. 

2. Siswa menerima informasi tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan 

Tanya jawab 10 menit 
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dilaksanakan. 

3. Siswa menerima informasi kompetensi, 

materi, tujuan, manfaat, dan langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Inti  Thinking (Berpikir)  

1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

mengenai materi kaidah menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan 

populer secara lebih mendalam 

2. Siswa menerima informasi tentang 

kriteria penilaian menulis rangkuman 

dengan teknik pemetaan pikiran 

3. Siswa mempersiapkan alat yang akan 

digunakan untuk membuat pemetaan 

pikiran 

4. Siswa menerima kembali hasil 

rangkuman dan pemetaan pikiran yang 

telah dibuat  

5. Siswa mencocokkan hasil rangkuman 

dengan hasil pemetaan pikiran secara 

individu 

6. Siswa memperbaiki pemetaan pikiran 

sesuai dengan bacaan 

7. Siswa menulis rangkuman dan 

membuat pemetaan pikiran kembali 

sesuai bacaan 

Pair (Berpasangan) 

8. Siswa diarahkan untuk membentuk 

kelompok dengan jumlah 2 orang, 

untuk siswa dapat saling menukarkan 

hasil rangkuman yang telah dibuat 

9. Siswa saling menukarkan hasil 

pemetaan pikiran yang telah dibuat 

berdasarkan bacaan yang telah dibaca 

10. Siswa mengisi jawaban pada lembar 

kerja siswa kelompok yang telah 

disediakan 

Share (Berbagi) 

11. Setiap siswa saling memberi masukan 

terhadap hasil rangkuman dengan 

pemetaan pikiran antarteman dalam 

satu kelompok 

12. Setiap kelompok mempresentasikan  

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemetaan 

pikiran 

Penugasan  

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

60 menit  
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hasil diskusinya 

Penutup  13. Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan pembelajaran 

14. Siswa mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang dialami saat menulis 

rangkuman bacaan ilmu pengetahuan 

populer 

15. Siswa mendengarkan umpan balik dan 

penguatan dari guru mengenai 

pembelajaran  

16. Siswa menyimak informasi mengenai 

rencana tindak lanjut pembelajaran  

Tanya jawab 10 menit  

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media:  

1. bacaan ilmu pengetahuan populer yang berjudul “Hindari 

Mengonsumsi Makanan Cepat Saji”,  

2. laptop  

3. LCD 

4. lembar pemetaan pikiran 

5. lembar kerja siswa 

Sumber belajar   

1. Wirajaya, Asep Yudha. 2008. Berbahasa dan Bersastra Indonesia. 

Jakarta: Pusat Perbukuan.  

2. Dalman. 2014. Keterampilan  Menulis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

3. Mulyati, Yeti dkk. 2009. Bahasa Indonesia. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 
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I. Penilaian Pembelajaran 

No Indikator Penilaian Instrumen 

Teknik Bentuk 

1 Mampu 

mencatat 

pokok-

pokok isi 

bacaan 

ilmu 

pengetah

uan 

populer 

Tes 

tertulis  

Uraian  Catatlah butir-

butir pokok yang 

terdapat pada 

bacaan yang telah 

kalian baca! 

2 Mampu 

menyusu

n 

kerangka 

pokok isi 

bacaan 

ilmu 

pengetah

uan 

populer 

Tes 

tertulis  

Uraian  Susunlah pokok-

pokok isi bacaan 

sehingga menjadi 

sebuah kerangka 

rangkuman! 

3 Mampu 

menulis 

rangkuma

n isi 

bacaan 

ilmu 

pengetah

uan 

Tes 

tertulis  

Uraian  Tulislah sebuah 

rangkuman yang 

padu! 
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populer 

 

Rubrik penilaian  

 

N

o 

Aspek penilaian Rent

an

g 

sk

or  

(S

) 

B

o

b

o

t

 

(

B

) 

N

i

l

a

i

 

(

S

 

X

 

B

) 

1 2 3 4 5   

1 

 

Isi rangkuman 

d. Kesesuaian isi rangkuman 

dengan teks asal  

e. Panjang rangkuman 

f. Organisasi isi rangkuman  

      

3 

 

3 

3 

 

 

4

5 

2 Penggunaan 

bahasa 

e. Kepaduan paragraf  

f. Kejelasan dan kepadatan 

      

3 

 

4
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kalimat  

g. Pilihan kata  

h. Ejaan dan tanda baca 

2 

 

2 

2 

5 

3 Kerapian dan 

keterbacaan 

tulisan 

     2 1

0 

Jumlah  1

0

0 

 

Pedoman Penskoran 

N

o

  

As

p

e

k

 

p

e

n

i

l

a

i

a

n 

Kriteria  S

k

o

r

 

(

S

)

  

K

a

t

e

g

o

r

i 

1 Isi    
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r

a

n

g

k

u

m

a

n

  

a. Kesesuaian isi 

rangkuman 

dengan teks 

asal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Isi rangkuman sesuai dengan 

esensi maksud, makna, dan 

informasi teks yang dirangkum 

5 

 

 

S

a

n

g

a

t

 

b

a

i

k 

b. Isi rangkuman cukup sesuai 

dengan esensi maksud, makna, 

dan informasi teks yang 

dirangkum 

4 

 

 

 

B

a

i

k 

c. Isi rangkuman kurang sesuai 

dengan esensi maksud, makna, 

dan informasi teks yang 

dirangkum 

3 

 

C

u

k
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u

p 

d. Isi rangkuman tidak sesuai 

dengan esensi maksud, makna, 

dan informasi teks yang 

dirangkum 

2 K

u

r

a

n

g 

e. Isi rangkuman sangat tidak 

sesuai dengan esensi maksud, 

makna, dan informasi teks yang 

dirangkum 

1 S

a

n

g

a

t

 

k

u

r

a

n

g 

b. Panjang 

rangkuman  

a. Rangkuman (kuantitas kata 

atau kalimat) lebih padat dan 

singkat yaitu 1/3 dari teks 

asalnya 

5 

 

 

S

a

n

g

a

t

 

b
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a

i

k 

b. Rangkuman (kuantitas kata 

atau kalimat) lebih padat dan 

singkat yaitu 1/4 dari teks 

asalnya 

4 B

a

i

k 

c. Rangkuman (kuantitas kata 

atau kalimat) tidak padat dan 

singkat yaitu kurang dari 1/4 

dari teks asalnya 

3 

 

C

u

k

u

p 

d. Rangkuman (kuantitas kata 

atau kalimat) tidak padat yaitu 

1/2 dari teks asalnya  

2 K

u

r

a

n

g 

e. Rangkuman (kuantitas kata 

atau kalimat) tidak padat yaitu 

menyalin sepenuhnya dari teks 

asalnya 

1 S

a

n

g

a

t

 

k

u

r

a
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n

g 

c. Organisasi isi 

rangkuman 

a. Susunan tulisan bebas dan 

tetap mempertahankan  ide 

pokok tulisan 

5 

 

 

S

a

n

g

a

t

 

b

a

i

k 

b. Susunan tulisan bebas dan 

sedikit  mempertahankan  ide 

pokok tulisan 

4 

 

 

B

a

i

k 

c. Susunan tulisan terikat teks 

asal dan sedikit  

mempertahankan  ide pokok 

tulisan 

3 

 

 

 

C

u

k

u

p 

d. Susunan tulisan sedikit bebas 

dan sedikit  mempertahankan  

ide pokok tulisan 

2 

 

 

K

u

r

a

n

g 
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e. Susunan tulisan tidak bebas 

(berurutan sesuai tulisan asli) 

dan tidak mempertahankan ide 

pokok tulisan 

1 

 

 

S

a

n

g

a

t

 

k

u

r

a

n

g 

2 

 

 

Penggunaan 

bahasa 

   

a. Keterpaduan 

paragraf 

a. Kohesi dan koherensi dalam 

paragraf padu 

5 

 

S

a

n

g

a

t

 

b

a

i

k 

b. Kohesi dan koherensi dalam 

paragraf cukup padu 

4 

 

B

a

i
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k 

c. Kohesi dan koherensi dalam 

paragraf kurang padu 

3 

 

C

u

k

u

p 

d. Kohesi dan koherensi dalam 

paragraf tidak padu 

2 

 

K

u

r

a

n

g 

e. Kohesi dan koherensi dalam 

paragraf sangat tidak padu 

1 S

a

n

g

a

t

 

k

u

r

a

n

g 

b. Kejelasan  dan 

kepadatan 

kalimat  

 

a. Semua kalimat dalam 

rangkuman mudah dipahami, 

tidak bertele-tele, langsung 

mengenai sasaran 

5 

 

S

a

n

g
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a

t

 

b

a

i

k 

b. Terdapat 1-3 kalimat dalam 

rangkuman yang sulit 

dipahami, bertele-tele, dan 

tidak langsung mengenai 

sasaran  

 

 

4 

 

B

a

i

k 

c. Terdapat 4-6 kalimat dalam 

rangkuman yang sulit 

dipahami, bertele-tele, dan 

tidak langsung mengenai 

sasaran  

 

 

3 

 

 

C

u

k

u

p 

d. Terdapat 7-9 kalimat dalam 

rangkuman yang sulit 

dipahami, bertele-tele, dan 

tidak langsung mengenai 

sasaran 

 

2 

K

u

r

a

n

g 

e. Terdapat lebih dari 10 kalimat 

dalam rangkuman yang sulit 

dipahami, bertele-tele, dan 

tidak langsung mengenai 

sasaran  

1 S

a

n



324 

 

 

 

g

a

t

 

k

u

r

a

n

g 

c. Pilihan Kata 

 

a. Tidak terdapat kalimat yang 

menggunakan pilihan kata 

yang sama persis dengan teks 

asal 

5 

 

 

 

S

a

n

g

a

t

 

b

a

i

k 

b. Terdapat 1-2 kalimat yang 

menggunakan pilihan kata 

yang sama persis dengan teks 

asal  

 

 

4 

 

B

a

i

k 

c. Terdapat 3-4 kalimat yang 

menggunakan pilihan kata 

yang sama persis dengan teks 

asal 

 

 

C

u

k
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3 

 

u

p 

d. Terdapat 5-6 kalimat yang 

menggunakan pilihan kata 

yang sama persis dengan teks 

asal 

 

2 

K

u

r

a

n

g 

e. Terdapat lebih dari 7 kalimat 

yang menggunakan pilihan 

kata yang sama persis dengan 

teks asal 

 

1 

S

a

n

g

a

t

 

k

u

r

a

n

g 

d. Ketepatan 

penggunaan 

EYD  

a. Tidak terdapat kesalahan 

penggunaan EYD pada 

rangkuman 

5 

 

 

S

a

n

g

a

t

 

b
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a

i

k 

b. Terdapat 1-5 kesalahan 

penggunaan EYD pada 

rangkuman 

 

4 

 

B

a

i

k 

c. Terdapat 6-10 kesalahan 

penggunaan EYD pada 

rangkuman 

 

3 

C

u

k

u

p 

d. Terdapat 11-15 kesalahan 

penggunaan EYD pada 

rangkuman 

 

2 

K

u

r

a

n

g 

e. Terdapat lebih dari 15 

kesalahan penggunaan EYD 

pada rangkuman 

1 S

a

n

g

a

t

 

k

u

r

a
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n

g 

3 Kerapian dan 

keterbacaan 

tulisan  

a. Tulisan mudah dibaca dan 

tidak ada coretan 

5 

 

S

a

n

g

a

t

 

b

a

i

k 

b. Tulisan mudah dibaca dengan  

terdapat 1-5 coretan 

4 

 

B

a

i

k 

c. Tulisan mudah dibaca dengan  

terdapat 6-10 coretan 

3 

 

C

u

k

u

p 

d. Tulisan mudah dibaca dengan  

terdapat 11-15 coretan 

2 

 

K

u

r

a

n

g 
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e. Tulisan sulit dibaca, tidak jelas 

dengan terdapat banyak 

coretan yaitu lebih dari 15 

coretan  

1 S

a

n

g

a

t

 

k

u

r

a

n

g 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 

Sebagai berikut : 

  Perolehan Skor 

Nilai Akhir   = --------------------- x Skor  ideal  ( 100) 

  Skor Maksimal 

 

Kriteria penilaian menulis rangkuman: 

 

No Rentang 

Skor 

Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2 75-84 Baik 

3 65-74 Cukup 

4 55-64 Kurang 

5 0-54 Sangat Kurang 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran,   

 Peneliti, 

 

                                  

 

Dra. Hj. Enny Widiarti     Fayati 

Isriatin 

NIP. 196202231994122001      NIM. 

2101411135 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 

Nama   : ………………………………………………… 

Kelas   : ………………………………………………… 

No. Urut : ………………………………………………… 

Kerjakan  soal di bawah  ini dengan memperhatikan petunjuk 

masing-masing soal! 

1. Bacalah  teks di bawah ini dengan seksama! 

 

Hindari Mengonsumsi Makanan Cepat Saji 

Makanan cepat saji adalah sejumlah makanan yang kandungan 
garam, gula, lemak, dan kalorinya tinggi tetapi kandungan gizinya sedikit. 
Makanan cepat saji juga mengandung banyak lemak jenuh atau kolesterol 
dan zat adiktif sintesis seperti MSG sehingga dapat dikonotasikan sebagai 
makanan yang kualitas gizinya rendah atau juga makanan sampah. 
Contohnya adalah makanan cepat saji yang digoreng, beberapa di 
antaranya adalah keripik kentang yang mengandung garam, mi instan, 
permen, semua kudapan manis, makanan cepat saji (junk food) seperti es 
krim, burger, pizza, hot dog, cokelat, dan minuman bersoda atau minuman 
berkarbonasi. 

Sayangnya, sekalipun berbahaya bagi kesehatan, makanan ini 
biasanya dikemas sebagai menu cepat saji dengan menawarkan rasa yang 
lezat dan membuat ketagihan. Itulah alasan kenapa makanan semacam itu 
tetap disukai dantermasuk dalam kelompok makanan-minuman paling 
banyak dikonsumsi orang setiap harinya.  

Makanan cepatsaji memang berbahaya bagi kesehatan. Salah satu 
sebabnya adalah kandungan kalorinya yang terlalu tinggi. Sebagai contoh, 
sebungkus kentang goreng dapat mengandung 500 kkal dan burger 
sekitar 500 kkal. Belum lagi ditambah minuman soda yang bisa lebih dari 
1.500 kkal. Padahal rata-rata kebutuhan kalori untuk remaja sekitar 2.050 
hingga 2.550 kkal. Itu artinya dalam satu porsi makanan cepat saji, belum 
termasuk minumannya, sudah melewati lebih dari separuh kebutuhan 
kalori dalam tubuh ini dalam jangka waktu tertentu tentu saja bisa 
menjadikan tubuh kelebihan berat hingga terjadi penggemukan atau 
obesitas. 

Selain itu, makanan cepat saji mengandung senyawa-senyawa 
kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi seperti bahan pengawet. Apabila 
itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup kaum remaja, maka 
dikhawatirkan risiko terkena berbagai penyakit berbahaya akan 
mengintai para remaja sejak usia dini. Intinya, remaja yang sudah terlalu 
lama mengonsumsi makanan cepat saji, ketika menginjak usia dewasa 
akan memiliki risiko lebih besar mengidap berbagai penyakit seperti 
jantung koroner, hipertensi, diabetes, atau penyakit berat lainnya.  
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Makanan cepat saji mengandung senyawa kimia sodium dalam 
jumlah besar. Sodium, jika dikonsumsi secara rutin dapat terakumulasi 
dalam tubuh. Bila kandungan sodium dalam tubuh sudah terlalu banyak, 
maka dapat meningkatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain itu, 
beberapa makanan cepat saji juga mengandung banyak gula buatan yang 
tidak baik untuk kesehatan karena dapat menyebabkan penyakit gula atau 
diabetes, kerusakan gigi, dan obesitas. 

Nah, agar kamu bisa mengurangi kebiasaan mengonsumsi 
makanan cepat saji, mulai sekarang biasakan sarapan dan makandi rumah 
sebelum pergi ke sekolah, pusat perbelanjaan, atau pergi jalan-jalan. Selain 
hemat,makanan rumah lebih terjamin kesehatan dan kandungan gizinya. 
Ini juga bisa mengekang keinginanmu untuk membeli jajanan karena 
perut sudah kenyang sejak dari rumah. Apabila sekali waktu ingin jajan 
makanan cepat saji, sebaiknya membeli porsi terkecil atau bisa juga 
dengan membaginya dengan teman dekat, jadi jumlah kalori yang masuk 
ke tubuh relative tidak terlalu banyak. 

Selain itu, bawalah buah-buahan yang mudah dibawa seperti apel, 
pir, tomat, pisang, jeruk, anggur, atau stroberi, lalu bungkus dan masukkan 
ke dalam tas. Begitu rasa lapar datang, makanlah buah itu. Cara ini lambat 
laun akan menjadi kebiasaan positif . jika sudah terbiasa, asupan makanan 
cepat saji pun akan berkurang dengan sendirinya.  

Sumber:. Diet Sehat untuk Remaja (hal 51-54) 
 

2. Catatlah butir-butir pokok yang terdapat pada bacaan yang telah kalian baca! 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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3. Susunlah pokok-pokok isi bacaan di atas sehingga menjadi kerangka 

rangkuman!  
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4. Tulislah sebuah rangkuman dengan paragraf yang padu!  

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

Selamat Mengerjakan!  
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Lampiran 3 

HASIL LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 
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