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Berbicara merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari untuk mengungkapkan, menyampaikan, mengutarakan gagasan atau 

informasi. Oleh karena itu, keterampilan berbicara menjadi keterampilan yang harus 

dikuasai dengan baik oleh seseorang. Dalam upaya meningkatkan keterampilan 

berbicara peserta didik khususnya pada teks eksposisi secara lisan, mereka perlu 

dilatih sebaik-baiknya melalui peningkatan peran guru dalam memilih model atau 

pola kolaboratif dan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar peserta didik 

termotivasi dalam pembelajaran berbicara. 

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini, yaitu 1) 

bagaimanakah proses peningkatan memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan 

pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta didik kelas X IPA 

B SMA Semesta Gunungpati Semarang; 2) bagaimanakah perubahan sikap religius 

peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta setelah mengikuti pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video; 3) bagaimanakah perubahan sikap sosial (jujur, peduli, santun, 

dan tanggung jawab) peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta setelah mengikuti 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think 

pair share melalui media video; 4) bagaimanakah peningkatan pengetahuan 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video pada peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati 

Semarang; 5) Bagaimanakah peningkatan keterampilan memproduksi teks eksposisi 

secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada 

peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang. 

Tujuan penelitian ini, yaitu 1) mendeskripsikan proses peningkatan 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video pada peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati 

Semarang; 2) mendeskripsikan perubahan sikap religius peserta didik kelas X IPA B 

SMA Semesta setelah mengikuti pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video; 3) 

mendeskripsikan perubahan sikap sosial (jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab) 

peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta setelah mengikuti pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 
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melalui media video; 4) memaparkan peningkatan pengetahuan memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video 

pada peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang; 5) 

memaparkan peningkatan keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta didik kelas 

X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan pola 

kolaboratif think pair share dan media video sebagai upaya meningkatan 

keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan pada peserta didik kelas X IPA 

B SMA Semesta. Variabel penelitian ini yaitu variabel keterampilan memproduksi 

teks eksposisi secara lisan dan variabel pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

memproduksi teks eksposisi secara lisan menggunakan  pola kolaboratif think pair 

share melalui media video. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes berupa tes pengetahuan dan keterampilan, sedangkan instrumen 

nontes berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini, yaitu peningkatan persentase ketuntasan pada semua 

aspek. Hasil observasi proses pembelajaran mengalami peningkatan dari 87.25% pada 

siklus I menjadi 96.15% pada siklus II, sehingga peningkatan yang dialami sebesar 

9%. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik. Sikap religius peserta didik 

mengalami peningkatan dari 90% pada prasiklus menajdi 97.92% pada siklus II, 

sehingga peningkatan yang dialami sebesar 7.92%. Hasil ini masuk dalam kategori 

sangat baik. Sikap sosial peserta didik mengalami peningkatan dari 3.55 pada 

prasiklus menjadi 3.8 pada siklus II, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0.25. 

Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik. Rerata tes pengetahuan mengalami 

peningkatan. Rerata tes pengetahuan meningkat dari 77.3 pada prasiklus menjadi 93.3 

pada siklus II, sehingga peningkata yang dialami sebesar 16 poin. Rerata tes 

keterampilan pun mengalami peningkatan. Rerata tes keterampilan meningkat dari 

73.75 pada prasiklus menjadi 83.15 pada siklus II. Tanggapan peserta didik dan guru 

pun baik dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola 

kolaboraatif think pair share melalu media video. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola 

kolaboratif think pair share melalui media video mampu meningkatkan keterampilan 

memproduksi teks eksposisi secara lisan pada peserta didik kelas X IPA B SMA 

Semesta Semarang. Peserta didik juga termotivasi dan menunjukkan perkembangan 

positif dalam pembelajaran. Dengan demikian, peneliti merekomendasikan pada guru 

bahasa Indonesia untuk mempertimbangkan penggunaan pola kolaboratif think pair 

share melalui media video dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih optimal. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

1. “Maka nikmat Tuhan Kamu yang manakah yang kamu dustakan?” (Al-

Rahman: 13) 

2. “Jadilah kamu seperti tanah, hingga mawar dapat tumbuh dalam dirimu. (M. 

Fethullah Gulen)” 

3. “Manusia terbaik adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya.” 

(Muhammad Dzikri F.) 

 

Persembahan 

Karya ini kupersembahkan untuk: 

1. Bapak dan ibuku, Saeful Machfuz dan Symma Sugihartina. Terima kasih atas 

doa yang telah engkau panjatkan. 

2. Adik-adikku, Akmal Farabi Abdillah, Zahra Naila Karima, Yusuf Halwan 

Haikal. 

3. Semua keluarga besar yang secara diam-diam mendoakanku. 

4. Para pembina Indonesia Semesta, khususnya yang seperjuangan skripsi, 

Nuroni, Nurohman, Sunaryadi. 

5. Kelas X IPA B SMA Semesta dan Keluarga Besar SMA Semesta Semarang.. 

6. Semua orang yang secara langsung maupun tidak langsung membantu di 

kehidupan sehari-hari. 



viii 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur peneliti kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi 

Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Dengan mengucap syukur 

peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Memproduksi Teks Eksposisi secara Lisan dengan Pola Kolaboratif Think Pair Share 

Melalui Media Video pada Peserta Didik Kelas X IPA B SMA Semesta Semarang”. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini selesai bukan atas kemampuan dan usaha 

sendiri. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada Rahyu Pristiwati, S.Pd., M.Pd., yang telah membimbing tanpa kenal lelah dan 

selalu meluangkan waktunya sampai selesainya skripsi ini. Peneliti juga 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kesempatan pada 

peneliti untuk belajar di Universitas Negeri Semarang; 

2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, yang telah 

memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini; 

3. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan arahan-

arahan kepada peneliti selama penelitian skripsi ini; 

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah 

memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan skripsi ini; 

5. Kepala SMA Semesta Semarang yang telah memberikan izin penelitian; 



ix 
 

6. Akhmad Afwa, S.Hum., yang bersedia memberikan jam mengajarnya untuk 

penelitian; 

7. Siswa SMA Semesta Semarang yang telah mau bekerja sama untuk 

menyukseskan pembuatan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang belum disebutkan di sini. 

Peneliti menyadari bahwasannya tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dapat 

diterima dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

dan menjadi sarana dalam menambah wawasan untuk memajukan dunia pendidikan. 

               

   Semarang, Juni 2015 

   Peneliti, 

                                         

 

Muhammad Dzikri Fadlihaqqi 

   NIM 2101411101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i 

SARI ........................................................................................................................... ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................................. iv 

PENGESAHAN KELULUSAN ................................................................................ v 

PERNYATAAN ......................................................................................................... vi 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................... vii 

PRAKATA ................................................................................................................. viii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................. x 

DAFTAR TABEL ................................................................................................... xviii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xxi 

DAFTAR DIAGRAM ............................................................................................. xxiii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... xxiv 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................................. 9 

1.3 Batasan Masalah................................................................................................... 10 

1.4 Rumusan Masalah ................................................................................................ 10 

1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................................. 11 

1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................................... 12 



xi 
 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka ...................................................................................................... 14 

2.2 Landasan Teoretis ................................................................................................ 24 

2.2.1 Empat Keterampilan Berbahasa ........................................................................ 24 

2.2.2 Hakikat Memproduksi Teks .............................................................................. 30 

2.2.3 Pengertian Teks ................................................................................................. 32 

2.2.3.1 Jenis-Jenis Teks .............................................................................................. 34 

2.2.4 Pengertian Teks Eksposisi................................................................................. 38 

2.2.4.1 Ciri-Ciri Teks Eksposisi ................................................................................. 39 

2.2.4.2 Struktur Teks Eksposisi.................................................................................. 41 

2.2.4.3 Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi ............................................................... 42 

2.2.5 Pengertian Berbicara ......................................................................................... 43 

2.2.5.1 Manfaat Berbicara .......................................................................................... 44 

2.2.5.2 Jenis Berbicara ............................................................................................... 45 

2.2.6 Hakikat Pembelajaran Pola Kolaboratif ............................................................ 46 

2.2.7 Pola Kolaboratif Think Pair Share .................................................................... 49 

2.2.7.1 Langkah-Langkah Pola Kolaboratif Think Pair Share .................................. 50 

2.2.7.2 Kelebihan dan Kekurangan Pola Kolaboratif Think Pair Share .................... 54 

2.2.8 Hakikat Media Pmebelajaran ............................................................................ 56 

2.2.8.1 Manfaat Media Pembelajaran ........................................................................ 57 

2.2.8.2 Jenis-Jenis Media Pembemajaran .................................................................. 58 



xii 
 

2.2.9 Hakikat Media Video ........................................................................................ 60 

2.2.9.1 Kelebihan dan Kekurangan Media Video ...................................................... 61 

2.2.10 Pembelajaran Memproduksi Teks Eksposisi Secara Lisan  

 dengan Pola Kolaboratif Think Pair Share Melalui Media Video  

 dalam Memproduksi Teks Eksposisi Secara Lisan ........................................ 63 

2.3 Kerangka Berpikir ................................................................................................ 67 

2.4 Hipotesis Tindakan............................................................................................... 68 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian .................................................................................................. 69 

3.1.1 Prosedur Pelaksanaan Siklus I .......................................................................... 70 

3.1.2 Prosedur Pelaksanaan Siklus II ......................................................................... 84 

3.2 Subjek Penelitian .................................................................................................. 97 

3.3 Variabel Penelitian ............................................................................................... 98 

3.4 Instrumen Penelitian............................................................................................. 99 

3.4.1 Instrumen Tes .................................................................................................... 99 

3.4.2 Instrumen Nontes ........................................................................................... 104 

3.4.2.1 Observasi ..................................................................................................... 104 

3.4.2.2 Jurnal ........................................................................................................... 107 

3.4.2.3 Wawancara .................................................................................................. 108 

3.4.2.4 Dokumentasi ............................................................................................... 109 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 109 

3.5.1 Teknik Tes Lisan ............................................................................................ 110 



xiii 
 

3.5.2 Teknik Nontes ................................................................................................ 110 

3.5.2.1 Observasi ..................................................................................................... 110 

3.5.2.2 Jurnal ........................................................................................................... 111 

3.5.2.3 Wawancara .................................................................................................. 111 

3.5.2.4 Dokumentasi ............................................................................................... 112 

3.6 Teknik Analisis Data ......................................................................................... 112 

3.6.1 Teknik Analisis Kuantitatif ............................................................................ 113 

3.6.2 Teknik Analisis Kualitatif .............................................................................. 113 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hsil Penelitian ................................................................................................... 115 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus ............................................................................... 116 

4.1.1.1 Hasil Observasi Sikap Religius Prasiklus ................................................... 116 

4.1.1.2 Hasil Observasi Sikap Sosial Prasiklus ....................................................... 117 

4.1.1.3 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi Prasiklus ................ 119 

4.1.1.4 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi Prasiklus............... 120 

4.1.1.5 Refleksi Prasiklus ........................................................................................ 121 

4.1.1.5.1 Refleksi Hasil Observasi Sikap Religius Prasiklus .................................. 122 

4.1.1.5.2 Refleksi Hasil Observasi Sikap Sosial Prasiklus ..................................... 122 

4.1.1.5.3 Refleksi Tes Pengetahuan Peserta Didik Prasiklus .................................. 123 

4.1.1.5.4 Refleksi Tes Keterampilan Peserta Didik Prasiklus................................. 123 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I ................................................................................. 124 

 



xiv 
 

 

4.1.2.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Memproduksi  

 Teks Eksposisi Secara Lisan dengan Pola Kolaboratif  

 Think Pair Share Melalui Media Video Siklus I ........................................ 126 

4.1.2.2 Hasil Observasi Sikap Religius Siklus I ..................................................... 133 

4.1.2.3 Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus I ......................................................... 137 

4.1.2.4 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi Siklus I .................. 143 

4.1.2.5 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus I ................. 146 

4.1.2.5.1 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus I  

 Aspek Isi ................................................................................................. 149 

4.1.2.5.2 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus I  

 Aspek Struktur Teks ............................................................................... 150 

4.1.2.5.3 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus I  

 Aspek Kosakata ...................................................................................... 152 

4.1.2.5.4 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus I  

 Aspek Kalimat ........................................................................................ 153 

4.1.2.5.5 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus I  

 Aspek Mekanik ....................................................................................... 154 

4.1.2.6 Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran  

 Memproduksi Teks Ekspsosisi Secara Lisan dengan  

 Pola Kolaboratif Think Pair Share Melalui Media Video Siklus I ........... 156 

4.1.2.7 Tanggapan Guru Terhadap Pembelajaran  

 Memproduksi Teks Eksposisi Secara Lisan dengan  

 Pola Kolaboratif Think Pair Share Melalui Media Video Siklus I ........... 164 



xv 
 

4.1.2.8 Refleksi Siklus I .......................................................................................... 166 

4.1.2.8.1 Refleksi Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I .......................... 166 

4.1.2.8.2 Refleksi Hasil Observasi Sikap Religius Siklus I .................................... 168 

4.1.2.8.3 Refleksi Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus I ........................................ 170 

4.1.2.8.4 Refleksi Tes Pengetahuan Peserta Didik Siklus I .................................... 172 

4.1.2.8.5 Refleksi Tes Pengetahuan Peserta Didik Siklus I .................................... 172 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II ................................................................................ 173 

4.1.3.1 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Memproduksi  

 Teks Eksposisi Secara Lisan dengan Pola Kolaboratif  

 Think Pair Share Melalui Media Video Siklus II ..................................... 175 

4.1.3.2 Hasil Observasi Sikap Religius Siklus II .................................................... 181 

4.1.3.3 Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus II ........................................................ 185 

4.1.3.4 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi Siklus II ................. 190 

4.1.3.5 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi Siklus II................ 193 

4.1.3.5.1 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus II  

 Aspek Isi ................................................................................................. 195 

4.1.3.5.2 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus II  

 Aspek Struktur Teks ............................................................................... 197 

4.1.3.5.3 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus II  

 Aspek Kosakata ...................................................................................... 198 

4.1.3.5.4 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus II  

 Aspek Kalimat ........................................................................................ 200 

4.1.3.5.5 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eskposisi Siklus II  



xvi 
 

 Aspek Mekanik ....................................................................................... 201 

4.1.3.6 Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran  

 Memproduksi Teks Ekspsosisi Secara Lisan dengan  

 Pola Kolaboratif Think Pair Share Melalui Media Video Siklus II ......... 203 

4.1.3.7 Tanggapan Guru Terhadap Pembelajaran  

 Memproduksi Teks Eksposisi Secara Lisan dengan  

 Pola Kolaboratif Think Pair Share Melalui Media Video Siklus II ......... 210 

4.1.3.8 Refleksi Siklus II ......................................................................................... 213 

4.1.3.8.1 Refleksi Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus II ......................... 213 

4.1.3.8.2 Refleksi Hasil Observasi Sikap Religius Siklus II ................................... 214 

4.1.3.8.3 Refleksi Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus II ...................................... 215 

4.1.3.8.4 Refleksi Tes Pengetahuan Peserta Didik Siklus II ................................... 216 

4.1.3.8.5 Refleksi Tes Keterampilan Peserta Didik Siklus II.................................. 216 

4.2 Pembahasan ....................................................................................................... 216 

4.2.1  Pembahasan Hasil Proses Pembelajaran Memproduksi Teks Eksposisi  

 Secara Lisan dengan Pola Kolaboratif Think Pair Share  

 Melalui Media Video ..................................................................................... 219 

4.2.2 Pembahasan Hasil Observasi Sikap Religius ................................................ 223 

4.2.3 Pembahasan Hasil Observasi Sikap Sosial .................................................... 226 

4.2.4 Pembahasan Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi ............. 228 

4.2.5 Pembahasan Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi ............ 233 

4.2.6  Pembahasan Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran  

 Memproduksi Teks Eksposisi Secara Lisan dengan  

 Pola Kolaboratif Think Pair Share Melalui Media Video ............................. 238 



xvii 
 

 

4.2.7  Pembahasan Tanggapan Guru Terhadap Pembelajaran Memproduksi  

 Teks Eksposisi Secara Lisan dengan Pola Kolaboratif  

 Think Pair Share Melalui Media Video ........................................................ 246 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan ........................................................................................................... 249 

5.2 Saran .................................................................................................................. 252 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 253 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................... 257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xviii 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

 

Tabel 2.1 Tahap-tahap Pembelajaran Memproduksi Teks Eksposisi  

 Secara Lisandengan Pola Kolaboratif Think Pair Share  

 Melalui Media Video ................................................................................. 65 

Tabel 3.2 Instrumen Penilaian Pengetahuan ........................................................... 100 

Tabel 3.3 Instrumen Penilaian Keterampilan .......................................................... 101 

Tabel 3.4 Kategori Nilai .......................................................................................... 103 

Tabel 3.5 Penskoran Sikap Religius dan Sosial ...................................................... 106 

Tabel 3.6 Kategori Nilai Konversi .......................................................................... 107 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Sikap Religius Prasiklus ............................................... 117 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Sikap Sosial Prasiklus ................................................... 118 

Tabel 4.9 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi Prasiklus ............ 119 

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi Prasiklus ........ 121 

Tabel 4.11 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I ...................................... 127 

Tabel 4.12 Hasil Observasi Sikap Religius Siklus I ............................................... 134 

Tabel 4.13 Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus I ................................................... 138 

Tabel 4.14 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi Siklus I ............ 144 

Tabel 4.15 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi Siklus I ........... 147 

Tabel 4.16 Hasil Tes Keterampilan Siklus I Aspek Isi ........................................... 149 

Tabel 4.17 Hasil Tes Keterampilan Siklus I Aspek Struktur Teks ......................... 151 

Tabel 4.18 Hasil Tes Keterampilan Siklus I Aspek Kosakata ................................ 152 



xix 
 

Tabel 4.19 Hasil Tes Keterampilan Siklus I Aspek Kalimat .................................. 153 

Tabel 4.20 Hasil Tes Keterampilan Siklus I Aspek Mekanik ................................. 155 

Tabel 4.21 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus II .................................... 176 

Tabel 4.22 Hasil Observasi Sikap Religius Siklus II .............................................. 182 

Tabel 4.23 Hasil Observasi Sikap Sosial Siklus II .................................................. 186 

Tabel 4.24 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi Siklus II ........... 191 

Tabel 4.25 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi Siklus II ......... 194 

Tabel 4.26 Hasil Tes Keterampilan Siklus II Aspek Isi .......................................... 196 

Tabel 4.27 Hasil Tes Keterampilan Siklus I Aspek Struktur Teks ......................... 197 

Tabel 4.28 Hasil Tes Keterampilan Siklus II Aspek Kosakata ............................... 199 

Tabel 4.29 Hasil Tes Keterampilan Siklus II Aspek Kalimat ................................. 200 

Tabel 4.30 Hasil Tes Keterampilan Siklus II Aspek Mekanik ............................... 202 

Tabel 4.31 Peningkatan Hasil Observasi Proses Pembelajaran dari  

 Siklus I ke Siklus II .............................................................................. 220 

Tabel 4.32 Peningkatan Sikap Religius dari Prasiklus ke Siklus I dan Siklus II .... 224 

Tabel 4.33 Peningkatan Sikap Sosial dari Prasiklus ke Siklus I dan Siklus II ....... 227 

Tabel 4.34 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi  

 Semua Aspek Siklus I dan Siklus II ..................................................... 229 

Tabel 4.35 Hasil Tes Pengetahuan Memproduksi Teks Eksposisi 

 Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II .......................................................... 232 

Tabel 4.36  Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi  

 Semua Aspek Siklus I dan Siklus II ..................................................... 234 

 

 



xx 
 

Tabel 4.37 Hasil Tes Keterampilan Memproduksi Teks Eksposisi  

 Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II .......................................................... 237 

Tabel 4.38 Tanggapan Peserta Didik terhadap Pembejaran Memproduksi Teks  

 Eksposisi Secara Lisan pada Siklus I dan Siklus II Melalui Jurnal ..... 239 

Tabel 4.39 Tanggapan Peserta Didik terhadap Pembejaran  

 Memproduksi Teks Eksposisi Secara Lisan  

 pada Siklus I dan Siklus II Melalui Wawancara .................................. 241 

Tabel 4.40 Tanggapan Guru terhadap Pembejaran Memproduksi Teks        

                   Eksposisi Secara Lisan pada Siklus I dan Siklus II Melalui Jurnal ..... 247 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xxi 
 

 
DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

 

Gambar 3.1 Siklus Pembelajaran PTK (Model Kemmis dan Mc Taggart) ............... 70 

Gambar 4.2 Tahap Think Kesungguhan Peserta Didik Mengamati Media Video  

 atau Teks Siklus I ............................................................................... 130 

Gambar 4.3 Tahap Think Keaktifan Peserta Didik dalam Kegiatan  

 Tanya-Jawab Siklus I ...................................................................... 130 

Gambar 4.4 Tahap Think Keantusiasan Peserta Didik saat  

 Mengumpulkan Informasi dan  

 Berpikir (Thnik) SiklusI ..................................................................... 131 

Gambar 4.5 Tahap Pair Kekompakan Peserta Didik  

 saat Mengasosasi (Pair) Siklus I ..................................................... 132 

Gambar 4.6 Tahap Share Kepercayaan Diri Peserta Didik saat  

 Mengomunikasikan (Share) Siklus I ................................................. 132 

Gambar 4.7 Memulai dan Mengakhiri Pembelajaran dengan Berdoa Siklus I ....... 136 

Gambar 4.8 Mengucap atau Menjawab Salam ketika Memulai  

 atau Menutup Pembicaraan Siklus I .................................................. 136 

Gambar 4.9 Sikap Jujur Peserta Didik saat Pembelajaran Siklus I ......................... 140 

Gambar 4.10 Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik saat Pembelajaran Siklus I.... 141 

Gambar 4.11 Sikap Santun Peserta Didik saat Pembelajaran Siklus I .................... 142 

Gambar 4.12 Sikap Peduli Peserta Didik saat Pembelajaran Siklus I..................... 142 

Gambar 4.13 Tahap Think Kesungguhan Peserta Didik Mengamati  



xxii 
 

 Media Video atau Teks Siklus II ....................................................... 178 

Gambar 4.14 Tahap Think Keaktifan Peserta Didik dalam  

 Kegiatan Tanya-Jawab Siklus II ...................................................... 179 

Gambar 4.15 Tahap Think Keantusiasan Peserta Didik saat  

 Mengumpulkan Informasi Siklus II ................................................... 180 

Gambar 4.16 Tahap Pair Kekompakan Peserta Didik Saat Mengasosasi 

  Siklus II .......................................................................................... 180 

Gambar 4.17 Kepercayaan Diri Peserta Didik saat Mengomunikasikan 

 Siklus II ........................................................................................... 181 

Gambar 4.18 Memulai dan Mengakhiri Pembelajaran dengan Berdoa  

 Siklus II ........................................................................................... 184 

Gambar 4.19 Mengucap atau Menjawab Salam ketika Memulai atau  

 Menutup Pembicaraan Siklus II ...................................................... 184 

Gambar 4.20 Sikap Jujur Peserta Didik saat Pembelajaran Siklus II ..................... 188 

Gambar 4.21 Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik saat Pembelajaran  

 Siklus II ........................................................................................... 188 

Gambar 4.22 Sikap Santun Peserta Didik saat Pembelajaran Siklus II .................. 189 

Gambar 4.23 Sikap Peduli Peserta Didik saat Pembelajaran Siklus II ................... 189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



xxiii 
 

DAFTAR DIAGRAM 

Halaman 

 

Diagram 4.1 Nilai Tes Pengetahuan Semua Aspek Siklus I ................................... 146 

Diagram 4.2 Nilai Tes Keterampilan Semua Aspek Siklus I .................................. 148 

Diagram 4.3 Nilai Tes Pengetahuan Semua Aspek Siklus II .................................. 193 

Diagram 4.4 Nilai Tes Keterampilan Semua Aspek Siklus II ................................ 195 

Diagram 4.5 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Siklus I & II ........................... 221 

Diagram 4.6 Hasil Observasi Sikap Religius Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II ..... 225 

Diagram 4.7 Hasil Observasi Sikap Sosial Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II ......... 228 

Diagram 4.8 Hasil Rerata Tes Pengetahuan Semua Aspek Siklus I dan Siklus II .. 231 

Diagram 4.9 Hasil Rerata Tes Pengetahuan Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II ....... 233 

Diagram 4.10 Hasil Rerata Tes Keterampilan Semua Aspek  

 Siklus I dan Siklus II ....................................................................... 236 

Diagram 4.11 Hasil Rerata Tes Keterampilan Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II .... 238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xxiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

 

Lampiran 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Siklus I) .................................... 257 

Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Siklus II)................................... 268 

Lampiran 3 Hasil Observasi Proses Pembelajaran (Siklus I).................................. 279 

Lampiran 4 Hasil Observasi Proses Pembelajaran (Siklus II) ................................ 281 

Lampiran 5 Hasil Observasi Sikap Religius (Siklus I) ........................................... 283 

Lampiran 6 Hasil Observasi Sikap Religius (Siklus II) .......................................... 284 

Lampiran 7 Hasil Observasi Sikap Sosial (Siklus I) ............................................... 285 

Lampiran 8 Hasil Observasi Sikap Sosial (Siklus II) ............................................. 287 

Lampiran 9 Instrumen dan Nilai Tes Pengetahuan Siklus I & II ............................ 289 

Lampiran 10 Instrumen dan Nilai Tes Keterampilan Siklus I & II......................... 303 

Lampiran 11 Jurnal Peserta Didik ........................................................................... 307 

Lampiran 12 Jurnal Guru ........................................................................................ 314 

Lampiran 13 Pedoman Wawancara ........................................................................ 320 

Lampiran 14 Surat Permohonan Izin Penelitian ..................................................... 327 

Lampiran 15 Surat Telah Melakukan Penelitian ..................................................... 328 

Lampiran 16 Rekapitulasi Bimbingan .................................................................... 329 

Lampiran 17 Surat Mengakhiri Bimbingan ............................................................ 332 

 
 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Tarigan (2008:16), bebicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Hal ini dipertegas oleh Suddhono 

(2014:54), berbicara lebih daripada sekadar sarana pengucapan bunyi-bunyi atau 

kata-kata. Berbicara adalah cara untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang 

disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. 

Keterampilan berbahasa sangat penting untuk dikuasai. Berbicara sebagai suatu 

keterampilan berbahasa diperlukan untuk berbagai keperluan. Sewaktu-waktu 

keterampilan berbicara dibutuhkan untuk dapat menyampaikan informasi kepada 

siapa saja dengan baik. Oleh sebab itu, pembelajaran berbicara harus dibelajarkan 

dengan sebaik mungkin yang tertuang dalam kurikulum. 

Bergantinya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 

2013 sedikit-banyak memunculkan kebingungan dikalangan guru dan peserta didik. 

Perubahan yang terkesan mendadak dan dipaksakan menimbulkan masalah baru 

dalam dunia pendidikan. Walaupun disisi lain Kurikulum 2013 juga memeberikan 

solusi terhadap aspek pendidikan karakter bangsa Indonesia. 

Salah satu masalah yang muncul diakibatkan bergantinya Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 terdapat pada mata pelajaran 
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bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi yang terdapat di 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagian besar berubah jika 

dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pada empat kemampuan berbahasa, 

yaitu mendengar, menyimak, menulis, dan berbicara. Namun, pada Kurikulum 2013 

pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pada teks. Lima teks dasar, yaitu narasi, 

eksposisi, persuasi, argumentasi, dan deskripsi, kini berubah menjadi beberapa teks 

baru. Di antaranya, yaitu teks anekdot, negosiasi, laporan hasil observasi, dll. 

Standar Isi Kurikulum 2013 terdapat empat Kompetensi Inti (KI), yaitu sikap 

religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap Kompetensi Inti tersebut 

terdapat beberapa Kempotensi Dasar (KD). Khusus pada Kompetensi Dasar  

pengetahuan dan keterampilan, di dalamnya terdapat beberapa jenis teks baru yang 

telah disebutkan. Teks-teks tersebut merupakan bahan ajar yang perlu dibelajarkan 

kepada peserta didik. Terdapat beberapa kegiatan dalam Kompetensi Dasar tersebut, 

yaitu memahami, mengonversi, meringkas, memproduksi, dll. Kegiatan itulah yang 

menjadi Kompetensi Dasar atau hal yang harus dikuasi oleh peserta didik. Beberapa 

kegiatan tersebut selalu diwujudkan baik melalui lisan maupun tulisan. 

Salah satu teks yang terdapat pada kurikulum 2013, yaitu teks eksposisi. Teks 

eksposisi berarti karangan yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, 

menguraikan, atau menerangkan sesuatu (Suparno 2008:5.4). Teks eksposisi juga 

berarti teks yang digunakan untuk mengusulkan pendapat pribadi mengenai sesuatu 

(Maryanto 2014:92). 
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Teks Eksposisi berisikan pendapat yang ingin disampaikan, penulisannya pun 

harus menggunakan kalimat yang baik dan benar. Peserta didik harus mampu 

menyusun ide melalui penuturan kalimat-kalimat yang tersusun baik, cermat, dan 

santun sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Namun, 

penggunaan dilapangan masih banyak peserta didik yang kurang cermat dalam 

menyampaikan pendapatnya. Salah satunya di Sekolah SMA Semesta Gunungpati 

Semarang. Peserta didik Sekolah SMA Semesta sangat aktif dalam berbicara, tetapi 

struktur bahasa Indonesia yang digunakan pada saat berbicara masih kurang. Hal ini 

bertolak belakang dengan kemampuan yang harus dikuasi dalam memproduksi teks 

eksposisi melalui lisan. Peserta didik SMA Semesta kurang cermat dalam 

menyampaikan pendapat disebabkan dalam memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dibutuhkan kemampuan berbicara dengan benar dan komunikatif. 

Kekurangan dalam hal memproduksi teks ekspoisisi secara lisan pada peserta 

didik SMA Semesta juga disebabkan jarang menggunakan bahasa Indonesia dalam 

kesehariannya. Beberapa pembelajaran di Sekolah SMA Semesta berbahasa Inggris, 

khususnya mata pelajaran sains. Jam pelajaran bahasa Inggris pun sangat banyak 

karena terbagi pada empat keterampilan berbahasa (reading, listening, writing, dan 

speaking). Selain itu, terdapat mata pelajaran bahasa Jawa dan bahasa Turki. Di luar 

pembelajaran pun peserta didik lebih sering menggunakan bahasa daerah, bahasa 

Jawa, dalam berinteraksi antarsesama. Berdasarkan alasan inilah mengapa struktur 

berbicara bahasa Indonesia peserta didik Sekolah SMA Semesta masih tergolong 

kurang. 
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Setelah melakukan wawancara langsung dengan guru bahasa Indonesia Sekolah 

SMA Semesta, peserta didik Sekolah SMA Semesta dapat dikatakan mengalami 

kekurangan dalam penggunaan struktur bahasa Indonesia khususnya pada saat 

memproduksi teks eksposisi secara lisan. Berdasarkan hasil penilaian yang sudah 

dilakukan, 15% sudah baik dalam memproduksi teks eksposisi secara lisan. Namun, 

50% mendapat nilai yang cukup dan 35% mendapat nilai kurang. Kurangnya 

kemampuan memproduksi teks eksposisi secara lisan terdapat pada kelas X IPA B. 

Nilai terendah yang terdapat pada kelas X IPA B yaitu 62 (2.48). Nilai 62 (2.48) 

tersebut diperoleh dua orang peserta didik. 

Terdapat tiga indikator pengetahuan Kompetensi Dasar 3.2 (Membandingkan 

teks anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, eksposisi, dan negosiasi 

baik melalui lisan maupun tulisan), yaitu 1) mendeskripsikan pokok-pokok unsur 

pembanding teks; 2) mendeskripsikan pokok-pokok unsur pembanding teks 

eksposisi; 3) mendeskripsikan pokok-pokok unsur pembanding teks negosiasi; 4) 

menyimpulkan persamaan dan perbedaan unsur-unsur pembanding teks eksposisi dan 

teks negosiasi. Namun, indikator keterampilan Kompetensi Dasar 4.2 (Memproduksi 

teks anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, eksposisi, dan negosiasi 

yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan 

mupun tulisan) terdapat empat indikator, yaitu 1) menentukan topik teks eksposisi; 2) 

membuat kerangka teks; 3) mengembangkan kerangka karangan menjadi teks yang 

utuh.  
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Indikator-indikator pengetahuan Kompetensi Dasar 3.2 sudah cukup baik 

dikuasai oleh peserta didik Sekolah SMA Semesta kelas X IPA B karena nilai rata-

rata peserta didik sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM). Nilai rata-

rata yang telah dicapai sebesar 77.3 (3.09). Namun, hal tersebut dapat ditingkatkan 

menjadi lebih baik dalam penelitian ini. Kekurangan peserta didik SMA Semesta 

khususnya terdapat pada indikator keempat, yaitu menyimpulkan persamaan dan 

perbedaan unsur-unsur pembanding teks eksposisi dan teks negosiasi. 

Kompetensi Dasar Keterampilan masih terdapat kekurangan dalam menguasai 

indikator-indikator keterampilan Kompetensi Dasar 4.2, khususnya pada indikator 

ketiga, yaitu mengembangkan kerangka karangan menjadi teks yang utuh, khususnya 

melalui lisan. Hal ini diakibatkan karena jarangnya penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik Sekolah SMA 

Semesta khususnya kelas X IPA B lebih sering menggunakan bahasa selain bahasa 

Indonesia, baik dalam pembelajaran sekolah maupun di luar pembelajaran sekolah. 

Dapat disimpulkan bahwa peserta didik Sekolah SMA Semesta khusunya kelas X 

IPA B cukup menguasi dari aspek pengetahuan atau teori, tetapi untuk aspek 

keterampilan masih kurang. 

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya nilai kemampuan peserta didik 

Sekolah SMA Semesta khusunya kelas X IPA B dalam memproduksi teks eksposisi 

secara lisan. Terdapat dua faktor besar yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kurangnya kemampuan 

memproduksi teks eksposisi secara lisan, yaitu minat dan rasa bosan yang melanda 
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peserta didik saat melakukan pembelajaran. Hal ini menandakan kurangnya perilaku 

jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia sesuai 

dengan Kompetensi Dasar sikap 2.5 (Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan 

tanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik 

sosial, politik, ekonomi, dan kebijakan publik). 

Pengaruh faktor eksternal salah satunya yaitu faktor lingkungan yang kurang 

mendukung. Keseharian peserta didik lebih banyak menggunakan bahasa selain 

bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris, Turki, maupun Jawa. Seringnya penggunaan 

bahasa selain bahasa Indonesia berimbas pada keterampilan peserta didik dalam 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dalam pembelajaran. Peserta didik sering 

menggunakan bahasa sehari-hari dalam pembelajaran. Konstruksi kalimatnya pun 

terkadang sesuai dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, nilai 

keterampikan memproduksi teks eksposisi secara lisan peserta didik masih kurang. 

Hal ini mengindikasikan kurangnya sikap religius sesuai dengan Kompetensi Dasar 

1.1 (Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa). 

Upaya yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan ketercapaian peserta didik 

Sekolah SMA Semesta khusunya kelas X IPA B dalam pembelajaran memproduksi 

teks eksposisi secara lisan, peneliti menggunakan pola kolaboratif. John 

Myers (dalam Ruhcitra 2008) merujuk pada kamus untuk menjelaskan 

definisi collaboration yang berasal dari akar kata Latin dengan makna yang 

menitikberatkan proses kerjasama. Ted Panitz (dalam Ruhcitra 2008) menjelaskan 



7 
 

bahwa pembelajaran pola kolaboratif adalah suatu filsafat personal, bukan sekadar 

teknik pembelajaran di kelas. Menurutnya, kolaborasi adalah filsafat interaksi dan 

gaya hidup yang menjadikan kerjasama sebagai suatu struktur interaksi yang 

dirancang sedemikian rupa guna memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Selaras dengan pengertian tersebut, pembelajaran pola kolaboratif dapat 

didefinisikan sebagai filsafat pembelajaran yang memudahkan para siswa 

bekerjasama, saling membina, belajar, dan berubah bersama, serta maju bersama. 

Inilah filsafat yang dibutuhkan dunia global saat ini. Bila orang-orang yang berbeda 

dapat belajar untuk bekerjasama di dalam kelas, pada kemudian hari mereka lebih 

dapat diharapkan untuk menjadi warga negara yang lebih baik bagi bangsa dan 

negaranya, bahkan bagi seluruh dunia. Akan lebih mudah bagi mereka untuk 

berinteraksi secara positif dengan orang-orang yang berbeda pola pikirnya, bukan 

hanya dalam skala lokal, melainkan juga dalam skala nasional (Dananjaya 2012:139). 

Salah satu tipe pembelajaran pola kolaboratif adalah tipe think pair share atau 

Berpikir Berpasangan Berbagi yang pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman 

dan koleganya. Think pair share adalah jenis pembelajaran kolaboratif yang yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa (Trianto 2011:61). Dengan 

menggunakan pola kolaboratif think pair share, 1) memungkinkan peserta didik 

untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang 

diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan 

oleh guru, serta memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan; 2) 
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peserta didik akan terlatih menerapkan konsep disebabkan kegiatan bertukar pendapat 

dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam 

memecahkan masalah; 3) peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran karena 

menyelesaikan tugas dalam kelompok, karena tiap kelompok hanya terdiri atas dua 

orang; 4) peserta didik memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil 

diskusinya dengan seluruh peserta didik sehingga ide yang ada menyebar; 5) 

memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau peserta didik dalam proses 

pembelajaran (Hartina 2008: 12). 

Pola kolaboratif think pair share dapat melatih peserta didik untuk dapat 

berpikir lebih khusus dalam lingkup berpasangan. Sehingga peserta didik dapat lebih 

berkonsentrasi dalam berdiskusi dengan pasangannya. Setelah itu, peserta didik 

mengomunikasikan atau menginformasikan hasil diskusi dengan pasangannya untuk 

memberikan perbaikan terhadap hal yang perlu diperbaiki. Dengan pola kolaboratif 

think pair share peserta didik juga dapat terlaltih untuk menemukan hal-hal yang 

penting dalam suatu pembelajaran.  

Selain menggunakan pola kolaboratif tipe think pair share, penelitian ini 

didukung media video. Menurut Allan (dalam Widiawati 2013:5), media video 

merupakan bahan ajar noncetak yang kaya informasi dan tuntas karena dapat sampai 

kehadapan peserta didik secara langsung. Adanya video yang ditampilkan, peserta 

didik diharapkan dapat menemukan hal-hal yang perlu ditiru dan hal-hal yang tidak 

perlu ditiru. Dengan media video peserta didik diharapkan dapat meniru teknik dan 

cara memproduksi teks eksposisi secara lisan yang baik. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berharap mampu meningkatkan 

keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan peserta didik kelas X IPA B 

SMA Semesta Semarang. Permasalahan ini akan diatasi dengan menggunakan 

metode pola kolaboratif think pair share melalui media video. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang 

mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

terdapat pada diri peserta didik, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri peserta didik, dapat bersumber dari guru, maupun situasi, 

kondisi, dan lingkungan pembelajaran. 

Faktor internal yang memengaruhi kurangnya ketercapaian standar nilai pada 

peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta, yaitu minat dan antusias peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. Selain materi memproduksi teks eksposisi secara 

lisan yang memang membosankan, kegiatan yang diulang secara terus menerus, 

seperti peserta didik diharuskan maju satu per satu untuk memproduksi teks eksposisi 

secara lisan, menjadi penyebab timbulnya rasa bosan peserta didik. 

Faktor eksternal yang memengaruhi kurangnya ketercapaian nilai pada peserta 

didik kelas X IPA B Semesta, yaitu terlalu seringnya menggunakan bahasa selain 

bahasa Indonesia. Beberapa mata pelajaran di SMA Semesta menggunakan bahasa 

Inggris khususnya mata pelajaran sains. Alokasi waktu untuk mata pelajaran bahasa 

Inggris pun sudah cukup banyak karena dibagi menjadi empat keterampilan 
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berbahasa, yaitu reading, speaking, writing, dan listening. Pada saat di luar jam 

pembelajaran pun peserta didik banyak menggunakan bahasa Jawa dan banyak 

mendengar penggunaan bahasa Turki dalam kesehariannya. 

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, salah satu cara yang dapat 

ditempuh adalah menerapkan pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, masalah yang muncul 

pada pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan cukup kompleks 

sehingga perlu dibatasi. Pembatasan tersebut bertujuan agar penelitian lebih fokus 

dan tidak terlalu luas, sehingga pembahasan lebih tuntas. Oleh sebab itu, peneliti 

memfokuskan pada upaya peningkatan keterampilan memproduksi teks eksposisi 

secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada 

peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah proses peningkatan memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta didik 

kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang? 
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2. Bagaimanakah perubahan sikap religius peserta didik kelas X IPA B SMA 

Semesta setelah mengikuti pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video? 

3. Bagaimanakah perubahan sikap sosial (jujur, peduli, santun, dan tanggung 

jawab) peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta setelah mengikuti 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif 

think pair share melalui media video? 

4. Bagaimanakah peningkatan pengetahuan memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta 

didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang? 

5. Bagaimanakah peningkatan keterampilan memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta 

didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan proses peningkatan memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta didik 

kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang. 

2. Mendeskripsikan perubahan sikap religius peserta didik kelas X IPA B SMA 

Semesta setelah mengikuti pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. 
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3. Mendeskripsikan perubahan sikap sosial (jujur, peduli, santun, dan tanggung 

jawab) peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta setelah mengikuti 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif 

think pair share melalui media video. 

4. Memaparkan peningkatan pengetahuan memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta 

didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang. 

5. Memaparkan peningkatan keterampilan memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video pada peserta 

didik kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara 

praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan khazanah 

ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan teori 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. 

Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori kepada guru bahasa 

Indonesia dan Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pola 

kolaboratif  dan media dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan.  

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan 

sekolah. Manfaat bagi guru, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh 

alternatif pemilihan model dan media pembelajaran memproduksi teks eksposisi 
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secara lisan dan dapat memperoleh pengalaman berharga dalam menghadapi masalah 

yang berkaitan dengan rendahnya keterampilan tersebut. Selain itu, guru dapat 

meningkatkan keprofesionalitasannya karena guru dapat lebih memahami apa yang 

terjadi di dalam kelas. 

Manfaat bagi peserta didik, yaitu penelitian ini memberikan solusi serta 

mempermudah pembelajaran keterampilan yang dirasakan sulit sebelumnya. Peserta 

didik lebih mudah dalam meningkatkan keterampilan memproduksi teks eksposisi 

secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. Hal ini 

bermanfaat sebagai sarana penunjang belajar peserta didik. Secara spesifik penelitian 

ini diharapkan mampu 1) mengarahkan peserta didik lebih terampil dalam melisankan 

teks eksposisi; 2)  memudahkan peserta didik dalam memproduksi teks eksposisi 

secara lisan; 3) membuat peserta didik lebih merasa senang dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara khususnya memproduksi teks eksposisi secara lisan. 

Manfaat bagi sekolah, yaitu penelitian ini membantu guru dan tenaga 

kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di 

dalam dan di luar. Selain itu, manfaat penelitian ini juga dapat 

menumbuhkembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah untuk proaktif dalam 

melakukan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk menjadi alat evaluasi dari program dan kebijakan pengelolaan 

sekolah yang sudah berjalan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Keterampilan berbicara merupakan objek penelitian yang sangat menarik untuk 

diteliti. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penelitian di bidang tersebut. 

Meskipun belum banyak penelitian yang mengkaji kurikulum 2013, berbagai 

penelitian yang telah dilakukan di dalam keterampilan berbicara, teks eksposisi, pola 

kolaboratif  think pair share, dan media video antara lain oleh Carss (2007), Azizah 

(2008), Sansosti (2008), Sugianto (2010), Hendrasari (2011), Samsudin (2011), 

Ekawati (2012), Wafa (2012), Setyaningsih (2012). 

Penelitian relevan yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carss 

pada tahun 2007 dengan judul “The Effects of Using Think-Pair-Share During 

Guided Reading Lessons”. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tujuan penelitian 

ini adalah untuk menunjukkan efek think pair share yang digunakan sebagai strategi 

selama pembelajaran Reading Terpimpin pada prestasi membaca. Think pair share 

adalah kooperasi mengajar strategi yang mencakup tiga komponen, waktu untuk 

berpikir, waktu untuk berbagi dengan pasangan, dan waktu untuk masing-masing 

pasangan untuk berbagi kembali ke kelompok yang lebih besar. Penggunaan think 

pair share menyatukan aspek kognitif dan sosial dalam pembelajaran, 

mempromosikan pengembangan pemikiran dan pembangunan pengetahuan. Hasil 
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menegaskan efek positif dari strategi membaca prestasi, terutama bagi siswa yang 

membaca di atas usia kronologis mereka, meskipun jangka intervensi mungkin 

memiliki efek yang lebih signifikan pada mereka yang membaca di bawah usia 

kronologis mereka. Efek positif berpengaruh pada aspek penggunaan bahasa lisan, 

pemikiran, kesadaran metakognitif, dan pengembangan strategi pemahaman bacaan 

yang dicatat dalam kedua kelompok intervensi. Hasil ini memiliki arti penting bagi 

mereka yang peduli dengan menerapkan praktik keaksaraan yang efektif. Mereka 

menunjukkan manfaat dari strategi think pair share sebagai alat untuk mendorong 

percakapan dan salah satu alat yang dapat disesuaikan dengan fokus belajar serta 

kebutuhan kelompok-kelompok tertentu. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Carss 

(2007). Persamaan kedua penelitian ini adalah penggunaan pola kolaboratif yang 

sama, yaitu think pair share. 

Perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian Carss (2007), terletak pada 

tujuan penggunaan pola kolaboratif think pair share. Pada penelitian ini, pola 

kolaboratif think pair share digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

memproduksi teks eksposisi secara lisan. Sementara pada penelitian Carrs, pola 

kolaboratif think pair share digunakan sebagai pemandu pembelajaran membaca. 

Penelitian relevan kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azizah pada 

tahun 2008, dengan judul “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

untuk Aktifitas Peserta Didik dan Hasil Belajar Matematika Anak Tunarungu”. Hasil 

penelitian ini terdapat peningkatan kegiatan presentasi kelompok hasil diskusi 
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bersama dan tes hasil matematika. Peningkatan kegiatan presentasi kelompok hasil 

diskusi sebesar 70,31%. Peningkatan hasil tes matematika yang sebelumnya 

menunjukkan rata-rata 41,28 setelah dikenakan pola kolaboratif  think pair share, 

rata-rata tes matematika meningkat menjadi 64,73. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Azizah 

(2008). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada penggunaan pola kolaboratif 

think pair share.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Azizah (2008) terletak pada objek 

yang ditingkatkan dan subjek penelitian. Dalam penelitin ini objek yang ditingkatkan 

adalah peserta didik Sekolah SMA Semesta kelas X IPA B, sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Azizah, objek yang ditingkatkan adalah peserta didik 

tunarungu Sekolah Luar Biasa (SLB) Harmoni Sidoarjo. Perbedaan juga terletak pada 

subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah keterampilan memproduksi teks 

eksposisi secara lisan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Azizah adalah 

hasil  belajar matematik. 

Penelitian relevan ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sansosti dengan 

judul “Using Computer-Presented Social Stories and Video Models to Increase the 

Social Communication Skills of Children With High-Functioning Autism Spectrum 

Disorders”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari perlakuan yang 

diberikan kepada ketiga anak penderita autis dapat menigkatkan kemampuan 

sosialnya. Hasil peningkatan kemampuan komunikasi sosialnya dibagi menjadi tiga 

ranah. Ketiga ranah tersebut yaitu, 1) ranah kemajuan partisapasi dalam 
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berkomunikasi sosial (participants’ social communication progress); 2) ranah 

kemampuan untuk bertahan hidup (maintenance of skills); 3) ranah kemampuan 

secara keseluruhan (generalization of skills). 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Sansosti 

(2008). Persamaan di antara kedua penelitian ini adalah penggunaan media video. 

Penggunaan media video pada kedua penelitian ini digunakan sebagai sarana 

pemodelan atau digunakan untuk menampilkan contoh yang harus dilakukan. 

Perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian Sansosti (2008), yaitu hal 

yang ditingkatkan dan objek penelitian. Hal yang ditingkatkan dalam penelitian ini 

adalah keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan, sedangkan pada 

penelitian Sansosti, yang ditingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi secara 

sosial. Objek dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Semesta, sedangkan objek penelitian Sansosti adalah siswa penderita sindrom 

autisme. 

Penelitian relevan keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sugianto pada 

tahun 2010 dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik Kelas 2 SDN 

Karangrejo 06 Jember dalam Mengajukan Pertanyaan Melalui Pembelajaran 

Kooperatif Model Think Pair Share (TPS) Berbantuan Gambar Seri”. Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan kemampuan berbicara peserta didik diketahui dari 

pemerolehan nilai prasiklus dengan rata-rata nilai peserta didik 55,35 dengan hanya 

sekitar 2 peserta didik (7,1%) yang mendapat nilai ≥ 65 menjadi meningkat. Pada 

siklus I terjadi peningkatan nilai rata-rata peserta didik menjadi 56,60 dengan hanya 
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sekitar 8 peserta didik (28,57%) yang mendapat nilai ≥ 65, akan tetapi belum 

mencapai ketuntasan secara klasikal (70%), setelah diterapkan siklus II nilai rata-rata 

peserta didik menjadi 79,46 dengan sebanyak 26 peserta didik (92,86%) yang 

mendapat nilai ≥ 65 dan dapat dinyatakan tuntas secara klasikal. Aktivitas belajar 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan pola kolaboratif think pair 

share berbantuan gambar seri juga mengalami peningkatan. Pada siklus I skor dari 

hasil observasi, aktivitas peserta didik mencapai 68%, setelah dilaksanakan siklus II 

keaktifan peserta didik meningkat maksimal yakni 100%. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Sugianto 

(2010). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada penggunaan pola kolaboratif 

yang sama, yaitu pola kolaboratif think pair share. Selain itu, persamaan juga terletak 

pada aspek yang ditingkatkan, yaitu keterampilan dalam ranah berbicara. Kedua 

penelitian ini juga merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sugianto (2010) terletak pada 

keterampilan yang ditingkatkan dan media yang digunakan. Keterampilan yang 

ditingkatkan dalam penelitian ini adalah keterampilan memproduksi teks eksposisi 

secara lisan, sedangkan keterampilan yang ditingkatkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sugiatnto adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Selain itu, 

perbedaan juga terletak pada media yang digunakan. Penelitian ini dilakukan melalui 

media video, sedangkan penelitian yang dilakukan oleeh Sugianto berbantuan media 

gambar seri.  
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Penelitian relevan kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hendrasari pada 

tahun 2011 dengan judul “Peningkatan Kecepatan Efektif Membaca (KEM) Teks 

Nonsastra dengan Teknik Tri-Fokus Steve Snyder dan Media Video Membaca Cepat 

Karya Muhammad Noer pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 1 Sleman”. Hasil 

penelitian penelitian tersebut, yaitu skor rata-rata KEM pratindakan sebesar 123,03 

kpm (54,20%) dan berkategori sedang. Pada siklus I, skor rata-rata KEM menjadi 

149,17 kpm (65,71%) atau berkategori sedang dan siklus II menjadi 172,57 kpm 

(76,02%) atau berkategori cepat. Hal ini menunjukkan peningkatan skor rata-rata 

KEM dari pratindakan sampai siklus I sebesar 26,14 kpm (11,51%) dan peningkatan 

skor rata-rata KEM siklus I ke siklus II sebesar 23,40 kpm (10,31%). Jika 

diakumulasikan, peningkatan skor rata-rata KEM dari pratindakan sampai siklus II 

sebesar 49,54 kpm (21,82%). 

Penelitian Hendrasari (2011) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaan di antara kedua penelitian ini, yaitu kedua penelitian ini 

merupakan penelitian berjenis penelitian tindakan kelas. Selain itu, media yang 

digunakan adalah media video. Perbedaan di antara kedua penelitian ini, yaitu 

penggunaan pola kolaboratif yang berbeda. Penelitian Hendrasari menggunakan pola 

kolaboratif Tri-Fokus Steve Snyder, sedangkan penelitian ini menggunakan pola 

kolaboratif think pair share.  

Penelitian relevan keenam, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Samsudin pada 

tahun 2011, dengan judul “Penigkatan Kemampuan Menulis Eksposis Berita dan 

Menulis Eksposisi Ilustrasi Peserta Didik Kelas V Melalui Model Pembelejaran 
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Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis”. Hasil penelitian, yaitu rata-rata 

kemampuan menulis eksposisi berita peserta didik sebelum penerapan model 

pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis adalah sebesar 15,97 dengan 

standar deviasi 3,21. Setelah penerapan model pembelajaran kooperatif terpadu 

membaca dan menulis rata-ratanya meningkat menjadi 24,57 dengan standar deviasi 

4,12. Rata-rata normalized gain kemampuan menulis eksposisi berita sebesar 0,51 

dengan standar deviasi 0,22. Selanjutnya, rata-rata kemampuan menulis eksposisi 

ilustrasi peserta didik sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif terpadu 

membaca dan menulis adalah sebesar 16,63 dengan standar deviasi 3,19. Setelah 

penerapan model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis rata-ratanya 

meningkat menjadi 25,00 dengan standar deviasi 3,38. Rata-rata normalized gain 

kemampuan menulis eksposisi ilustrasi sebesar 0,52 dengan standar deviasi 0,17. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Samsudin 

(2011). Kedua penelitian ini memiliki persamaan, yaitu persamaan materi yang 

ditingkatkan. Materi yang ditingkatkan adalah teks eksposisi. Namun, dalam 

penelitian ini teks eksposisi berupa lisan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Samsudin merupakan teks eksposisi berupa tulisan. 

Perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian Samsudin (2011) terletak 

pada penggunaan model pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pola kolaboratif  

think pair share, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samsudi menggunakan 

model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis. 
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Penelitian relevan ketujuh, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ekawati pada 

tahun 2012, dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berdiskusi Bahasa Jawa dengan 

Media Audio Visual pada Kelas XII IPS 2 SMA Negeri 1 Rawalo Tahun Ajaran 

2012/2013”. Hasil penelitian tersebut, yaitu keterampilan berdiskusi bahasa Jawa 

peserta didik dapat ditingkatkan melalui media audio visual. Skor peningkatan 

kemampuan berdiskusi bahasa Jawa diperoleh dari skor rata-rata siklus II dikurangi 

skor rata-rata pretes. Peningkatan aspek keakuratan dan keaslian gagasan sebesar 

0.93, dari 3.03 menjadi 3.96. Aspek kemampuan argumentasi 3.31 dan pada akhir 

tindakan sebesar 4.31 artinya naik sebesar 1. Peningkatan sebesar 1.1 terjadi pada 

aspek keruntutan penyampaian gagasan, dari 2.93 menjadi 4.03. Aspek pemahaman 

sebesar 1,03 dari 3,65 menjadi 4,68. Aspek ketepatan kata sebesar 1,24 dari 2,72 

menjadi 3,96. Aspek ketepatan kalimat sebesar 1,45 dari 2,48 menjadi 3,93. Aspek 

ketepatan stile penuturan sebesar 1,73 dari 2,27 menjadi 4. Aspek kelancaran sebesar 

1,19 dari 2,93 menjadi 4,13. Peningkatan nilai rata-rata kelas juga terlihat dari 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata kelas pada prasiklus adalah 58,3 

dengan peserta didik yang mencapai KKM hanya 4 peserta didik atau 14%, siklus I 

meningkat menjadi 71,72 peserta didik yang mencapai KKM sebanyak 23 peserta 

didik atau 79% dan siklus II meningkat menjadi 82.58, pada siklus ini semua peserta 

didik sudah memenuhi KKM yang ada yaitu 68 sebesar 100%. 

Persamaan di antara penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2012) dengan 

penelitian ini adalah penggunaan media yang sama, yaitu melalui media video atau 

audio visual. Namun, terdapat perbedaan di antara kedua penelitian ini. Perbedaan di 
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antara kedua penelitian ini, yaitu terletak pada aspek yang ditingkatkan. Pada 

penelitian ini yang ditingkatkan adalah kemampuan memproduksi teks eksposisi 

secara lisan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ekawati adalah 

kemampuan berdiskusi. 

Penelitian relevan kedelapan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wafa pada 

tahun 2012, dengan judul “The Speaking Ability in Analytical Exposition of the 

Eleventh Grade Students of MA NU Ma’arif Kudus in Academic Year 2012/2013 

Taught by Using Scaffolding Technique”. Hasil penelitian tersebut, yaitu nilai rata-

rata peserta didik sebelum diajar menggunakan model scaffolding adalah 51,33 

dengan standar deviasi 7,3. Nilai rata-rata peserta didik setelah diajar menggunakan 

scaffolding adalah 68,5 dengan standar deviasi sebesar 7,95. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pre-test. Hasil 

dari observasi lebih tinggi dari tabel yang menggunakan level signifikansi 5% (13.48 

> 2,045). 

Terdapat persamaan dan perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian  

yang dilakukan oleh Wafa (2012). Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek 

yang ditingkatkan, yaitu melisankan teks eksposisi. Selain itu, persamaan kedua 

penelitian ini terletak pada subjek penelitian. Kedua subjek penelitian ini yaitu 

peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian Wafa (2012), yaitu pada 

penggunaan model pembelajaran yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan 
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pola kolaboratif  think pair share, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Wafa 

menggunakan teknik Scaffolding. 

Penelitian relevan kesembilan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Setyaningsih pada tahun 2012, dengan judul “Peningkatan Keterampilan Berbicara 

Melalui Model Role Playing Berbantuan Media Video Pembelajaran pada Peserta 

Didik Kelas V SD I Mlatinorowito Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan persentase ketuntasan klasikal keterampilan 

berbicara peserta didik pada siklus I adalah 19,24% dengan kriteria baik. Persentase 

ketuntasan klasikal keterampilan berbicara peserta didik pada Siklus II meningkat 

menjadi 22,73% 

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Setyaningsih (2012) memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada penggunaan 

media yang sama, yaitu media video. Selain itu, kedua penelitian ini merupakan jenis 

penelitian tindakan kelas (PTK). Persamaan selanjutnya, kedua penelitian ini 

meningkatkan keterampilan berbicara. 

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

Setyaningsih (2012). Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada model 

pembelajaran yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pola kolaboratif  think 

pair share, sedangkan penelitian Setyaningsih (2012) menggunakan model role 

playing. 

Penelitian-penelitian tersebut sangat penting sebagai kajian pustaka penelitian 

ini. Sebab dengan melihat penelitian-penelitian dalam keterampilan berbicara, teks 
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eksposisi, pola kolaboratif  think pair share, dan media video yang sebelumnya sudah 

dilaksanakan, penelitian ini akan menjadi lebih kuat dalam merancang metode yang 

digunakan. Sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam 

landasan teoretis ini peneliti menguraikan teori-teori penelitian yang digunakan para 

ahli dari buku-buku acuan yang mendukung penelitian ini. Bahan kajian yang 

digunakan sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini meliputi empat keterampilan 

berbahasa, hakikat memproduksi teks, pengertian teks eksposisi, pengertian 

berbicara, hakikat pembelajaran pola kolaboratif, pola kolaboratif tipe  think pair 

share, hakikat media pembelajaran, dan media video. 

 

2.2.1 Empat Keterampilan Berbahasa 

Gofur (dalam Saddhono 2014:5) menjelaskan keterampilan berbahasa 

mencakup keterampilan menyinak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, 

dan keterampilan berbicara. Keterampilan berbahasa ini sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari karena setiap individu merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi ini dapat terjadi secara satu 

arah, dua arah, maupun multi arah. Komunikasi satu arah terjadi apabila seseorang 

mengirim pesan kepada orang lain, sedangkan penerima pesan tidak menanggapi isi 

pesan tersebut. Misalnya, Khotbah jumat dan berita di televisi maupun di radio. 
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Komunikasi dua arah terjadi apabila pemberi pesan dan penerima pesan saling 

menanggapi isi pesan. Komunikasi multiarah terjadi ketika pemberi pesan dan 

penerima pesan yang jumlahnya lebih dari dua orang saling menanggapi isi pesan. 

Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampilan dasar 

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

ini saling terkait satu sama lain. Menyimak dan berbicara merupakan komunikasi dua 

arah secara langsung (Saddhono 2014:5). Menyimak bersifat reseptif atau menerima 

informasi. Sementara itu, berbicara bersifat produktif atau memberikan informasi. 

Membaca dan menulis merupakan komunikasi secara tidak langsung. Membaca 

bersifat reseptif, sedangkan menulis bersifat produktif. 

Keempat keterampilan berbahasa ini memiliki pengertiannya masing-masing. 

Menurut Tarigan (dalam Naryatmojo 2007:7), keterampilan menyimak memiliki 

pengertian suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan 

penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh 

informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak 

disampaikan oleh si pembicara melalui ujian atau bahasa lisan. Menurut Akhidiat 

(dalam Naryatmojo 2007:7), menyimak merupakan suatu proses yang mencakup 

kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, dan mereaksi atas makna 

yang terkandung di dalamnya. 

Kedua penjelasan ini ditegaskan oleh Naryatmojo (2007:6), menyimak 

memiliki makna mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan 

orang lain. Jelas faktor kesengajaan dalam kegiatan menyimak cukup besar, lebih 
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besar dari mendengarkan karena dalam kegiatan menyimak ada usaha memahami apa 

yang disimaknya, sedangkan dalam kegiatan mendengar tingkat pemahaman belum 

dilakukan. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada penelitian ini pengertian 

menyimak adalah suatu keterampilan yang dilakukan secara sengaja untuk 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, apresiasi, serta 

interperetasi untuk memperoleh informasi. Tingkat kesengajaan dalam kegiatan 

menyimak sudah lebih besar jika dibadingkan mendengar karena kegiatan menyimak 

sudah sampai pada tahap memahami informasi yang didengar. 

Menurut Tarigan (2008:3), keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan 

berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh 

keterampilan menyimak dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau 

berujar dipelajari. Sementara itu, menurut Saddhono (2014:54), berbicara lebih dari 

pada sekadar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah cara untuk 

mengomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan pendengar atau penyimak. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada penelitian ini yang dimaksud 

dengan berbicara adalah suatu keterampilan yang didahului oleh kegiatan menyimak 

pada masa anak-anak (masa paling produktif) yang bertujuan untuk 

mengomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan pendengar atau penyimaknya. Berbicara bukan hanya sekadar 
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mengeluarkan bunyi-bunyi, tetapi terdapat gagasan yang ingin disampaikan kepada 

pendengar atau penyimak. 

Menurut Haryadi (2012:2), keterampilan membaca adalah keterampilan 

berbahasa yang mempunyai kegiatan melisankan, mempersepsi, penerapan 

keterampilan kognitif, dan pemahaman berpikir, bernalar serta pemberian makna 

terhadap simbol-simbol visual. Sementara itu, Menurut Tarigan (dalam Saddhono 

2014:100), memabaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata atau bahasa tulis.  

Menurut Haryadi (2012:11), tujuan utama membaca adalah mendapatkan 

informasi dari bacaan yang dibaca. Sehingga dengan membaca suatu bacaan, ada 

informasi baru yang kita ketahui. Selaras dengan tujuan yang diungkapkaan Haryadi, 

Suddhono (2014:101), kegiatan membaca bertujuan untuk memahami isi ide atau 

gagasan baik tersurat, tersirat, bahkan tersorot dalam bacaan.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada penelitian ini pengertian 

keterampilan membaca adalah keterampilan untuk memperoleh suatu pesan dengan 

cara bernalar serta pemberian makna terhadap simbol-simbol visual. Keterampilan 

membaca dapat dilakukan untuk memahami sisi ide atau gagasan baik tersurat, 

tersirat, maupun tersorot dalam bacaan. 

Menurut Suparno (2008:1.3), keterampilan menulis adalah sebagai suatu 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Selaras dengan Suparno,  menurut Tarigan  (dalam Saddhono 2014:154), 
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menulis juga diartikan melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami seseorang untuk dibaca orang lain yang dapat memahami 

bahasa dan lambang-lambang grafis tersebut. Sementara itu, menurut Saddhono 

(2014:154), menulis bukan sekadar melukiskan lambang-lambang grafis melainkan 

menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang 

dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas, sehingga pikiran tersebut dapat 

dikomunikasikan kepada pembaca secara berhasil. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada penelitian ini pengertian 

mengenai menulis adalah suatu keterampilan yang bukan sekadar melukiskan 

lambang-lambang grafis, tetapi bagaimana menuangkan suatu gagasan atau pikiran 

yang dirangkai ke dalam bahasa tulis secara utuh dengan bahasa tulis sebagai alat 

atau medianya. Gagasan yang disampaikannya pun haris dapat dipahami oleh 

pembaca, sehingga gagasan yang disampaikan dapat diserap oleh pembaca. 

Keterampilan menyimak merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh 

manusia bila dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Secara berturut-turut 

pemerolehan keterampilan berbahasa itu pada umumnya dimulai dari menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis (Saddhono 2014:6). Menyimak dan berbicara 

merupakan sebuah keterampilan sejak kecil karena bersifat alamiah.  

Keempat keterampilan itu, terdapat benang merah yang menghubungkan 

keterampilan berbahasa yang satu dengan keterampilan berbahasa lainnya. Hubungan 

antara membaca dan menulis, keduanya merupakan keterampilan yang saling 

melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan 
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tidak ada yang dapat dibaca jika tidak ada yang menulis. Keduanya merupakan 

keterampilan bahasa tulis dengan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat 

(Ngalimun 2014:42). 

Hubungan antara berbicara dan menulis, kedauanya merupakan keterampilan 

berekspresif atau produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. 

Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol, 

simbol lisan dalam berbicara dan simbol tulisan dalam menulis (Ngalimun 2014:42). 

Proses penyandian dalam menulis lebih mudah disebabkan proses tersebut dapat 

diperbaiki dan dipikirkan kembali. Lain halnya dengan proses penyandian dalam 

simbol lisan, proses penyandian lebih sulit, karena melisankan sesuatu yang lansung 

diterima oleh mitra tutur. Oleh sebab itu, banyak yang merencanakan hal apa saja 

yang akan dibicarakan. 

Hubungan antara menyimak dan berbicara, keduanya saling melengkapi dan 

saling bergantung satu sama lain. Tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada 

seseorang pun yang mendengarkan, meskipun mungkin kita dapat menyimak 

nyanyian. Komunikasi yang diucapkan merupakan hal yang utama yang perlu 

disimak (Ngalimun 2014:43). Menyimak dan berbicara juga merupakan pasangan 

dalam pemerolehan bahasa. Ketika seseorang ingin belajar bahasa, maka tugas 

pertama yang dilakukan adalah menyimaknya, kemudian menirukan dan 

membiasakan apa yang disimaknya dengan cara berbicara. 

Hubungan antara menyimak dan membaca, keduanya merupakan keterampilan 

reseptif (Ngalimun 2014:43). Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam simbol-
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simbol yang diterima. Menyimak merupakan sebuah proses menangkap informasi 

berupa simbol-simbol lisan, sedangkan membaca merupakan sebuah proses 

menangkap informasi berupa simbol-simbol tulisan. 

Empat keterampilan berbahasa ini dapat dimaksimalkan dengan pembelajaran 

yang terpadu dan tidak terpisah-pisah. Pembelajaran yang terpadu dan tidak berpisah-

pisah dapat dilakukan dengan cara memasangkan anatara kegiatan penyimbolan yang 

sejenis, misalnya dengan cara memasangkan proses pembelajaran menyimak dan 

berbicara. Keduanya merupakan proses reseptif maupun produktif simbol lisan. 

Selain itu juga dapat memasangkan kegiatan membaca dengan kegiatan menulis, 

karena keduanya merupakan proses reseptif dan produktif simbol tulisan. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan empat keterampilan 

berbahasa membuat pembelajaran lebih inovasi dan tidak membosankan. 

Pembelajaran pun saling berkaitan satu sama lain sehingga materi yang dibelajarkan 

lebih mudah untuk dipadukan dalam suatu konsep. 

 

2.2.2 Hakikat Memproduksi Teks 

Memproduksi teks dapat juga dikatakan membuat atau menghasilkan teks. 

Dalam membuat suatu teks harus memperhatikan kata-kata yang akan digunakan. 

Apabila dapat menggunakan kata-kata dengan tepat, maka penulis atau pembicara 

dapat berkomunikasi dengan pembaca atau pendengar dan dapat menyampaikan 

gagasan atau ide-ide dengan baik. Namun, apabila pemilihan kata kurang tepat, teks 
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yang dibuat menjadi tidak bisa menyampaikan gagasan atau ide-ide dari penulisnya 

dengan baik. 

Keraf (2004:38) menjelaskan, dalam membuat teks tulisan ataupun lisan, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk mencapai teks yang efektif, misalnya 

pengarang harus mempunyai suatu obyek yang ingin dibicarakan, memikirkan dan 

merenungkan gagasan atau idenya secara jelas, kemudian mengembangkan gagasan-

gagasan utamanya secara segar, jelas, dan terperinci, kemudian menunagkannya 

dalam bentuk-bentuk kalimat. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis atau melisankan adalah bagaimana 

kalimat yang digunakan oleh penulis atau pembicara merupakan sebuah kalimat yang 

efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat berikut, yaitu 1) secara 

tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis; 2) sanggup 

menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca atau pembicara 

seperti yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara (Keraf 2004:40). 

Menurut Suparno (2008:2.23), terdapat beberapa kiat untuk mendapatkan 

kemampuan membuat suatu kalimat yang efeltif. Beberapa kiat tersebut, yaitu 1) kiat 

pengulangan, kiat ini dilakukan dengan cara pengulangan suatu bagian yang penting;  

2) kiat pengedepanan, kiat ini dilakukan dengan cara megedepankan suatu hal yang 

penting dalam suatu kalimat; 3) kiat penyejajaran, kiat ini dapat menimbulkan kesan 

bahwa unsur yang disejajarkan itu penting; 4) kiat pengaturan variasi kalimat, kiat ini 

dapat dilakukan, yakni variasi struktur (aktif-pasif, panjang-pendek) dan variasi jenis 

(jenis kalimat berita, kalimat tanya, kalimta seru). 
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Selain kalimat yang efektif, dalam pembuatan teks yang baik perlu 

memperhatikan pemilihan kata (diksi) yang tepat. Kata yang tepat akan membantu 

seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya baik lisan 

mapun tulisan. Selain itu, pemilihan kata harus pula sesuai dengan situasi dan tempat 

penggunaan kata-kata itu (Arifin 2010:28). 

Menurut Suparno (2008:2.23), untuk mahir dalam memilih kata, ada 

pembiasaan yang perlu diperhatikan. Pembiasaan tersebut, yaitu 1) mencermati dan 

melatih menggunakan kata-kata yang bersinonim; 2) membiasakan diri menggunakan 

kata-kata secara hemat; 3) membiasakan diri mengunkan kata-kata secara konsisten. 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli tersebut, dalam memproduksi atau 

membuat suatu teks yang baik diperlukan suatu kemampaun membuat teks yang 

dapat menyampaikan gagasan atau ide dengan baik kepada pembaca atau pendengar. 

Kemampuan yang harus dimiliki dalam memproduksi atau membuat teks tersebut 

yaitu dengan menguasai pembuatan kalimat efektif dengan pemilihan kata yang tepat. 

Menguasai kedua kempuan itulah yang dapat menghasilkan teks yang baik dan 

mudah untuk diterima oleh pembaca atau pendengar. 

 

2.2.3 Pengertian Teks 

Sudardi (dalam Permadi 2006:1) menjelaskan, kata teks berasal dari kata text 

yang berarti tenunan. Teks dalam filologi diartikan sebagai tenunan kata-kata, yakni 

serangkaian kata-kata yang berinteraksi membentuk satu kesatuan makna yang utuh. 



33 
 

Teks dapat terdiri atas beberapa kata, tetapi dapat pula terdiri atas milyaran kata yang 

tertulis dalam sebuah naskah berisi cerita yang panjang. 

Menurut Baried (dalam Permadi 2006:1), teks artinya kandungan atau muatan 

naskah, sesuatu yang abstrak hanya dapat dibayangkan saja. Teks terdiri atas isi, yaitu 

ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Bentuk 

teks dapat dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, 

perwatakan, gaya bahasa, dan sebagainya. 

Berbeda dengan penjelasan tersebut, Hartono (2012:84) menjelaskan, wacana 

dan teks hakikatnya berbeda. Wacana berada pada tataran langue yang di dalamnya 

termasuk wacana sebagai suatu bangun teoretis. Namun, Teks berada pada tataran 

parole yang di dalamnya termasuk teks. Jadi, teks adalah perwujudan wacana. Teks 

sejajar dengan kalimat, wacana sejajar dengan sistem dan struktur kalimat. 

Perbedaanya adalah bahwa kalimat merupakan ujaran sebagai produk (jadi tertutup), 

sedangkan teks merupakan ujaran sebagai proses (jadi terbuka). 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada penelitian ini pengertian teks 

adalah kata-kata yang saling berangkai menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat 

memuat ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan baik berupa lisan maupun 

tulisan. Teks dapat didefinisikan juga sebuah perwujudan wacana yang merupakan 

ujaran sebagai proses atau terbuka. 
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2.2.3.1 Jenis-Jenis Teks 

Menurut Suparno (2008:1.11), karangan atau teks dapat disajikan dalam lima 

bentuk atau ragam wacana, yaitu deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. 

Kenyataannya, masing-masing bentuk itu tidak selalu dapat berdiri sendiri. misalnya 

dalam sebuah karangan narasi mungkin saja terdapat bentuk deskripsi atau eksposisi. 

Dalam karangan eksposisi bisa saja terkandung bentuk deskripsi dan narasi begitulah 

seterusnya. Penamaan ragam suatu karangan lebih didasarkan atas corak yang paling 

dominan pada karangan tersebut. 

Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describere yang berarti 

menggambarkan atau memerikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu 

bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, 

sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) 

apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya (Suparno 2008:4.6).  

Menurut Semi (2003:41), deskripsi adalah tulisan yang tujuannya memberikan 

perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada 

sensitivitas dan imajinasi pembaca atau pendengar bagaikan mereka ikut melihat, 

mendengar, merasakan, atau mengalami langsung. Hal ini selaras dengan tujuan teks 

deskripsi yang diungkapkan oleh Wahono (2013:39), tujuan teks deskripsi adalah 

menggambarkan sesuatu, baik benda, orang, binatang, tumbuhan, suasana, maupun 

peristiwa yang digambarkan secara terperinci dan jelas sehingga pembaca atau 

pendengar seolah-olah melihat sendiri objek yang dideskripsikan. 
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Berdasarkan pengerti beberapa ahli tersebut, dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan teks deskripsi adalah suatu karangan yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu, baik benda, orang, binatang, tumbuhan, suasana, maupun 

peristiwa, secara detail sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, 

mendengar, mencium, dan merasakan sendiri. pelukisan atau penggambaran suatu 

objek pada teks deskripsi akan semakin baik apabila penulis dapat menggunakan 

pemilihan kata (diksi) yang tepat. Kata-kata yang digunakan dapat menggunakan 

kata-kata yang dapat dicitrakan oleh alat indra. 

Istilah narasi atau sering juga disebut naratif berasal dari bahasa Inggris 

narration (cerita) dan narrative (yang menceritakan). Menurut Semi (2003:29), narasi 

merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan mennyampaikan atau 

menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan 

perkembangan dari waktu ke waktu. Karangan yang disebut narasi menyajikan 

serangkaian peristiwa. Karangan ini bermaksud menyampaikan serangkaian kejadian 

menurut urutan terjadinya (kronologis) dengan maksud memberi arti kepada sebuah 

atau serentetan kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu 

(Suparno 2008:4.31).  

Berdasarkan pengertian beberapa ahli tersebut, dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan teks narasi adalah suatu karangan yang berisikan rangkaian 

peristiwa secara berurutan dengan maksud menyampaikan atau menceritakan 

peristiwa atau pengalaman sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. 
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Semakin detail dan runtut suatu teks narasi, maka akan semakin mudah pembaca 

dapat mengikuti alur atau jalannya cerita yang terdapat dalam teks narasi. 

Menurut Semi (2003:47), argumentasi adalah tulisan yang bertujuan 

meyakinkan atau membujuk pembaca atau pendengar tentang pendapat atau 

pernyataan penulis atau pembicara. Selaras dengan Semi, menurut Suparno 

(2008:5.36) argumentasi ialah karangan yang terdiri atas paparan alasan dan 

penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan yang digunakan untuk 

memperkuat atau menolak pendapat, pendirian, atau gagasan.  

Berdasarkan pengerti beberapa ahli tersebut, dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan teks argumentasi adalah karangan yang digunakan untuk 

membangun kesimpulan yang bertujuan untuk menolak atau menerima pendapat 

seseorang. Selain itu, juga bertujuan untuk memperkuat suatu pendapat atau 

pendirian. Teks argumentasi akan semakin baik dan kuat apabila di dalamnya 

disertakan fakta-fakta dan pendapat ahli yang mendukung pendapat penulis. 

Karangan persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya-bujuk, 

berdaya-ajak, ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran 

pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang 

dilontarkan penulis atau pembicara (Suparno 2008:5.47). Membaca karangan 

persuasi, maka pembaca atau pendengar akan terbujuk atau terhasut untuk mengikuti 

karangan yang dikarang oleh penulis atau pembicara. 

Semi (2003:37), memberikan ciri penanda karya eksposisi, yaitu 1) berupa 

tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan; 2) menjawab pertanyaan apa, 
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mengapa, kapan, dan bagaimana; 3) disampaikan dengan bahasa baku dan lugas; 4) 

menggunakan nada netral, tidak memihak, dan tidak memaksakan sikap penulis 

terhadap pembaca. Secara singkat, karangan eksposisi adalah ragam wacana yang 

dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal 

yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembaca 

(Suparno 2008:1.12). Teks eksposisi ini akan dibahas lebih lajut pada bab 

selanjutnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut yang dimaksud teks eksposisi dalam 

penelitian ini adalah suatu karangan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu. Teks 

ekposisi biasa ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku, tidak memihak kepada 

suatu golongan. Biasanya di dalam teks eksposisi terdapat fakta dan pendapat ahli 

yang menambah kuat paparan di dalam teks eksposisi. 

Teks-teks tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis memproduksinya, 

yaitu teks tulisan dan teks lisan. Banyak yang beranggapan bahwa teks hanyalah 

sebuah kata-kata yang saling terangkai menjadi satu-kesatuan dan memiliki ide atau 

gagasan yang ingin disampaikan dalam bentuk tulisan. Padahal, suatu ungkapan lisan 

yang disampaikan oleh seseorang kepada pendengarnya merupakan salah satu bentuk 

teks, yaitu teks lisan. Jika suatu lisan dituangkan dalam bentuk tulisan, maka lisan 

tersebut juga merupakan teks. Dapat disimpulkan, teks dapat berbentuk tulisan 

maupun lisan. Keduanya berfungsi untuk memberikan suatu ide, gagasan, atau pun 

informasi yang hendak disampaikan. 
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2.2.4 Pengertian Teks Eksposisi 

Teks eksposisi berasal dari bahasa Inggris yaitu exposition yang berarti 

membuka atau memulai. Karangan eksposisi itu merupakan karangan yang bertujuan 

untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam 

karangan eksposisi masalah yang dikomunikasikan terutama adalah informasi 

(Suparno 2008:5.4). 

Menurut Keraf (dalam Budi 2009:64), eksposisi adalah suatu bentuk tulisan 

yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau 

pengetahuan pembaca. Wacana eksposisi digunakan untuk menjelaskan wujud dan 

hakikat suatu objek, misalnya menjelaskan pengertian kebudayaan, komunikasi 

perkembangan teknologi, maupun pertumbuhan ekonomi kepada pembaca. 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Kosasih (2013:53), Teks 

eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. 

Tujuan dari teks ini adalah untuk memberitahukan pembaca tentang suatu informasi 

dengan sejelas-jelasnya. Teks eksposisi sering dilengkapi dengan pendapat para ahli, 

contoh, dan fakta-fakta.  

Selaras dengan pendapat Kosasih, teks eksposisi dapat dikatakan sebuah teks 

yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, 

dan menerangkan suatu masalah yang perlu diperhatikan. Di dalam teks eksposisi, 

dipaparkan pernyataan pribadi penulis yang disertai berbagai alasan yang mendukung 

pernyataan sang penulis (Wahono 2013:75). 
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Dalam buku siswa, teks eksposisi diartikan jenis teks yang berfungsi 

mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang 

kuat. Teks ini berbeda dengan teks diskusi yang berisi dua sisi argumentasi; teks 

eksposisi hanya berisi satu argumentasi; sisi yang mendukung atau sisi yang 

mennolak. Struktur teksnya adalah pernytaan pendapat (tesis), argumentasi, 

penegasan ulang pendapat (Kemendikbud 2014:176). 

Berdasarkan pengerti beberapa ahli tersebut, dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan teks eksposisi adalah tulisan tentang uraian atau argument terhadap 

suatu hal untuk mengusulkan sesuatu berdasarkan satu argumentasi yang didukung 

oleh fakta, pendapat para ahli, atau kejadian dengan struktur pernytaan pendapat 

(tesis), argumentasi, penegasan ulang pendapat. 

 

2.2.4.1 Ciri-Ciri Teks Eksposisi 

Teks eksposisi memiliki beberapa ciri, yaitu 1) penjelasan bersifat informatif 

dan objektif; 2) penjelasan tersebut dipaparkan secara sistematis dari awal sampai 

akhir; 3) disertai dengan data faktual seperti gambar, grafik, peta, dan tabel (Kosasih 

2013:53). 

Pada tulisan yang terdapat dalam teks ekposisi, pembaca bebas untuk mengikuti 

pemikiran penulis atau tidak karena penulis teks eksposisi tidak memaksa pembaca 

untuk mengikuti pemikirannya yang berada dalam teks tulisannya. Biasanya tulisan 

eksposisi atau teks eksposisi digunakan dalam bentuk artikel-artikel di media masa 

atau digunakan untuk mengolah suatu teori ilmiah populer dengan menggunakan 
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bahasa formal. Penulis teks eksposisi juga harus dapat bertanggung jawab terhadap 

penulisannya disebabkan teks eksposisi merupakan pemaparan informasi yang logis, 

aktual, dan problematis. 

Menurut Keraf (dalam Budi 2009:67), Wacana eksposisi atau teks eksposisi 

harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 1) mengetahui objek yang akan ditulisnya. 

Sebelum memulai menulis sebaiknya melakukan pengumpulan bahan-bahan 

penulisan dengan cara menggadakan penelitian, wawancara, maupun studi pustaka; 2) 

kemampuan untuk menganalisis permasalahan secara konkret. Bahan yang 

dikumpulkan tersebut dievaluasi dan dianalisis, kemudian dituangkan ke dalam 

bentuk tulisan yang final.  

Ketika membuat teks ekposisi terdapat beberapa langkah yang harus dilalui. 

Langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi, yaitu 1) menentukan topik 

karangan; 2) menentukan tujuan penulisan; 3) merencanakan paparan dengan 

membuat kerangka yang lengkap dan tersusun baik (Suparno 2008:5.7). 

Langkah-langkah tersebut dapat diperinci, yaitu 1) menentukan topik yang akan 

disajikan; 2) menentukan tujuan eksposisi; 3) membuat kerangka yang lengkap dan 

sistematis; 4) isi kerangka karangan eksposisi harus sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan oleh penulis; 5) mengembangkan eksposisi sesuai dengan kerangka 

karangan; 6) agar eksposisi dapat diterima oleh pembaca, paparannya harus disertai 

contoh, gambar, dan lain-lain yang dianggap perlu (Samsudin 2012:3). 
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2.2.4.2 Struktur Teks Eksposisi 

Struktur teks eksposisi yang dikemukakan oleh Kosasih (2013:54), yaitu 1) 

tesis, bagian ini berisi kalimat yang menyatakan sudut pandang dan argumen awal 

penulis terhadap suatu masalah atau topik yang akan dibahas; 2) argumen-argumen 

pendukung, bagian ini berisi serangkaian argumen yang disertai dengan fakta-fakta 

yang memperkuat argumen tersebut; 3) simpulan, bagian ini berisi ringkasan argumen 

yang disertai dengan saran-saran. 

Perbedaan terlihat pada struktur yang dikemukakan oleh Wahono (2013:76), 

secara umum teks eksposisi memiliki struktur, yaitu 1) pernyataan pendapat penulis; 

2) beberapa alasan pendukung pernyataan pendapat penulis. Lebih khusus lagi, 

menurut Wahono (2013:79-80), teks eksposisi dibedakan menjadi dua, teks eksposisi 

argumentatif dan teks eksposisi persuasif. Keduanya memiliki struktur yang berbeda 

satu sama lain. Struktur teks eksposisi argumentatif, yaitu 1) pernyataan pendapat 

(opini); 2) alasan (argumen) pendukung; 3) simpulan, sedangkan struktur teks 

eksposisi persuasif, yaitu 1) pernyataan pendapat (opini); 2) alasan (argumen) 

pendukung; 3) rekomendasi (saran, imbauan, ajakan, dan sebagainya). 

Namun, dalam buku peserta didik kelas VII, teks eksposisi mempunyai struktur, 

yaitu 1) tesis (pembukaan); 2) argumentasi (isi); 3) penegasan ulang (penutup) 

(Kemendikbud 2014:78). Serupa namun tak sama, dalam buku peserta didik kelas X, 

teks eksposisi mempunyai struktur, yaitu 1) pernyataan pendapat (tesis); 2) 

argumentasi; 3) penegasan ulang pendapat (Kemendikbud 2014:74-76). 
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Berdasarkan beberapa struktur tersebut, pada penelitian ini struktur teks 

eksposis, yaitu 1) bagian pembuka (tesis), bagian ini berisikan pendapat awal penulis; 

2) argumentasi, bagian ini berisi beberapa alasan yang mendukung pendapat awal 

pebulis; 3) simpulan atau penegasan ulang. 

 

2.2.4.3 Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi 

Setiap teks mempunyai ciri kebahasaannya masing-masing.  Dalam buku 

peserta didik kelas VII bahasa Indonesia (Kemendikbud 2014:13), unsur kebahasaan 

sangat dibutuhkan dalam memadukan teks. Unsur kebhasaan juga dapat membuat 

suatu paragraf menjadi padu. 

Pada teks eksposisi terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang sering 

digunakan. Dalam buku peserta didik kelas X, beberapa kaidah kebahasaan yang 

sering muncul, yaitu 1) penggunaan pronomina, saya, kita, kami, dsb; 2) kata 

leksikal; 3) Konjungsi (kata hubung) (Kemendikbud 2014:85-87). 

Hal yang berbeda terdapat dalam buku peserta didik kelas VII, kaidah 

kebahasaan dalam teks eksposisi dalam buku peserta didik kelas VII lebih banyak 

jika dibandingkan dengan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam buku peserta 

didik kelas X. Dalam buku peserta didik kelas VII, kaidah kebahasaan yang muncul 

dalam teks eksposisi, yaitu 1) kalimat tunggal dan kalimat majemuk; 2) konjungsi 

(kata hubung) penambahan, perlawanan, sebab akibat, dan pemilihan; 3) imbuhan 

(afiksai) seperti awalan (prefiks), sisipan (infiks), dan akhiran (sufiks); 4) kata ulang 

(repetisi); 5) kata ganti (pronomina) (Kemendikbud 2014:86-93). 
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Berdasarkan kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa kaidah kebahasaan yang dapat digunakan dalam membuat teks eksposisi, 

seperti kata ganti, konjungsi, imbuhan, kata ulang, ataupun kalimat tunggal dan 

majemuk. Semua kaidah kebahasaan itu dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk 

mendukung terciptanya suatu teks eksposisi yang baik. 

 

2.2.5 Pengertian Berbicara 

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, meyatakan, atau menyampaikan gagasan, pikiran, dan 

perasaan.  Sebagai perluasan dari batasan ini dapat kita katakana bahwa berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar (audible) dan yang 

kelihatan (visible) yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia 

untuk maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan (Tarigan 

2008:16). Selaras dengan hal tersebut, Mugrave (dalam Tarigan 2008:16) 

menjelaskan, berbicara tidak hanya sekadar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. 

Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun 

serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar. 

Saddhono (2014:54) menjelaskan, berbicara lebih daripada sekadar pengucapan 

bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah sarana untuk mengomunikasikan 

gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen (alat) yang 

mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah si 
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pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun 

pendengarannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pada penelitian ini yang dimaksud 

dengan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang tidak hanya sekadar 

pengucapan bunyi atau kata, tetapi sarana untuk pengungkapan ekspresi, meyatakan, 

atau menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Pengungkapan tersebut juga 

perlu memperhatikan kebutuhan pendengar atau penyimak. 

 

2.2.5.1 Manfaat Berbicara 

Menurut Tarigan (2008:17), berbicara mempunyai tiga maksud umum, yaitu 1) 

memberitahukan dan melaporkan (to inform); 2) menjamu dan menghibur (to 

entertain); 3) membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan (to persuade). 

Namun, menurut Saddhono (2014:57), berbicara paling sedikit dapat dimanfaatkan 

untuk dua hal. Pertama, untuk mengomunikasikan ide, perasaan, dan kemauan. 

Kedua, berbicara dapat juga dimanfaatkan untuk lebih menambah pengetahuan dan 

cakrawala pengalaman. 

Lebih rinci, Keraf (dalam Saddhono 2014:58) menyatakan bahwa tujuan 

berbicara, yaitu 1) mendorong pembicara untuk memberi semangat, membangkitkan 

kegairahan, serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian; 2) meyakinkan, 

pembicara berusaha meyakinkan para pendengarnya; 3) berbuat bertindak, pembicara 

menghendaki tindakan atau reaksi fisik dari pendengar; 4) memberitahukan, 

pembicara berusaha menguraikan sesuatu kepada pendengar dengan harapan 
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pendengar mengetahui suatu hal; 5) menyenangkan, pembicara bermaksud 

menggembirakan para pendengar. 

Berdasarkan beberapa tujuan berbicara tersebut, tujuan yang paling penting 

adalah sebagai alat komunikasi karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak 

bisa terlepas dari berkomunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi dan interaksi 

merupakan ungkapan yang dapat menggambarkan cara komunikasi tersebut. Secara 

umum interaksi merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya sebuah 

hubungan antara seseorang dengan orang lain, yang kemudian diaktualisasikan 

melalui praktik berbicara. 

 

2.2.5.2 Jenis Berbicara 

Kegiatan berbicara dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua bagian, 

1) berbicara dimuka umum pada masyarakat (public speaking); 2) berbicara pada 

konferensi (conference speaking) (Tarigan 2008:24). 

Gorys Keraf (dalam Saddhono 2014:60) membedakan jenis berbicara menjadi 

tiga macam, yaitu persuasif, instruktif, dan rekreatif. Berbicara persuasif adalah 

berbicara yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pendengar. Berbicara 

instruktif adalah berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

pendengar, sedangkan berbicara yang bertujuan untuk menghibur adalah berbicara 

rekreatif. Lain halnya dengan Djago Tarigan (dalam Saddhono 2014:60), Ia 

membedakan macam berbicara berdasarkan pada 1) situasi; 2) tujuan; 3) metode 

penyampaian; 4) Jumlah penyimak; 5) peristiwa khusus. 
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Berdasarkan pendapat para ahli mengenai jenis berbicara, pada penelitian ini 

jenis berbicara dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu 1) di muka umum; 2) 

di dalam konfrensi. Namun, berdasarkan tujuannya, berbicara dibagi menjadi tiga, 

yaitu persuasif, instruktif, dan rekreatif.  

 

2.2.6 Hakikat Pembelajaran Pola Kolaboratif  

Konsep belajar kolaboratif sering diidentikkan dengan konsep belajar 

kooperatif, tetapi ada yang secara tegas membedakan antara keduanya. Slavin (dalam 

Agustina 2007:276) mengatakan belajar kooperatif mengacu pada variasi metode 

mengajar dimana pebelajar bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, saling 

membantu belajar materi pelajaran, berdiskusi dan saling adu argumentasi, saling 

mengases pengetahuan-pengetahuan baru dan dapat saling mengisi kekurangan 

pengertian yang dialami. Ia lebih setuju penggunaan istilah belajar kooperatif 

daripada istilah belajar kolaboratif karena berbagai hasil penelitian terdahulu telah 

mengidentifikasikan bahwa belajar kooperatif dapat digunakan secara efektif pada 

berbagai jenjang pendidikan untuk berbagai jenis isi pengajaran, mulai yang 

matematis hingga membaca, science, dari ketrampilan dasar hingga pemecahan 

masalah yang kompleks. 

Menurut Agustina (2007:277), dalam belajar kooperatif belum tentu ada 

peristiwa kolaboratif, tetapi memang setiap peristiwa kolaboratif diperlukan suasana 

kerjasama atau kooperatif. Hal ini ditegaskan dengan pendapat Kreijns (dalam 

Agustina 2007:277) menyatakan bahwa, “Just placing students in groups does not 
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guarantee collaboration... The incentive to collaborate has to be structured within the 

groups.” Artinya jika sekadar membagi-bagi pebelajar dalam kelompok-kelompok 

tidak menjamin adanya kolaborasi; yang memicu adanya kolaborasi itu harus 

dibangun dari dan oleh dalam kelompok sendiri. 

Istilah belajar kolaboratif (collaborative learning) mengacu kepada metode 

pengajaran yang peserta didik dengan berbagai latar kemampuan bekerja bersama-

sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan. Tiap-tiap peserta didik 

saling bertanggung jawab atas belajar dengan teman-temannya sebagaimana ia 

bertanggung jawab belajar untuk diri sendiri. Keberhasilan tiap individu merupakan 

keberhasilan pebelajar lainnya dalam kelompok. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan belajar 

kolaboratif merupakan intensitas yang lebih tinggi kadarnya daripada belajar 

kooperatif. Secara fisik belajar kolaboratif tak ada beda bentuk maupun formulanya 

dengan belajar kooperatif, yang membedakan terletak pada intensitas interaksi, isi 

kegiatan dan implikasi yang ditimbulkannya bagi setiap anggota kelompok belajar 

yaitu adanya rasa saling ketergantungan dan tanggung jawab yang ditopang oleh 

kemandirian dari setiap individu yang terlibat dalam belajar melalui interaksi sosial. 

Semua sifat dan bentuk serta karakteristik belajar kooperatif merupakan prakondisi 

belajar kolaboratif. Hal ini ditegaskan oleh Rusman (2013:202), Pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 
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anggotanya terdiri atas empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang 

bersifat heterogen. 

Menurut Roger dan David Johnson (dalam Lie 2008:31), tidak semua kerja 

kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil maksimal, lima 

unsur model pembelajaran gotong royong harus diterapkan. Pertama, saling 

ketergantungan positif. Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha tiap 

anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu 

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka.  

Kedua, tanggung jawab perseorangan. Pengajar yang efektif dalam model 

pembelajaran cooperative learning membuat persiapan dan menyusun tugas 

sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan 

tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. 

Ketiga, tatap muka. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar 

untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini 

adalah mengahargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan. 

Keempat, komunikasi antaranggota. Proses ini merupakan proses yang sangat 

bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memeperkaya pengalaman belajar dan 

pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa. 

Kelima, evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus 

bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama 

mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. 



49 
 

2.2.7 Pola Kolaboratif Think Pair Share 

Frang Lyman dan koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip 

Arends (dalam Trianto 2007:61) menyatakan bahwa think pair share merupakan 

suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasan pola diskusi kelas dengan 

asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan dan prosedur yang digunakan dalam think 

pair share dapat memberi peserta didik lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon, 

dan saling membantu. Guru memperkirakan hanya melengkapi penyajian singkat atau 

peserta didik membaca tugas atau situasi yang menjadi tanda tanya. Sekarang guru 

mengiginkan peserta didik mempertimbangkan lebih banyak apa yang telah 

dijelaskan dan dialami. Guru memilih menggunakan think pair share untuk 

membandingkan tanya jawab kelompok keseluruhan. 

Menurut Azlina (2010:18) “This technique involves sharing with a partner 

which enables students to assess new ideas and if necessary, clarify or rearrange 

them before presenting them to the larger group”. Artinya, tehnik ini meliputi saling 

berbagi dengan teman yang mana dapat menilai dan menemukan ide baru jika 

dibutuhkan, menjelaskan atau mengulang kembali sebelummempresentasikan di 

kelompok yang lebih besar. 

Menurut Ngabito (2013:3) think pair share atau berpikir berpasangan berbagi 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. think pair share ini berkembang dari penelitian 
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pembelajaran kooperatif dan waktu tunggu. think pair share merupakan suatu cara 

yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. 

Berdasarkan pendapat para ahli, yang dimaksud pola kolaboratif think pair 

share adalah merupakan jenis pola kolaboratif pembelajaran yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi antarpeserta didik dan juga merupan suatu cara yang 

efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan menggunakan pola 

kolaboratif think pair share setiap peseta didik berkesempatan lebih besar untuk dapat 

mengungkapkan atau berpartisipasi dalam kelas. Pola kolaboratif ini cocok untuk 

membandingkan tanya-jawab keseluruhan kelompok. 

 

2.2.7.1 Langkah-Langkah  Pola Kolaboratif Think Pair Share 

Llangkah-langkah yang diungkapkan oleh Fogarty dan Robin (dalam Widarti 

2007:114), Langkah-langkah (syintaks) pola kolaboratif pembelajaran think pair 

share terdiri atas lima langkah, dengan tiga langkah utama sebagai ciri khas sebagai 

think, pair, dan share. Kelima tahapan pembelajaran dalam model pembelajaran pola 

kolaboratif tipe think pair share dapat diuraikan sebagai berikut.   

1) Tahap Pendahuluan atau Awal Pembelajaran  

Tahap ini dimulai dengan penggalian apersepsi sekaligus memotivasi peserta 

didik agar terlibat pada aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik mendapat 

penjelasan mengenai aturan main serta menginformasikan batasan waktu untuk setiap 

tahap kegiatan. 
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2) Tahap Berpikir (think) 

Proses think pair share dimulai pada saat guru melakukan demontrasi untuk 

menggali konsepsi awal peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik diberi batasan 

waktu (think time) oleh guru untuk memikirkan jawabannya secara individual 

terhadap pertanyaan yang diberikan. Dalam penentuannya, guru harus 

mempertimbangkan pengetahuan dasar peserta didik dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

3) Tahap Berpasangan (pair) 

Pada tahap ini, peserta didik saling berpasangan. Guru menentukan bahwa 

pasangan setiap peserta didik adalah teman sebangkunya. Hal ini dimaksudkan agar 

peserta didik tidak pindah mendekati peserta didik lain yang pintar dan meninggalkan 

teman sebangkunya. Kemudian, peserta didik mulai bekerja dengan pasangannya 

untuk mendiskusikan mengenai jawaban atas permasalahan yang telah diberikan oleh 

guru. Setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai 

kemungkinan jawaban secara bersama.  

4) Tahap Berbagi (share)  

Pada tahap ini peserta didik dapat mempresentasikan jawaban secara 

perorangan atau secara kolaboratif kepada kelas sebagai keseluruhan kelompok. 

Setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai dari hasil pemikiran mereka.   

5) Tahap Penghargaan 

Peserta didik mendapat penghargaan berupa nilai baik secara individu maupun 

kelompok. Nilai individu berdasarkan hasil jawaban pada tahap think, sedangkan nilai 
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kelompok berdasarkan jawaban pada tahap pair dan share, terutama pada saat 

presentasi memberikan penjelasan terhadap seluruh kelas. 

Menurut Trianto (2007:61), langkah-langkah dalam pola kolaboratif think pair 

share  ini mempunyai tiga langkah yang harus dilalui saat pembelajaran. Ketiga 

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

Berikut penjelasan ketiga langkah tersebut. 

1) Berpikir (think) 

Peserta didik menerima suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitakan dengan 

pelajaran dengan memanfaatkan waktu yang telah ditentukan. Peserta didik juga 

dijelaskan bahwa berbicara atau mengajarkan sesuatu bukan bagian tahap berpikir.  

2) Berpasangan (pairing) 

Peserta didik berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh 

pada saat berpikir. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyentuh jawaban 

jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah 

khusus yang diidentifikasi. Secara normal peserta didik mendapat waktu tidak lebih 

dari empat atau lima menit untuk berpasangan. 

3) Berbagi (sharing) 

Pada langkah akhir, peserta didik berbagi hasil dengan keseluruhan kelas yang 

telah mereka diskusikan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke 

pasangan dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan 

untuk melaporkan. 
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Selaras dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Trianto, Soprijono 

(2012:91) menjelaskan terdapat tiga langkah dalam pola kolaboratif think pair share. 

Ketiga langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Thinking 

Pembelajaran ini diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkai 

dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik. Guru memberi kesempatan 

kepada mereka memikirkan jawabannya. 

2. Pairing 

Pada tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Beri 

kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Diharapkan diskusi ini 

dapat memperdalam makna dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui 

intersubjektif dengan pasangannya. 

3. Sharing 

Dalam kegiatan ini diharapkan terjadinya tanya jawab yang mendorong pada 

pengontruksian pengetahuan secara integratif. Peserta didik dapat menemukan 

struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

Berdasarkan beberapa langkah yang dikemukakan para ahli, pada penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah think pair share memiliki tiga langlah 

utama, yaitu think, pair, dan share. Pada tahap think, guru bersama peserta didik 

saling mengamati objek dan berpikir mengenai objek tersebut dan mencatat beberapa 

poin yang penting. Tahap kedua adalah, pair. Pada tahap ini, setiap peserta didik 

saling berpasangan, pada saat berpasangan tersebut mereka saling bertukar pendapat, 
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saling bertanya jawab, dan saling mencari informasi atau mengumpulkan informasi 

satu sama lain. Tahap terakhir adalah share. Pada tahap ini, guru meminta peserta 

didik untuk melaporkan hasil berpasangannya di depan kelas. 

 

2.2.7.2 Kelebihan dan Kekurangan Pola Kolaboratif Think Pair Share 

Menurut Nurhadi (dalam Ngabito 2013:4-5) pembelajaran pola kolaboratif tipe 

think pair share memiliki kelebihan, yaitu 1) memberi peserta didik waktu lebih 

banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain; 2) 

meningkatkan partisipasi akan cocok untuk tugas sederhana; 3) lebih banyak 

kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok; 4) interaksi lebih 

mudah; 5) seorang peserta didik juga dapat belajar dari peserta didik lain serta saling 

menyampaikan idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas; 6) 

dapat memperbaiki rasa percaya diri dan semua peserta didik diberi kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam kelas; 7) pserta didik dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, serta bekerja 

saling membantu dalam kelompok kecil; 8) peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, yang mana tiap 

kelompok hanya terdiri dari dua orang. 

Menurut Hartina (dalam Efendi 2013:5), kelebihan pola kolaboratif  think pair 

share, yaitu 1) memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh 
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kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan; 2) siswa akan terlatih 

menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk 

mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah; 3) siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, dimana tiap 

kelompok hanya terdiri dari dua orang; 4) siswa memperoleh kesempatan untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada 

menyebar; 5) Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Selain memiliki kelebihan, pola kolaboratif think pair share juga memiliki 

kekurangan. Menurut Nurhadi (dalam Ngabito 2013:4-5), kelemahan pola kolaboratif 

tipe  think pair share, yaitu 1) membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari 

berbagai aktivitas; 2) membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruang kelas; 

3)  peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu pengajaran 

yang berharga. Untuk itu guru harus dapat membuat perencanaan yang seksama 

sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu yang terbuang; 4) banyak kelompok 

yang melapor dan perlu dimonitor; 5) lebih sedikit ide yang muncul; 6) jika ada 

perselisihan, tidak ada penengah; 7) ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan 

dengan pelaksanaannya; 8) metode pembelajaran think pair share belum banyak 

diterapkan di sekolah. 
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2.2.8 Hakikat Media Pembelajaran 

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, selain membutuhkan guru yang 

berkualitas dan model pembelajaran yang tepat, hal yang tidak kalah penting adalah 

media pembelajaran. Media pembelajaran semakin dibutuhkan untuk memperlancar 

jalannya proses pembelajaran agar tujuan yang dituju bisa dicapai secara maksimal. 

Widodo dan Jasmadi (dalam Hendrasari 2011:47) menjelaskan media berasal 

dari bahasa Latin, yaitu medium yang artinya perantara (between), yang bermakna apa 

saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. 

Media menjadi salah satu komponen dari empat komponen yang harus ada dalam 

suatu proses komunikasi, yaitu pemberi informasi atau sumber informasi, informasi 

itu sendiri, penerima informasi, dan media. 

Menurut Santoso (dalam Subana 2011:287), media pembelajaran adalah media 

yang penggunaannya diintegerasikan dengan tujuan dan isi pengajaran dan 

dimaksudkan untuk mempertinggi mutu mengajar dan belajar. Lebih lanjut Sadiman 

(dalam Setiawati 2013:4) menuturkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran juga diartikan 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif yang mana 

penerimaanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif (Munadi 

2013:8). 
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut pada penelitian ini yang dimaksud 

dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang telah diintegrasikan dengan pembelajaran sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat yang membuat pembelajaran 

berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya media pembelajaran, pembelajaran di 

dalam kelas akan semakin menarik bagi peserta didik dan menurunkan tingkat 

kejenuhan peserta didik. 

 

2.2.8.1 Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Subana (2011:288), manfaat media pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi empat bagian. Pertama, ditinjau dari segi isi, ide, atau pesan. 

Kegunaannya adalah menyajikan hal-hal yang biasanya tidak bisa disajikan karena 

berbagai hal seperti terlalu besar, kecil, sempit, dsb. Kedua, ditinjau dari jumlah 

penerimanya. Media dapat digunakan untuk menyebarkan kepada orang yang lebih 

banyak. Ketiga, unsur waktu. Melalui media, suatu kejadian dapat langsung 

disebarkan dalam waktu yang singkat. Keempat, hubungannya dengan unsur 

psikologis penerima. Media dapat menambahkan kesan dramatik dan realistik. 

Gerlach & Ely (dalam Hamdani 2011:246) menyebutkan tiga kelebihan atau 

kemampuan media. Ketiga kelebihan tersebut yaitu, 1) kemampuan fiksatif, artinya 

dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian; 

2) kemampuan manipulatif, artinya dapat menampilkan kembali objek atau kejadian 

dengan berbagai perubahan sesuai dengan keperluan serta dapat diulang-ulang; 3) 
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kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiensi yang besar 

jumlahnya dalam satu penyajian secara serempak. 

Hamdani (2011:246) merinci beberapa fungsi media pembelajaran menjadi lima 

belas fungsi. Beberapa fungsinya, yaitu 1) menyaksikan benda yang ada atau 

peristiwa yang terjadi pada masa lampau; 2) mengamati benda atau peristiwa yang 

sukar dikunjungi; 3) memperoleh  gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal 

yang sukar diamati secara langsung; 4) mendengar suara yang sukar ditangkap telinga 

secara langsung: 5) mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya 

untuk didekati; dll. 

Media pembelajaran digunakan oleh seorang guru dalam pembelajaran dengan 

harapan dapat memperlancar jalannya pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. 

Beberapa manfaat dari media pembelejaran menurut Munadi (2013:36), yaitu 1) 

media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar; 2) fungsi semantik; 3) fungsi 

manipulatif. 

 

2.2.8.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Seiring berkembangnya teknologi, maka media pembelajaran pun semakin 

berkembang. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran seiring dengan kemajuan teknologi. Hamdani (2011:248) 

mengelompokan media pembelajaran menjadi tiga kelompok besar. Ketiga kelompok 

tersebut, yaitu 1) media visual, media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan; 2) media audio, media yang mengandung pesan dalam bentuk 
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auditi (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan para peserta didik; 3) media audio visual, media ini merupakan 

kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar. 

Berbeda dengan hal tersebut, menurut Arsyad (dalam Sakti 2014:29), media 

dikelompokkan menjadi empat  kelompok berdasarkan teknologi, yaitu 1) teknologi 

cetak, cara untuk mengahasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan materi 

visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis; 2) teknologi 

audio-visual, bercirikan pemakaian prangkat keras selama peroses belajar, seperti 

proyektor dengan memperlihatkan dan mendengarkan sesuatu; 3) teknologi berbasis 

komputer, merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikro-prosesor yang dapat disimpan 

dalam bentuk digital; 4) cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang 

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh 

komputer. 

Untuk mendapatkan media yang tepat sesuai dengan pembelajaran terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan media tersebut. Pemilihan 

media yang baik menurut Widodo dan Jasmadi (dalam Hendrasari 2011:52-53), yaitu 

1) tujuan pengajaran yang akan dicapai; 2) karakteristik peserta didik; 3) alokasi 

waktu; 4) kompatibilitas (sesuai dengan norma); 5) ketersediaan; 6) biaya; 7) mutu 

teknis; 8) artistik. Dengan adanya kriteria pemilihan media tersebut, maka guru dapat 

memilih media yang dapat digunakan secara tepat, secara nyata dapat membantu dan 
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mempermudah proses balajar mangajar sehingga hasil pembelajaran dapat lebih 

optimal. 

Menurut Sakti (2014:30), secara garis besar hal yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan media yang tepat, yaitu 1) ia sudah akrab dengan media itu; 2) ia merasa 

media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya 

sendiri; 3) media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, 

serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi. 

 

2.2.9 Hakikat Media Video 

Salah satu jenis media adalah media audio-visual. Media audio visual adalah 

media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihtan sekaligus dalam satu 

proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan melalui media dapat berupa pesan verbal 

dan nonverbal yang terlihat layaknya media visual, juga pesan verbal dan nonverbal 

yang terdengar layaknya media audio (Munadi 2013:56). Media audio-visual dapat 

dibagi menjadi dua. Pertama, media audio-visual yang dilengkapi fungsi peralatan 

suara dan gambar dalam satu unit, atau sering disebut media audio-visual murni. 

Kedua, media audio-visual yang tidak murni yakni apa yang kita kenal dengan slide, 

opaque, OHP, dan peralatan visual lainnya bila diberi unsur suara dari rekaman kaset 

yang dimanfaatkan secara bersamaan dalam satu waktu atau satu proses pembelajaran 

(Munadi 2013:113-114). 

 



61 
 

Salah satu media audio visual adalah video. Siddiq (2008:5.16) mendefinisikan 

video adalah rangkaian gambar elektrolis yang disertai unsur audio yang dituangkan 

pada pita video, dan dapat dilihat melalui pemutar video player atau VCD player jika 

dihubungkan ke televisi. Lebih lanjut menurut Riyana (2007:5), media video adalah 

media atau alat bantu yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan 

pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan 

untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dalam penelitian ini media video adalah media 

tampak-dengar yang digunakan untuk memberikan pesan baik berisi konsep, prinsip, 

prosedur, teori, atau aplikasi dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih mudah 

mengerti materi yang dibelajarkan. Dengan penggunaan media video dapat juga 

memaparkan keadaan sesungguhnya, fenomena atau kejadian sehingga dapat 

memperkaya pemaparan. 

 

2.2.9.1 Kelebihan dan Kekurangan Media Video 

Menurut Hamdani (2011:254), kelebihan yang didapat dengan menggunakan 

media video, 1) sistem pembelajaran lebih inovatif dan kreatif; 2) guru akan selalu 

dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran; 3) mampu 

menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, atau video dalam satu 

kesatuan yang saling mendukung; 4) mampu menimbulkan rasa senang; 5) mampu 

memvisualisasikan materi yang selama ini sulit; 6) media penyimpanan yang relatif 

gampang dan fleksibel. 
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Media video dapat memperlancar suatu proses pembelajaran di kelas. Lebih 

lanjut Munadi  (2013:127) mengemukakan kelebihan media video, yaitu 1) mengatasi 

keterbatasan jarak dan waktu; 2) video dapat diulangi bila perlu untuk menambah 

kejelasan; 3) pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat; 4) 

mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik; 5) mengembangkan imajinasi 

peserta didik; 6) memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang 

lebih realistik; 7) sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang; 8) sangat baik 

menjelaskan suatu proses dan keterampilan; 9) semua peserta didik dapat belajar dari 

video; 10) menumbuhkan minat dan motivasi belajar; 11) dengan video penampilan 

peserta didik dapat segera dilihat kembali untuk dievaluasi. 

Dengan kelebihan yang dimiliki media video tersebut dapat mempermudah 

peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan guru dalam kegiatan 

pembelajaran, selain itu peserta didik juga lebih termotivasi untuk belajar sehingga 

tujuan pelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. 

Berdasarkan penjelasan ahli, keberadaan media video tidak disangsikan lagi 

dapat membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan menggunakan media 

video, peserta didik dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan 

secara langsung, berbahaya, maupun peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa 

langsung ke dalam kelas. Peserta didik pun dapat memutar kembali video tersebut 

sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Pembelajaran dengan media video 

menumbuhkan minat serta memotivasi peserta didik untuk selalu memperhatikan 

pelajaran. 



63 
 

Selain mempunyai keunggulan atau kelebihan, media video juga memiliki 

kekurangan. Kekurang media video menurut Munadi (2013:127), yaitu media ini 

terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi 

tersebut. Dilihat dari ketersediaannya, masih sedikit sekali video di pasaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran di sekolah. Di sisi lain, produksi video sendiri 

membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. 

 

2.2.10 Pembelajaran Memproduksi Teks Eksposisi Secara Lisan dengan Pola 

Kolaboratif think pair share Melalui Media Video dalam Memproduksi 

Teks Eksposisi Secara Lisan 

 

Penelitian ini dilakukan dalam upaya meningkatkan keterampilan memproduksi 

teks eksposisi secara lisan pada peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta 

Semarang. Keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan merupakan materi 

pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013. Proses pembelajaran yang 

dilakukan pun sesuai dengan proses pembelajaran Kurikulum 2013, yaitu metode 

saintifik. 

Metode saintifik terdiri atas lima langkah sesuai dengan Permendikbud RI 

Nomor 103 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum 

Pembelajaran. Lima tahap metode saintifik, yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan. Penelitian peningkatan 

keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think 

pair share melalui media video akan diintegrasikan dengan metode saintifik sesuai 

dengan pedoman umum pembelajaran Kurikulum 2013.  
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Dalam Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Dalam 

kegiatan pendahuluan guru melakukan kegiatan, 1) menyiapkan peserta didik secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 2) memberi motivasi belajar 

siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 

internasional; 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 4) menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 5) menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Dalam kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik 

terpadu dan atau saintifik dan atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan atau 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

Dalam kegiatan penutup guru bersama siswa baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi, 1) seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama 

menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang 

telah berlangsung; 2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
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pembelajaran; 3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok; 4) menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru melakukan sebuah 

perencanaan agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Berbagai model serta media digunakan guru untuk merancang kegiatan 

pembelajaran agar lebih menarik serta dapat memberikan pengalaman langsung bagi 

peserta didik. Berikut ini merupakan modifikasi pembelajaran memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan model think pair share melalui media video yang 

diintegrasikan dengan metode saintifik Kurikulum 2013, yaitu: 

Tabel 2.1  Tahap-Tahap Pembelajaran Memproduksi Teks Eksposisi Secara 

Llisan dengan Pola Kolaboratif Thinik Pair Share Melalui Media 

Video  

No. Tahap Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan 1) Peserta didik menyiapkan diri untuk memulai 

pembelajaran dengan cara berdoa dan mengeluarkan buku-

buku yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia dan memasukan buku-buku yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia.  

2) Peserta didik menerima motivasi yang berhubungan 

dengan manfaat kontekstual. 

3) Peserta didik menerima apersepsi dengan cara menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru mengenai pembelajaran. 

4) Peserta didik menerima penjelasan mengenai tujuan dan 

kompetensi dasar pembelajaran. 

5) Peserta didik menerima penjelasan mengenai materi 

pokok yang akan disampaikan. 

2. Think (berpikir) (Mengamati) 
6) Peserta didik menyaksikan tayangan video yang 

ditampilakan oleh guru mengenai pelisanan teks eksposisi 

atau berpidato.  

7) Peserta didik mengamati struktur, isi, dan kaidah 
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kebahasaan teks eksposisi lisan. 

8) Peserta didik juga mengamati teknik melisankan teks 

eksposisi yang baik. 

(Menanya) 

9) Peserta didik saling bertanya-jawab mengenai struktur, 

isi, dan kaidah kebahasan yang terdapat dalam tayangan 

video. 

10) Peserta didik saling bertanya-jawab mengenai teknik 

melisankan teks eksposisi yang baik. 

(Mengumpulkan Informasi) 

11) Peserta didik secara mandiri berpikir bagaimana 

melisankan teks eksposisi yang baik dengan memperhatiakn 

struktur, isi, kaidah kebahasaan, dan teknik. 

 

 

Pair 

(berpasangan) 

(Mengasosiasi) 

12) Peserta didik berpasangan sesuai dengan pasangan pada 

pertemuan sebelumnya. 

13) Peserta didik berlatih melisankan teks eksposisi secara 

berpasangan.  

14) Salah satu peserta didik melisankan teks eksposisi, 

peserta didik satunya memperhatikan dan menilai serta 

memberikan masukan pada bagian akhir. Hal ini dilakukan 

bergantian. 

Share 

(mengomunika-

sikan) 

(Mengomunikasikan) 

15) Peserta didik maju satu per satu untuk melisankann teks 

eksposisi. 

16) Peserta didik yang memperhatian pada bagian akhir 

memberikan komentar, kelebihan dan kekurangan peserta 

didik yang maju. 

3. Penutup 17) Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

18) Peserta didik menerima umpan balik berupa penilaian 

bagus atau kurang bagusnya penampilannya saat di depan 

kelas. 

19) Peserta didik mendapat tugas membuat video 

melisankan teks eksposisi. 

20) Peserta didik menerima rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Penguasaan keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan peserta didik 

kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang masih tergolong rendah. Hal ini 

ditunjukan dengan pencapaian indikator pembelajaran. Dari seluruh peserta didik 

dalam satu kelas, hanya 15% yang sudah dikatakan baik, tetapi 50% tergolong 

standar dan 35% sisanya tergolong kurang. 

Kurangnya penguasaan keterampilan memproduksi teks eksposisi peserta didik 

kelas X IPA B SMA Semesta Gunungpati Semarang disebabkan keseharian peserta 

didik lebih banyak menggunakan bahasa daerah masing-masing khususnya bahasa 

Jawa. Selain itu, beberapa mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris dan juga 

terdapat mata pelajaran bahasa Turki yang bisa mengganggu pemakaian struktur 

bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa selaian bahasa Indonesia itulah yang dapat 

mengganggu pemakaian bahasa Indonesia secara formal, baik dalam segi struktur 

maupun dalam segi konteks. Kedua aspek itulah yang ditekankan dalam 

memproduksi teks esksposisi secara lisan. 

Upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah dengan melaksanakan pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. Pola kolabiratif think 

pair share dan media video merupakan suatu cara alternatif yang diharapkaan dapat 

meningkatkan keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan.  

Pemilihan model dan media tersebut didasarkan pada kegiatan antarpeserta 

didik yang saling mengoreksi penampilan antarpeserta didik. Peserta didik saling 
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mengoreksi satu sama lain berdasarkan media video yang telah disaksikan 

sebelumnya. Media video ini juga diharapkan dapat mampu memberikan gambaran 

bagaiman cara melisankan teks eksposisi yang baik. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika 

pembelajaran keterampilan memproduksi teks ekpsisi secara lisan dengan pola 

kolaboratif think pair share melalui media video,  pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta Semarang meningkat. Peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan membaca ini juga diikuti dengan meningkatnya sikap 

religius serta sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Kemmis dan Mc Taggart (dalam Daryanto 2014:3), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah suatu refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam 

situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan praktik sosial. Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) juga merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersamaan (Arikunto 2008:3). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

seorang guru atau calon guru yang merupakan suatu refleksi diri kolektif dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai calon guru atau guru, sehingga hasil 

belajar peserta didik menjadi meningkat dan lebih baik. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) termasuk penelitian kualitatif walaupun data 

yang dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif (Ekawarna 2011:5). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan oleh guru dengan melakukan tindakan-tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas secara 

profesional. Tindakan tersebut terdiri atas empat tahap, yaitu merencanakan, 

melakukan tindakan, mengamati, dan merefleksi. Hasil refleksi terhadap tindakan 
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yang dilakukan digunakan kembali untuk merevisi rencana jika ternyata tindakan 

yang dilakukan belum berhasil memperbaiki praktik atau berhasil memecahkan 

masalah yang menjadi kerisauan guru (Wardhani 2008:2.3). Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini dapat dilakukan minimal menggunakan dua siklus. Apabila setelah 

pelaksanaan dua siklus belum meningkatkan atau memperbaiki kerisauan guru di 

kelas, maka dilakukan siklus ketiga dan seterusnya. Siklus tersebut digambarkan oleh 

Kemmis dan Taggard (dalam Fatchan 2009:42) sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Pembelajaran PTK (Model Kemmis dan Mc Taggart) 

 

3.1.1 Prosedur Pelaksanaan Siklus I 

Proses pelaksanaan siklus I terdapat empat tahap. Keempat tahap tersebut, yaitu  

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut penjelasan setiap tahap pada 

siklus I. 
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1) Perencanaan 

Menurut Arikunto (2008:17), pada tahap perencanaan peneliti menjelaskan apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian tindakan kelas 

dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan 

antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya 

tindakan. 

Pada tahap perencanaan siklus I peneliti melakukan beberapa kegiatan, yaitu 1) 

menyusun rencana pembelajaran berupa langkah-langkah dan metode sesuai dengan 

masalah yang dihadapi dan tindakan untuk memecahkan masalah tersebut; 2) 

membuat perangkat pembelajaran, berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan teks yang digunuakan; 3) mempersiapkan materi pembelajaran ; 4) menyusun 

instrumen penilaian, yaitu pedoman tes perbuatan dan pedoman pengamatan yang 

berupa observasi, jurnal, pedoman wawancara, dan dokumentasi; 5) rencana peneliti 

dikolaborasikan dengan guru mata pelajaran dan kelas yang diteliti. 

Kegiatan pertama dalam tahap perencanaan adalah menyusun rencana 

pembelajaran berupa langkah-langkah dan metode sesuai dengan masalah yang yang 

dialami dan tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. Peneliti berkolaborasi 

dengan dosen pembimbing dan guru mata pelajaran untuk mendiskusikan langkah-

langkah yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami saat 

pembelejaran memproduksi teks eksposisi secara lisan. 

Kegiatan selanjutnya, yaitu membuat perangkat pembelajaran. Langkah-

langkah yang telah didiskusikan oleh peneliti dengan dosen pembimbing dan guru 
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mata pelajaran dituangkan dalam Renacana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selain 

itu, peneliti juga menyiapkan media yang dapat mendukung pembelajaran, yaitu 

media video serta contoh teks yang baik untuk digunakan dalam peneltian. 

Kegiatan ketiga, yaitu menyiapkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran 

yang utama diambil melalui buku guru dan dan buku siswa. Selain itu, peneliti juga 

mengambil materi yang berhubungan dengan pembelajaran memproduksi teks 

ekposisi dari sumber lain guna mendukung pembelajaran. 

Kegiatan keempat, yaitu menyiapkan instrumen penilaian atau evaluasi. 

Instrumen penilaian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tes dan nontes. Instrumen 

tes digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik, sedangkan instrumen 

nontes berupa wawancara, observasi, jurnal, dan dokumentasi. 

Kegiatan terakhir, yaitu mengomunikasikan rencana kegiatan kepada guru mata 

pelajaran di sekolah. Dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran di sekolah, 

penelitian ini semakin terarah dan bersama-sama dapat melihat perkembangan peserta 

didik secara berkala. 

 

2) Tindakan 

Tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan (Arikunto 2009:18). Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti 

melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disepakati antara 

kolaborator dan peneliti. 
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Tahap tindakan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan. Proses ini merupakan pelaksanaan pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video. Tindakan pelaksanaan ini dilakukan dalam tiga pertemuan. 

Pertemuan pertama digunakan untuk mepelajari Kompetensi Dasar (KD) 

pengetahuan 3.2. Pertemuan selanjutnya digunakan untuk memproduksi teks 

eksposisi secara tulisan dan berlatih melisankan teks eksposisi. Pertemuan ketiga 

digunakan untuk pengambilan nilai memproduksi teks eksposisi secara lisan. 

Tindakan yang dilakukan dalam siklus I sebagai berikut. 

 

a) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama, peneliti membahas Kompetensi Dasar (KD) pengtahuan 

3.2 (Membandingkan teks anekdot, laporan hasil observasi, prosedur kompleks, 

eksposisi, dan negosiasi baik melalui lisan maupun tulisan). Teks yang dibandingkan 

adalah teks eksposisi dengaan teks negosiasi. Terdapat tiga tahap pembelajaran pada 

pertemuan pertama sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketiga tahap tersebut, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Ketiga tahap tersebut sebagai berikut.  

1) Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan dimulai dengan 1) menyiapkan peserta didik agar siap 

secara fisik (Meenyiapkan semua hal yang berhubungan dengan pembelajaran) 

maupun psikis (berdoa); 2) memberi motivasi; 3) memberikan apersepsi dengan cara 
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mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran; 4)  menjelaskan 

tujuan dan kompetensi dasar yang ingin dicapai; 5) menyampaikan cakupan materi 

dan penjelasan uraian. 

2) Inti 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yang dilaksanakan dalam lima tahap 

sesuai dengan metode saintifik. Kelima tahap tersebut, yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kegiatan pertama 

yaitu mengamati. Peserta didik diajak untuk mengamati tayangan power point serta 

teks eksposisi dan teks negosiasi yang diberikan guru. Guru memandu peserta didik 

agar memperhatikan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam 

kedua teks tersebut. 

Kegiatan selanjutnya adalah menanya. Peserta didik mulai bertanya-jawab baik 

kepada guru maupun sesama peserta didik mengenai kedua teks tersebut. Hal yang 

dipertanyakan yaitu struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks 

eksposisi dan teks negosiasi.  

Kegiatan selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Peserta didik secara 

individu mulai mengumpulkan informasi yang terdapat dalam kedua teks yang 

berhubungan dengan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan. Peserta didk menuliskan 

informasi yang didapat di dalam bukunya masing-masing. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan mengasosiasi. Peserta didik 

membandingkan atau menentukan persamaan dan perbedaan di antara teks eksposisi 



75 
 

dan teks negosiasi. Perbedaan dan persamaan kedua teks tersebut ditentukan 

berdasarkan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan kedua teks. 

Kegitan terakhir adalah mengomunikasikan. Hasil mengasosiasi atau 

menentukan persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut dipresentasikan atau 

dikomunikasikan di depan kelas. Beberapa peserta didik mempresentasikan di depan 

kelas. Peserta didik yang tidak mempresentasikan dapat memperhatikan jalannya 

presentasi. Pada akhir presentasi, peserta didik tersebut dapat memberikan komentar, 

baik sanggahan maupun tambahan. 

3) Penutup 

Bagian terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup ini, kegiatan yang 

dilakukan, meliputi 1) peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran secara 

bersama-sama; 2) melakukan kegiatan tindak lanjut dengan cara menilai hasil 

presentasi membandingkan teks eksposisi dan teks negosiasi; 3) memberikan tugas 

untuk mepelajari memproduksi teks eksposisi; 4) melakukan refleksi dengan cara 

menanyakan kesan dan pesan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan; 5) 

menginformasikan pembelajaran selajnutnya; 6) berdoa. 

 

b) Pertemuan Kedua 

Dalam pertemun kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu membahas Kompetensi 

Dasar (KD) keterampilan 4.2 (Memproduksi teks anekdot, laporan hasil observasi, 

prosedur kompleks, eksposisi, dan negosiasi yang koheren sesuai dengan 

karakteristik teks yang dibuat baik secara lisan mupun tulisan) secara berkelompok. 
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Sama dengan pertemuan pertama, terdapat tiga tahap pembelajaran pada pertemuan 

kedua ini sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketiga tahap tersebut, yaitu pendahuluan, 

inti, dan penutup. Ketiga tahap tersebut sebagai berikut. 

1) Pendahuluan 

Tahap pertama sangat penting dilakukan. Tahap pendahuluan yang baik dapat 

membuat peserta didik lebih siap dan semangat untuk menerima pembelajaran. Tahap 

pendahuluan diisi dengan beberapa kegiatan, yaitu 1) menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 2) memberi motivasi 

belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional 

dan internasional; 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari; 4) menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai; 5) menyampaikan cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

2) Inti 

Tahap inti merupakan tahap yang paling penting dalam pembelajaran karena 

proses pembelajaran berlangsung. Tahap ini menggunakan pola kolaboratif think pair 

share yang diintegrasikan dengan metode saintifik, mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengumunikasikan. Beberapa kegiatan 

yang dialakukan sebagai berikut. 
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Kegiatan pertama yaitu think (berpikir) yang meliputi mengamati, menanya, 

dan mengumpulkan informasi. Dalam tahap mengamati, peserta didik mengamati 

tayangan power point pada pertemuan sebelumnya dan media video yang berisikan 

seseorang sedang membacakan pidato. Hal yang diamati dari media video adalah 

bagaimana teknik yang baik dalam berpidato. Selain itu, aspek struktur, isi, dan 

kaidah kebahasaan juga diamati dalam video tersebut.  

Kegiatan kedua yaitu menanya. Peserta didik bersama guru saling bertanya 

jawab mengenai teknik berpidato yang baik serta struktur, isi, dan kaidah kebahasaan 

yang terdapat di dalam video tersebut. Ketika peserta didik menayankan sesuatu 

kepada guru, sebelum guru menjawab, pertanyaan tersebut dilempar kepada peserta 

didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Kegiatan ketiga yaitu mengumpulkan informasi yang diintegrasikan dengan 

tahap think. Peserta didik diberikan waktu untuk berpikir bagaimana cara untuk dapat 

memproduksi teks eksposisi yang baik. 

Kegiatan selanjutnya adalah pair (berpasangan) yang diintegrasikan dengan 

tahap mengasosiasi. Peserta didik berpasangan sesuai dengan tempat duduknya 

masing-masing. Peserta didik diperintahkan untuk membuat teks eksposisi tulis 

secara berpasangan. Setelah selesai membuat teks eksposisi tersebut, peserta didik 

secara berpasangan berlatih melisankan teks eksposisi. Salah satu peserta didik 

melisankan teks eksposisi, sedangkan yang lainnya memperhatikan dan memberikan 

komentar mengenai kelebihan dan kekurangan peserta didik yang melisankan teks 

eksposisi. Hal ini dilakukan secara bergantian. 
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Kegiatan terakhir yaitu share (mengomunikasikan) yang diintegrasikan dengan 

tahap mengomunikasikan. Peserta didik terbaik dari tiap baris melisankan teks 

eksposisi di depan kelas. Peserta didik yang tidak maju, dapat memperhatikan peserta 

didik yang maju dan memberikan komentar setelah peserta didik yang maju selesai 

melisankan teks eksposisi di depan kelas. 

3) Penutup 

Bagian penutup juga tidak kalah pentingnya. Pada bagian ini, guru melakukan 

penekanan dan evaluasi serta refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada bagian penutup, yaitu 1) seluruh rangkaian 

aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 

bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung; 2) memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran dengan cara menilai secara keseluruhan teks yang telah 

diproduksi oleh peserta didik; 3) memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

membuat teks eksposisi dan digunakan sebagai bahan latihan agar pada pertemuan 

selanjutnya saat pengambilan nilai mendapatkan nilai yang baik; 4) melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan; 5) menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya; 6) berdoa. 

 

c) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga, materi yang diajarkan masih sama dengan pertemuan 

kedua. Perbedaannya, pada pertemuan ketiga ini peserta didik melisankan teks 
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eksposisi atau berpidato di depan kelas satu per satu. Penampilan melisankan teks 

eksposisi di depan kelas pada pertemuan ketiga ini menjadi nilai keterampilan 

melisankan teks eksposisi secara lisan atau berpidato. 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan pada pertemuan ketiga tidak jauh berbeda dengan pertemuan yang 

dilakukan sebelumnya. Pada tahap pendahuluan guru merangsang peserta didik untuk 

bersemangat belajar dan siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan pada bagian pendahuluan, yaitu 1) menyiapkan peserta didik secara psikis 

(dengan cara berdoa) dan fisik (dengan cara menyuruh memasukan buku yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran dan mengeluarkan buku yang berhubungan 

dengan pembelajaran) untuk mengikuti proses pembelajaran; 2) memberi motivasi 

belajar kepaada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi 

ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh manfaat yang 

dihasilkan dari melisankan teks eksposisi; 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari; 4) 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai; 5) 

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

2) Inti 

Pada kegiatan inti pertemuan ketiga, kegiatan yang dilakukan masih 

menggunkan pola kolaboratif think pair share yang diintegrasikan dengan metode 

saintifik. Pada pertemuan ketiga inilah nilai memproduksi teks eksposisi  secara lisan 

diambil. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bagian ini sebagai berikut. 
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Kegiatan pertama, yaitu think (bepikir) yang meliputi mengamati, menanya, 

dan mengumpulkan informasi. Pada tahap mengamati, peserta didik mengamati 

penanyangan video yang ditayangkan oleh guru. Isi video tersebut yaitu seseorang 

yang sedang berpidato atau melisankan teks eksposisi. Hal yang diamati oleh peserta 

didik tersebut berdasarkan video tersebut yaitu bagaimana struktur, isi, dan kaidah 

kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi lisan. Selain itu, yang diamati oleh 

peserta didik adalah bagaimana cara pelisanan teks eksposisi tersebut. Mulai dari 

gesture, santun kinestetik, pelafalan, mimik, intonasi, dan lainnya. 

Kegiatan selanjutnya adalah menanya. Peserta didik saling bertanya-jawab 

mengenai tayangan video yang telah mereka saksikan. Hal yang ditanya-jawabkan 

yaitu struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi lisan, serta bagaimana teknik 

pelisanan teks eksposisi yang baik. 

Kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Peserta didik diberikan 

waktu untuk mengumpulkan informasi atau berpikir bagaimana cara melisankan teks 

eksposisi yang ia produksi pada pertemuan sebelumnya agar menjadi baik. 

Kegiatan selanjutnya, yaitu pair (berpasangan) yang diintegrasikan dengan 

tahap mengasosiasi. Peserta didik saling berpasangan sesuai dengan pertemuan 

sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada saat berpasangan yaitu peserta didik 

saling bergantian melisakan teks eksposisi yang telah ia buat. Salah satu peserta didik 

melisankan teks eksposisi, sedangkan peserta didik lainnya memperhatikan dan 

diakhir memberikan masukan serta memberi nilai dalam rubrik yang telah diberikan 

oleh guru. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian. 
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Kegiatan terakhir pada bagian inti adalah share (mengomunikasikan) yang 

diintegrasikan dengan tahap mengomunikasikan. Peserta didik akan maju satu per 

satu ke depan kelas untuk melisankan teks eksposisi yang telah mereka produksi pada 

pertemuan sebelumnya. Pelisanan teks eksposisi yang dilakukan peserta didik inilah 

yang akan diambil nilainya sebagai nilai memproduksi teks eksposisi secara lisan 

sesuai Kompetensi Dasar (KD) keterampilan 4.2. 

3) Penutup 

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan pada bagian penutup sama dengan 

pertemuan sebelumnya, tetapi dalam pertemuan ketiga, kemasan atau penyampaian 

dilakukan dengan berbeda. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada bagian penutup, 

yaitu 1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 2) memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan cara menilai secara keseluruhan 

penampilan peserta didik yang telah melisankan teks eksposisi di depan kelas; 3) 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan; 4) berdoa. 

 

3) Observasi 

Arikunto (2008:78) mendefinisikan observasi sebagai suatu kegiatan 

memperhatikan dan mencatat semua hal yang diperlukan yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan dan mengambil 

data yang diperlukan sesuai dengan instrumen, serta mencatat semua hal yang terjadi 
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saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

keterampilan guru dan aktivitas peserta didik dengan menggunakan instrumen yang 

telah disediakan, serta memberikan tes evaluasi untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

Observasi merupakan kegiatan mengamati reaksi dan prilaku peserta didik 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Observasi dilakukan oleh peniti 

dengan mencatat semua hal yang terjadi di dalam kelas, menliputi situasi, prilaku, 

sikap peserta didik, penyajian materi, dan sebagainya. Pengamatan atau observasi 

dilakukan oleh peneliti dibantu oleh teman sejawat atau guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia untuk mendapatkan data pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. Pengambilan data 

dilakukan secara tes dan nontes. 

Data tes diperoleh dari kegiatan unjuk kerja peserta didik. Tes dilakukan untuk 

mengambil data sebagai acuan untuk melihat sejauh mana materi yang diterima 

peserta didik dan keterampilan peserta didik dalam kegiatan memproduksi teks 

eksposisi secara lisan atau berpidato. Data nontes digunakan untuk mengetahui 

prilaku dan aktivitas peserta didik ketika mengikuti pembelajaran memproduksi teks 

eksposisi secara lisan atau berpidato dengan pola kolaboratif think pair share melfalui 

media video. 

Data nontes diperoleh melalui 1) observasi atau pengamatan yang digunakan 

untuk mengambil data penelitian saat kegiatan pembelajaran berlangsung; 2) 

wawancara yang dilakukan untuk megetahui pendapat peserta didik terhadap 
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pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan atau berpidato dengan pola 

kolaboratif think pair share melalui  media video, kesulitan yang dialami saat 

mengikuti pembelajaran, manfaat yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran, kesan, dan pesan serta saran tergadap proses pembelajaran yang 

dilakukan; 3) dokumentasi foto yang berfungsi sebagai bukti nyata proses 

pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan peserta didik yang berlangsung di kelas; 

5) jurnal peserta didik dan guru. 

 

4) Refleksi 

Menurut Arikunto (2008:19), refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan 

kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Pada tahap refleksi, peneliti mengulas 

tentang pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan seperti keterampilan guru dan 

aktivitas peserta didik. Apabila terdapat masalah, selanjutnya peneliti melakukan 

tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya yang mengacu pada siklus sebelumnya. 

Setelah proses tindakan siklus I berakhir, peneliti melakukan analisis terhadap 

hasil tes perbuatan atau unjuk kerja, observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

Refleksi merupakan kegiatan mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil 

pembelajaran dari tindakan yang telah dilakukan untuk menganalisis hasil tes dan 

nontes. Refleksi dilaksanakan setelah dilakukan tindakan pada pembelajaran siklus I. 

refleksi dilakukan melalui diskusi antara gur, peserta didik, dan peneliti mengenai 

berbagai masalah yang terjadi. 
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Hasil tindakan pada siklus I bertujuan utnuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pola kolaboratif dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Apakah 

pola kolaboratif think pair share melalui media video dapat meningkatkan 

keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan. 

 

3.1.2 Prosedur Pelaksanaan Siklus 2 

Proses pelaksanaan siklus II merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan tindakan 

siklus I. Pada siklus I terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video. Pada siklus II inilah perbaikan-perbaikan dilakukan terhadap 

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Perbaikan inilah yang diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan pada kelas X 

IPA B SMA Semesta. 

 

1) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus II, dilakukan persiapan pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan memperbaiki pembelajaran sesuai 

hasil refleksi pada siklus I. Perencanaan perbaikan yang dilakukan meliputi 1) 

menyusun kembali rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi langkah-langkah 

dan metode memproduksi teks eksposisi secara lisan sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan dan disesuaikan dengan kekurangan pada siklus I; 2) mempersiapkan 

fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan, yaitu media pembelajaran dan 
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peralatan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik; 3) mempersiapkan materi 

pembelajaran yang lebih baik; 4) mempersiapkan instrumen penelitian yang 

digunakan; 5) mengonsultasikan segala perencanaan dengan dosen dan guru sebagai 

kolaborator; 6) berkolaborasi dengan guru dalam pelaksanaan siklus II. 

 

2) Tindakan 

Tahap tindakan pada siklus II menjadi hal yang sangat penting. Dalam tahap 

ini, peneliti masih menggunakan tindakan yang sama dengan siklus I agar sesuai 

dengan rencana penelitian. Namun, peneliti lebih memperhatikan kekurangan-

kekurangan yang ada pada siklus I, sehingga didapatkan sebuah pembelajaran yang 

lebih baik pada siklus II. Pada tindakan siklus II ini juga dilakukan dalam tiga 

pertemuan. Pertemuan pertama digunakan sebagai proses pembelajaran Kompetensi 

Dasar (KD) pengetahuan 3.2. Pertemuan kedua digunakan sebagai proses 

pembelajaran Kompetensi Dasar (KD) keterampilan 4.2, sedangkan pertemuan ketiga 

digunakan sebagai proses pengambilan nilai meproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. Perbedaan yang 

terdapat dalam siklus I dan siklus II terletak pada topik yang dibahas dalam 

pembelajaran teks eksposisi. 

 

a) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada siklus II tidak terlalu berbeda dengan pertemuan siklus 

I. Materi yang dibelajarkan masih sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 
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pengetahuan 3.2. Tahap yang digunakan pun masih sama, terdiri atas tiga tahap, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Namun pertemuan pertama siklus II ini dilakukan 

berdasarkan hasil refleksi siklus I. Kekurangan yang terdapat dalam pertemuan 

pertama siklus I akan disempurnakan pada pertemuan pertama siklus II.  

1) Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan siklus II hampir sama dengan bagian pendahuluan 

siklus I. Namun, pada pendahuluan siklus II kekurangan yang terdapat pada siklus 

satu lebih diperhatikan dan diperbaiki. Kegiatan yang dilakukan dalam pendahuluan 

siklus II, yaitu 1) menyiapkan peserta didik secara psikis (dengan cara berdoa) dan 

fisik (dengan cara menyuruh memasukan buku yang tidak berhubungan dengan 

pembelajaran dan mengeluarkan buku yang berhubungan dengan pembelajaran) 

untuk mengikuti proses pembelajaran; 2) memberi motivasi belajar kepada peserta 

didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh-contoh dan manfaat yang 

dihasilkan dari pembelajaran melisankan teks eksposisi; 3) mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari; 

4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang ingin dicapai; 5) 

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus; 6) 

menjelaskan kekurangan yang terjadi pada siklus I sehingga para peserta didik lebih 

bersungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran. 
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2) Inti 

Tahap inti pada siklus II menjadi komponen penting dalam pemberian tindakan 

pada penelitian ini. Pada tahap ini peneliti berupaya memperbaiki dan 

menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang muncul saat siklus I. Langkah 

pembelajaran pada tahap ini masih sama dengan langkah pada siklus I, yaitu 

menggunakan metode saintifik. Meskipun ada beberapa langkah yang disempurnakan 

sesuai dengan evaluasi siklus I. Langkah tersebut meliputi mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  

Perbedaan utama kegiatan inti siklus II dengan siklus I adalah kondisi kelas 

yang dibuat berbeda. Formasi tempat duduk peserta didik yang semula bisa 

menempatkan tempat duduk secara bebas, sekarang diubah menjadi berpasangan 

sejak awal dan ditentukan oleh guru. Dengan demikian, kondisi kelas semakin 

kondusif dan perekembangannya menjadi lebih baik. Pada siklus II ini, penghargaan 

dan hukuman (reward and punishment) juga diberlakukan secara lebih. 

Diberlakukannya hal tersebut bertujuan agar pembelajaran lebih kondusif dan peserta 

didik lebih berkonsentrasi mengikuti jalannya pembelajaran. 

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam kegiatan inti, yaitu mengamati. Para 

peserta didik mengamati tampilan power point serta teks eksposisi yang disajikan 

oleh guru. Terdapat dua teks yang disajikan oleh guru, yaitu teks eksposisi dan teks 

negosiasi. Hal yang diamati oleh peserta didik yaitu dari segi struktur, isi, dan kaidah 

kebahasaan kedua teks tersebut. 
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Setelah mengamati kedua teks tersebut, peserta didik melakukan tanya-jawab 

untuk memperdalam pengetahuannya mengenai teks eksposisi dan teks negosiasi 

tersebut. Guru dapat merangsang peserta didik untuk bertanya, pertanyaan yang 

disampaikan kemudian dilempar kepada peserta didik lainnya untuk menjawab. 

Dengan proses seperti ini, peserta didik akan lebih paham mengenai kedua teks 

tersebut. Kegiatan ini termasuk ke dalam kegiatan menanya. 

Kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Peserta didik 

menuliskan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam kedua teks 

tersebut secara individu di dalam bukunya masing-masing. 

Kegiatan selajutnya adalah mengasosiasi. Peserta didik mengasosiasi unsur 

pemmbandingkan, baik persamaan maupun perbedaan, teks eksposisi dan teks 

negosiasi dalam segi struktur, isi, dan kaidah kebahasaannya. 

Kegiatan terakhir yaitu mengomunikasikan. Beberapa peserta didik 

mempresentasikan hasil mengasosiasi mengenai persamaan dan perbedaan kedua 

teks. Peserta didik yang tidak mempresentasikan diinstruksikan untuk memperhatikan 

presentasi dan pada akhir presentasi memberikan komentar berupa sanggahan atau 

pun tambahan. 

3) Penutup 

Setelah melakukan kegitan inti dalam pembelajaran, terdapat beberapa kegiatan 

untuk mengakhir pembelajaran dalam bagian penutup. Kegiatan tersebut, yaitu 1) 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 
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dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 2) memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran dengan cara menilai keseluruhan presentasi dan hasil 

yang didapat dari hasil pembelajaran; 3) memberikan tugas agar peserta didik belajar 

dirumah mengenai memproduksi teks eksposisi; 4) melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan; 5) membicarakan kegiatan pada pertemuan 

selanjutnya; 6) berdoa. 

 

b) Pertemuan kedua 

Pada Pertemuan kedua pembelajaran beralih ke pembahasan Kompetensi Dasar 

(KD) keterampilan 4.2 (Memproduksi teks anekdot, laporan hasil observasi, prosedur 

kompleks, eksposisi, dan negosiasi yang koheren sesuai dengan karakteristik teks 

yang dibuat baik secara lisan mupun tulisan). Tidak jauh berbeda dengan siklus I, 

masih menggunanakan pola kolaboratif think pair share yang diitegrasikan dengan 

metode saintifik. Namun, pada pertemuan kedua siklus II hasil refleksi pada siklus I 

akan dijadikan tolok ukur perbaikan yang dilakukan pada siklus II. Kegiatan yang 

dilakukan pada pertemuan kedua siklus II sebagai berikut. 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan yang dilakukan dalam petemuan kedua siklus II ini tidak jauh 

berbeda dengan siklus I. Namun terdapat beberapa penyempurnaan pendahuluan 

berdasarakan hasil refleksi siklus I. beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu 1) 

menyiapkan peserta didik secara psikis (dengan cara berdoa) dan fisik (dengan cara 

menyuruh memasukan buku yang tidak berhubungan dengan pembelajaran dan 
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mengeluarkan buku yang berhubungan dengan pembelajaran) untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 

contoh manfaat yang dihasilkan dari melisankan teks eksposisi. 3) memberikan 

tantangan untuk peserta didik dalam memproduksi teks ekpsosisi secara tulisan untuk 

mendapatkan hadiah yang menarik bagi peserta didik terbaik; 4) mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang dipelajari; 5) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

ingin dicapai; 6) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus; 7) menjelaskan kekurangan yang terjadi pada siklus I sehingga para 

peserta didik lebih bersungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran. 

2) Inti 

Bagian inti merupakan awal proses memproduksi teks eksposisi. Pada bagian 

ini, peserta didik memproduksi teks eksposisi. Kegiatan yang dilakukan pada bagian 

ini menggunakan pola kolaboratif think pair share yang diintegrasikan dengan 

metode saintifik. Kegiatan inti ini dilaksanakan sesuai dengan hasil refleksi sklus I. 

Kegiatan pertama yaitu think (berpikir) yang meliputi mengamati, menanya, 

dan mengumpulkan informasi. Peserta didik mengamati tampilan power point 

pertemuan sebelumnya guna mengingat kembali materi sebelumnya. Selanjutnya 

peserta didik mengamati video yang ditampilkan guru. Video tersebut menampilkan 

seseorang yang sedang berpidato/ melisankan teks eksposisi. Hal yang diperhatikan 
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adalah struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang dilisankan serta 

bagaimana melisankan teks eksposisi yang baik. 

Kegiatan kedua adalah menanya. Hal yang ditanyakan mengenai struktur, isi, 

dan kaidah kebahasaan teks eksposisi secara lisan serta bagaimana memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan baik. Guru dapat meragsang peserta didik untuk 

bertanya atau mengungkapkan gagasannya. Apabila peserta didik bertanya, sebelum 

pertanyaan tersebut dijawab oleh guru, pertanyaan tersebut dilemparkan kepada 

peserta didik lainnya. 

Kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Peserta didik secara 

individu menuliskan informasi yang didapat saat mengamati dan melakukan tanya-

jawab. Informasi tersebut dituliskan dalam buku peserta didik masing-masing yang 

nantinya akan didiskusikan saat berpasangan. 

Kegiatan selanjutnya adalah pair (berpasangan) yang diintegrasikan dengan 

tahap mengasosiasi. Peserta didik mendiskusikan hasil mengumpulkan informasi 

dengan pasangannya. Setelah hal tersebut, peserta didik secara berpasangan membuat 

teks eksposisi tulis yang akan digunakan untuk berlatih. Setelah membuat teks 

eksposisi tulis, teks tersebut digunakan sebagai bahan latihan melisankan teks 

eksposisi peserta didik saat berpasangan. Salah satu peserta didik berlatih melisankan 

teks eksposisi, sedangkan yang lainnya mengamati dan di akhir memberikan 

komentar berupa kelebihan dan kekurangan. Hal ini dilakukan secara bergantian. 

Kegiatan terakhir adalah share (mengomunikasikan) yang diintegrasikan 

dengan tahap mengomunikasikan. Peserta terbaik dari tiap baris maju ke depan untuk 
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melisankan teks eksposisi. Untuk peserta didik yang tidak maju, diberikan instrukti 

memperhatikan temannya yang sedang melisankan teks eksposisi dan diakhir 

memberikan komentar berupa kelebihan dan kekurangannya. 

3) Penutup 

Setelah melakukan kegitan inti dalam pembelajaran, terdapat beberapa kegiatan 

untuk mengakhir pembelajaran dalam bagian penutup. Kegiatan tersebut, yaitu 1) 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung 

dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 2) memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran dengan cara menilai beberapa teks eksposisi yang telah 

diproduksi oleh peserta didik; 3) memberikan tugas untuk membuat teks eksposisi 

yang akan digunakan pada saat pertemuan selanjutnya sebagai bahan untuk 

pengambilan nilai melisankan teks eksposisi; 4) melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara menanyakan kesan dan pesan; 5) 

menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya; 6) berdoa. 

 

c) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga siklus II dilakukan tidak jauh berbeda dengan pertemuan 

ketiga siklus I. Pertemuan ketiga dilakukan berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

kekurangan yang terdapat pada pertemuan ketiga siklus I diperbaiki dalam pertemuan 

ketiga siklus II. 
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1) Pendahuluan 

Pendahuluan yang dilakukan dalam petemuan ketiga siklus II ini tidak jauh 

berbeda dengan siklus I. Namun, terdapat beberapa penyempurnaan pendahuluan 

berdasarakan hasil refleksi siklus I. beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu 1) 

menyiapkan peserta didik secara psikis (dengan cara berdoa) dan fisik (dengan cara 

menyuruh memasukan buku yang tidak berhubungan dengan pembelajaran dan 

mengeluarkan buku yang berhubungan dengan pembelajaran) untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 

contoh manfaat yang dihasilkan dari melisankan teks eksposisi. 3) memberikan 

tantangan untuk peserta didik dalam memproduksi teks ekpsosisi secara lisan untuk 

mendapatkan hadiah yang menarik bagi peserta didik terbaik; 4) mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang dipelajari; 5) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

ingin dicapai; 6) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus; 7) menjelaskan kekurangan yang terjadi pada siklus I sehingga para 

peserta didik lebih bersungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran. 

2) Inti 

Bagian inti pertemuan ketiga siklus II merupakan kegiatan yang sangat penting 

karena pada bagian ini pengambilan nilai memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dilakukan. Tetap menggunakan pola kolaboratif think pair share yang diintegrasikan 
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dengan metode saintifik dengan beberapa perbaikan sesuai dengan refleksi siklus I 

pengambilan nilai dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. 

Kegiaan pertama, yaitu think (berpikir) yang meliputi mengamati, menanya, 

dan mengumpulkan informasi. Pertama, peserta didik mengamati video yang 

ditayangkan guru mengenai seseorang yang sedang berpidato. Hal yang diamati 

peserta didik yaitu struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi lisan. Selain itu 

peserta didik juga mengamati bagaimana teknik yang baik dalam melisankan teks 

ekposisi. Mulai dari mimik, santun kinestetik, pelafalan, dll. 

Kegiatan selanjutnya adalah menanya. Peserta didik saling bertanya-jawab 

mengenai video yang ditayangkan oleh guru. Peserta didik saling bertanya-jawab 

mengenai struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi 

lisan di dalam video. Selain itu, peserta didik juga bertanya-jawab mengenani teknik 

melisankan teks eksposisi yang baik. Guru bertindak sebagai fasilitator untuk 

merangsang peserta didik saling bertanya-jawab. 

Kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Peserta didik 

menentukan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi 

serta bagaimana teknik melisankan teks eksposisi yang baik. Kegiatan ini dilakukan 

secara individu. Selain itu, peserta didik diberikan waktu untuk berpikir bagaimana 

caranya ia melisankan teks eksposisi secara baik. 

Kegiatan selanjutnya yaitu pair (berpasangan) yang diintegrasikan dengan 

mengasosiasi. Pada kegiatan ini, peserta didik saling berpasangan sesuai dengan 

pasangan pada pertemuan sebelumnya. Pada saat berpasangan peserta didik berlatih 
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melisankan teks eksposisi secara bergantian. Satu peserta didik berlatih melisankan 

teks eksposisi, sedangkan peserta didik lainnya memperhatikan dan meberikan 

masukan agar peserta didik yang berlatih melisankan teks eksposisi menjadi lebih 

baik. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian. Pada kegiatan ini peserta didik 

diberikan rubrik penilaian teman sebaya mengenai performa melisankan teks ekspsisi. 

Kegiatan terakhir adalah share (mengomunikasikan) yang diintegrasikan 

dengan tahap mengomunikasikan. Peserta didik akan melisankan teks eksposisi 

secara parade atau satu per satu di depan kelas. Peserta didik lainnya memperhatikan. 

Ketika peserta didik yang di depan sudah selesai melisankan teks eksposisi, maka 

peserta didik yang memperhatikan memberikan komentar, kekurangan, dan kelebihan 

peserta didik yang melisankan teks eksposisi. 

3) Penutup 

Setelah melakukan kegitan inti dalam pembelajaran, terdapat beberapa kegiatan 

untuk mengakhir pembelajaran dalam bagian penutup. Kegiatan tersebut, yaitu 1) 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk 

selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 2) memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan cara menilai secara keseluruhan 

hasil melisankan teks eksposisi; 3) memberikan reward kepada peserta didik terbaik 

dalam melisankan teks eksposisi; 4) melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan; 5) berdoa. 
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3) Observasi 

Observasi yang dilakukan pada siklus II dilaksanakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan memproduksi teks eksposisi secara lisan setelah dikenakan 

pola kolaboratif think pair share melalui media video. Dalam pengamatan ini 

diungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran, aktivitas selama 

melaksanakan pembelajaran, dan respon terhadap model pembelajaran yang 

digunakan oleh peneliti. Pengamatan ini dilakukan dengan instrumen data tes dan 

nontes. 

Data tes diperoleh dari kegiatan unjuk kerja peserta didik. Tes dilakukan untuk 

mengambil data sebagai dasar untuk mengetahui materi yang dapat diambil oleh 

peserta didik dan penguasaan kemampuan peserta didik pada siklus II. Untuk data 

nontes digunaka sebagai acuan untuk mengetahui prilaku dan aktivitas peserta didik 

ketika mengikuti pembelajaran siklus II. Data nontes diperoleh melalui 1) observasi 

atau pengamatan guna mengambil data penelitian pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung; 2) wawancara yang dilakukan pada peserta didik untuk mengetahui 

pendapat mereka mengenai pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video, kesulitan yang dialami 

saat pembelajaran, manfaat yang didapat setelah pembelajaran, lalu kesan dan pesan 

mengenai pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan model think 

pair share melalui media video; 4) dokumentasi foto yang berisi kegiatan-kegiatan 

peserta didik yang berlangsung di dalam kelas baik saat penyampaian materi, saat 

berpasangan, saat ujuk kerja maupun saat wawancara. 
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4) Refleksi 

Akhir tindakan siklus II dilakukan dengan menganalisis hasil tes perbuatan atau 

unjuk kerja, hasil observasi, hasil wawancara, jurnal, dan hasil dokumentasi. Refleksi 

siklus II dilakukan untuk mengetahui keefektifitasan penggunaan pola kolaboratif 

think pair share melalui media video dalam peningkatan kemampuan memproduksi 

teks eksposisi secara lisan. 

Refleksi pada siklus II dilakukan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar peserta 

didik. Refleksi bertujuan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai 

selama proses pembelajaran dan untuk mencari kelemahan yang muncul dalam 

pembelajaran. Selain itu, hasil refleksi pada siklus II bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan peserta didik setelah dilakukan perbaikan pembelajaran 

pada refleksi siklus I. Kemajuan yang dicapai pada siklus II merupakan peningkatan 

kemampuan memproduksi teks eksposisi secara lisan dan perubahan tingkah laku 

peserta didik kearah yang positif. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu keterampilan memproduksi teks eksposisi 

secara lisan pada peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta. Kelas X IPA B 

merupakan salah satu dari enam kelas yang berada pada jenjang X SMA. Peserta 

didik pada kelas tersebut semuanya adalah laki-laki yang berjumlah 20 peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas X SMA Semesta diketahui bahwa keterampilan memproduksi teks eksposisi 
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secara lisan peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta masih belum optimal. Secara 

umum, peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta memiliki beberapa permasalahan 

terkait keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan. Permasalahan tersebut, 

yaitu 1) kelas X merupakan awal jenjang SMA, sehingga pengaruh kebiasaan semasa 

SMP dalam berbicara yang kurang berstruktur masih terbawa; 2) kebiasaan 

menggunakan bahasa jawa pada kegiatan sehari-hari; 3) beberapa mata pelajaran 

menggunakan bahasa Inggris, padahal pelajaran bahasa Inggris pun sudah cukup 

banyak pembagian jamnya; 4) terdapat pelajaran bahasa Turki, pada keseharian pun 

tidak jarang mendengar bahasa Turki. 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti kemudian memilih pola 

kolaboratif think pair share melalui media video sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan peserta didik pada kelas X IPA 

B SMA Semesta. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas X IPA B SMA Semesta. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiono (dalam Sakti 2014:37), variable penelitian adalah segala 

sesuatau yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau variabel penelitian 

adalah faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Ada dua 

variabel pada penelitian ini. Kedua variabel tersebut adalah variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu keterampilan memproduksi 

teks eksposisi secara lisan, sedangkan variabel bebas pada penelitian ini adalah 
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pelaksanaan pembelajaran menggunakan pola kolaboratif think pair share melalui 

media video. 

 

3.4 Instrumen Peneltian 

Penilaian merupakan usaha menentukan kadar keberhasilan. Kadar keberhasilan 

yang ditentukan adalah keberhasilan pembelajaran yang mencakup pencapaian 

kompetensi dan hasil belajar peserta didik dari pembelajaran memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. 

Untuk mengukur kadar keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video digunakan dua jenis penilaian, yaitu tes dan nontes. Penilaian tes 

yaitu penilaian yang didasarkan pada kegiatan peserta didik dalam melisankan teks 

eksposisi dengan memperhatikan gersture, mimik, intonasi, pelafalan, dan 

penggunaan kalimat, sedangkan penilaian nontes yaitu penilaian yang dilakukan 

untuk mengetahui sikap religius dan sikap sosial peserta didik dengan cara melakukan 

observasi, wawancara, melihat jurnal, dan dokumentasi. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes pada penelitian ini terbagi menjadi dua instrumen tes. Kedua 

instrumen tersebut yaitu instrumen tes tulis dan instrumen tes lisan. Instrumen tes 

tulis digunkan untuk mengukur kadar pengetahuan peserta didik, sedangkan 
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instrumen tes lisan digunakan untuk mengukur kadar keterampilan peserta didik. 

Isntrumen yang digunakan untuk mengukur kadar pengetahuan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Instrumen Penilaian Pengetahuan 

No. Soal Kriteria Skor Keterangan 

1. Bandingkan-

lah struktur 

teks eksposisi 

dengan teks 

negosiasi! 

a. Menyebutkan struktur kedua teks 

secara lengkap dan berurutan. 

b. Menyebutkan struktur kedua teks 

secara lengkap namun tidak berurutan.  

c. Menyebutkan struktur kedua teks 

kurang lengkap. 

d. Hanya menyebutkan struktur salah 

satu teks. 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

2. Bandingkan-

lah isi teks 

teks eksposisi 

dan teks 

negosiasi! 

a. Pendeskripsian isi kedua teks tepat. 

b. Pendeskripsian salah satu isi teks 

kurang tepat. 

c. Pendeskripsian isi kedua teks 

kurang tepat. 

d. Pendeskripsian isi kedua teks tidak 

tepat. 

15 

10 

 

7 

5 

Sangat Baik 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

3. Bandingkan-

lah kaidah 

kebahasaan 

yang terdapat 

dalam teks 

eksposisi dan 

teks negosiasi! 

a. Dapat menyebutkan >5 kaidah 

kebahasaan untuk masing-masing 

kedua teks tersebut. 

b. Dapat menyebutkan 4-5 kaidah 

kebahasaan untuk masing-masing 

kedua teks tersebut. 

c. Dapat menyebutkan 3 kaidah 

kebahasaan untuk masing-masing 

kedua teks tersebut. 

d. Dapat menyebutkan <3 kaidah 

kebahasaan untuk masing-masing 

kedua teks tersebut. 

15 

 

10 

 

7 

 

5 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

4. Tentukanlah 

persamaan 

antara teks 

eksposisi dan 

teks negosiasi! 

a. Dapat menyebutkan lebih dari tiga 

persamaan kedua teks. 

b. Dapat menyebutkan 3 persamaan 

kedua teks  

c. Dapat menyebutkan 2 persamaan 

kedua teks. 

d. Hanya dapat menyebutkan satu 

persamaan kedua teks. 

25 

 

20 

15 

10 

Sangat Baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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5. Tentukanlah 

perbedaan 

antara teks 

eksposisi dan 

teks negosiasi! 

a. Dapat menyebutkan lebih dari tiga 

perbedaan kedua teks. 

b. Dapat menyebutkan 3 perbedaan 

kedua teks . 

c. Dapat menyebutkan 2 perbedaan 

kedua teks. 

d. Hanya dapat menyebutkan satu 

perbedaan kedua teks. 

25 

 

20 

15 

10 

Sangat Baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

Nilai pengetahuan =  Perolehan nilai   x   100 

            Nilai Maksimal 

Tes yang digunakan untuk mengukur kadar keberhasilan memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video 

adalah tes perbuatan atau unjuk kerja secara lisan. Aspek yang dinilai yaitu isi, 

struktur, kosakata, kalimat, dan mekanik. Berikut instrument tes lisan. 

 

Tabel 3.3 Instrumen Penilaian Keterampilan 

No. Aspek Skor Kriteria Keterangan 

1. Isi 27-30 

 

 

 

 

 

22-26 

 

 

 

17-21 

 

 

 

13-16 

Menguasai topik; substantif; 

pengembangan pernyataan 

pendapat tesis, argumentasi, 

penegasan ulang pendapat secara 

lengkap; relevan dengan topik 

yang dibahas. 

Cukup menguasai permasalahan; 

cukup memadai; pengembangan 

tesis terbatas; relevan dengan 

topik, tetapi kurang terperinci. 

Penguasaan permasalah terbatas; 

substansi kurang; 

pemgembangan topik kurang 

memadai. 

Tidak menguasai permasalahan; 

tidak ada substansi; tidak 

relevan; tidak layak dinilai. 

Sangat baik – sempurna 

 

 

 

 

 

Cukup – baik 

 

 

 

Sedang – cukup  

 

 

 

Sangat kurang - kurang 

2. Struktur 

teks 

18-20 

 

Ekspresi lancar; gagasan 

terungkap padat, dengan jelas; 

Sangat baik – sempurna 

 



102 
 

 

 

14-17 

 

 

 

10-13 

 

 

7-9 

tertata dengan baik; urutan logis; 

kohesif. 

Kurang lancar; kurang 

terorganisasi, tetapi ide utama 

ternyatakan; pendukung terbatas; 

logis, tetapi tidak lengkap. 

Tidak lancar; gagasan kacau; 

urutan dan pengembangan 

kurang logis. 

Tidak komunikatif; tidak 

terorganisasi; tidak layak dinilai. 

 

 

Cukup – baik 

 

 

 

Sedang – cukup  

 

 

Sangat kurang - kurang 

3. Kosakata 18-20 

 

 

 

14-17 

 

 

 

10-13 

 

 

 

 

7-9 

Penggunaan kata canggih; 

pilihan kata dan ungkapan 

efektif; menguasai pembentukan 

kata; penggunaan register tepat. 

Penguasaan kata memadai; 

pilihan, bentuk, dan penggunaan 

kata/ ungkapan kadang-kadang 

salah, tetapi tidak mengganggu. 

Penguasaan kata terbatas; sering 

terjadi kesalahan bentuk, pilihan, 

dan penggunaan kosakata/ 

ungkapan; makna 

membingungkan atau tidak jelas. 

Pengetahuan tentang kosakata, 

ungkapan, dan pembentukan 

kata rendah; tidak layak dinilai. 

Sangat baik – sempurna 

 

 

 

Cukup – baik 

 

 

 

Sedang – cukup  

 

 

 

 

Sangat kurang - kurang 

4. Kalimat 18-20 

 

 

 

 

14-17 

 

 

 

 

 

 

 

10-13 

 

Konstruksi kompleks dan 

efektif; terdapat hanya sedikit 

kesalahan penggunaan bahasa 

(urutan/ fungsi kata, artikel, 

pronomina, preposisi). 

Konstruksi sederhana, tetapi 

efektif; terdapat kesalahan kecil 

pada konstruksi kompleks; 

terjadi sejumlah kesalahan 

penggunaan bahasa (urutan/ 

fungsi kata, artikel, pronomina, 

preposisi), tetapi makna cukup 

jelas. 

Terjadi kesalahan serius paa 

konstruksi kalimat tunggal/ 

Sangat baik – sempurna 

 

 

 

 

Cukup – baik 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang – cukup  
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7-9 

kompleks (sering terjadi 

kesalahan pada kalimat negasi, 

urutan/ fungsi kata, artikel, 

pronomina, kalimat fragmen, 

pelesapan); makna 

membingungkan atau kabur. 

Tidak menguasai tata kalimat; 

terdapat banyak kesalahan; tidak 

komunikatif; tidak layak dinilai. 

 

 

 

 

 

 

Sangat kurang - kurang 

5. Mekanik 9-10 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

Santun kinestetik baik; suara 

terdengan jelas; intonasi sesuai 

dengan yang dibicarakan; 

ekspresi wajah melukiskan 

suasana yang dibicarakan. 

Suara terdengar jelas; intonasi 

dan ekspresi wajah terkadang 

kurang sesuai yang dibicarakan; 

santun kinestetik baik. 

Suara kurang jelas; intonasi dan 

ekspresi wajah datar; santun 

kinestetik kurang sadar. 

Santun kinestetik kurang; suara 

tidak jelas; intonasi datar; 

ekspresi wajah tegang; tidak 

layak untuk dinilai. 

Sangat baik – sempurna 

 

 

 

 

Cukup – baik 

 

 

 

Sedang – cukup  

 

 

Sangat kurang - kurang 

 

Nilai keterampilan =  Perolehan nilai   x   100 

            Nilai Maksimal 

 

Tabel 3.4  Kategori Nilai 

Predikat Nilai Keterangan 

A 3.85 – 4.00 
Sangat Baik 

A- 3.51 - 3.84 

B+ 3.18 - 3.50 

Baik B 2.85 - 3.17 

B- 2.51 - 2.84 

C+ 2.18 - 2.50 

Cukup C 1.85 - 2.17 

C- 1.51 - 1.84 

D+ 1.18 - 1.50 Kurang 

D 1.00 - 1.17 
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3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes dilakukan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu, 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Bentuk instrumen tersebut digunakan 

untuk menilai proses dan sikap peserta didik dalam pembelajaran.  

 

3.4.2.1 Observasi 

Pedoman observasi dibuat oleh peneliti dan digunakan untuk memperoleh data 

mengenai perubahan prilaku, sikap, atau respon peserta didik pada siklus I dan siklus 

II selama mengikuti pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan 

model think pair share dan media video. Sasaran yang diamati dalam observasi 

difokuskan pada prilaku positif dan negatif peserta didik yang muncul saat 

berlangsungnya proses pembelajaran.  Kegiatan observasi digunakan sebagai 

instrumen untuk pengambilan data proses pembelajaran dan perubahan sikap religius 

maupun sosial. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran, mulai dari 

pembukaan yang dilakukan oleh guru sampai penutupan dengan cara guru memiliki 

lembar observasi tersendiri. 

Aspek-aspek pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran 

yaitu, 1) Think (berpikir), kesungguhan peserta didik saat mengamati media video 

atau teks; 2) Think (berpikir) keaktifan peserta didik ketika kegiatan tanya-jawab; 3) 

Think (berpikir) keantusiasan peserta didik saat mengumpulkan informasi; 4) Pair 

(berpasangan) kekompakan peserta didik saat mengasosasi; 5) Share 

(mengemonukasikan) kepercayadirian peserta didik saat mengomunikasikan. 
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Selain proses pembelajaran, kegiatan observasi digunakan untuk mengambil 

data perubahan sikap peserta didik. Baik sikap religius maupun sikap sosial. Sikap 

religius yang diobservasi sesuai dengan Kompetensi Dasar 1.1 (Mensyukuri anugerah 

Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannnya sesuai dengan 

kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa). Sikap sosial yang diobservasi 

sesuai dengan Kompetensi Dasar 2.5 (Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, 

dan tanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik 

sosial, politik, ekonomi,dan kebijakan publik). 

Aspek religius yang yang diobservasi, yaitu 1) memulai pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmunya bermanfaat; 2) memberikan 

maupun menjawab salam dengan baik saat hendak melakukan pembicaraan; 3) 

mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 

Terdapat empat sikap sosial yang diamati, yaitu jujur, peduli, santun, dan 

tanggung jawab. Aspek-aspek yang diobservasi untuk mengetahui perubahan sikap 

jujur, yaitu 1) mengerjakan tugas individu secara mandiri; 2) mengakui kesalah 

maupun kekurangan pribadi; 3) tidak plagiarisme atau mengambil tugas temannya. 

Aspek sikap peduali yang diobservasi, yaitu 1) memberikan masukan kepada 

temannya untuk menjadi lebih baik; 2) memperhatikan peserta didik lain ketika 

sedang mempresentasikan ataupun melisankan teks eksposisi; 3) membantu peserta 

didik lain ketika diberikan tugas membuat video melisankan teks eksposisi. 

Sikap sosial ketiga yang diobservasi yaitu santun. Beberapa aspek yang 

diobservasi, yaitu 1) menggunakan pembukaan dan penutup ketika mempresentasikan 
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sesuatu; 2) ketika memberikan komentar menggunakan kata-kata yang baik dan 

sopan; 3) mulai berbicara ketika sudah dipersilakan. 

Sikap sosial terakhir yang diobservasi yaitu tanggung jawab. Aspek-aspek yang 

diobservasi, yaitu 1) mengumpulkan tugas tepat waktu; 2) ketika ditunjuk untuk 

memberikan komentar harus siap memberikan komentar; 3) ketika saat gilirannya 

untuk melisankan teks eksposisi di depan kelas, tidak boleh mengelak. 

Pedoman penilaian sikap melalui kegiatan observasi dapat dilihat dari beberapa 

kategori. Peneliti kemudian membuat kategori penilaian dengan rentan skor satu 

sampai dengan empat. Untuk lebih jelas, kriteria penskoran dipaparkan melalui tabel. 

Kriteria penskoran sikap baik religius maupun sosial dapat dilihat melalui berikut. 

 

Tabel 3.5 Penskoran Sikap Religius dan Sosial 

No Skor Kriteria 

1 4 

MK (membudaya) jika menunjukkan adanya  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas secara 

terus-menerus dan ajeg/konsisten 

2 3 

MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas yang  

cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

3 2 

MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha 

sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas tetapi 

masih sedikit dan belum ajeg/konsisten 

4 1 
BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan 

usaha sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan tugas 
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Tabel 3.6 Kategori Nilai Konversi 

Predikat Nilai Keterangan 

A 3.85 – 4.00 
Sangat Baik 

A- 3.51 - 3.84 

B+ 3.18 - 3.50 

Baik B 2.85 - 3.17 

B- 2.51 - 2.84 

C+ 2.18 - 2.50 

Cukup C 1.85 - 2.17 

C- 1.51 - 1.84 

D+ 1.18 - 1.50 Kurang 

D 1.00 - 1.17 

 

3.4.2.2 Jurnal 

Terdapat dua jurnal dalam penelitian ini. Kedua jurnal tersebut adalah jurnal 

guru dan jurnal peserta didik. Jurnal guru digunakan untuk mengetahui kesan dan 

pesan guru selama kegiatan pembelajaran. Jurnal guru ditulis dalam sebuah kertas. 

Jurnal tersebut merupakan refleksi dari segala hal yang dirasakan selama proses 

pembelajaran. Setelah guru mengisi jurnal guru  maka diserahkan kembali kepada 

peneliti. Jurnal guru berisi pertanyaan 1) pendapat guru mengenai kesiapan dan 

keantusiasan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran; 2) pendapat guru 

mengenai keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran; 3) pendapat guru 

mengenai tanggapan peserta didik dalam pembelajaran; 4) pendapat guru mengenai 

perilaku peserta didik; dan 5) pendapat guru mengenai suasana kelas pada saat 

pembelajaran. 

Jurnal peserta didik digunakan untuk mengetahui kesan dan masukan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran. Jurnal tersebut ditulis dalam sebuah kertas yang 
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merupakan refleksi yang dirasakan selama pembelajaran. Jurnal peserta didik berisi 

pertanyaan 1) kesan yang peserta didik rasakan setelah mengikuti pembelajaran; 2) 

kemudahan dan kesulitan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran; dan 3) saran 

peserta didik terhadap pembelajaran. 

 

3.4.2.3 Wawancara 

Pedoman wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat peserta didik 

mengenai pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola 

kolaboratif think pair share melaui media video. Kesulitan yang dialami peserta didik 

saat pembelajaran, manfaaat yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran, kesan, 

pesan, dan saran mengenai pembelajaran. Wawancara dilakukan diluar jam 

pembelajaran dengan menggunakan teknik tanya-jawab secara langsung kepada 

peserta didik. Sasaran dari pedoman wawancara ini yaitu peserta didik yang 

mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

Aspek yan ditanyakan dalam kegiatan wawancara, yaitu 1) pendapat peserta 

didik tentang pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola 

kolaboratif think pair share melalui media video; 2) kesulitan apa yang dirasakan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran; 3) manfaat apa saja yang diperoleh 

setelah mengikuti pembelajaran; 4) pesan, kesan, dan saran mengenai pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video; 5) berhasil atau tidakkah pembelajaran memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. 
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3.4.2.4 Dokumentasi 

Proses yang terjadi dalam proses pembelajaran memproduksi teks eksposisi 

secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video diabadikan 

dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi foto berfungsi sebagai bukti nyata proses 

pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. Dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh gambaran secara visual 

mengenai pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola 

kolaboratif think pair share melalui media video. 

Hal-hal yang perlu didokumentasikan, yaitu 1) aktivitas guru atau peneliti saat 

mengajar dikelas; 2) kegiatan peserta didik saat berdiskusi dengan pasangannya 

masing-masing; 3) aktivitas peserta didik saat maju ke depan untuk melisankan teks 

eksposisi; 4) aktivitas ketika peserta didik mendapat penguatan dari guru atau 

peneliti; 5) aktivitas saat melakukan wawancara. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pngumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik tes dan nontes 

yang bertujuan untuk mengukur peningkatan keterampilan memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. 

Teknik tes dalam penelitian ini berupa tes lisan yaitu melisankan teks eksposisi di 

depan kelas. Teknik nontes pada penelitian ini, yaitu observasi, jurnal, wawancara, 

dokumentasi. 
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3.5.1 Teknik Tes Lisan 

Pengumpulan instrumen tes lisan diperoleh dari kegiatan siklus I dan siklus II. 

Tes ini dijadikan sebagai tolok ukur peningkatan kemampuan peserta didik dalam 

memproduksi teks eksposisi secara lisan setelah diterapkan pola kolaboratif think pair 

share melalui media video.  Tes lisan ini berupa tes perbuatan dengan instruksi agar 

peserta didik melisankan teks eksposisi secara individu di depan kelas. Pada saat 

peserta didik melisankan teks eksposisi, guru dengan lembar penilaiannya menilai 

penampilan peserta didik. Beberapa aspek yang dinilai, yaitu isi, struktur, kalimat, 

kosakata, dan mekanik. 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Terdapat beberapa bentuk teknik pengumpulan data nontes dalam penelitian ini. 

Teknik nontes meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Berikut 

penjelasan setiap teknik. 

 

3.5.2.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan saat pembelajaran berlangsung sejak awal sampai 

akhir. Teknik observasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian peningkatan 

keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think 

pair share melalui media video. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui perubahan 

sikap religius maupun sikap sosial peserta didik. Teknik observasi dilakukan dengan 
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berpedoman pada instrumen yang telah dibuat oleh peneliti mengenai aspek yang 

ingin diobservasi. 

 

3.5.2.2 Jurnal 

Jurnal merupakan hasil refleksi proses pembelajaran. Terdapat dua jurnal yang 

digunakan, yaitu jurnal peserta didik dan jurnal guru. Jurnal guru didapatkan dari 

hasil refleksi guru ketika menyaksikan proses pembelejaran. Guru mengisi jurnal 

yang telah dibuat oleh peneliti mengenai pembelajaran memproduksi teks eksposisi 

secara lisang dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. Proses ini 

dilakukan pada siklus I dan siklus II setelah guru menyaksikan pembelajaran 

berlangsung. 

Selain jurnal guru terdapat jurnal peserta didik. Sama halnya dengan jurnal 

guru, jurnal peserta didik diisi oleh seluruh peserta didik kelas X IPA B SMA 

Semesta sesuai pembelajaran. Peserta mengisi jurnal yang berisi pertanyaan yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran. Jurnal ini diisi oleh peserta didik setiap 

akhir pembelajaran pada tiap siklus. Baik siklus I maupun silus II. 

 

3.5.2.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah pembelajaran pada tiap siklus berakhir. Sasaran 

dari teknik wawancara ini adalah peserta didik yang mendapat nilai tertinggi, nilai 

terendah, dan nilai sedang. Masing-masing tingkatan tersebut terdiri atas dua orang. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran memproduksi teks 
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eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. 

Hal yang ditanyakan dalam proses wawancara ini, yaitu bagaimana kesan dan pesan 

saat melakukan pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola 

kolaboratif Think Pai Share melalui media video. 

 

3.5.2.4 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi memiliki dua sasaran, yaitu guru dan peserta didik. Setiap 

tindakan baik guru maupun peserta didik diabadikan melalui dokumentasi. Teknik 

dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan setiap proses pembelajaran, mulai 

bagian pendahuluan, inti, sampai penutup. Selain itu, dokumntasi juga diambil pada 

saat kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi yang diintegrasikan 

dengan tahap think, mengasosiasi yang diintegrasikan dengan tahap pair, dan 

mengomunikasikan yang diintegrasikan dengan tahap share. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Terdapat dua jenis data yang diperoleh, data kuantitatif dan data kualitatif. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu penggunaan dua teknik analisis data, yaitu analisis 

kuantitatif dan analisis kualitatif. Penjelasan kedua teknik analisis data tersebut 

sebagai berikut. 
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3.6.1 Teknik Analisis Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes pembelajaran 

keterampilan meproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think 

pair share melalui media video. Selama pembelajaran berlangsung, peneliti 

melakukan penilaian. Penilaian tersebut selanjutnya direkapitulasi dan dianalisis 

secara keseluruhan untuk dicari nilai rata-rata dalam bentuk persentase. Dengan 

demikian, digunakan rumus persentase sebagai berikut. 

Keterangan :  NP = nilai persentase 

      ΣN = jumlah nilai dalam satu kelas 

      S = jumlah responden 

Berdasarkan hasil nilai setiap siklus, dapat dibandingkan antara siklus I dan 

siklus II. Hal ini menunjukkan peningkatan yang terjadi setelah peserta didik 

mendapatkan tindakan dari penelitian ini. Secara khusus, siklus I menjadi acuan 

siklus II. Dengan demikian, hasil tersebut dapat memicu peningkatan pada siklus II 

ke arah maksimal. 

 

3.6.2 Teknik Analisi Kualitatif 

Data yang diperoleh melalui observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikannya. Analisis 

dilakukan dengan cara memadukan semua data secara keseluruhan. Paparan analisis 

dan pendeskripsian ini bertujuan untuk mengungkapkan segala perilaku dan sikap 

peserta didik serta perubahan tindakan selama proses pembelajaran dari siklus I ke 

 

NP =    ΣN   X  100 

% 

               S 

 
 

                n x S 
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siklus II. Pendeskripsian ini bertujuan untuk mengetahui semua perilaku dan sikap 

peserta didik secara lengkap. Dengan demikian, hasil dapat dibandingkan antara 

siklus I dan siklus II. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data, analisis, dan pembahasan dalam penelitian ini yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil simpulan sebagai berikut. 

1. Setelah dilakukan penelitian pada siklus I aspek pengamatan proses masih belum 

maksimal. Namun, pada siklus II setiap aspek pengamatan proses mengalami 

peningkatan. Modus dan predikat aspek tahap think (berpikir) kesungguhan peserta 

didik saat mengamati media video atau teks mengalami peningkatan dalam segi 

perolehan skor keseluruhan, tetapi dalam segi modus dan predikat tetap. Aspek 

tahap think (berpikir) keaktifan peserta didik ketika kegiatan tanya-jawab 

mengalami kenaikan dalam segi perolehan skor keseluruhan dan modus serta 

predikat dari siklus I ke siklus II. Aspek tahap think (berpikir) keantusiasan peserta 

didik saat mengumpulkan informasi juga sama dengan aspek pertama, mengalami 

peningkatan dalam segi perolehan skor keseluruhan, tetapi tetap dalam modus dan 

predikat. Begitu juga dengan aspek tahap pair (berpasangan) kekompakan peserta 

didik saat mengasosasi mengalami kenaikan dari segi perolehan skor keseluruhan, 

tetapi tetap dalam modus dan predikat dari siklus I ke siklus II. Aspek yang 

diamati terakhir mengalami peningkatan modus dan predikat adalah aspek tahap 

share (mengomunikasikan) kepercayaan diri peserta didik saat mengomunikasikan 
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dengan kenaikan dari modus 3 menjadi modus 4. Rata-rata peningkatan modus 

hasil pengamatan proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II meningkat 0.6 

2. Sikap religius peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta Semarang mengalami 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video. Peningkatan 

terjadi dari siklus I ke siklus II. Khususnya pada aspek memberikan maupun 

menjawab salam dengan baik saat hendak melakukan pembicaraan. Pada siklus I 

aspek tersebut memiliki modus 3, sedangkan pada siklus II, aspek tersebut 

memiliki siklus 4. Secara keseluruhan, peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 0.33. 

3. Sikap sosial peserta didik kelas X IPA B SMA Semesta Semarang mengalami 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video dari prasiklus 

ke siklus II. Sikap jujur peserta didik pada prasiklus memperoleh modus 4. Modus 

4 terus bertahan hingga siklus II. Sikap tanggung jawab peserta didik pada 

prasiklus memperoleh modus 4. Namun, pada siklus I modus yang diperoleh 

mengalami penurunan menjadi 3. Pada siklus II, modus sikap tanggung jawab 

mengalami peningkatan kembali menjadi 4. Sikap santun peserta didik pada 

prasiklus memperoleh modus 4. Namun, pada siklus I modus mengalami 

penurunan menjadi 3. Pada siklus II, modus sikap tanggung jawab mengalami 

peningkatan kembali menjadi 4. Sikap peduli peserta didik pada prasiklus 

memperoleh modus sebesar 4. Pada siklus I dan II mudus yang diperoleh tetap 4. 
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Dengan demikian, secara keseluruahan sikap sosial peserta didik mengalami 

peningkatan dalam perolehan skor keseluruhan, tetapi dalam modus dan predikat 

tetap. 

4. Setelah dilakukan penelitian keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif think pair share melalui media video, pengetahuan 

memproduksi teks eksposisi secara lisan peserta didik kelas X IPA B SMA 

Semesta Semarang mengalami peningkatan dan dapat memenuhi target ketuntasan 

yang diharapkan. Pada prasiklus, nilai rata-rata tes pengetahuan mencapai 77.3 

(3.09) dengan persentase ketuntasan 65%. Pada siklus I, nilai rata-rata tes 

pengetahuan mengalami peningkatan menjadi 83.55 (3.34) dengan persentase 

krtuntasan 85%. Pada siklus II, nilai rata-rata tes pengetahuan mengalami 

peningkatan lagi menjadi 93.3 (3.73) dengan persentase ketuntasan 100%. Dengan 

demikian, terjadi peningkatan persentase ketuntasan sebesar 35% dalam penilaian 

pengetahuan memproduksi teks eksposisi secara lisan peserta didik dari prasiklus 

ke siklus II. 

5. Keterampilan memproduksi teks eksposisi secara lisan peserta didik kelas X IPA 

B SMA Semesta mengalami peningkatan setelah mengikuti pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif think pair share 

melalui media video. Pada prasiklus, nilai rata-rata tes  keterampilan hanya 73.75 

(2.95) dengan persentase ketuntasan sebesar 40%. Pada siklus I, nilai rata-rata tes 

keterampilan mengalami peningkatan menjadi 78.65 (3.15) dengan persentase 

ketuntasan sebesar 65%. Pada siklus II, nilai rata-rata mengalami peningkatan lagi 
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menjadi 83.15 (3.33) dengan persentase ketuntasan sebesar 95%. Dengan 

demikian, persentase ketuntasan tes keterampilan mengalami peningkatan sebesar 

55% dari prasiklus ke siklus II. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti merekomendasikan saran sebagai 

berikut. 

1) Guru mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya menggunakan pola kolaboratif 

think pair share melalui media video dalam pembelajaran memproduksi teks 

eksposisi secara lisan. Pola kolaboratif think pair share melalui media video dapat 

menjadi alternatif dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan 

karena pola kolaboratif think pair share melalui media video memudahkan serta 

menginspirasi peserta didik dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi 

secara lisan. 

2)  Penerapan pola kolaboratif think pair share melalui media video dapat digunakan 

sebagai masukan peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa. Penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pembelajaran atau penelitian 

lain, sehingga dapat diketahui hasil yang efektif dalam penggunaan model, media 

dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus I) 

 

Satuan Pendidikan : SMA SEMESTA Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : X / 1 

Tema   : Berpendapat di Forum Ekonomi dan Politik 

Alokasi Waktu         : 6 x 40 menit (3 X tatap muka) 

 

A. Kompetensi inti 

KI 1: 

KI 2: 

 

 

 

KI 3: 

 

 

KI 4: 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi dasar Indikator 

1.1 Menghargai dan mensyukuri 

keberadaan bahasa Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa untuk 

mempersatukan bangsa 

Indonesia ditengah 

keberagaman bahasa dan 

budaya. 

1.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan 

akan keberadaan bahasa 

Indonesia dan menggunakannnya 

sesuai dengan kaidah dan konteks 

untuk mempersatukan bangsa 

1.1.2 Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan kaidah dan konteks untuk 

mempersatukan bangsa. 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, 

peduli, santun, dan tanggung 

jawab dalam penggunaan 

bahasa Indonesia untuk 

memaparkan konflik sosial, 

2.5.1 Menunjukkan sikap jujur dalam 

menggunakan bahasa Indonesia 

dengan  

a. Mengerjakan tugas individu 

secara mandiri. 
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politik, ekonomi, dan kebijakan 

publik. 

b. Mengakui kesalah maupun 

kekurangan pribadi. 

c. Tidak plagiarisme atau 

mengambil tugas temannya. 

2.5.2 Menunjukkan sikap peduli dalam 

menggunakan bahasa Indonesia 

dengan 

a. Memberikan masukan kepada 

temannya untuk menjadi lebih 

baik. 

b. Memperhatikan peserta didik 

lain ketika sedang 

mempresentasikan ataupun 

melisankan teks eksposisi. 

c. Membantu peserta didik lain 

ketika diberikan tugas membuat 

video melisankan teks 

eksposisi. 

2.5.3 Menunjukka sikap santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia 

dengan 

a. Menggunakan pembukaan dan 

penutup ketika berpresentasi. 

b. Menggunakan kata-kata yang 

baik dan sopan. 

c. Mulai berbicara ketika sudah 

dipersilakan. 

2.5.4 Menunjukan sikap tanggung 

jawab dalam menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

a. Mengumpulkan tugas tepat 

waktu. 

b. Memberikan komentar ketika 

ditunjuk. 

c. Berani melisankan teks 

eksposisi ketika gilirannya. 

3.2 Membandingkan kaidah teks 

anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, 

negosiasi, dan eksposisi baik 

melalui lisan maupun tulisan 

3.2.1Mendeskripsi unsur pembanding 

teks (struktur, kaidah, isi). 

3.2.2Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks eksposisi. 

3.2.3Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks negosiasi. 
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3.2.4 Menyimpulkan persamaan dan 

perbedaan unsur pembanding teks 

eksposisi dan teks negosiasi. 

4.2 Memproduksi kaidah teks 

anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, 

negosiasi, dan eksposisi baik 

melalui lisan maupun tulisan 

4.2.1 Menentukan topik teks eksposisi. 

4.2.2Membuat kerangka teks eksposisi. 

4.2.3 Mengembangkan kerangka 

menjadi teks eksposisi. 

 

C. Tujuan pembelajaran 

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan 

rasa syukur atas anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk untuk mempelajari 

teks prosedur kompleks. 

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik memiliki dan 

menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik sosial, politik, 

ekonomi, dan kebijakan publik. 

3. Setelah membaca teks eksposisi, peserta didik dapat menentukan unsur 

pembanding teks (struktur, kaidah, dan isi) dengan tepat. 

4. Setelah menentukan unsur pembanding teks, peserta didik dapat 

mendeskripsikan pokok unsur pembanding teks eksposisi dan teks negosiasi 

dengan baik. 

5. Setelah mendeskripsikan pokok unsur pembanding kedua teks, peserta didik 

dapa menyimpulkan persamaan dan perbedaan teks eksposisi dan teks 

negosiasi dengan baik. 

6. Setelah dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan kedua teks, peserta 

didik dapat menentukan topik teks eksposisi dengan tepat. 

7. Setelah menentukan topik, peserta didik dapat membuat kerangka teks 

eksposisi dengan baik. 

8. Setelah membuat kerangka teks eksposisi, peserta didik dapat 

mengembangkan kerangka menajdi teks eksposisi dengan baik. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (pengetahuan) 

1. Struktur, isi, dan kaidah teks eksposisi. 

2. Struktur, isi, dan kaidah teks negosiasi. 

Pertemuan Kedua (keterampilan) 

1. Struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. 

2. Teknik memproduksi teks eksposisi secara tulis. 

Pertemuan Ketiga (Keterampilan) 

1. Teknik memproduksi teks eksposisi secara lisan. 
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E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik  

Pola pembelajaran : Think Pair and Share 

Metode : Tanya jawab, Inkuiri, diskusi kelompok, ceramah,    

                                  penugasan, pemodelan. 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama (pengetahuan) 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 
Metode 

Pembukan 1. Peserta didik  menyiapkan diri secara 

psikis (dengan cara berdoa) dan fisik 

untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Peserta didik menerima motivasi secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari, dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan 

internasional. 

3. Peserta didik menerima apersepsi 

dengan cara diberi pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang akana dipelajari. 

4. Peserta didik menerima penjelasan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang ingin dicapai. 

5. Peserta didik menerima penjelasan 

cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

10 

menit 

Ceramah; 

Tanya-

jawab. 

Inti Mengamati 
1. Peserta didik mengamati tampilan slide 

yang disampaikan guru. 

2. Peserta didik mengamati teks eksposisi 

“Ekonomi Indonesia akan Melampaui 

Jerman dan Inggris” dan teks negosiasi 

“Negosiasi antara Karyawan dan 

Pengusaha” yang diberikan oleh guru. 

3. Peserta didik mengamati struktur, isi, 

dan kaidah kebahasaan teks eksposisi 

dan teks negosiasi yang diberikan guru. 

 

65 

menit 

Demonstrasi; 

ceramah; 

diskusi; 

inkuiri; 

tanya-jawab; 

pemodelan. 
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Menanya 

4. Peserta didik bertanya jawab dengan 

guru mengenai struktur, isi, dan kaidah 

kebahasaan kedua teks yang diamati. 

5. Peserta didik menjawab pertanyaan 

yang berasal dari peserta didik lainnya 

sebelum dijawab oleh guru. 

Mengumpulkan Informasi 
6. Peserta didik secara mandiri 

menemukan struktur yang terdapat 

pada teks eksposisi dan teks negosiasi 

yang dituliskan dalam bukunya.  

7. Peserta didik secara mandiri 

menemukan isi yang terdapat pada teks 

eksposisi dan teks negosiasi yang 

dituliskan dalam bukunya. 

8. Peserta didik secara mandiri 

menemukan kaidah kebahasaan yang 

terdapat pada teks eksposisi dan teks 

negosiasi yang dituliskan dalam 

bukunya.  

Menasosiasi 

9. Peserta didik mengerjakan tes yang 

guru berikan mengenai 

membandingkan teks eksposisi dan 

teks negosiasi secara individu.  

Mengomunikasikan 
10. Beberapa peserta didik 

mengomunikasikan hasil tes nya yang 

dipilih secara acak oleh guru setelah 

dikumpulkan.  

11. Peserta didik lainnya mengomentari 

baik berupa sanggahan maupun 

tambahan. 

Penutup 1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

pembelajaran secara bersama-sama 

2. Peserta didik menerima tindak lanjut 

dari guru dengan cara menilai hasil 

presentasi mengenai membandingkan 

teks eksposisi dan teks negosiasi 

3. Peserta didik menerima tugas agar 

mepelajari mengenai memproduksi 

15 

menit 

Tanya-

jawab; 

ceramah; 

penugasan. 
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teks eksposisi secara tulisan 

4. Peserta didik melakukan refleksi 

dengan cara menanyakan kesan dan 

pesan terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan;  

5. Peserta didik menerima informasi 

mengenai pembelajaran selajnutnya 

6. Peserta didik berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

 

Pertemuan kedua (keterampilan) 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 
Metode 

Pembuka 1. Peserta didik  menyiapkan diri secara 

psikis (dengan cara berdoa) dan fisik 

(dengan cara memasukan buku yang 

tidak berhubungan dengan pembelajaran 

dan menyiapkan buku yang akan 

digunakan) untuk mengikuti 

pembelajaran. 

2. Peserta didik menerima motivasi secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan 

internasional. 

3. Peserta didik menerima apersepsi 

dengan cara diberi pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang akana dipelajari. 

4. Peserta didik menerima penjelasan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang ingin dicapai. 

5. Peserta didik menerima penjelasan 

cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

6. Peserta didik menerima penjelasan 

mengenai langkah-langkah 

pembelajaran TPS 

10 

menit 

Ceramah; 

Tanya-

jawab. 

Inti  Think (Berpikir) 
1. Peserta didik mengamati penayangan 

65 

menit 

Demonstrasi; 

ceramah; 
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video yang ditampilkan oleh guru. 

(mengamati) 
2. Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai video tersebut. 

3. Peserta didik bertanya jawab dengan 

guru mengenai struktur, isi, dan kaidah 

serta teknik melisankan teks ekposisi. 

(menanya) 
4. Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

berasal dari peserta didik lainnya 

sebelum dijawab oleh guru guna 

memperdalam pengetahuan peserta 

didik. 

5. Peserta didik menemukan bagaimana 

cara melisankan teks eksposisi yang 

baik. (mengumpulkan informasi) 

6. Peserta didik menuliskan informasi yang 

didapat dalam buku catatannya. 

Pair (Berpasangan) 
7. Peserta didik berpasangan dengan teman 

sebangkunya sesuai dengan tempat 

duduk awal. (mengasosiasi) 

8. Peserta didik secara berpasangan 

membuat teks eksposisi. 

9. Peserta didik berlatih melisankan teks 

eksposisi yang telah mereka buat secara 

bergantian. 

Share (Mengomunikasikan) 

10. Peserta didik terbaik dari tiap baris 

melisankan teks eksposisi di depan 

kelas. (mengomunikasikan) 

11. Peserta didik lainnya memberikan 

komentar terhadapat penampilan 

temannya di depan kelas. 

diskusi; 

inkuiri; 

tanya-jawab; 

pemodelan. 

Penutup  1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

pembelajaran secara bersama-sama. 

2. Peserta didik menerima tindak lanjut 

dari guru dengan cara menilai hasil 

memproduksi teks eksposisi secara lisan 

peserta didik. 

3. Peserta didik menerima tugas untuk 

membuat teks eksposisi secara individu 

15 

menit 

Tanya-

jawab; 

ceramah; 

penugasan. 
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yang akan digunakan untuk 

pengambilan nilai pada pertemuan 

selanjutnya. 

4. Peserta didik melakukan refleksi dengan 

cara menanyakan kesan dan pesan 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan;  

5. Peserta didik menerima informasi 

mengenai pembelajaran selajnutnya 

6. Peserta didik berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

 

Pertemuan ketiga (ketrampilan) 

kegitan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 
Metode 

Pembuka 1. Peserta didik  menyiapkan diri secara 

psikis (dengan cara berdoa) dan fisik 

(dengan cara memasukan buku yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran dan 

menyiapkan buku yang akan digunakan) 

untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Peserta didik menerima motivasi secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan 

internasional. 

3. Peserta didik menerima apersepsi dengan 

cara diberi pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akana dipelajari. 

4. Peserta didik menerima penjelasan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

ingin dicapai. 

5. Peserta didik menerima penjelasan 

cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

6. Peserta didik menerima penjelasan 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

TPS. 

 

 

10 

menit 

Ceramah; 

tanya-

jawab. 
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Inti Think (Berpikir) 
1. Peserta didik menyaksikan tayangan video 

yang ditampilakan oleh guru mengenai 

pelisanan teks eksposisi atau berpidato. 

(mengamati) 
2. Peserta didik mengamati struktur, isi, dan 

kaidah kebahasaan teks eksposisi lisan. 

3. Peserta didik juga mengamati teknik 

melisankan teks eksposisi yang baik. 

4. Peserta didik saling bertanya-jawab 

mengenai struktur, isi, dan kaidah 

kebahasan yang terdapat dalam tayangan 

video. (menanya) 

5. Peserta didik saling bertanya-jawab 

mengenai teknik melisankan teks 

eksposisi yang baik. 

6. Peserta didik secara mandiri berpikir 

bagaimana melisankan teks eksposisi 

yang baik dengan memperhatiakn 

struktur, isi, kaidah kebahasaan, dan 

teknik. (mengumpulkan informasi) 

Pair (Berpasangan) 

7. Peserta didik berpasangan sesuai dengan 

pasangan pada pertemuan sebelumnya. 

(mengasosiasi) 
8. Peserta didik melisankan teks eksposisi di 

depan pasangannya dan dinilai oleh 

pasangannya. Hal ini dilakukan secara 

bergantian. 

Share (Mengomunikasikan) 

9. Peserta didik maju satu per satu untuk 

melisankann teks eksposisi. 

(mengomunikasikan)  

65 

menit 

Ceramah; 

inkuri; 

pemodelan; 

penugasan; 

diskusi; 

tanya-

jawab. 

Penutup 1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

pembelajaran secara bersama-sama. 

2. Peserta didik menerima tindak lanjut dari 

guru dengan cara menilai peserta didik 

dalam melisankan teks eksposisi secara 

keseluruhan. 

3. Peserta didik melakukan refleksi dengan 

cara menanyakan kesan dan pesan 

terhadap pembelajaran yang telah 

15 

menit 

Ceramah; 

tanya-

jawab; 

penugasan. 
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dilakukan.  

4. Peserta didik berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

 

G. Media dan Sumber Belajar 

Media  : LCD, laptop, contoh teks eksposisi dan negosiasi, video. 

Sumber belajar :  

Kemdikbud. 2013. Buku guru. Bahasa Indonesia: Ekspresi Diri dan Akademik 

Kelas X. Jakarta: Kemdikbud. 

Kemdikbud. 2013. Buku siswa. Bahasa Indonesia: Ekspresi Diri dan Akademik 

Kelas X. Jakarta: Kemdikbud. 

Arifin, E. Zaenal. 2008. Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. 

Jakarta: Akademika Pressindo. 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa. 

 

H. Penilaian 

1. Sikap Spiritual dan Sosial 

a. Jenis/Teknik    : Nontes/ observasi 

b. Bentuk Instrumen    : Lembar observasi 

c. Instrumen      : Terlampir  

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir  

 

2. Pengetahuan 

a. Jenis/Teknik    : Tes/ tertulis 

b. Bentuk Instrumen    : Uraian 

c. Instrumen      : Terlampir  

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir  

 

3. Keterampilan 

a. Jenis/Teknik    : Tes/ kinerja 

b. Bentuk Instrumen    : Praktik 

c. Instrumen      : Terlampir  

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
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Semarang,23 Februari 2015 

 

Guru bahasa Indonesia,     Peneliti, 

 

 

 

 

Akhmad Afwa, S.Hum.    Muhammad Dzirki F. 

       NIM 2101411101 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA Semesta Semarang 

 

 

 

 

 

Moh. Haris, S.E.,M.Si. 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus II) 

 

Satuan Pendidikan : SMA SEMESTA Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : X / 1 

Tema   : Berpendapat di Forum Ekonomi dan Politik 

Alokasi Waktu         : 6 x 40 menit (3 X tatap muka) 

 

A. Kompetensi inti 

KI 1: 

KI 2: 

 

 

 

KI 3: 

 

 

KI 4: 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi dasar Indikator 

1.1 Menghargai dan mensyukuri 

keberadaan bahasa Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa untuk 

mempersatukan bangsa 

Indonesia ditengah 

keberagaman bahasa dan 

budaya. 

1.1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan 

akan keberadaan bahasa 

Indonesia dan menggunakannnya 

sesuai dengan kaidah dan konteks 

untuk mempersatukan bangsa 

1.1.4 Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan kaidah dan konteks untuk 

mempersatukan bangsa. 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, 

peduli, santun, dan tanggung 

jawab dalam penggunaan 

bahasa Indonesia untuk 

memaparkan konflik sosial, 

politik, ekonomi, dan kebijakan 

publik. 

2.5.1 Menunjukkan sikap jujur dalam 

menggunakan bahasa Indonesia 

dengan  

a. Mengerjakan tugas individu 

secara mandiri. 

b. Mengakui kesalah maupun 

kekurangan pribadi. 
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c. Tidak plagiarisme atau 

mengambil tugas temannya. 

2.5.2 Menunjukkan sikap peduli dalam 

menggunakan bahasa Indonesia 

dengan 

a. Memberikan masukan kepada 

temannya untuk menjadi lebih 

baik. 

b. Memperhatikan peserta didik 

lain ketika sedang 

mempresentasikan ataupun 

melisankan teks eksposisi. 

c. Membantu peserta didik lain 

ketika diberikan tugas membuat 

video melisankan teks 

eksposisi. 

2.5.3 Menunjukka sikap santun dalam 

menggunakan bahasa Indonesia 

dengan 

a. Menggunakan pembukaan dan 

penutup ketika berpresentasi. 

b. Menggunakan kata-kata yang 

baik dan sopan. 

c. Mulai berbicara ketika sudah 

dipersilakan. 

2.5.4 Menunjukan sikap tanggung 

jawab dalam menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

a. Mengumpulkan tugas tepat 

waktu. 

b. Memberikan komentar ketika 

ditunjuk. 

c. Berani melisankan teks 

eksposisi ketika gilirannya. 

3.2 Membandingkan kaidah teks 

anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, 

negosiasi, dan eksposisi baik 

melalui lisan maupun tulisan 

3.2.1Mendeskripsi unsur pembanding 

teks (struktur, kaidah, isi). 

3.2.2Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks eksposisi. 

3.2.3Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks negosiasi. 

3.2.4 Menyimpulkan persamaan dan 

perbedaan unsur pembanding teks 
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eksposisi dan teks negosiasi. 

4.2 Memproduksi kaidah teks 

anekdot, laporan hasil 

observasi, prosedur kompleks, 

negosiasi, dan eksposisi baik 

melalui lisan maupun tulisan 

4.2.1 Menentukan topik teks eksposisi. 

4.2.2Membuat kerangka teks eksposisi. 

4.2.3 Mengembangkan kerangka 

menjadi teks eksposisi. 

 

C. Tujuan pembelajaran 

1. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan 

rasa syukur atas anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk untuk mempelajari 

teks prosedur kompleks. 

2. Selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik memiliki dan 

menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung jawab dalam 

penggunaan bahasa Indonesia untuk memaparkan konflik sosial, politik, 

ekonomi, dan kebijakan publik. 

3. Setelah membaca teks eksposisi, peserta didik dapat menentukan unsur 

pembanding teks (struktur, kaidah, dan isi) dengan tepat. 

4. Setelah menentukan unsur pembanding teks, peserta didik dapat 

mendeskripsikan pokok unsur pembanding teks eksposisi dan teks negosiasi 

dengan baik. 

5. Setelah mendeskripsikan pokok unsur pembanding kedua teks, peserta didik 

dapa menyimpulkan persamaan dan perbedaan teks eksposisi dan teks 

negosiasi dengan baik. 

6. Setelah dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan kedua teks, peserta 

didik dapat menentukan topik teks eksposisi dengan tepat. 

7. Setelah menentukan topik, peserta didik dapat membuat kerangka teks 

eksposisi dengan baik. 

8. Setelah membuat kerangka teks eksposisi, peserta didik dapat 

mengembangkan kerangka menajdi teks eksposisi dengan baik. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (pengetahuan) 

1. Struktur, isi, dan kaidah teks eksposisi. 

2. Struktur, isi, dan kaidah teks negosiasi. 

Pertemuan Kedua (keterampilan) 

1. Struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. 

2. Teknik memproduksi teks eksposisi secara tulis. 

Pertemuan Ketiga (Keterampilan) 

1. Teknik memproduksi teks eksposisi secara lisan. 

 

 



271 
 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik  

Pola pembelajaran : Think Pair and Share 

Metode : Tanya jawab, Inkuiri, diskusi kelompok, ceramah,    

                                  penugasan, pemodelan. 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama (pengetahuan) 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 
Metode 

Pembukan 1. Peserta didik  menyiapkan diri secara 

psikis (dengan cara berdoa) dan fisik 

untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Peserta didik menerima motivasi secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari, dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan 

internasional. 

3. Peserta didik menerima apersepsi 

dengan cara diberi pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang akana dipelajari. 

4. Peserta didik menerima penjelasan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang ingin dicapai. 

5. Peserta didik menerima penjelasan 

cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

10 

menit 

Ceramah; 

Tanya-

jawab. 

Inti Mengamati 
1. Peserta didik mengamati tampilan slide 

yang disampaikan guru. 

2. Peserta didik mengamati teks eksposisi 

“Manfaat Jamu Tradisional” dan teks 

negosiasi “Kesalahpahaman” yang 

diberikan oleh guru. 

3. Peserta didik mengamati struktur, isi, 

dan kaidah kebahasaan teks eksposisi 

dan teks negosiasi yang diberikan guru. 

Menanya 
4. Peserta didik bertanya jawab dengan 

65 

menit 

Demonstrasi; 

ceramah; 

diskusi; 

inkuiri; 

tanya-jawab; 

pemodelan. 
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guru mengenai struktur, isi, dan kaidah 

kebahasaan kedua teks yang diamati. 

5. Peserta didik menjawab pertanyaan 

yang berasal dari peserta didik lainnya 

sebelum dijawab oleh guru. 

Mengumpulkan informasi 

6. Peserta didik secara mandiri 

menemukan struktur yang terdapat 

pada teks eksposisi dan teks negosiasi 

yang dituliskan dalam bukunya.  

7. Peserta didik secara mandiri 

menemukan isi yang terdapat pada teks 

eksposisi dan teks negosiasi yang 

dituliskan dalam bukunya. 

8. Peserta didik secara mandiri 

menemukan kaidah kebahasaan yang 

terdapat pada teks eksposisi dan teks 

negosiasi yang dituliskan dalam 

bukunya.  

Mengasosiasi 
9. Peserta didik mengerjakan tes yang 

guru berikan mengenai 

membandingkan teks eksposisi dan 

teks negosiasi secara individu. 

Mengomunikasikan 
10. Beberapa peserta didik 

mengomunikasikan hasil tes nya yang 

dipilih secara acak oleh guru setelah 

dikumpulkan. 

11. Peserta didik lainnya mengomentari 

baik berupa sanggahan maupun 

tambahan. 

Penutup 1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

pembelajaran secara bersama-sama 

2. Peserta didik menerima tindak lanjut 

dari guru dengan cara menilai hasil 

presentasi mengenai membandingkan 

teks eksposisi dan teks negosiasi 

3. Peserta didik menerima tugas agar 

mepelajari mengenai memproduksi 

teks eksposisi secara tulisan 

4. Peserta didik melakukan refleksi 

15 

menit 

Tanya-

jawab; 

ceramah; 

penugasan. 



273 
 

dengan cara menanyakan kesan dan 

pesan terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan;  

5. Peserta didik menerima informasi 

mengenai pembelajaran selajnutnya 

6. Peserta didik berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

 

Pertemuan kedua (keterampilan) 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 
Metode 

Pembuka 1. Peserta didik  menyiapkan diri secara 

psikis (dengan cara berdoa) dan fisik 

(dengan cara memasukan buku yang 

tidak berhubungan dengan pembelajaran 

dan menyiapkan buku yang akan 

digunakan) untuk mengikuti 

pembelajaran. 

2. Peserta didik menerima motivasi secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan 

internasional. 

3. Peserta didik menerima apersepsi 

dengan cara diberi pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi 

yang akana dipelajari. 

4. Peserta didik menerima penjelasan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang ingin dicapai. 

5. Peserta didik menerima penjelasan 

cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

6. Peserta didik menerima penjelasan 

mengenai langkah-langkah 

pembelajaran TPS 

10 

menit 

Ceramah; 

Tanya-

jawab. 

Inti  Think (Berpikir) 

1. Peserta didik mengamati tayangan PPT 

pada pertemuan sebelumnya untuk 

mengingatkan kembali. (mengamati) 

65 

menit 

Demonstrasi; 

ceramah; 

diskusi; 

inkuiri; 
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2. Peserta didik mengamati penayangan 

video berpidato yang baik. 

3. Peserta didik mengamati penayangan 

video berpidato yang kurang baik. 

4. Peserta didik mengamati penjelasan 

guru mengenai video tersebut. 

5. Peserta didik bertanya jawab dengan 

guru mengenai struktur, isi, dan kaidah 

serta teknik melisankan teks ekposisi. 

(menanya) 
6. Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

berasal dari peserta didik lainnya 

sebelum dijawab oleh guru guna 

memperdalam pengetahuan peserta 

didik. 

7. Peserta didik menemukan bagaimana 

cara melisankan teks eksposisi yang 

baik dan kurang baik. (mengumpulkan 

informasi) 

8. Peserta didik menuliskan informasi yang 

didapat dalam buku catatannya. 

Pair (berpasangan) 
9. Peserta didik berpasangan dengan teman 

sebangkunya sesuai dengan nama-nama 

yang telah ditentukan oleh guru. 

(mengasosiasi) 
10. Peserta didik secara berpasangan 

membuat teks eksposisi. 

11. Peserta didik berlatih melisankan teks 

eksposisi yang telah mereka buat secara 

bergantian dan saling memberikan 

komentar.. 

Share (Mengomunikasikan) 

12. Peserta didik terbaik dari tiap baris 

melisankan teks eksposisi di depan 

kelas. (mengomunikasikan) 

13. Peserta didik lainnya memberikan 

komentar terhadapat penampilan 

temannya di depan kelas. 

tanya-jawab; 

pemodelan. 

Penutup  1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

pembelajaran secara bersama-sama. 

2. Peserta didik menerima tindak lanjut 

15 

menit 

Tanya-

jawab; 

ceramah; 
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dari guru dengan cara menilai hasil 

memproduksi teks eksposisi secara lisan 

peserta didik. 

3. Peserta didik menerima tugas untuk 

membuat teks eksposisi secara individu 

yang akan digunakan untuk 

pengambilan nilai pada pertemuan 

selanjutnya. 

4. Peserta didik melakukan refleksi dengan 

cara menanyakan kesan dan pesan 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan;  

5. Peserta didik menerima informasi 

mengenai pembelajaran selajnutnya 

6. Peserta didik berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

penugasan. 

 

Pertemuan ketiga (ketrampilan) 

kegitan Deskripsi 
Alokasi 

waktu 
Metode 

Pembuka 1. Peserta didik  menyiapkan diri secara 

psikis (dengan cara berdoa) dan fisik 

(dengan cara memasukan buku yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran dan 

menyiapkan buku yang akan digunakan) 

untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Peserta didik menerima motivasi secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan 

internasional. 

3. Peserta didik menerima apersepsi dengan 

cara diberi pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya 

dengan materi yang akana dipelajari. 

4. Peserta didik menerima penjelasan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

ingin dicapai. 

5. Peserta didik menerima penjelasan 

cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

10 

menit 

Ceramah; 

tanya-

jawab. 
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6. Peserta didik menerima penjelasan 

mengenai langkah-langkah pembelajaran 

TPS. 

Inti Think (Berpikir) 
1. Peserta didik menyaksikan tayangan video 

yang ditampilakan oleh guru mengenai 

pelisanan teks eksposisi atau berpidato 

yang baik dan yang kurang baik. 

(menanya) 
2. Peserta didik mengamati struktur, isi, dan 

kaidah kebahasaan teks eksposisi lisan. 

3. Peserta didik juga mengamati teknik 

melisankan teks eksposisi yang baik dan 

kurang baik. 

4. Peserta didik saling bertanya-jawab 

mengenai struktur, isi, dan kaidah 

kebahasan yang terdapat dalam tayangan 

video. (menanya) 

5. Peserta didik saling bertanya-jawab 

mengenai teknik melisankan teks 

eksposisi yang baik dan kurang baik. 

6. Peserta didik secara mandiri berpikir 

bagaimana melisankan teks eksposisi 

yang baik dengan memperhatiakn 

struktur, isi, kaidah kebahasaan, dan 

teknik. (mengumpulkan informasi) 

Pair (Berpasangan) 

7. Peserta didik berpasangan sesuai dengan 

pasangan pada pertemuan sebelumnya 

yang ditentukan guru. (mengasosiasi) 

8. Peserta didik melisankan teks eksposisi di 

depan pasangannya dan dinilai oleh 

pasangannya. Hal ini dilakukan secara 

bergantian. 

Share (Mengomunikasikan) 

9. Peserta didik maju satu per satu untuk 

melisankann teks eksposisi. 

(mengomunikasikan)  

65 

menit 

Ceramah; 

inkuri; 

pemodelan; 

penugasan; 

diskusi; 

tanya-

jawab. 

Penutup 1. Peserta didik dan guru menyimpulkan 

pembelajaran secara bersama-sama. 

2. Peserta didik menerima tindak lanjut dari 

guru dengan cara menilai peserta didik 

15 

menit 

Ceramah; 

tanya-

jawab; 

penugasan. 
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dalam melisankan teks eksposisi secara 

keseluruhan. 

3. Peserta didik melakukan refleksi dengan 

cara menanyakan kesan dan pesan 

terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

4. Peserta didik berdoa untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

 

G. Media dan Sumber Belajar 

Media  : LCD, laptop, contoh teks eksposisi dan negosiasi, video. 

Sumber belajar :  

Kemdikbud. 2013. Buku guru. Bahasa Indonesia: Ekspresi Diri dan Akademik 

Kelas X. Jakarta: Kemdikbud. 

Kemdikbud. 2013. Buku siswa. Bahasa Indonesia: Ekspresi Diri dan Akademik 

Kelas X. Jakarta: Kemdikbud. 

Arifin, E. Zaenal. 2008. Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. 

Jakarta: Akademika Pressindo. 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa. 

 

H. Penilaian 

1. Sikap Spiritual dan Sosial 

a. Jenis/Teknik    : Nontes/ observasi 

b. Bentuk Instrumen    : Lembar observasi 

c. Instrumen      : Terlampir 

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir 

 

2. Pengetahuan 

a. Jenis/Teknik    : Tes/ tertulis 

b. Bentuk Instrumen    : Uraian 

c. Instrumen      : Terlampir 

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir 

 

3. Keterampilan 

a. Jenis/Teknik    : Tes/ kinerja 

b. Bentuk Instrumen    : Praktik 

c. Instrumen      : Terlampir 

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir 
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Semarang, 10 Maret 2015 

 

Guru bahasa Indonesia,     Peneliti, 

 

 

 

 

Akhmad Afwa, S.Hum.    Muhammad Dzirki F. 

       NIM 2101411101 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA Semesta Semarang 

 

 

 

 

 

Moh. Haris, S.E.,M.Si. 
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Lampiran 3 

HASIL OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

(Siklus I) 

Indikator penilain proses: 

1. Kesungguhan peserta didik saat mengamati media video atau teks. 

2. Keaktifan peserta didik ketika kegiatan tanya-jawab. 

3. Keantusiasan peserta didik saat mengumpulkan informasi dan berpikir (thnik). 

4. Kekompakan peserta didik saat mengasosasi atau berpasangan (pair). 

5. Kepercayadirian peserta didik saat mengomunikasikan (share). 

 

Pedoman penilaian proses: 

4 = Selalu, apabila secara terus menerus melakukan aspek yang dinilai. 

3 = Sering, apabila cenderung lebih banyak melakukan aspek yang dinilai. 

2 = Kadang-kadang, apabila cenderung lebih sedikit melakukan aspek yang dinilai. 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang dinilai. 

 

 

Bubuhkan tanda ceklis (v) pada kolom yang tersedia. 

No. Nama 

Proses yang Diamati 

Jumlah 1 2 3 4 5 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 
Abdullah 

Irfan R. 
v      v  v    v      v  16 

2 
Alfri Y. 

Anhar 
v     v   v    v     v   18 

3 
Andi R. M. 

 
v      v   v    v   v    16 

4 
Bisma P. 

W. 
v    v    v    v    v    20 

5 
Daffa 

Maulana 
v      v  v    v     v   17 

6 
Dzamar 

Iklil A. 
 v     v   v    v    v   14 



280 
 

7 
Fajar R. A. 

P. S. 
v     v   v    v    v    19 

8 
Harera El 

M. 
v     v   v    v    v    19 

9 
Harfian A. 

D. 
 v    v    v    v    v   15 

10 
M. Dzaki 

N. R. 
 v     v   v    v    v   14 

11 
M. Faisal 

W. 
 v     v   v    v    v   14 

12 
M. Kahfi 

 
v    v    v    v    v    20 

13 
M. King A. 

Aziz 
v      v  v    v     v   17 

14 
M. Labib I. 

 
v    v    v    v     v   19 

15 
M. Naufal 

R. 
v      v  v    v      v  16 

16 
M. Rizky 

A. 
v     v   v    v     v   18 

17 
M. 

Ubaidilah 
v    v    v    v    v    20 

18 
Raja Rizki 

S. 
v     v   v    v      v  17 

19 
Syahda A. 

S. 
v    v    v    v    v    20 

20 
Yogi 

Pamungkas 
v    v    v    v    v    20 
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Lampiran 4 

HASIL OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

(Siklus II) 

 

Indikator penilain proses: 

1. Kesungguhan peserta didik saat mengamati media video atau teks. 

2. Keaktifan peserta didik ketika kegiatan tanya-jawab. 

3. Keantusiasan peserta didik saat mengumpulkan informasi dan berpikir (thnik). 

4. Kekompakan peserta didik saat mengasosasi atau berpasangan (pair). 

5. Kepercayadirian peserta didik saat mengomunikasikan (share). 

 

Pedoman penilaian proses: 

4 = Selalu, apabila secara terus menerus melakukan aspek yang dinilai. 

3 = Sering, apabila cenderung lebih banyak melakukan aspek yang dinilai. 

2 = Kadang-kadang, apabila cenderung lebih sedikit melakukan aspek yang dinilai. 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang dinilai. 

 

Bubuhkan tanda ceklis (v) pada kolom yang tersedia. 

No. Nama 

Proses yang Diamati 

Jumlah 1 2 3 4 5 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 
Abdullah 

Irfan R. 
v     v   v    v     v   18 

2 
Alfri Y. 

Anhar 
v    v    v    v    v    20 

3 
Andi R. M. 

 
v     v   v    v    v    19 

4 
Bisma P. 

W. 
v    v    v    v    v    20 

5 
Daffa 

Maulana 
v     v   v    v     v   18 

6 
Dzamar 

Iklil A. 
v     v    v   v    v    18 

7 Fajar R. A. v    v    v    v    v    20 
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P. S. 

8 
Harera El 

M. 
v    v    v    v    v    20 

9 
Harfian A. 

D. 
v     v   v    v    v    19 

10 
M. Dzaki 

N. R. 
v     v   v    v    v    19 

11 
M. Faisal 

W. 
v     v    v   v    v    18 

12 
M. Kahfi 

 
v    v    v    v    v    20 

13 
M. King A. 

Aziz 
v    v    v    v     v   19 

14 
M. Labib I. 

 
v    v    v    v    v    20 

15 
M. Naufal 

R. 
v     v   v    v     v   18 

16 
M. Rizky 

A. 
v    v    v    v    v    20 

17 
M. 

Ubaidilah 
v    v    v    v    v    20 

18 
Raja Rizki 

S. 
v    v    v    v     v   19 

19 
Syahda A. 

S. 
v    v    v    v    v    20 

20 
Yogi 

Pamungkas 
v    v    v    v    v    20 
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Lampiran 5 

HASIL OBSERVASI SIKAP RELIGIUS 

(Siklus I) 

Indikator sikap religius: 

1. Memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan berdoa agar ilmunya bermanfaat. 

2. Memberikan maupun menjawab salam dengan baik melakukan pembicaraan 

3. Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 

 

Pedoman penilaian proses: 

4 = Selalu, apabila secara terus menerus melakukan aspek yang dinilai. 

3 = Sering, apabila cenderung lebih banyak melakukan aspek yang dinilai. 

2 = Kadang-kadang, apabila cenderung lebih sedikit melakukan aspek yang dinilai. 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang dinilai. 

 

Bubuhkan tanda ceklis (v) pada kolom yang tersedia. 

No. Nama Siswa 
1 2 3 Jumlah 

Skor 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. Abdullah Irfan R. v    v    v    12 

2. Alfri Y. Anhar v     v   v    11 

3. Andi R. M. v     v    v   9 

4. Bisma P. W. v     v   v    11 

5. Daffa Maulana v     v   v    11 

6. Dzamar Iklil A.  v    v    v   9 

7. Fajar R. A. P. S. v     v   v    11 

8. Harera El M. v     v   v    11 

9. Harfian A. D. v     v   v    11 

10. M. Dzaki N. R.  v    v    v   9 

11. M. Faisal W.  v    v    v   9 

12. M. Kahfi v    v    v    12 

13. M. King A. Aziz v    v    v    12 

14. M. Labib I. v    v    v    12 

15. M. Naufal R. v    v    v    12 

16 M. Rizky A. v    v    v    12 

17. M. Ubaidilah v    v    v    12 

18. Raja Rizki S. v    v    v    12 

19. Syahda A. S. v    v    v    12 

20. Yogi Pamungkas v    v    v    12 
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Lampiran 6 

HASIL OBSERVASI SIKAP RELIGIUS 

(Siklus II) 

Indikator Sikap religius: 

1. Memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan berdoa agar ilmunya bermanfaat. 

2. Memberikan maupun menjawab salam dengan baik melakukan pembicaraan 

3. Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 

 

Pedoman penilaian proses: 

4 = Selalu, apabila secara terus menerus melakukan aspek yang dinilai. 

3 = Sering, apabila cenderung lebih banyak melakukan aspek yang dinilai. 

2 = Kadang-kadang, apabila cenderung lebih sedikit melakukan aspek yang dinilai. 

1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang dinilai. 

 

Bubuhkan tanda ceklis (v) pada kolom yang tersedia. 

No. Nama Siswa 
1 2 3 Jumlah 

Skor 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. Abdullah Irfan R. v    v    v    12 

2. Alfri Y. Anhar v    v    v    12 

3. Andi R. M. v     v   v    11 

4. Bisma P. W. v    v    v    12 

5. Daffa Maulana v    v    v    12 

6. Dzamar Iklil A. v     v   v    11 

7. Fajar R. A. P. S. v    v    v    12 

8. Harera El M. v    v    v    12 

9. Harfian A. D. v     v   v    11 

10. M. Dzaki N. R. v     v   v    11 

11. M. Faisal W. v     v   v    11 

12. M. Kahfi v    v    v    12 

13. M. King A. Aziz v    v    v    12 

14. M. Labib I. v    v    v    12 

15. M. Naufal R. v    v    v    12 

16 M. Rizky A. v    v    v    12 

17. M. Ubaidilah v    v    v    12 

18. Raja Rizki S. v    v    v    12 

19. Syahda A. S. v    v    v    12 

20. Yogi Pamungkas v    v    v    12 
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Lampiran 7 

HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

(Siklus I) 

Sikap sosial: 

1. Jujur 

2. Tanggung jawab 

3. Santun 

4. Peduli 

 

Pedoman penilaian proses: 

4 (MK)  = MK (membudaya) jika menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan konsisten dengan pemberian 

skor 4. 

3 (MB)  = MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan tugas yang  cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

dengan pemberian skor 3. 

2 (MT)  = MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha sungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten 

dengan pemberian skor 2. 

1 (BT)  = BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-

sungguh dalam menyelesaikan tugas, dengan pemberian skor 1. 

 

Bubuhkan tanda ceklis (v) pada kolom yang tersedia. 

No. Nama 

Sikap Sosial 

Jumlah 1 2 3 4 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 
Abdullah 

Irfan R. 

v      v  v    v    
14 

2 
Alfri Y. 

Anhar 

v     v   v    v    
15 

3 
Andi R. M. 

 

 v    v    v   v    
13 

4 
Bisma P. 

W. 

 v   v     v   v    
14 

5 
Daffa 

Maulana 

 v    v    v   v    
13 

6 
Dzamar 

Iklil A. 

 v    v     v  v    
12 

7 
Fajar R. A. 

P. S. 

v    v     v   v    
15 
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8 
Harera El 

M. 

v     v    v   v    
14 

9 
Harfian A. 

D. 

 v     v   v   v    
12 

10 
M. Dzaki 

N. R. 

 v     v    v   v   
10 

11 
M. Faisal 

W. 

 v     v    v   v   
10 

12 
M. Kahfi 

 

v    v    v    v    
16 

13 
M. King A. 

Aziz 

v     v    v    v   
13 

14 
M. Labib I. 

 

v     v    v    v   
13 

15 
M. Naufal 

R. 

v     v     v  v    
13 

16 
M. Rizky 

A. 

v     v    v   v    
14 

17 
M. 

Ubaidilah 

v    v    v    v    
16 

18 
Raja Rizki 

S. 

v     v    v   v    
14 

19 
Syahda A. 

S. 

v    v     v    v   
14 

20 
Yogi 

Pamungkas 

v    v    v    v    
16 
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Lampiran 8 

HASIL OBSERVASI SIKAP SOSIAL 

(Siklus II) 

Sikap sosial: 

1. Jujur 

2. Tanggung jawab 

3. Santun 

4. Peduli 

 

Pedoman penilaian proses: 

4 (MK)  = MK (membudaya) jika menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan konsisten dengan pemberian 

skor 4. 

3 (MB)  = MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan tugas yang  cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

dengan pemberian skor 3. 

2 (MT)  = MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha sungguh-sungguh 

dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten 

dengan pemberian skor 2. 

1 (BT)  = BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-

sungguh dalam menyelesaikan tugas, dengan pemberian skor 1. 

 

Bubuhkan tanda ceklis (v) pada kolom yang tersedia. 

No. Nama 

Sikap Sosial 

Jumlah 1 2 3 4 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 
Abdullah 

Irfan R. 

v     v   v    v    
15 

2 
Alfri Y. 

Anhar 

v    v    v    v    
16 

3 
Andi R. M. 

 

v    v     v   v    
15 

4 
Bisma P. 

W. 

v    v     v   v    
15 

5 
Daffa 

Maulana 

v    v    v    v    
16 

6 
Dzamar 

Iklil A. 

v     v    v    v   
13 

7 
Fajar R. A. 

P. S. 

v    v     v   v    
15 
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8 
Harera El 

M. 

v    v    v    v    
16 

9 
Harfian A. 

D. 

v     v    v   v    
14 

10 
M. Dzaki 

N. R. 

v     v    v    v   
13 

11 
M. Faisal 

W. 

v     v    v    v   
13 

12 
M. Kahfi 

 

v    v    v    v    
16 

13 
M. King A. 

Aziz 

v    v    v    v    
16 

14 
M. Labib I. 

 

v    v    v    v    
16 

15 
M. Naufal 

R. 

v    v    v    v    
16 

16 
M. Rizky 

A. 

v    v    v    v    
16 

17 
M. 

Ubaidilah 

v    v    v    v    
16 

18 
Raja Rizki 

S. 

v    v    v    v    
16 

19 
Syahda A. 

S. 

v    v    v    v    
16 

20 
Yogi 

Pamungkas 

v    v    v    v    
16 
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Lampiran 9 

INSTRUMEN DAN NILAI TES PENGETAHUAN SIKLUS I & II 

 

Lembar Kerja 

Nama  : 

Kelas  : 

Tanggal : 

 

Kerjakanlah soal berikut! 

1. Bandingkanlah struktur teks eksposisi dengan teks negosiasi! 

Struktur Teks Eksposisi Struktur Teks Negosiasi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Bandingkanlah isi teks teks eksposisi dengan teks negosiasi! 

Isi Teks Eksposisi Isi Teks Negosiasi 
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3. Bandingkanlah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi 

dengan teks negosiasi! 

Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi Kaidah Kebahasaan Teks 

Negosiasi 

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Tentukanlah persamaan antara teks eksposisi dan teks negosiasi! 

Persamaan teks eksposisi dan teks negosiasi 

 

 

 

 

 

 

5. Tentukanlah perbedaan antara teks eksposisi dan teks negosiasi! 

Teks Eksposisi Teks Negosiasi 
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Rambu-Rambu Jawaban 

1. Bandingkanlah struktur teks eksposisi dengan teks negosiasi! 

Struktur Teks Eksposisi Struktur Teks Negosiasi 

1. Pernyataan pendapat (tesis) 1.Orientasi (pembuka) 

2. Argumentasi 2. Permintaan (isi) 

3. Penegasan ulang pendapat 3. Pemenuhan (isi) 

 4. Penawaran (isi) 

 5. Persetujuan (isi) 

 6. Pembelian (isi) 

 7. Penutup (penutup) 

 

2. Bandingkanlah isi teks teks eksposisi dan teks negosiasi! 

Isi Teks Eksposisi Isi Teks Negosiasi 

Berisi suatu pemaparkan atau uraian 

mengenai objek sehingga memperluas 

pandangan atau pengetahuan yang 

dilengkapi dengan beberapa contoh, 

fakta, dan pendapat para ahli. 

Berisi suatu percakapan anatar 

dua orang atau lebih untuk 

mencapai suatu kesepakatan di 

antara kedua pihak yang 

memiliki kepentingannya 

masing-masing. 

 

3. Bandingkanlah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi dan 

teks negosiasi! 

Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi Kaidah Kebahasaan Teks 

Negosiasi 

1. Penggunaan pronomina (saya, kita, 

dsb.) 

1. Penggunaan pronomina (saya, 

kita, dsb.) 

2. Kata leksikal (nomina, verba, 

adjektiva, adverbia) 

2. Imbuhan (afiksai) seperti 

awalan (prefiks), sisipan 

(infiks), dan akhiran (sufiks) 

3. Konjungsi (kata hubung)  3. Kalimat tanya (interogatif) 

4. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk 4. Kalimat ajakan (persuasif) 

5. Kata ulang (repetisi) 5. Salam pembuka dan penutup 

 

4. Tentukanlah persamaan antara teks eksposisi dan teks negosiasi! 

Persamaan teks eksposisi dan teks negosiasi 

1. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang sama, yaitu penggunaan 

pronominal. 

2. Sama sama menggunakan kalimat informatif. 

3. Sama-sama bersifat nonfiksi. 

4. Sama-sama didukung fakta-fakta. 

5. Secara garis besar strukturnya sama-sama terdiri atas pembuka, isi, 

penutup. 
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5. Tentukanlah perbedaan antara teks eksposisi dan teks negosiasi! 

Teks Eksposisi Teks Negosiasi 

1. Bertujuan untuk memberin informasi 

dengan memaparkan suatu objek. 

1. Bertujuan untuk mendapatkan 

kesepakatan anatar dua pihak 

atau lebih. 

2. Memiliki struktur: pernyataan 

pendapat (tesis); argumentasi; penegasan 

oendapat ulang. 

2. Memiliki struktur: orientasi; 

permintaan; pemenuhan; 

penawaran; persetujuan; 

pembelian; penutup. 

3. Komunikasi satu arah. 3. Komunikasi dua arah. 

4. Berupa wacana yang terdiri atas 

paragraf. 

4. Berupa percakapan antara dua 

orang atau lebih. 

5. Lebih baik jika disertai pendapat para 

ahli, contoh, dan fakta. 

5. Lebih baik jika bagian isi 

terdiri atas permintaan, 

pemenuhan, penawaran, 

persetujuan, pembelian. 

 

Penskoran Tes Pengetahuan 

No. Soal Kriteria Skor Keterangan 

1. Bandingkan-

lah struktur 

teks eksposisi 

dengan teks 

negosiasi! 

a. Menyebutkan struktur kedua 

teks secara lengkap dan 

berurutan. 

b. Menyebutkan struktur kedua 

teks secara lengkap namun 

tidak berurutan.  

c. Menyebutkan struktur kedua 

teks kurang lengkap. 

d. Hanya menyebutkan struktur 

salah satu teks. 

16-20 

 

 

11-15 

 

 

6-10 

 

0-5 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

2. Bandingkan-

lah isi teks 

teks eksposisi 

dan teks 

negosiasi! 

a. Pendeskripsian isi kedua 

teks tepat. 

b. Pendeskripsian salah satu isi 

teks kurang tepat. 

c. Pendeskripsian isi kedua 

teks kurang tepat. 

d. Pendeskripsian isi kedua 

teks tidak tepat. 

11-15 

 

8-10 

 

6-7 

 

0-5 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

3. Bandingkan-

lah kaidah 

kebahasaan 

yang terdapat 

dalam teks 

a. Dapat menyebutkan >5 

kaidah kebahasaan untuk 

masing-masing kedua teks 

tersebut. 

b. Dapat menyebutkan 4-5 

11-15 

 

 

 

8-10 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 
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eksposisi dan 

teks negosiasi! 

kaidah kebahasaan untuk 

masing-masing kedua teks 

tersebut. 

c. Dapat menyebutkan 3 kaidah 

kebahasaan untuk masing-

masing kedua teks tersebut. 

d. Dapat menyebutkan <3 

kaidah kebahasaan untuk 

masing-masing kedua teks 

tersebut. 

 

 

 

6-7 

 

 

0-5 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

4. Tentukanlah 

persamaan 

antara teks 

eksposisi dan 

teks negosiasi! 

a. Dapat menyebutkan lebih 

dari tiga persamaan kedua teks. 

b. Dapat menyebutkan 3 

persamaan kedua teks  

c. Dapat menyebutkan 2 

persamaan kedua teks. 

d. Hanya dapat menyebutkan 

satu persamaan kedua teks. 

21-25 

 

16-20 

 

11-15 

 

0-10 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

5. Tentukanlah 

perbedaan 

antara teks 

eksposisi dan 

teks negosiasi! 

a. Dapat menyebutkan lebih 

dari tiga perbedaan kedua teks. 

b. Dapat menyebutkan 3 

perbedaan kedua teks . 

c. Dapat menyebutkan 2 

perbedaan kedua teks. 

d. Hanya dapat menyebutkan 

satu perbedaan kedua teks. 

21-25 

 

16-20 

 

11-15 

 

0-10 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Nilai Pengetahuan :  Jumlah Skor      x 100 

   Skor maksimal 
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Nilai Tes Pengetahuan 

No. Nama 
Siklus 

Siklus I Siklus II 

1. Abdullah Irfan R. 91 100 

2. Alfri Y. Anhar 88 90 

3. Andi R. M. 90 90 

4. Bisma P. W. 67 100 

5. Daffa Maulana 91 100 

6. Dzamar Iklil A. 70 88 

7. Fajar R. A. P. S. 90 100 

8. Harera El M. 82 85 

9. Harfian A. D. 78 85 

10. M. Dzaki N. R. 75 85 

11. M. Faisal W. 54 78 

12. M. Kahfi 95 100 

13. M. King A. Aziz 75 90 

14. M. Labib I. 78 100 

15. M. Naufal R. 90 100 

16. M. Rizky A. 88 100 

17. M. Ubaidilah 86 95 

18. Raja Rizki S. 98 100 

19. Syahda A. S. 95 100 

20. Yogi Pamungkas 90 95 
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Hasil Kerja Siswa dengan Nilai Tertinggi Siklus I 
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Hasil Kerja Siswa dengan Nilai Terendah Siklus I 
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Hasil Kerja Siswa dengan Nilai Tertinggi Siklus II 

 

 
 

 



300 
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Hasil Kerja Siswa dengan Nilai Terendah Siklus II 
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Lampiran 10 

INSTRUMEN DAN NILAI TES KETERAMPILAN SIKLUS I & II 

 

Soal! 

 

1.  Lisankanlah teks eksposisi yang kamu miliki di depan kelas dengan 

memperhatikan aspek yang telah ditentukan! 

 

Pedoman penskoran 

No. Aspek Skor Kriteria Keterangan 

1. Isi 27-30 

 

 

 

 

22-26 

 

 

 

 

17-21 

 

 

 

13-16 

Menguasai topik; substantif; pengembangan 

pernyataan pendapat tesis, argumentasi, 

penegasan ulang pendapat secara lengkap; 

relevan dengan topik yang dibahas. 

 

Cukup menguasai permasalahan; cukup 

memadai; pengembangan tesis terbatas; 

relevan dengan topik, tetapi kurang 

terperinci. 

 

Penguasaan permasalah terbatas; substansi 

kurang; pemgembangan topik kurang 

memadai. 

 

Tidak menguasai permasalahan; tidak ada 

substansi; tidak relevan; tidak layak dinilai. 

Sangat baik 

– sempurna 

 

 

 

Cukup – 

baik 

 

 

 

Sedang – 

cukup  

 

 

Sangat 

kurang - 

kurang 

2. Struktur 

teks 

18-20 

 

 

 

14-17 

 

 

 

10-13 

 

 

7-9 

Ekspresi lancar; gagasan terungkap padat, 

dengan jelas; tertata dengan baik; urutan 

logis; kohesif. 

 

Kurang lancar; kurang terorganisasi, tetapi 

ide utama ternyatakan; pendukung terbatas; 

logis, tetapi tidak lengkap. 

 

Tidak lancar; gagasan kacau; urutan dan 

pengembangan kurang logis. 

 

Tidak komunikatif; tidak terorganisasi; tidak 

layak dinilai. 

Sangat baik 

– sempurna 

 

 

Cukup – 

baik 

 

 

Sedang – 

cukup  

 

Sangat 

kurang – 

kurang 
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3. Kosakata 18-20 

 

 

 

 

14-17 

 

 

 

10-13 

 

 

 

 

7-9 

Penggunaan kata canggih; pilihan kata dan 

ungkapan efektif; menguasai pembentukan 

kata; penggunaan register tepat. 

 

 

Penguasaan kata memadai; pilihan, bentuk, 

dan penggunaan kata/ ungkapan kadang-

kadang salah, tetapi tidak mengganggu. 

 

Penguasaan kata terbatas; sering terjadi 

kesalahan bentuk, pilihan, dan penggunaan 

kosakata/ ungkapan; makna 

membingungkan atau tidak jelas. 

 

Pengetahuan tentang kosakata, ungkapan, 

dan pembentukan kata rendah; tidak layak 

dinilai. 

Sangat baik 

– sempurna 

 

 

 

Cukup – 

baik 

 

 

Sedang – 

cukup  

 

 

 

Sangat 

kurang – 

kurang 

 

4. Kalimat 18-20 

 

 

 

 

14-17 

 

 

 

 

 

 

10-13 

 

 

 

 

 

 

7-9 

Konstruksi kompleks dan efektif; terdapat 

hanya sedikit kesalahan penggunaan bahasa 

(urutan/ fungsi kata, artikel, pronomina, 

preposisi). 

 

Konstruksi sederhana, tetapi efektif; terdapat 

kesalahan kecil pada konstruksi kompleks; 

terjadi sejumlah kesalahan penggunaan 

bahasa (urutan/ fungsi kata, artikel, 

pronomina, preposisi), tetapi makna cukup 

jelas. 

 

Terjadi kesalahan serius paa konstruksi 

kalimat tunggal/ kompleks (sering terjadi 

kesalahan pada kalimat negasi, urutan/ 

fungsi kata, artikel, pronomina, kalimat 

fragmen, pelesapan); makna 

membingungkan atau kabur. 

 

Tidak menguasai tata kalimat; terdapat 

banyak kesalahan; tidak komunikatif; tidak 

layak dinilai. 

Sangat baik 

– sempurna 

 

 

 

Cukup – 

baik 

 

 

 

 

 

Sedang – 

cukup  

 

 

 

 

 

Sangat 

kurang – 

kurang 

 

5. Mekanik 9-10 Santun kinestetik baik; suara terdengan Sangat baik 
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7-8 

 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

jelas; intonasi sesuai dengan yang 

dibicarakan; ekspresi wajah melukiskan 

suasana yang dibicarakan. 

 

 

Suara terdengar jelas; intonasi dan ekspresi 

wajah terkadang kurang sesuai yang 

dibicarakan; santun kinestetik baik. 

 

Suara kurang jelas; intonasi dan ekspresi 

wajah datar; santun kinestetik kurang sadar. 

 

Santun kinestetik kurang; suara tidak jelas; 

intonasi datar; ekspresi wajah tegang; tidak 

layak untuk dinilai. 

– sempurna 

 

 

 

 

Cukup – 

baik 

 

 

Sedang – 

cukup  

 

Sangat 

kurang - 

kurang 

 

 

Hasil tes Keterampilan Siklus I 

No. Nama 
Aspek 

Jml. 
Isi Struktur Kosakata Kalimat Mekanik 

1. Abdullah Irfan R. 22 14 13 14 6 69 

2. Alfri Y. Anhar 26 18 18 17 7 86 

3. Andi R. M. 21 15 14 15 8 73 

4. Bisma P. W. 25 17 17 18 8 85 

5. Daffa Maulana 23 15 15 15 7 75 

6. Dzamar Iklil A. 23 15 15 14 7 74 

7. Fajar R. A. P. S. 24 16 16 15 8 79 

8. Harera El M. 23 16 16 15 7 77 

9. Harfian A. D. 24 16 16 17 7 80 

10. M. Dzaki N. R. 22 14 15 14 8 73 

11. M. Faisal W. 22 14 14 14 8 72 

12. M. Kahfi 26 17 17 18 8 86 

13. M. King A. Aziz 23 13 13 13 7 69 

14. M. Labib I. 25 17 17 16 82 69 

15. M. Naufal R. 22 13 13 13 6 67 

16. M. Rizky A. 25 17 17 17 7 83 

17. M. Ubaidilah 26 18 18 18 9 89 

18. Raja Rizki S. 24 15 15 15 7 76 

19. Syahda A. S. 26 17 18 18 9 88 

20. Yogi Pamungkas 27 18 18 18 9 90 
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Hasil tes Keterampilan Siklus II 

No. Nama 
Aspek 

Jml. 
Isi Struktur Kosakata Kalimat Mekanik 

1. Abdullah Irfan R. 26 15 15 14 7 77 

2. Alfri Y. Anhar 28 19 18 19 8 92 

3. Andi R. M. 25 16 15 16 8 80 

4. Bisma P. W. 27 17 17 18 9 88 

5. Daffa Maulana 24 15 15 16 8 78 

6. Dzamar Iklil A. 25 16 16 14 8 79 

7. Fajar R. A. P. S. 26 17 17 16 8 84 

8. Harera El M. 25 17 16 15 8 81 

9. Harfian A. D. 25 16 16 18 8 83 

10. M. Dzaki N. R. 24 16 16 15 8 79 

11. M. Faisal W. 25 15 15 16 8 79 

12. M. Kahfi 27 18 18 18 9 90 

13. M. King A. Aziz 25 15 15 15 8 78 

14. M. Labib I. 25 17 17 16 7 82 

15. M. Naufal R. 24 15 14 13 7 73 

16. M. Rizky A. 25 17 17 16 7 82 

17. M. Ubaidilah 28 18 19  19 9 93 

18. Raja Rizki S. 26 16 16 16 8 82 

19. Syahda A. S. 27 18 18 19 9 91 

20. Yogi Pamungkas 28 18 18 19 9 92 
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Lampiran 11 

JURNAL PESERTA DIDIK 

 

Nama  :  

Kelas  : 

Tanggal : 

 

1. Bagaimana kesan yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan menggunakan pola kolaboratif 

Think Pair Share melalui media video? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

2. Apa saja kemudahan dan kesulitan kalian ketika mengikuti pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan menggunakan pola kolaboratif 

Think Pair Share melalui media video? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

3. Apa saran kalian terhadap pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara 

lisan dengan menggunakan pola kolaboratif Think Pair Share melalui media 

video? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Hasil Jurnal Peserta Peserta Didik dengan Nilai Tertinggi Siklus I 
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Hasil Jurnal Peserta Peserta Didik dengan Nilai Sedang Siklus I 
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Hasil Jurnal Peserta Peserta Didik dengan Nilai Terendah Siklus I 
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Hasil Jurnal Peserta Peserta Didik dengan Nilai Tertinggi Siklus II 
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Hasil Jurnal Peserta Peserta Didik dengan Nilai Sedang Siklus II 
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Hasil Jurnal Peserta Peserta Didik dengan Nilai Terendah Siklus II 
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Lampiran 12 

JURNAL GURU 

 

Nama    : 

Mata pelajaran : 

Tanggal  : 

 

1. Bagaimana pendapat guru mengenai kesiapan dan keantusiasan peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

2. Bagaimana pendapat guru mengenai keaktifan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran?  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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3. Bagaimana pendapat guru mengenai tanggapan peserta didik dalam 

pembelajaran?  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4. Bagaimana pendapat guru mengenai perilaku peserta didik? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

5. Bagaimana pendapat guru mengenai suasana kelas pada saat pembelajaran? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

Hasil Jurnal Guru Siklus I 
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Hasil Jurnal Guru Siklus II 
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Lampiran 13 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Tanggal : 

 

1. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif Think Pair Share melalui media 

video? 

 

2. Apa saja kesulitan yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran 

memproduksi teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif Think Pair 

Share melalui media video? 

 

3. Apa manfaat yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran memproduksi 

teks eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif Think Pair Share melalui 

media video? 

 

4. Bagaimana kesan, pesan, dan saran mengenai pembelajaran memproduksi teks 

eksposisi secara lisan dengan pola kolaboratif Think Pair Share melalui media 

video? 

 

5. Berhasil atau tidakkah pembelajaran memproduksi teks eksposisi secara lisan 

dengan pola kolaboratif Think Pair Share melalui media video? 
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Hasil Wawancara dengan Peserta Didik Nilai Tertinggi Siklusi I 
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Hasil Wawancara dengan Peserta Didik Nilai Sedang Siklusi I 
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Hasil Wawancara dengan Peserta Didik Nilai Terendah Siklusi I 
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Hasil Wawancara dengan Peserta Didik Nilai Tertinggi Siklusi II 
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Hasil Wawancara dengan Peserta Didik Nilai Sedang Siklusi II 
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Hasil Wawancara dengan Peserta Didik Nilai Terendah Siklusi II 
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Lampiran 14 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 15 

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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Lampiran 16 

REKAPITULASI BIMBINGAN 
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Lampiran 17 

SURAT MENGAKHIRI BIMBINGAN 

 




