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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal, nilai membandingkan teks 

prosedur kompleks peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal masih 

rendah. Nilai rerata kelas yang diperoleh sebesar 68,3. Padahal, Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75 atau pada nilai konversi sesuai Kurikulum 

2013 yaitu 2,8 dengan predikat baik. Oleh karena itu, peserta didik kelas X 

Otomasi SMK N 2 Kendal belum mencapai batas minimal yang ditentukan 

sekolah. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah (1) peserta didik merasa 

kurang dalam mengolah kata dalam menyampaikan hasil diskusi membadingkan 

teks di kelas; (2) peserta didik cenderung kurang perhatian dengan materi; (3) 

kurangnya kepercayaan diri peserta didik dalam menyampaikan hasil diskusi; (4) 

peserta didik masih terpancang dengan teori-teori yang berkaitan dengan materi 

tanpa bisa memahami maksud dan tujuan diberikan.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian (1) bagaimana proses 

pelaksanaan pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks peserta didik 

selama mendapatkan pembelajaran menggunakan pola kolaboratif think pair and 

share  dengan teknik brainstorming, (2) bagaimana perubahan perilaku spiritual 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming, (3) bagaimana perubahan perilaku sosial peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan 

pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming, dan (4) 

bagaimana peningkatan membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan 

pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. Tujuan 

penelitian (1) mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks peserta didik selama mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming, 

(2) mendeskripsikan perubahan perilaku spiritual peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share  dengan teknik brainstorming, (3) 

mendeskripsikan perubahan perilaku sosial peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming, dan (4) 

mendeskripsikan peningkatan 
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membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share  dengan teknik brainstorming. 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal yang berjumlah 34 

siswa. Variabel penelitian terdiri atas variabel penelitian membandingkan teks 

prosedur kompleks dan variabel pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen tes, 

pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik kuantitatif dan 

kualitatif. 

Temuan dalam penelitian ini adalah (1) proses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming pada siklus II berjalan dengan lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus I, (2) terjadi perubahan perilaku 

spiritual peserta didik menjadi lebih baik selama mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming dari 94% peserta didik pada siklus I 

menjadi 100% pada siklus II dengan penigkatan sebesar 6 % dan termasuk dalam 

kategori baik, (3) terjadi perubahan perilaku sosial siswa menjadi lebih baik 

selama mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming, 

yaitu peserta didik memiliki perilaku spiritual, peduli, tanggung jawab, dan 

santun, (4) terjadi peningkatan pengetahuan membandingkan teks prosedur 

kompleks pada siklus I nilai rerata kelas 70,9 menjadi 86,87 pada siklus II yaitu 

sebesar 18,09 (15,97%).  

Setelah dilaksanakan penelitian ini, diharapkan (1) guru mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia (a) kiranya dapat memanfaatkan pola kolaboratif 

think pair and share dengan teknik brainstorming sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, (b) guru 

hendaknya mengetahui perkembangan zaman agar dapat memberikan inovasi 

dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton dan juga 

untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi persaingan yang semakin 

menantang; dan (2) para praktisi atau peneliti di bidang bahasa dapat melakukan 

penelitian serupa dengan menggunakan pola dan teknik, sehingga didapatkan 

berbagai alternatif pola dan teknik dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 menekankan pentingnya keseimbangan antara 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kemampuan 

berbahasa dibentuk melalui pembelajaran berkelanjutan yang dimulai dengan 

meningkatkan pengetahuan tentang jenis, kaidah, dan konteks suatu teks, 

dilanjutkan dengan keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan baik 

terencana maupun spontan, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan 

dan kejelian berbahasa serta sikap penghargaan terhadap Bahasa Indonesia 

sebagai warisan budaya bangsa. 

Sesuai dengan Kurikulum 2013, siswa diharapkan dapat mencapai mutu 

pendidikan yang lebih baik. Kurikulum 2013 memiliki kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Berdasarkan beberapa 

kompetensi inti yang dijabarkan ke dalam beberapa kompetensi dasar terdapat 

salah satu kompetensi dasar dalam berbahasa yaitu kompetensi membandingkan 

teks prosedur kompleks. 

Seperti yang disebutkan pada buku siswa Bahasa Indonesia 

(Kemendikbud, 2013) bahwa sesuai kurikulum 2013 diharapkan siswa mampu 

memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. 

Dalam pembelajaran bahasa yang berbasis teks, bahasa Indonesia diajarkan bukan 

sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang berfungsi 
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untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya pada konteks sosial-budaya 

akademis. Teks dipandang sebagai satuan bahasa yang bermakna secara 

kontekstual. 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pengantarnya 

di buku teks siswa (Kemendikbud, 2013) menyebutkan bahwa pembelajaran 

bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa 

(1) bahas hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-

kata atau kaidah-kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa merupakan proses 

pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa 

bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dilepaskan dari 

konteks karena dalam bentuk bahasa yang digunakan itu tercermin ide, sikap, 

nilai, dan ideologi penggunanya, dan (4) bahasa merupakan sarana pembentukan 

kemampuan berpikir manusia. Adapun di dalam struktur teks tercermin struktur 

berpikir. Semakin banyak jenis teks yang dikuasai siswa dalam pembelajaran 

bahasa, semakin banyak pula struktur berpikir yang dapat digunakan siswa dalam 

kehidupan sosial dan akademiknya nanti. Dengan demikian, siswa kemudian 

dapat mengonstruksi ilmu pengetahuannya melalui kemampuan mengobservasi, 

mempertanyakan, mengasosiasikan, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis 

secara memadai. 

Pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks bertujuan agar 

siswa dapat membandingkan berbagai teks yang akan disampaikan dalam 

pembelajaran. Seluruh kompetensi dasar dalam pembelajaran harus dapat dicapai 

siswa secara maksimal, begitu juga dengan kompetensi membandingkan teks 
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prosedur kompleks. Keberhasilan pembelajaran kompetensi membandingkan teks 

prosedur kompleks dapat diukur dengan indikator-indikator yang tercapai secara 

menyeluruh antara lain, (1) ciri teks prosedur kompleks; (2) persamaan teks 

prosedur kompleks dengan teks lain; (3) perbedaan teks prosedur kompleks 

dengan teks lain; dan (4) membandingkan teks prosedur kompleks. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas X Otomasi SMK Negeri 2 Kendal 

yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013, ditemukan bahwa kegiatan 

membandingkan teks prosedur kompleks pada peserta didik masih rendah. Nilai 

rerata kelas hanya mencapai 68,3. Padahal standar ketuntasan belajar yang harus 

dicapai peserta didik sebesar 75,00. 

Rendahnya pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks peserta 

didik ditandai dengan keadaan peserta didik yang belum dapat mengungkapkan 

gagasan dan pendapatnya menjadi susunan kalimat dan paragraf yang padu. 

Peserta didik merasa kurang percaya diri, takut, dan malu ketika diminta oleh guru 

untuk menyampaikan gagasannya di depan kelas. Selain itu, peserta didik tidak 

terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah 

kebahasaan. Permasalahan tersebut karena siswa kurang intensif berlatih berbicara 

dan menganalisis struktur teks prosedur kompleks. Selain itu, pola pembelajaran 

yang digunakan di kelas merupakan pola pembelajaran yang biasa dalam 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks di kelas. 

Beberapa faktor penghambat proses pembelajaran tersebut harus 

ditemukan solusi penyelesaiannya. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran 
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membandingkan teks prosedur kompleks melalui pola kolaboratif think pair and 

share dengan teknik brainstorming. 

Pola kolaboratif think pair and share merupakan salah satu pola 

pembelajaran yang diharapkan dapat diimplementasikan pada kurikulum 2013. 

Tujuan pola kolaboratif pembelajaran kurikulum 2013 adalah agar proses 

pembelajaran lebih berbobot dan bermakna. Pola kolaboratif think pair and share 

ini juga dikolaborasikan dengan teknik pembelajaran yang nantinya dapat menjadi 

alternatif untuk mengajak peserta didik mencurahkan gagasan membandingkan 

teks prosedur kompleks pada siswa SMK. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi guru untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penerapan teknik brainstorming 

diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih menarik dengan mengajak peserta 

didik untuk bebas mencurahkan ide atau gagasannya. Teknik pembelajaran 

sederhana ini dapat memudahkan guru untuk memiliki pengalaman dan fasilitas 

yang minim mengenai teknik pembelajaran. Selain itu, perbedaan kecepatan 

pemahaman antara guru dan peserta didik menjadi alasan pemilihan teknik 

pembelajaran ini. Dengan pola interaktif, respon aktif dapat diberikan untuk 

menentukan kecepatan sekuensi penyajian. 

Teknik brainstorming merupakan salah satu teknik pembelajaran yang 

cocok untuk dikolaborasikan dengan pola kolabotarif think pair and share. Pola 

kolaboratif think pair and share merupakan proses pembelajaran yang  

menitikberatkan pada aktivitas berpikir, berpasangan untuk menyatukan pendapat, 

dan berbagi hasil pemikiran yang telah dibicarakan dengan pasangan diskusi 
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sehingga menukan konsep atau generalisasi yang dapat dipahami dan diterapkan 

di lapangan. Pola kolaboratif think pair and share dapat mendorong peserta didik 

untuk memudahkan dalam menyampaikan gagasan yang dimiliki untuk 

didiskusikan dengan teman secara berpasangan. Dengan demikian, teman 

pasangan saling memberikan koreksi mengenai materi membandingkan teks 

prosedur komples sehingga peserta didik dapat mengingat kembali beberapa 

materi yang pernah dibahas berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini akan 

memberikan aktivasi belajar peserta didik dan prestasi akademiknya, 

meningkatkan daya ingat peserta didik, meningkatkan kepuasan peserta didik 

dengan pengalaman belajar, membantu peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi secara lisan, mengembangkan keterampilan sosial 

peserta didik, meningkatkan rasa percaya diri, serta membantu hubungan positif 

antar peserta didik. 

Unsur yang menyusun peningkatan membandingkan teks prosedur 

kompleks melalui pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming antara lain, identitas bahan ajar, tujuan pembelajaran, materi ajar 

yang berupa definisi teks prosedur kompleks, contoh teks prosedur kompleks dan 

langkah membandingkan teks prosedur kompleks. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan perbaikan 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Untuk itu, dalam 

penelitian ini peneliti berusaha memberikan solusi. Salah satu solusi yang 

diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini terutama berkenaan dengan 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif Think 
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Pair and Share dengan Teknik Brainstorming pada siswa kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal. Oleh karena itu, penelitian berjudul peningkatan keterampilan 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming pada siswa kelas X Otomasi SMK N 2 

Kendal patut untuk dilakukan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya bahwa 

membandingkan teks prosedur kompleks sangat penting bagi peserta didik. 

Membandingkan teks prosedur kompleks perlu diberikan kepada peserta didik 

dalam proses belajar berbahasa, karena membandingkan teks prosedur kompleks 

dapat menentukan keberhasilan peserta didik dalam melakukan berbagai diskusi 

untuk memecahkan masalah yang bermanfaat memberi wawasan luas di dunia 

kerja maupun kegiatan sosial lainnya. 

Membandingkan teks prosedur kompleks pada peserta didk kelas X Otomasi 

dirasa masih kurang menunjukkan hasil yang memuaskan. Sebagian besar siswa 

belum mencapai KKM sebesar 75,00 dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks. Ketidakberhasilan pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari peserta didik, yaitu (1) peserta didik merasa 

kurang dalam mengolah kata dalam menyampaikan hasil diskusi membadingkan 

teks di kelas. (2) peserta didik cenderung kurang perhatian dengan materi karena 

menganggap tidak berkaitan dengan ilmu yang akan diterapkan kelak sebagai 
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seorang teknisi. (3) kurangnya kepercayaan diri peserta didik dalam 

menyampaikan hasil diskusi yang terkesan asal-asalan. (4) peserta didik masih 

terpancang dengan teori-teori yang berkaitan dengan materi tanpa bisa memahami 

maksud dan tujuan diberikan materi tersebut. Keempat faktor tersebut sangat 

menghambat kesuksesan pencapaian kompetensi dasar membandingkan teks 

prosedur kompleks. 

Faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar peserta didik atau lingkungan 

sekitar peserta didik yaitu guru. Guru masih kesulitan dalam membelajarkan 

kompetensi membandingkan teks prosedur kompleks. Guru kurang paham dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks pada kurikulum 2013. Padahal, pada 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), peserta didik akan banyak menemukan 

berbagai jenis teks prosedur kompleks dalam materi kejuruannya, sehingga 

peserta didik sangat dianjurkan untuk dapat membandingkan teks prosedur 

kompleks yang pernah ditemui. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang muncul sangat 

beragam. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan 

penelitian tidak melua. Penelitian ini difokuskan pada upaya peningkatan 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah peningkatan proses pada pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal selama 

mendapatkan pembelajaran menggunakan pola kolaboratif think pair and 

share dengan teknik brainstorming? 

2. Bagaimanakah peningkatan sikap religius pada pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal selama mendapatkan pembelajaran menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming? 

3. Bagaimanakah peningkatan sikap sosial peserta didik Kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal setelah mengikuti pembelajaran menggunakan pola kolaboratif 

think pair and share dengan teknik brainstorming? 

4. Bagaimanakah peningkatan membandingkan teks prosedur kompleks peserta 

didik Kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal setelah mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

tujuan yang ingin dicapai peneliti sebagai berikut. 
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1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan 

peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks melalui pola kolaboratif think pair and share  dengan 

teknik brainstorming 

2. Mendeskripsikan peningkatan sikap religius pada pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal selama mendapatkan pembelajaran menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming 

3. Mendeskripsikan peningkatan sikap sosial peserta didik Kelas X Otomasi 

SMK N 2 Kendal setelah mengikuti pembelajaran menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming 

4. Memaparkan peningkatan peserta didik Kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal 

dalam membandingkan teks prosedur kompleks setelah diberikan proses 

belajar mengajar menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan 

teknik brainstorming 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini mencakupi manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Secara teoretis, manfaat hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

keluasan khasanah keilmuan berkaitan dengan membandingkan teks prosedur 

kompleks. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan adalah memberikan alternatif 

dan pemilihan metode pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

dengan pola think pair and share dalam kurikulum 2013. 
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Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi peserta didik, guru, 

kurikulum 2013, dan peneliti sendiri. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat 

memberikan kemudahan mengembangkan kemampuan berbicara peserta didik 

dalam diskusi membandingkan teks prosedur kompleks menjadi wacana lisan. 

Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran berbicara di depan kelas dan memberikan kemudahan dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan 

membandingkan teks prosedur kompleks. Dalam kurikulum 2013, penelitian ini 

bermanfaat untuk mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan suatu 

pengalaman yang berharga dan dapat memberikan untuk memunculkan inovasi-

inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2. 1 Kajian Pustaka 

Kemampuan peserta didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks 

sangat menarik untuk diteliti. Terlebih, hal tersebut masih tergolong baru bagi 

guru dan peserta didik karena kegiatan membandingkan teks prosedur kompleks 

merupakan hasil intergrasi dari pembelajaran di kurikulum-kurikulum 

sebelumnya. Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, diharapkan yang 

mana jika dulu peserta didik hanya mengetahui apa itu teks yang berupa prosedur 

maka sekarang peserta didik mulai diajak untuk tahu bagaimana membandingkan 

teks-teks yang berupa prosedur untuk didiskusikan secara lebih lanjut dan lebih 

dalam. Bukti bahwa membandingkan teks prosedur kompleks merupakan hal yang 

menarik untuk diteliti yaitu dengan masih banyaknya kekurangan-kekurangan 

yang dialami oleh guru di lapangan dan masing kurangnya literatur yang didapat 

untuk mengatasi masalah yang timbul. Oleh karena itu, peneliti tersebut 

memerlukan penelitian lebih lanjut demi melengkapi literatur yang dibutuhkan di 

lapangan.  

Penelitian yang membahas topik peningkatan kemampuan membandingkan 

teks prosedur kompleks dengan pola kolaboratif Think Pair and Share melalui 

teknik Brainstorming telah dilakukan oleh Andhita (2011), Febrian dkk  (2012), 

Didik (2012), Al-khatib dkk (2012), Ismil dkk  (2013), Rendra (2013), Septiana 
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(2013), Permatasari dkk  (2014), penelitian membandingkan teks prosedur 

kompleks yang dilakukan oleh Rokhmatarofi (2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Andhita (2011), yang berjudul Peningkatan 

Menyunting Karangan dengan Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif 

Think-Pair - Share Pada Peserta didik Kelas IX B SMP N 2 Tulis-Batang Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012 dijelaskan bahwa terdapat peningkatan kemampuan belajar 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Think 

Pair and Share. Penelitian ini menggunakan tiga siklus dengan prosentasi 

keberhasilan ketiga siklus mencapai 80% yakni dengan nilai 78.  

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Andhita dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terletak pada desain penelitian yang digunakan dan 

analisis data. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah tes dan nontes yang meliputi data 

kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Andhita dengan 

penelitian ini terletak pada permasalahan yang dikaji dan subjek penelitian. 

Masalah yang dikaji Andhita  adalah bagaimanakah peningkatan keterampilan 

menyunting karangan pada peserta didik kelas IX B SMP N 2 Tulis-Batang 

setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share, sedangkan 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini meliputi bagaimanakah proses 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks setelah menerapkan pola 

pembelajaran think pair and share, bagaimanakah peningkatan keterampilan 

membandingkan teks prosedur kompleks dengan menerapkan teknik 

brainstrorming, dan bagaimanakah perubahan sikap spiritual dan soisal peserta 
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didik ketika mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola hink pair and share.  

Hal serupa juga dijelaskan oleh Febrian dkk (2012) mengenai pola 

kolaboratif Think Pair and Share berjudul “Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2011/ 

2012” yang bertujuan meningkatkan aktivitas belajar Akuntansi dan mengetahui 

respons peserta didik terhadap implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share pada peserta didik kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Wonosari 

tahun ajaran 2011/2012. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan aktivitas belajar Akuntansi dari siklus I ke siklus II. Respons 

peserta didik terhadap pembelajaran Think Pair Share adalah positif. Hal ini 

terbukti dari hasil penelitian yang dipeoleh dari angket dengan menggunakan 

empat indikator respons yakni ketertarikan, manfaat, kendala, serta harapan dan 

saran untuk model pembelajaran Think Pair Share menunjukkan skor rerata 

76,43%.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Febrian dengan penelitian ini 

terletak pada desain penelitian yang digunakan, instumen nontes, dan analisis 

data. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 

Instrumen nontes yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan 

adalah tes dan nontes yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.  
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Perbedaan penelitian Febrian dengan penelitian ini meliputi permasalahan 

yang dikaji. Dalam penelitian Febrian hanya difokuskan pada peningkatan 

keterampilan dan perubahan sikap, sedangkan pada penelitian ini meliputi 

bagaimana peningkatan proses, keterampilan, dan perilaku. 

Penelitian mengenai teknik brainstorming juga dilakukan oleh Didik (2012) 

yang berjudul Penggunaan Metode Pembelajaran Curah Pendapat 

(Brainstorming) untuk meningkatkan hasil belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

IPS Sejarah Kelas VIII SMP Islam Terpadu Bina Amal Gunungpati Semarang 

Tahun 2011/2012. Permasalahan yang didapat oleh peneliti adalah siswa kurang 

aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan masih didominasi oleh guru. Setelah 

peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan teknik 

brainstorming terbukti dapat memotivasi peserta didik belajar secara aktif.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Didik dengan penelitian ini 

terletak pada desain penelitian yang digunakan, instumen nontes, dan analisis 

data. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. 

Instrumen nontes yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan 

adalah tes dan nontes yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.  

Perbedaan penelitian Didik dengan penelitian ini meliputi permasalahan 

yang dikaji. Dalam penelitian Didik hanya difokuskan pada peningkatan 

keterampilan dan perubahan sikap, sedangkan pada penelitian ini meliputi 

bagaimana peningkatan proses, keterampilan, dan perilaku. 
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Terdapat juga pemaparan mengenai penilitian teknik Brainstorming yang 

dikemukakan oleh Al-khatib dkk (2012) yang berjudul “Efek Penggunaan 

Strategi Brainstorming dalam Kemampuan Mengembangkan pemecahan masalah 

kreatif pada peserta didik perempuan di Princess Alia Univercity Collage.” 

Penemuan menunjukkan adanya statistik yang signifikan perbedaan level antara 

grup eksperimen dan grup kontrol dengan total skor dan sub skor dari yang 

menyukai berpikir kreatif dalam grup eksperimental terindikasi lebih efektif 

menggunakan strategi tersebut di universitas sebagaimana kondisi pembelajaran 

yang lebih sesuai sebagai efek dari penggunaan contoh lain dalam perbedaan 

situasi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Al Khatib dengan penelitian ini 

meliputi teknik pembelajaran yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, 

dan pengumpulan data. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah teknik 

brainstorming yang memanfaatkan peserta didik sebagai alat untuk meningkatkan 

kemampuan belajar. Selain metode pembelajaran yang digunakan, peneliti juga 

menggunakan metode penelitian yang sama dengan Al Khatib, yaitu metode 

penelitian tindakan kelas. Pengumpulan data yang digunakan berupa tes dan 

nontes. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Al Khatib dengan penelitian ini 

meliputi tujuan pembelajaran dan subjek penelitian. Tujuan penelitian yang 

dilakukan oleh Al Khatib adalah untuk mendapatkan gambaran aktivitas belajar 

peserta didik dalam pembelajaran dengan teknik brainstorming dan peningkatan 

kemampuan mengembangkan pemecahan masalah kreatif setelah menerapkan 
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teknik brainstorming. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran, mendeskripsikan peningkatan 

membandingkan teks prosedur kompleks, mendeskripsikan perubahan sikap 

spiritual peserta didik selama mengikuti pembelajaran, dan mendeskripsikan 

perubahan sikap sosial selama mengikuti pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan 

teknik brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal.  

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Ismil dkk (2013) dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan 

Metode Praktikum dalam Pembelajaran IPA Fisika Kelas VIII B SMPN 7 Jember 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. Analisis data dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa (1) penerapan kooperatif model tipe pembelajaran Think Pair Share 

dengan metode praktis untuk meningkatkan pembelajaran kelas VIII B kegiatan 

SMPN 7 Jember tahun ajaran 2012/2013 selama mengikuti pembelajaran fisika, 

(2) penerapan model tipe pembelajaran kooperatif Think Pair Share dengan 

metode praktis untuk meningkatkan pembelajaran class hasil kelengkapan fisika 

VIII B SMPN 7 Jember tahun ajaran 2012/2013 setelah mengikuti pelajaran 

fisika.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ismil dengan penelitian ini 

meliputi pola pembelajaran yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, 

dan pengumpulan data. Pola pembelajaran yang digunakan adalah pola Think Pair 

and Share yang terdiri atas tahap think (berpikir), pair (berpasangan),dan share 

(menyampaikan). Selain pola pembelajaran yang digunakan, peneliti juga 
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menggunakan metode penelitian yang sama dengan Ismail, yaitu metode 

penelitian tindakan kelas. Pengumpulan data yang digunakan berupa tes dan 

nontes. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ismail dengan penelitian ini 

meliputi tujuan pembelajaran dan subjek penelitian. Tujuan penelitian yang 

dilakukan oleh Ismail adalah untuk mendapatkan gambaran aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran class hasil kelengkapan fisika dengan pola think pair and 

share dan peningkatan kemampuan setelah menerapkan pola think pair and share. 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran, mendeskripsikan peningkatan keterampilan membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola think pair and share dengan teknik 

brainstorming, mendeskripsikan perubahan sikap spiritual peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran, dan mendeskripsikan perubahan sikap sosial selama 

mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan 

pola think pair and share dengan teknik brainstorming pada peserta didik kelas X 

Otomasi SMK N 2 Kendal. 

Selain itu disebutkan oleh Septiana (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Model Think 

Pair Share melalui Media Gambar Peristiwa pada Peserta didik Kelas VIII-A 

SMP Negeri 1 Punggelan Kabupaten Banjarnegara” yang mengkaji tentang 

model pembelajaran Think Pair and Share. Dalam penelitiannya, penggunaan 

model ThinkPair and Share terbukti mampu meningkatkan ketrampilan peserta 

didik dalam menulis teks berita. 
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Persamaan yang terdapat dalam penelitian Septiana dengan penelitian ini 

meliputi metode penelitian yang digunakan, pola pembelajaran yang digunakan, 

dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian tindakan kelas. Pola pembelajaran yang digunakan adalah pola think 

pair and share. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, 

dan dokumentasi. 

Perbedaan yang signifikan terdapat dalam penelitian Septiana dengan 

penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian Septiana hanya 

untuk meningkatkan Menulis Teks Berita dengan Model Think Pair Share melalui 

Media Gambar Peristiwa pada Peserta didik Kelas VIII-A SMP Negeri 1 

Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming 

agar menjadi lebih kondusif, meningkatkan keterampilan membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan polakolaboratif think pair and share dengan 

teknik brainstorming, merubah perilaku spiritual peserta didik ke arah positif, dan 

merubah perilaku sosial peserta didik ke arah positif.   

Masih pada pembahasan pola Think Pair and Share yang diteliti oleh 

Rendra (2013) yang berjudul “Implementasi Cooperative Learning Model (Think 

Pair and Share) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Perawatan dan Perbaikan 

Sistem Pemindah Tenaga Otomotif Peserta Didik Kelas XI Jurusan Teknik 

Otomotif SMK N 2 Yogyakarta”. Dalam penelitiannya tersebut penggunaan model 

Think Pair and Share sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan dan minat 
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belajar peserta didik terhadap materi sehingga memberikan hasil yang sesuai 

dengan harapan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rendra dengan yang dilakukan 

peneliti terletak pada jenis penelitian, instrumen yang digunakan, dan analisis 

data. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen 

yang digunakan berupa tes dan nontes. Sedangkan analisis data meliputi observasi 

dan dokumentasi.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rendra dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti terletak pada masalah yang dikaji, pembahasan kajian yang 

dilakukan, dan subjek penelitian. Masalah yang dikaji dalam penelitian Rendra 

adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar perawatan sistem dan pemindahan 

tenaga otomotif dan bagaimana proses pembelajaran perawatan sistem dan 

pemindahan tenaga otomotif setelah mengimpelementasikan pola pembelajaran 

think pair and share. Penelitian tersebut mengkaji tentang perawatan sistem dan 

pemindahan tenaga otomotif. Subjek penelitian Rendra adalah peserta didik kelas 

XI jurusan teknik otomotif SMK N 2 Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan 

peneliti memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rendra antara lain masalah yang dikaji peneliti adalah bagaimana proses 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola think 

pair and share dengan teknik braistorming, bagaimana peningkatan keterampilan 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola think pair and share 

dengan teknik braistorming, dan bagaimana perubahan perilaku spiritual dan 

sosial peserta didik selama mengikuti pembelajaran membandingkan teks 
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prosedur kompleks menggunakan pola think pair and share dengan teknik 

braistorming. Peneliti melakukan tindakan menggunakan pola kolaboratif think 

pair and share dengan teknik brainstorming. Subjek yang digunakan peneliti 

dalam penelitian adalah peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal.  

Penelitian pembelajaran teks prosedur kompleks yang dilakukan oleh 

Permatasari dkk (2014) yang berjudul “Pembelajaran Memahami Teks Prosedur 

Kompleks Siswa Kelas X SMAN 3 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pembelajaran Memahami 

Teks Prosedur Kompleks. Metode penelitiannya, deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam 

pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan, perencanaan pembelajaran 

telah selaras dengan indikator yang ada. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran, 

guru dan siswa telah melaksanakan 38 indikator dari 40 indikator yang ada. 

Penilaian guru yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Simpulan penelitian ini 

adalah pembelajaran memahami teks prosedur kompleks siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung sudah baik.  

Persamaan penelitian Permatasari dengan peniliti terletak pada kajian 

penelitian, yaitu sama-sama mengkaji tentang teks prosedur kompleks. Namun 

perbedaanya terletak pada jenis penelitian, analisis data, dan subjek penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh Permatasari adalah penelitian deskriptif 

kualitatif, sedangkan peneliti adalah penelitian tindakan kelas. Analisis data yang 

digunakan oleh Syelly adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan 

yang digunakan dalam penelitian ini tes dan nontes. Kemudian subjek 
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penelitiannya pun berbeda, Syelly menggunakan peserta dan guru, penelitian ini 

menggunakan peserta didik SMK N 2 Kendal sebagai subjek penelitian. 

Penelitian membandingkan teks prosedur kompleks yang dilakukan oleh 

Rokhmatarofi dkIk (2014) yang berjudul “Pembelajaran Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Siswa Kelas X SMAN 1 Gadingrejo” menjelaskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks siswa kelas X MIA dan X IS SMAN 1 Gadingrejo. Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks siswa kelas X MIA dan X IS SMAN 1 Gadingrejo. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 

guru dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan guru telah merancang kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penerapan pada 

pelaksanaan pembelajaran di kedua kelas telah mengaplikasikan pendekatan 

scientific, sesuai dengan Kurikulum 2013. Pada penilaian pembelajaran guru juga 

telah melakukan penilaian tes dan nontes. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks siswa kelas X MIA dan X 

IS SMAN 1 Gadingrejo telah dilaksanakan dengan baik oleh guru dan siswa. 

Seperti penelitian mengenai teks prosedur kompleks yang sebelumnya, penelitian 

ini juga menggunakan metode deksripstif kualitatif sehingga hasil yang diperoleh 

juga masih bersifat umum. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

memberikan informasi yang lebih akurat khususnya yang berkaitan dengan teks 

prosedur kompleks. 
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Persamaan penelitian Rokhmatarofi dengan peniliti terletak pada kajian 

penelitian, yaitu sama-sama mengkaji tentang membandingkan teks prosedur 

kompleks. Namun perbedaanya terletak pada jenis penelitian, analisis data, dan 

subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh Rokhmatarofi adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas. Analisis data yang digunakan oleh Syelly adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini tes dan nontes. 

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Rokhmatarofi, sama-sama 

membandingkan teks prosedur kompleks, akan tetapi tidak menjelaskan apakah 

kajian tersebut secara lisan atau tertulis. Kemudian subjek penelitiannya pun 

berbeda, Novala menggunakan peserta dan guru, penelitian ini menggunakan 

peserta didik SMK N 2 Kendal sebagai subjek penelitian. 

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan membandingkan teks prosedur kompleks dengan pola kolaboratif 

Think Pair and Share melalui teknik Brainstorming, maka dapat disimpulkan 

bahwa pola tersebut sangat efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang dipakai dalam penelitian ini meliputi (1) hakikat teks 

prosedur kompleks, (2) membandingkan teks prosedur kompleks, (3) pola think 

pair and share, (4) teknik brainstorming, dan (5) membandingkan teks prosedur 

kompleks dengan menggunakan pola kolaboratif Think Pair and Share dengan 

teknik Brainstorming. 
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2.2.1 Hakikat Teks Prosedur Kompleks 

Prosedur kompleks (Kemendikbud 2013:36) adalah tahap-tahap atau 

langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Terdapat banyak 

kegiatan disekitar yang harus dilakukan menurut prosedur. Jika tidak, maka tujuan 

yang diharapkan tidak akan tercapai. 

Selain itu, Kosasih (2014:67) berpendapat bahwa teks prosedur kompleks 

merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan 

terperinci tentang cara melakukan sesuatu. 

Langkah-langkah dalam prosedur kompleks dapat disajikan dalam berbagai 

macam bentuk teks. Adakalanya, teks prosedur kompleks disajikan dalam bentuk 

uraian narasi, namun ada juga penyajian dalam bentuk lain, misal hanya 

berbentuk bagan ataupun penjelasan singkat. 

Teks prosedur kompleks adalah teks yang memberikan petunjuk untuk 

melakukan atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut 

(Priyatni 2014:115). Adapun tujuan teks prosedur kompleks adalah untuk 

menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah 

yang urut. 

Pada kurikulum 2006, teks prosedur kompleks hampir mirip dengan 

perintah kerja tertulis yang disajikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan 

kelas XI. Dalam materi tersebut disebutkan bahwa pengertian perintah kerja 

tertulis adalah kalimat yang berisi perintah kepada orang lain untuk melakukan 

sesuatu atau kalimat yang dipakai untuk mendapatkan tanggapan sesuai dengan 
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kehendak penuturnya. Pada perintah kerja tertulis terdapat bentuk, ciri-ciri, 

struktur, dan jenis. 

Berdasarkan uraian dari Kemendikbud, Kosasih, dan priyatni tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi tentang 

langkah atau cara yang dapat membantu pembaca menyelesaikan perintah yang 

bersifat prosedural. 

 

2.2.1.1 Bentuk teks prosedur kompleks  

Bentuk Perintah Tertulis dapat dibedakan bedasarkan jenisnya, yaitu (1) 

himbauan/larangan, misalnya himbauan menjadi akseptor RB, larangan 

membuang sampah, (2) petunjuk, misalnya petunjuk penggunaan suatu barang, 

(3) Peraturan, misalnya peraturan berlalu lintas, peraturan waktu berkunjung, (4) 

pedoman, misalnya pedoman penulisan karya ilmiah, dan (5) undang-undang, 

misalnya undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba, undang-undang 

pendidikan. 

Sedangkan menurut Kosasih (2014:67), berdasarkan fungsinya, teks 

prosedur kompleks termasuk ke dalam teks paparan. Teks prosedur kompleks 

tidak hanya berkenaan pada penggunaan alat tetapi juga berisi tata cara melakukan 

aktivitas tertentu dan kebiasaan hidup. Missal, cara hidup sehat, cara mengatasi 

banjir, cara berpidato, dan lain sebagainya. 

Jadi, simpulan dari bentuk teks prosedur kompleks tersebut adalah termasuk 

dalam kategori teks paparan yanag memaparkarkan langkah-langkah baik yang 
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berisi tentang himbauan, larangan, peraturan, pedoman maupun undang-undang 

yang terdapat pada aktivitas sehari-hari. 

 

2.2.1.2 Ciri-Ciri Teks Prosedur Kompleks 

 Teks prosedur kompleks memiliki beberapa ciri yang terdapat pada 

struktur dan kaidah. Penjabaran mengenai ciri-ciri teks prosedur kompleks adalah 

sebagai berikut. 

 

2.2.1.2.1 Struktur Teks Prosedur Kompleks 

Struktur teks prosedur kompleks terdiri atas tujuan, alat dan bahan, dan 

langkah-langkah. Penjabaran mengenai struktur teks prosedur kompleks 

dijelaskan pada bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Struktur Teks Prosedur Kompleks 

a. Tujuan berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan 

dikemukakan pada bagian pembahasan 

Struktur teks 

prosedur kompleks 

Prosedur/tahapan/ 

langkah-langkah 

Alat dan bahan 

Penutup  

tujuan 
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b. Alat dan bahan berisi tentang material yang digunakan dalam memaparkan 

langkah kerja. Pada bagian ini, memungkinkan untuk tidak dimunculkan, 

sesuai dengan kebutuhan pemaparan. 

c. Langkah-langkah pembahasan diisi dengan petunjuk pengerjaan sesuatu 

yang disusun secara sisteamtis. Pada umumnya, penyusunan disusun 

mengikuti urutan waktu dan bersifat kronologis. 

Terdapat tiga kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. 

1) Teks yang berisi cara menggunakan alat, benda ataupun perangkat lain 

yang sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer atau cara 

mengendarai mobil secara manual. 

2) Teks yang berisi cara melakukan aktivitas. Misalnya cara melamar 

pekerjaan atau cara berolahraga untuk penderita jantung coroner. 

3) Teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Misalnya, cara 

menikmati hidup (Kosasih, 2014:67). 

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari contoh teks prosedur kompleks 

berikut analisis strukturnya. 

Struktur Teks 

Prosedur Kompleks 

Isi Teks 

Judul Mengubah Botol Menjadi Gelas dalam Lima Langkah 

Tujuan tips unik yang bermanfaat bagi anda yang senang 

berhemat, mungki bagi para mahasiswa atau mahasiswi, 

bagi Anda yang senang dengan kerajinan tangan atau 

membuat barang-barang unik 

Langkah-langkah ambil sebuah botol, lebih baik agak tebal. Kemudian ikat 

dengan seutas tali ditengah badan botol tersebut. carilah 

tali yang gampang menyerap cairan, misal sumbu. 
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Lepaskan tali dari botol tersebut, tetapi tetap dalam 

keadaan terikat. Kemudian celupkan tali kedalam minyak 

tanah, atau minyak lainnya sehingga mudah terbakar. 

Kembali masukkan botol kedalam ikatan tali dan pegang 

botol secara horizontal. Kemudian bakat tali tersebut 

sampai habis. Kira-kira 10 menit kemudian, anda akan 

mendengar suara retakan. 

Setelah mendengar suara retakan, siram botol dengan air 

dingin dibagian yang terkena api akan terbelah rapi 

menjadi dua bagian. 

Gunakan kertas pasir (amplas) untuk menghaluskan 

bagian pecahan. 

Penutup Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah. 

Tabel 2.1 Analisis Struktur Teks Prosedur Kompleks 

Menurut Priyatni (2014:115) secara garis besar, struktur teks prosedur 

kompleks adalah sebagai berikut, (1) judul, teks rosedur kompleks berupa nama 

makanan yang hendah dibuat atau cara melakukan dan menggunakan sesuatu; (2) 

abstrak, berupa paragraph pengantar yang berisi ajakan sekaligus menyatakan 

tujuan atau maksud penulisan; (3) bahan/ alat, berupa paragraph atau daftar bahan 

yang di gunakan dalam tulisan; (4) tahapan, memuat tahapan atau urutan atau 

langkah membuat sesuatu. 

Berdasarkan beberapa pernyataan Kosasih dan Priyatni, dapat disimpulkan 

bahwa teks prosedur kompleks memiliki struktur yang terdiri atas tujuan dan 

tahapan. 

 

2.2.1.2.2 Kaidah Teks Prosedur Kompleks 

 Menurut Kosasih (2014:67), beberapa kaidah teks prosedur kompleks 

yang berlaku adalah sebagai berikut. 
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a. Karena merupakan petunjuk, kalimat teks prosedur kompleks banyak 

menggunakan kalimat perintah. Bahkan kalimaat perintah tersebut dapat 

menjadi anak judul 

b. Konsekuensi penggunaan kalimat perintah, banyak pula pemakaian kata 

kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau 

larangan. 

c. Di dalam teks prosedur kompleks juga banyak digunakan konjungsi 

temporal atau kata penghubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan. 

d. Dalam teks yang sejenis, banyak pula digunakan kata penunjuk waktu.  

e. Kadang-kadang menggunakan kata yang menyatakan urutan langkah 

kegiatan. 

f. Banyak menggunakan keterangan cara 

g. Banyak menggunakan kata-kata teknis. 

h. Dalam petunjuk yang berupa resep, dikemukakan pula gambaran rinci 

tentang nama benda yang dipakai, termasuk jumlah, urutan, ataupun 

bentuknya. 

Sedangkan menurut Priyatni (2014:115) kaidah teks prosedur kompleks 

adalah (1) menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan, (2) 

menggunakan kata yang menunjukkan perintah, (3) menggunakan kata yang 

menjelaskan kondisi. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah teks 

prosedur kompleks menggunakan kalimat perintah, disusun secara sistematis, dan 

menjelaskan kondisi selama langkah-langkah digunakan. 
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2.2.2 Membandingkan Teks Prosedur Kompleks  

Membandingkan adalah kegiatan memberikan penilaian terhadap ciri fisik 

suatu teks dengan teks lain yang serupa untuk mendapatkan persamaan dan 

perbedaan teks tersebut. Dalam kegiatan membandingkan teks khususnya teks 

prosedur kompleks, tentu teks yang dibandingkan minimal terdapat 2 teks 

prosedur kompleks. 

Salah satu langkah mudah membandingkan teks adalah dengan menentukan 

ciri umum yang sering ditemui pada masing-masing teks prosedur kompleks. 

Setelah ciri umum ditemukan, peserta didik mulai mencari ciri khusus yang 

terdapat pada masing-masing teks prosedur kompleks. Setelah itu, peserta didik 

bisa membandingkan teks prosedur kompleks. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada table berikut. 

 Teks 1 Teks 2 

Struktur teks 

…………............ 

………………… 

…………………… 

…………………… 

Kaidah teks 

………………… 

………………... 

…………………… 

…………………… 

Persamaan 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Perbedaan 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Table 2.2 Analisis Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 
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Perhatikan kedua teks berikut, kemudian bandingkan kedua teks tersebut. 

Teks 1 

Struktur teks 

perintah kerja  

Isi teks 

Judul Mengubah Botol Menjadi Gelas dalam Lima Langkah 

Tujuan  tips unik yang bermanfaat bagi anda yang senang berhemat, 

mungki bagi para mahasiswa atau mahasiswi. Atau bagi anda 

yang senang dengan kerajinan tangan atau membuat barang-

barang unik. 

Alat dan bahan Alat dan bahan 

-botol kaca 

-tali berbahan kain 

-spirtus/minyak tanah 

-korek api 

Langkah 

kegiatan 

Cara 

ambillah sebuah botol, lebih baik agak tebal. Kemudian ikat 

dengan seutas tali ditengah badan botol tersebut. carilah tali 

yang gampang menyerap cairan, misal sumbu. 

Lepaskan tali dari botol tersebut, tetapi tetap dalam keadaan 

terikat. Kemudian celupkan tali kedalam minyak tanah, atau 

minyak lainnya sehingga mudah terbakar. 

Kembali masukkan botol kedalam ikatan tali dan pegang 

botol secara horizontal. Kemudian bakat tali tersebut sampai 

habis. Kira-kira 10 menit kemudian, anda akan mendengar 

suara retakan. 

Setelah mendengar suara retakan, siram botol dengan air 

dingin dibagian yang terkena api akan terbelah rapi menjadi 

dua bagian. 

Gunakan kertas pasir (amplas) untuk menghaluskan bagian 

pecahan. 

Sumber: Suara Merdeka,4 Januari 2015 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

Teks 2 

Struktur teks 

perintah kerja  

Isi teks 

Judul PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN 

BUKU DI PERPUSTAKAAN 

Subjudul  TATA CARA PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN    

Langkah 

kegiatan 

1. Pada waktu meminjam buku, kartu  anggota perpustakaan 

harus dibawa. 

2. Setiap anggota berhak meminjam maksimal 2 buku. 

3. 1 (satu) kali peminjaman selama 7 hari. 

4. 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo peminjam, bisa 

diperpanjang 1 kali masa pinjam. 

5. Melebihi batas waktu peminjaman dikenakan sanksi. 

6. Kerusakan / kehilangan buku menjadi resiko peminjam. 

7. Kartu  hanya berlaku untuk pemegang hak selama 1 

tahun. 

Subjudul  TATA CARA PENGEMBALIAN BUKU 

PERPUSTAKAAN 

Langkah 

kegiatan 

1. Anggota masuk ke ruangan perpustakaan membawa buku 

yang akan dikembalikan.  

2. Petugas mengambil kartu peminjaman terus meneliti 

buku yang akan dikembalikan, kemudian petugas 

memeriksa : 

o jumlah halaman 

o kondisi buku ( rusak / tidak rusak ) 

o batas waktu yang telah ditentukan 

3. Bilamana ada halaman yang kurang / rusak siswa disuruh 

memfotokopi, seperti buku yang dipinjam.  

4. Bagi anggota yang merusakkan buku / dokumen : 

a. Mengganti buku yang sesuai. 

b. Mengganti buku dengan kompensasi pembayaran 

sesuai ketentuan. Serahkan buku yang ingin 

diperpanjang bersama dengan KTM anda, sampaikan 

kalau anda ingin memperpanjang peminjaman buku 

tersebut. Petugas akan melihat data transaksi 

peminjaman buku tersebut. Apabila anda telah 

memperpanjang peminjaman buku tersebut maka anda 

tidak dapat memperpanjang kembali peminjaman buku 

tersebut dan transaksi dianggap sebagai pengembalian. 
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Apabila masa peminjaman telah melewati batas lama 

peminjaman, maka anda akan dikenakan denda 

peminjaman. Serahkan uang denda sebesar yang 

disebutkan petugas. Apabila proses pencatatan 

transaksi telah selesai, petugas akan menyerahkan 

buku bersama KTM anda. 

Sumber: Brainly.co.id. 2014. Teks Prosedur kompleks cara 

peminjaman buku di perpustakaan. 

http://brainly.co.id/tugas/255637.diunduh 8 Februari 2015. 

 

Perbandingan Teks Prosedur Kompleks dan Teks Perintah Kerja 

 Teks 1 Teks 2 

Struktur teks 

a. judul,  

b. tujuan,  

c. alat dan bahan,  

d. langkah kegitan 

a. judul,  

b. subjudul,  

c. langkah kegiatan,  

d. subjudul,  

e. langkah kegiatan 

Kaidah teks 

a. terdapat kalimat petunjuk 

yang terdapat pada judul 

b. terdapat beberapa kalimat 

perintah yang terdapat 

pada langkah kerja 

c. terdapat konjungsi 

temporal seperti kata 

kemudian dan setelah 

d. terdapat petunjuk waktu 

setelah 10 menit 

e. terdapat keterangan cara 

a. terdapat kalimat petunjuk 

yang terdapat pada judul 

dan subjudul 

b. terdapat beberapa kalimat 

perintah yang terdapat pada 

langkah kerja pada kata 

serahkan dan harus 

c. menggunakan kata teknis 

yaitu KTM 

d. terdapat keterangan cara 

dalam setiap langkah kerja 

Persamaan 

a. Disusun secara kronologis 

b. Berisi tentang langkah-langkah untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan 

Perbedaan a. Perincian struktur secara a. Perincian struktur secara 
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sistematis dan lengkap 

b. Beberapa kaidah tidak 

terdapat pada teks 

tersebut, akan tetapi 

hampir sebagian besar 

sudah memenuhi syarat 

acak dan kurang lengkap 

b. Beberapa kaidah banyak 

yang kurang tampak. 

Simpulan 

Teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja adalah dua teks 

yang hampir mirip. Hal ini dapat dilihat berdasarkan susunan 

struktur dan kaidah yang terdapat pada kedua teks tersebut. 

Bentuk dari teks prosedur kompleks sangat beragam. 

Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks dapat dilihat berdasarkan struktur dan 

kaidah lalu kemudian menentukan persamaan dan perbedaan sehingga dapat 

membuat simpulan dapri proses membandingka teks prosedur kompleks 

 

2.2.3 Pola Kolaboratif 

Model pembelajaran menurut Kardi dan Nur (2000:9) ada lima model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu 

pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan 

masalah, diskusi, dan learning strategi. 

Menurut Lie (2004:29) pembelajaran kooperatif tidak sama dengan 

sekedar belajar kelompok, tetapi ada unsur-unsur dasar yang membedakannya 

dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Merujuk pada pemaparan mengenai pembelajaran kooperatif tersebut, 

maka peneliti memilih pola think pair and share sebagai pola pembelajaran yang 

akan digunakan dalam pembelaran membandingkan teks prosedur kompleks. 
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2.2.3.1 Think Pair and Share 

Pola pembelajaran think pair share adalah salah satu pola pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menunjukkan 

partisipasi kepada orang lain. Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya 

satu peserta didik maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, tipe Think-

Pair-Share ini memberi kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada 

peserta didik untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang 

lain (Lie 2004:54). 

Menurut Suyatno (2009: 54) think pair and share adalah model 

pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur ditetapkan secara eksplisit 

memberikan waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk memikirkan secara 

mendalam tentang apa yang dijelaskan atau dialami (berfikir, menjawab, dan 

saling membantu satu sama lain).  

Arends (dalam Komalasari 2010: 84) mengemukakan bahwa: 

Teknik pembelajaran Think Pair and Share merupakan suatu 

cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi 

kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi 

membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara 

keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam Think Pair 

and Share dapat memberi peserta didik lebih banyak waktu 

berpikir, untuk merespon dan saling membantu. 

 

Selain itu, Trianto (2010:81) menjelaskan bahwa think pair share atau 

berpikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi peserta didik”.  
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Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

tiga hal mendasar yang harus dilakukan dalam model pembelajaran think pair and 

share antara lain; berfikir (thinking), berpasangan (pairing), dan berbagi (share). 

Alternatif proses belajar mengajar dengan model pembelajaran think pair 

and share merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

memengaruhi pola interaksi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dalam langkah 

langkah dalam model pembelajaran, yaitu peserta didik melakukan diskusi dalam 

dua tahap yaitu tahap diskusi dengan teman sebangkunya kemudian dilanjutkan 

diskusi dengan keseluruhan kelas pada tahap berbagi (sharing). 

 

2.2.3.2 Kelebihan dan Kelemahan Pola Think Pair and Share 

Fadholi (2009:1) mengemukakan 5 Kelebihan teknik pembelajaran think 

pair and share ( TPS ), yaitu (1) memberi peserta didik waktu lebih banyak untuk 

berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain, (2) lebih mudah dan 

cepat membentuk kelompoknya, (3) peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran 

karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, dimana tiap kelompok hanya 

terdiri dari 2 orang, (4) peserta didik memperoleh kesempatan untuk 

mempersentasikan hasil diskusinya dengan seluruh peserta didik sehingga ide 

yang ada menyebar, dan (5) 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. 
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Menurut Kagan (dalam Maesuri, 2002:37) manfaat think pair and 

share adalah (1) para peserta didik menggunakan waktu yang lebih banyak untuk 

mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan satu sama lain ketika mereka 

terlibat dalam kegiatan think pair and share lebih banyak peserta didik yang 

mengangkat tangan mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam pasangannya. 

Para peserta didik mungkin mengingat secara lebih seiring penambahan waktu 

tunggu dan kualitas jawaban mungkin menjadi lebih baik, dan (2) para guru juga 

mungkin mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berpikir ketika 

menggunakan think pair and share. Mereka dapat berkonsentrasi mendengarkan 

jawaban peserta didik, mengamati reaksi peserta didik, dan mengajukan 

pertanyaaan tingkat tinggi. 

Selanjutnya  menurut Trianto (2009:59) berpendapat bahwa “Tujuan 

pembelajaran kooperatif think pair share adalah (a) dapat meningkatkan kinerja 

peserta didik dalam tugas-tugas akademik, (b) unggul dalam membantu peserta 

didik memahami konsep-konsep yang sulit, dan (c) membantu peserta didik 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari Fadholi, Kagan, dan Trianto, dapat 

disimpulkan bahwa kelebihan menggunakan pola Think Pair and Share adalah 

mengajak peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta 

didik mampu berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman peserta didik dalam 

memahami konsep-konsep yang rumit. 
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2.2.3.3 Tahapan Pola Kolaboratif Think Pair and Share 

Pola kolaboratif tipe think pair and share mempunyai tahapan 

pembelajaran tersendiri. Langkah-langkah Think Pair and Share menurut Nurhadi 

(2004:67) yaitu (1) berpikir (Thinking), yaitu guru mengajukan pertanyaan atau 

isu yang terkait dengan pelajaran kemudian peserta didik diberikan waktu satu 

menit untuk berfikir sendiri mengenai jawaban atau isu tersebut, (2) berpasangan 

(Pairing), yaitu guru meminta kepada peserta didik untuk berpasangan dan 

mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan, (3) berbagi ( sharing), 

dimana guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau 

bekerjasama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang telah mereka 

bicarakan. 

Pendapat di atas dipertegas lagi oleh Kunandar (2009:367) terdiri atas 

tiga langkah pembelajaran, yaitu langkah 1: Berpikir (Thinking), yaitu guru 

mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait dengan pelajaran dan peserta didik 

diberi waktu satu menit untuk berpikir sendiri mengenai jawaban atau isu 

tersebut. Langkah 2: Berpasangan (Pairing), yakni guru meminta kepada peserta 

didik untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang dipikirkan.  

Langkah 3: Berbagi (Sharing),yakni guru meminta pasangan-pasangan tersebut 

untuk berbagi atau bekerjasama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa 

yang telah mereka bicarakan. 

Dari konsep pembelajaran di atas disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pola kolaboratif think pair and share tidak sulit untuk dilaksanakan. Pada tahap 

pendahuluan, guru atau pendidik menjelaskan aturan main, memotivasi dan 
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menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, kemudian proses berpikir (Think) 

dilaksanakan pada saat guru menggali pengetahuan peserta didik kemudian 

berpasangan (Pair), biasanya dilaksanakan dengan teman sebangku, dimana 

setelah berpasangan mereka bisa saling bertukar pendapat atau berbagi (Share) 

ilmu pengetahuan. 

 

2.2.4 Teknik Brainstorming 

 Teknik  Brainstorming adalah  teknik mengajar yang dilaksanakan guru 

dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian peserta 

didik menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi komentar sehingga 

memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Secara 

singkat dapat diartikan sebagai satu cara untuk mendapatkan banyak/berbagai ide 

dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat (Roestiyah 2001: 73).  

Teknik brainstorming dipopulerkan oleh Osborn dalam bukunya Applied 

Imagination. Istilah brainstorming mungkin istilah yang paling sering digunakan, 

tetapi juga merupakan teknik yang paling tidak banyak dipahami. Orang 

menggunakan istilah brainstroming untuk mengacu pada proses untuk 

menghasilkan ide-ide baru atau proses untuk memecahkan masalah. 

Teknik brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang 

mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Kegiatan ini mendorong 

munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang nyleneh, liar, dan berani 

dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. 
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brainstorming sering digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan 

masalah bersama. brainstorming juga dapat digunakan secara individual. 

Sentral dari brainstorming adalah konsep menunda keputusan. Ketentuan 

dasar dari brainstorming adalah (1) tunda keputusan. Jangan melakukan kritik 

terhadap setiap gagasan yang muncul. Jangan pula melakukan evaluasi terhadap 

gagasan tersebut. Gagasan dipilih setelah sekian banyak gagasan dilontarkan, dan 

(2) munculkan sebanyak mungkin gagasan. Munculkan gagasan sebanyak-

banyaknya. Gunakan gagasan yang aneh dan lucu untuk merangsang gagasan-

gagasan lain yang lebih baik. 

Orang umumnya sangat hebat dalam menilai dan mengkritik. Mereka 

cenderung teralalu cepat menghambil keputusan, tanpa memberi kesempatan 

suatu gagasan berkembang. Banyak sekali contohnya. JK Rowling sempat ditolak 

oleh banyak penerbit ketika menawarkan kisah Harry Potter-nya yang sangat laris 

itu. KFC pernah ditolak berkali-kali sebelum menjadi makanan terkenal seperti 

sekarang. Percobaan Edison tentang bola lampu listrik telah diprotes oleh rektor 

sebuah universitas terkenal sebagai kesesatan yang disadari. 

 

2.2.4.1 Langkah-langkah Teknik Brainstorming 

Terdapat beberapa langkah dalam penerapan teknik Brainstorming, yaitu 

(1) pemberian informasi dan motivasi. Pada tahap ini guru menjelaskan masalah 

yang akan dibahas dan latar belakangnya, kemudian mengajak peserta didik agar 

aktif untuk memberikan tanggapannya, (2) identifikasi. Peserta didik diajak 

memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang 
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diberikan peserta didik ditampung, ditulis dan jangan dikritik. Pemimpin 

kelompok dan peserta dibolehkan mengajukan pertanyaan hanya untuk meminta 

penjelasan, (3) klasifikasi. Mengklasifikasi berdasarkan kriteria yang dibuat dan 

disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa juga berdasarkan struktur/faktor-faktor 

lain. (4) verifikasi. Kelompok secara bersama meninjau kembali sumbang saran 

yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas. Apabila terdapat kesamaan maka yang diambil 

adalah salah satunya dan yang tidak relevan dicoret. Namun kepada pemberi 

sumbang saran bisa dimintai argumentasinya, dan (5) konklusi 

(Penyepakatan). Guru/pimpinan kelompok beserta peserta lain mencoba 

menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah 

semua puas, maka diambil kesepakatan terakhir cara pemecahan masalah yang 

dianggap paling tepat. 

 

2.2.4.2 Keunggulan dan Kelemahan Teknik Brainstorming  

Keutamaan teknik Brainstorming adalah penggunaan kapasitas otak 

dalam menjabarkan gagasan atau menyampaikan suatu ide. Dalam proses 

brainstorming, seseorang dituntut untuk mengeluarkan semua gagasan sesuai 

dengan kapasitas wawasan dan psikologisnya. Sebagai mana teknik mengajar 

lainnya, teknik Brainstorming juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan/kelemahan. 

Roestiyah (2001:74-75), mengemukakan beberapa keunggulan dan 

kelemahan teknik brainstorming sebagai berikut. 
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Keunggulan teknik brainstorming antara lain  

(1) Peserta didik berfikir untuk menyatakan pendapat,  

(2) melatih peserta didik berpikir dengan cepat dan tersusun logis,  

(3) merangsang peserta didik untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan 

dengan masalah yang diberikan oleh guru,  

(4) meningkatkan partisipasi peserta didik dalam menerima pelajaran,  

(5) peserta didik yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang sudah 

pandai atau dari guru,  

(6) terjadi persaingan yang sehat,  

(7) anak merasa bebas dan gembira, 

(8) suasana demokratis dan disiplin dapat ditumbuhkan,  

(9) meningkatkan motivasi belajar. 

Sedangkan hal-hal yang perlu diantisipsi dalam penggunaan teknik Brainstorming 

(kelemahannya) yaitu  

(1) memerlukan waktu yang relatif lama,  

(2) lebih didominasi oleh peserta didik yang pandai,  

(3) peserta didik yang kurang pandai (lambat)  selalu ketinggalan,  

(4) hanya menampung tanggapan peserta didik saja,  

(5) guru tidak pernah merumuskan suatu kesimpulan,  

(6) peserta didik tidak segera tahu apakah pendapat yang dikemkakannya itu 

betul atau salah,  

(7) tidak menjamin terpecahkannya suatu masalah,  

(8) masalah bisa melebar ke arah yang kurang diharapkan. 
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Kelemahan di atas bisa diatasi jika guru atau pemimpin kelompok bisa 

membaca situasi dan menguasai kelas dengan baik untuk mencari solusi. Guru 

harus bisa menjadi penengah dan mengatur situasi dalam kelas sebaik mungkin 

dengan cara benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan dan 

merencanakan kegiatan belajar dengan baik. 

Admin. 2012. Metode Mengajar.Http://Www.Gurukelas.Com/2012/08/Metode-

Brainstorming-Sumbang-saran.diakses pada 10 Maret 2014. 

 

2.2.5 Implementasi Membandingkan Teks Prosedur Kompleks melalui Pola 

Kolaboratif Think Pair Share dengan Teknik Brainstorming 

Dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks melalui 

pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming dapat dijadikan 

pilihan untuk meningkatkan kualitas membandingkan teks prosedur kompleks 

peserta didik. Pada kenyataannya sekarang, membandingkan teks prosedur 

kompleks masih kurang diminati kebanyakan peserta didik, terutama kelas X 

Otomasi SMK N 2 Kendal. Berdasarkan pengamatan peneliti, kelemahan utama 

peserta didik dalam membandingkan adalah adanya kesesuaian permodelan 

dengan materi yang disajikan guru selama pembelajaran berlangsung. 

Pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming dapat 

dijadikan alternatif yang tepat untuk meningkatkan kemampuan membandingkan 

teks prosedur kompleks peserta didik SMK. Melalui pola pengajaran yang tepat 

dapat menggali potensi dalam diri dan belajar mengemukakan pendapatnya di 

depan umum tanpa malu-malu untuk menumbuhkan kepercayaan diri saat 

menyampaikan hasil diskusi membandingkan teks prosedur kompleks. Kelebihan 

http://www.gurukelas.com/category/metode-mengajar
http://www.gurukelas.com/2012/08/Metode-Brainstorming-Sumbang-saran
http://www.gurukelas.com/2012/08/Metode-Brainstorming-Sumbang-saran
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membandingkan teks prosedur kompleks melalui pola kolaboratif think pair and 

share dengan teknik brainstrorming adalah (1) peserta didik dapat meningkatkan 

membandingkan teks prosedur kompleks, (2) dengan saling berpasangan, peserta 

didik dapat saling menilai mengevaluasi kekurangan sebelum hasil diskusi 

disampaikan di depan kelas, (3) selain itu, peserta didik juga mendapatkan 

pengalaman menyelesaikan masalah membandingkan teks prosedur kompleks. 

Adapun langkah langkah pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks melalui pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstrorming sebagai berikut. 

1) Guru memberikan beberapa contoh teks prosedur kompleks, 

2) Peserta didik diminta untuk memahami isi tiap contoh teks, 

3) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan ciri umum dan ciri khusus yang 

terdapat pada masing masing contoh teks, 

4) Guru memberikan contoh membandingkan teks prosedur kompleks, 

5) Peserta didik mulai berpasangan, 

6) Guru memberikan teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja yang akan 

dibandingkan, 

7) Tiap kelompok mulai membandingkan teks prosedur kompleks setelah 

mendapatkan teks yang diberikan guru, 

8) Masing-masing peserta didik harus memahami teks yang akan dibandingkan, 

9) Peserta didik diminta aktif dalam meberikan pendapat membandingkan teks 

prosedur kompleks, 
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10) Setiap kelompok melakukan pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks secara melalui pola kolaboratif Think Pair and Share dengan teknik 

Brainstrorming, 

11) Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi membandingkan teks di depan 

kelas secara mandiri, 

12) Guru merefleksikan pembelajaran hari itu. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya, pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal belum sesuai yang diharapkan. Peserta didik 

belum terampil membandingkan teks prosedur kompleks dengan optimal. Hal ini 

disebabkan oleh masalah yang timbul dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks. Masalah tersebut adalah antara lain pola pembelajaran yang 

digunakan guru masih kurang sesuai dengan tipe pembelajaran di kelas tersebut. 

Selain itu, peserta didik menganggap bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia 

merupakan pembelajaran yang membosankan dan tidak penting sehingga mereka 

menyepelekan dan kurang berminat mengikuti pelajaran tersebut. 

Beberapa hal yang termasuk dalam kegiatan membandingkan teks 

prosedur kompleks adalah pemahaman isi teks, pelafalan, intonasi, tekanan, dan 

sopan santun. Keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks dalam 

ragam formal peserta didik kelas X otomasi SMK N 2 Kendal diharapkan 

mengalami peningkatan apabila pembelajaran keterampilan membandingkan 
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prosedur kompleks melalui pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstrorming. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengadakan penelitian 

tindakan kelas menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming sebagai upaya mengatasi rendahnya membandingkan teks prosedur 

kompleks. Pembelajaran menggunakan Pola Kolaboratif think pair and share 

dengan teknik brainstorming mendorong peserta didik untuk belajar melalui 

keterlibatan aktif mereka. Peserta didik dilatih untuk mengemukakan, menghargai 

pendapat, dan menampilkan hasil pendapatnya dalam proses diskusi 

membandingkan teks prosedur kompleks. Dengan keterlibatan peserta didik aktif, 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks. Selain itu, dengan pola kolaboratif think 

pair and share tersebut dapat membuat peserta didik lebih aktif dan termotivasi, 

sehingga kejenuhan yang dialami peserta didik saat pembelajaran dapat hilang. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan latar belakang masalah, deskripsi teoritis, dan kerangka berpikir, 

hipotesis dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan proses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks, dan adanya perubahan perilaku spiritual 

dan sosial pada peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal setelah 

mendapatkan pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 2 Kendal pada peserta didik kelas X 

Otomasi. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan kelas tersebut antara lain 

peserta didik kelas X Otomasi masih mengalami kesulitan untuk membandingkan 

teks prosedur kompleks. Hal ini dikarenakan kurangya wawasan yang dimiliki 

peserta didik, peserta didik tidak gemar membaca, sehingga kualitas argumen 

yang disampaikan belum baik dan cenderung tidak percaya diri. 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas. Desain penelitian ini menggunakan minimal 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 

tiga tahap yakni tahap (1) perencanaan, (2) perlakuan, (3) pengamatan, dan (4) 

refleksi. Jika tindakan siklus I nilai Rerata peserta didik belum mencapai target 

yang telah ditentukan, maka dilakukan tindakan siklus II. Secara umum, Kemmis 

dan Taggart (Arikunto 2006:93) menggambarkan alur PTK sebagai berikut. 
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     Siklus 1 

 

 

 

    Siklus 2 

 

Bagan 3.1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

(Kemmis dalam Arikunto 2006:93) 

Berdasarkan bagan di atas, penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu 

siklus I dan sikllus II. Setiap siklus terdiri atas empat tahap yang terdiri atas tahap 

perencanaan, tahap tindakan, pengamatan, serta refleksi. Observasi awal 

dilakukan agar peneliti mengetahui kondisi peserta didik di dalam kelas, 

hambatan yang dialami oleh peserta didik saat mengikuti pembelajaran serta 

penyebab dari permasalahan tersebut. Selain itu, observasi awal bertujuan untuk 

mendekatkan peneliti dengan peserta didik sehingga terbiasa dengan kehadiran 

peneliti. Langkah ini sangat diperlukan sebelum peneliti melaksanakan penelitian 

agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. 

 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus I terdiri atas empat tahap, 

yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi (Kemmis dalam 

Arikunto 2006:93). Keempat tahap tersebut diuraikan sebagai berikut. 

Rencana Awal 

perlakuan 
pengamatan 

Refleksi 

Revisi Perencanaan 

Refleksi 

perlakuan 
pengamatan 
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3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan siklus I dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah 

berdasarkan observasi awal. Pada tahap ini, peneliti berkoordinasi dengan guru 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai waktu pelaksanaan 

penelitian, materi yang diajarkan, model dan metode yang akan digunakan dalam 

pembelajaran, dan rencana penelitian. 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan 

membandingkan teks prosedur kompleks kelas X Otomasi, yaitu (1) menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks, (2) menentukan tayangan video yang digunakan untuk pembelajaran, 

(3) mempersiapkan materi pembelajaran, (4) mempersiapkan topik teks prosedur 

kompleks yang digunakan untuk pembelajaran, (5) menyiapkan strategi, 

pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran, (6) 

mempersiapkan instrumen tes yang berupa unjuk kerja beserta kriterianya, 

pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan pedoman 

dokumentasi, (7) berkoordinasi dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia tentang kegiatan pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. 

 

3.1.1.2 Perlakuan 

Pada tahap perlakuan, peneliti melaksanakan kegiatan yang sudah 

direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tindakan siklus I 
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dilakukan dalam tiga pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Pertemuan pertama, guru melakukan kegiatan pendahuluan dengan cara 

mengondisikan peserta didik agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 

melakukan apersepsi melalui tanya jawab berkaitan dengan konflik yang sering 

terjadi di masyarakat, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan 

penjelasan tentang manfaat menguasai materi pembelajaran, dan menyampaikan 

pokok-pokok materi pembelajaran.  

Kegiatan inti pembelajaran menggunakan pola kolaboratif think pair and 

share dan teknik brainstrorming yang dilakukan pada siklus I, yaitu (1) peserta 

didik diberi stimulus dengan memberikan video yang berkaitan dengan teks 

prosedur kompleks dan teks perintah kerja dengan peduli, (2) peserta didik 

mengamati tayangan video dengan peduli dan tanggung jawab, (3) peserta didik 

mengemukakan pendapat berkaitan dengan tayangan video secara santun, (4) 

peserta didik membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari dua 

peserta didik, (5) peserta didik mencermati penjelasan guru berkaitan dengan 

materi dan tata cara membandingkan kedua teks dengan peduli dan bertanggung 

jawab, (6) tiap kelompok menganalisis struktur teks prosedur kompleks yang 

terdapat pada video secara jujur, (7) tiap kelompok menganalisis struktur teks 

perintah kerja yang terdapat pada video secara jujur (8) peserta didik mencari 

unsur pembanding yang terdapat pada struktur teks prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja berdasarkan tayangan video dengan santun dan peduli, (9) tiap 

kelompok menganalisis kaidah teks prosedur kompleks yang terdapat pada video 
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secara jujur, (10) tiap kelompok menganalisis kaidah teks perintah kerja yang 

terdapat pada video secara jujur, (11) peserta didik mencari unsur pembanding 

yang terdapat pada kaidah teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja 

berdasarkan tayangan video dengan santun dan peduli, (12) peserta didik 

menentukan persamaan dan perbedaan unsur pembanding teks prosedur kompleks 

dan teks perintah kerja dengan jujur, (13) secara berkelompok, peserta didik 

saling bertukar hasil diskusi kelompok lain dan memberikan penilaian secara jujur 

dan tanggung jawab, (14) peserta didik saling menanggapi teks prosedur 

kompleks yang disampaikan oleh masing-masing kelompok dengan saling 

menghargai pendapat teman dengan santun, (15) peserta didik berlatih 

menyimpulkan persamaan dan perbedaan teks prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja secara lisan dengan penuh tanggung jawab. 

Kegiatan penutup pada pertemuan pertama pembelajaran menyampaikan 

teks prosedur kompleks  dilakukan dengan langkah (1) peserta didik bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks, (2) 

peserta didik bersama guru merefleksi aktivitas pembelajaran yang telah 

dilakukan, (3) peserta didik dan guru memberikan umpan balik, (4) guru 

melakukan tindak lanjut kegiatan pembelajaran dengan memberi tugas kepada 

peserta didik untuk melanjutkan penampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks  pada pertemuan berikutnya. 

Pertemuan kedua, guru melakukan kegiatan pendahuluan dengan (1) 

mengondisikan peserta didik agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) 
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melakukan apersepsi melalui tanya jawab berkaitan dengan kegiatan pembelajran 

sebelumnya, (3) menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. 

Kegiatan inti pertemuan kedua merupakan lanjutan dari pembelajaran 

pertemuan pertama. Kegiatan pembelajaran difokuskan pada penampilan peserta 

didik dalam memproduksi teks prosedur kompleks setelah berlatih pada 

pertemuan pertama. Kegiatan inti yang dilakukan meliputi (1) peserta didik 

mencermati penjelasan guru berkaitan dengan cara membuat teks prosedur 

kompleks dengan peduli, (2) peserta didik mengidentifikasi kembali permasalahan 

yang berkaitan dengan topik teks prosedur kompleks secara berkelompok dengan 

jujur dan bertanggung jawab, (3) peserta didik bersama guru menentukan topik 

yang akan digunakan untuk membuat teks prosedur kompleks dengan jujur, (4) 

peserta didik bersama guru mencoba membuat kerangka karangan sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks prosedur kompleks yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dengan penuh tanggung jawab, (5) masing-masing kelompok 

merangkai kerangka karangan menjadi teks prosedur kompleks  dalam dengan 

santun, (6) peserta didik menyampaikan hasil karangan teks prosedur kompleks 

dengan penuh tanggung jawab, (7) peserta didik bersama-sama menyimpulkan 

hasil teks prosedur kompleks yang telah dibuat dengan jujur dan bertanggung 

jawab. 

Kegiatan penutup pertemuan kedua meliputi, (1) peserta didik bersama 

guru menyimpulkan inti pembelajaran menyampaikan teks prosedur kompleks, 

(2) peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari, (3) guru 

melakukan tindak lanjut kegiatan pembelajaran dengan memberi tugas kepada 
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peserta didik untuk melanjutkan penampilan menyampaikan teks prosedur 

kompleks  pada pertemuan berikutnya. 

Pertemuan ketiga, guru melakukan kegiatan pendahuluan dengan (1) 

mengondisikan peserta didik agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) 

melakukan apersepsi melalui tanya jawab berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 

sebelumnya, (3) menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti pertemuan difokuskan pada penampilan peserta didik dalam 

menyampaikan teks prosedur kompleks setelah berlatih pada pertemuan pertama 

dan kedua. Kegiatan inti yang dilakukan meliputi (1) berkaitan dengan cara 

membuat teks prosedur kompleks dengan teliti dan peduli, (2) peserta didik 

menentukan judul berdasarkan topik yang diberikan guru dengan jujur dan 

bertanggung jawab, (3) peserta didik menganalisis kembali permasalahan yang 

berkaitan dengan judul teks prosedur kompleks untuk menjadi kerangka karangan 

secara peduli dan bertanggung jawab, (4) peserta didik mencoba membuat teks 

prosedur kompleks dengan peduli dan tanggung jawab, (5) peserta didik 

menyampaikan teks prosedur kompleks dengan percaya diri dan santun, (6) 

peserta didik saling menanggapi teks prosedur yang disampaikan oleh masing-

masing kelompok dengan santun. (7) peserta didik bersama-sama menilai teman 

yang paling bagus dalam memproduksi teks prosedur secara lisan dengan jujur. 

Kegiatan penutup pertemuan kedua meliputi, (1) peserta didik bersama 

guru menyimpulkan inti pembelajaran menyampaikan teks prosedur kompleks, 

(2) peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari, (3) siswa dan 
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guru melakukan umpan balik, (4) siswa dan guru merencanakan tindak lanjut 

pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

 

3.1.1.3 Pengamatan 

Pengamatan adalah kegiatan mengamati aktivitas dan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan ini digunakan untuk 

mengungkapkan segala peristiwa yang berkaitan dengan pembelajaran, baik 

aktivitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran maupun respon peserta 

didik terhadap pembelajaran. Observasi dilakukan dengan bantuan guru kelas dan 

teman sejawat. Pengambilan data dilakukan melalui tes, lembar observasi, 

wawancara, jurnal guru dan peserta didik, dan dokumentasi. 

Pengambilan data tes digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik dalam menyerap materi yang telah diberikan dan keterampilan 

menyampaikan teks prosedur kompleks. Kegiatan yang dilakukan berupa tes 

unjuk kerja peserta didik dalam menyampaikan teks prosedur kompleks. 

Pengambilan data melalui observasi, wawancara, jurnal guru dan peserta didik, 

dan dokumentasi digunakan untuk melihat perilaku peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Data 

tersebut diperoleh melalui (1) lembar observasi peserta didik untuk mengamati 

perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas, (2) 

wawancara dengan perwakilan peserta didik yang memperoleh nilai tinggi, 

sedang, dan rendah untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan, (3) jurnal guru dan peserta didik untuk 
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mencatat kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang berlangsung, 

(4) dokumentasi foto dan video yang digunakan sebagai laporan gambar dan 

video rekaman aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 

3.1.1.4 Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti menganalisis hasil tes, hasil observasi, hasil 

wawancara, hasil jurnal guru dan peserta didik, hasil dokumentasi peserta didik 

pada siklus I. Jika hasil tes tersebut belum memenuhi target yang sudah 

ditentukan maka perlu dilakukan perbaikan tindakan pada siklus II dengan 

alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada siklus I. Kelebihan yang terdapat 

pada siklus I dipertahankan dan lebih ditingkatkan pada siklus II sehingga 

diperoleh hasil yang baik pada siklus II.  

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. 

Tindakan pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi 

pada siklus I agar hasil pembelajaran meningkat dan mencapai target yang telah 

ditentukan. Seperti pada siklus I, prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus II 

terdiri atas tahap (1) perencanaan, (2) perlakuan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. 

Empat tahapan dalam siklus II dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Setelah dilakukan refleksi pada siklus I diketahui kekurangan yang ada 

pada proses pembelajaran siklus I. Berdasarkan kekurangan yang ada, dilakukan 
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perbaikan dalam menyusun perencanaan pada siklus II. Perbaikan pada siklus I 

meliputi (1) perbaikan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

menyampaikan teks prosedur kompleks, (2) menentukan tayangan video yang 

digunakan untuk pembelajaran, (3) menyiapkan materi pembelajaran, (4) 

menyiapkan topik teks prosedur kompleks yang digunakan untuk pembelajaran, 

(5) menyiapkan pola dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran, (6) 

menyiapkan instrumen tes yang berupa unjuk kerja beserta kriterianya, pedoman 

observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan pedoman dokumentasi, (7) 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tentang 

kegiatan pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks. 

Rencana disusun semaksimal mungkin sebagai upaya penyempurnaan dan 

perbaikan atas rencana sebelumnya. Perbaikan rencana ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran menyampaikan teks prosedur kompleks. 

 

3.1.2.2 Perlakuan 

Perlakuan siklus II merupakan perbaikan langkah pembelajaran dari 

perlakuan siklus I. Langkah pembelajaran yang dilakukan pada siklus II sama 

dengan perlakuan siklus I dengan beberapa perbaikan agar pembelajaran lebih 

efektif dan hasil pembelajaran meningkat. 

 

3.1.2.3 Pengamatan 

Pengamatan adalah kegiatan mengamati aktivitas dan perilaku peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini digunakan untuk 
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mengungkapkan segala peristiwa yang berkaitan dengan pembelajaran, baik 

aktivitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran maupun respon peserta 

didik terhadap pembelajaran. Observasi dilakukan dengan bantuan guru kelas dan 

teman sejawat. Pengambilan data dilakukan melalui tes, lembar observasi, 

wawancara, jurnal guru dan peserta didik, dan dokumentasi. 

Pengambilan data tes digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik dalam menyerap materi yang telah diberikan dan keterampilan 

menyampaikan teks prosedur kompleks. Kegiatan yang dilakukan berupa tes 

unjuk kerja peserta didik dalam menyampaikan teks prosedur kompleks. 

Pengambilan data melalui observasi, wawancara, jurnal guru dan peserta didik, 

dan dokumentasi digunakan untuk melihat perilaku peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Data 

tersebut diperoleh melalui (1) lembar observasi peserta didik untuk mengamati 

perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas, (2) 

wawancara dengan perwakilan peserta didik yang memperoleh nilai tinggi, 

sedang, dan rendah untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan, (3) jurnal guru dan peserta didik untuk 

mencatat kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang berlangsung, 

(4) dokumentasi foto dan video yang digunakan sebagai laporan gambar dan 

video rekaman aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung.  
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3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi siklus II dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks. Refleksi siklus II juga dilakukan untuk 

mengetahui keberhasilan pelaksanaan perbaikan tindakan siklus I. Refleksi 

dilakukan dengan menganalisis hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, hasil 

jurnal guru dan peserta didik, dan hasil dokumentasi yang dilakukan pada siklus 

II. 

Refleksi siklus II digunakan untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang 

telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Kemajuan yang dicapai, 

yaitu peningkatan keterampilan menyampaikan teks prosedur kompleks dan 

perubahan perilaku peserta didik dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku 

yang lebih baik serta antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang meningkat.  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan membandingkan teks prosedur 

komplek secara lisan pada peserta didik Kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal. 

Peserta didik kelas X otomasi berjumlah 32 anak, terdiri atas 28 lak-laki dan 4 

perempuan. Dipilihnya Kelas tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa membandingkan 

teks prosedur kompleks kurang memuaskan dan cenderung lebih 

rendahdibandingkan dengan dengan kelas lain.  
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Pemilihan kelas tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut (1) 

sesuai kurikulum 2013, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMA/MA dan 

SMK, salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik kelas X 

adalah mampu membandingkan teks prosedur kompleks baik lisan maupun 

tulisan, (2) berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, peserta didik kelas X Otomasi memiliki keterampilan berbicara yang 

relatif rendah. 

  

3.3 Variable Penelitian 

Variable penelitian ini terdiri atas variabel membandingkan teks prosedur 

kompleks, variabel pola think pair and share, dan variabel teknik brainstorming. 

Penjelasan variabel penelitian sebagai berikut. 

 

3.3.1 Variabel Membandingkan Teks Prosedur Kompleks  

Membandingkan teks prosedur komplek merupakan keterampilan menilai 

dua teks prosedur yang memiliki persamaan dan perbedaan untuk dibandingkan. 

Dalam membandingkan teks prosedur kompleks diharapkan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang santun dan etika yang baik. 

 

3.3.2 Variabel Pola Kolaboratif Think Pair and Share   

Think pair and share dalam kurikulum 2013 merupakan suatu pola 

pembelajaran alternatif guna mendukung penerapan model pembelajaran. Pola ini 

memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan berbicara. Penerapan 
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pola kolaboratif think pair and share memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam berpikir, berpendapat, dan 

bersikap. 

 

3.3.3 Variabel Teknik Brainstorming 

Penelitian ini menggunakan teknik brainstorming untuk membandingkan 

teks prosedur kompleks. Teknik brainstorming ini melatih peserta didik untuk 

berpikir kritis berdasaarkan permasalahan yanag muncul dalam membandingkan 

dua teks prosedur yang dinilai. Selai itu juga melatih peserta didik untuk berani 

memaparkan pendapat disertai dengan alasan dan bukti yanag mendukung 

pendapat yang disampaikan. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator 

kuantitatif dan indikator kualitatif. 

 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Pada indikator kuantitatif data diperoleh dari tes unjuk kerja. Keterampilan 

membandingkan teks prosedur kompleks peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 

Kendal dinyatakan meningkat setelah mengikuti pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola think pair and share dengan teknik 

brainstrorming jika nilai rerata kelas X Otomasi mencapai 75 atau lebih. Target 

nilai ketuntasan penelitian disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 
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(KKM) yang telah ditetapkan sekolah yaitu 75. Peserta didik yang memperoleh 

nilai minimal 75 dinyatakan tuntas, sedangkan peserta didik yang belum mencapai 

nilai 75 dinyatakan belum tuntas. 

 

3.4.2 Indikator Kualitatif 

Indikator kualitatif penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, 

wawancara, jurnal guru dan peserta didik, dan dokumentasi. Indikator kualitatif 

penelitian ini mencakup proses pembelajaran dan perubahan perilaku peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks. 

Hasil data kualitatif yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan model think pair and 

share dengan teknik brainstorming adalah (1) peserta didik menampakkan 

perilaku jujur, (2) peserta didik menampakkan perilaku peduli, (3) peserta didik 

menampakkan perilaku tanggung jawab, (4) peserta didik menampakkan perilaku 

santun, (5) peserta didik menampakkan perilaku teliti, (6) peserta didik 

menampakkan perilaku percaya diri, (7) peserta didik menampakkan perilaku 

tertib, (8) peserta didik menampakkan perilaku kerja sama, (9) peserta didik 

menampakkan perilaku kritis, dan (10) peserta didik menampakkan perilaku 

apresiatif. 

Setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyampaikan teks prosedur 

kompleks menggunakan model think pair and share dengan teknik 

Brainstorming, peserta didik diharapkan memiliki nilai karakter, seperti jujur, 
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peduli, tanggung jawab, dan santun. Nilai karakter yang diharapkan tersebut dapat 

dilihat melalui perilaku positif yang ditunjukkan peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung. Perilaku positif peserta didik tersebut, yaitu (1) 

antusias bertanya ketika menemukan kesulitan, (2) berani menjawab pertanyaan 

dari guru dan peserta didik lain, (3) berani berpendapat secara jujur saat diskusi, 

(4) menanggapi atau mengapresiasi pendapat teman, (5) mempersiapkan diri 

dengan baik untuk mengikuti pembelajaran, (6) memperhatikan penjelasan guru, 

dan (7) berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membandingkan teks prosedur 

kompleks. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan instrumen tes, pedoman observasi, pedoman 

wawancara, pedoman jurnal guru dan peserta didik, dan pedoman dokumentasi 

untuk pengambilan data. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Untuk mengetahui kemampuan membandingkan teks prosedur kompleks oleh 

peserta didik, diperlukan adanya alat ukur yang berupa tes perbuatan. Instrumen 

tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan peserta didik dalam mencapai 

kompetensi dasar membandingkan teks prosedur kompleks baik secara lisan 

maupun tulisan. Tes unjuk kerja digunakan dalam penelitian ini karena 

keterampilan yang dinilai merupakan keterampilan berbicara. Penampilan peserta 

didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks dinilai berdasarkan aspek 
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penilaian membandingkan teks prosedur kompleks, yaitu, struktur teks prosedur 

kompleks, kaidah teks prosedur kompleks, struktur teks perintah kerja, kaidah 

teks perintah kerja, persamaan, dan perbedaan. Kriteria penilaian pada tiap aspek 

tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

No. Aspek Skor Kriteria Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Struktur teks 

prosedur 

kompleks 

4 Menyebutkan 4 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

Baik 

3 Menyebutkan 3 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Baik 

2 Menyebutkan 2 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Cukup 

1 Menyebutkan 1 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Kurang 

2. Kaidah teks 

prosedur 

kompleks 

4 Menyebutkan 6 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

Baik 

3 Menyebutkan 5 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Baik 

2 Menyebutkan 4 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1-3 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

Kurang 
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setiap teks dan benar 

3. Struktur teks 

perintah kerja 

4 Menyebutkan 4 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Sangat 

Baik 

3 Menyebutkan 3 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Baik 

2 Menyebutkan 2 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Cukup 

1 Menyebutkan 1 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Kurang 

4. Kaidah teks 

perintah kerja 

4 Menyebutkan 6 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Sangat 

baik 

3 Menyebutkan 5 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Baik  

2 Menyebutkan 4 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1-3 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Kurang 

 

5. Persamaan teks 

prosedur 

kompleks dan 

teks perintah 

kerja 

4 Menyebutkan 7-8 persamaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

baik 

3 Menyebutkan 5-6 persamaan 

teks perintah kerja pada 

Baik  
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setiap teks dan benar 

2 Menyebutkan 3-4 persamaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1-2 persamaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Kurang 

 

6. Perbedaan teks 

prosedur 

kompleks dan 

teks perintah 

kerja 

4 Menyebutkan 4 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

baik 

3 Menyebutkan 3 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Baik  

2 Menyebutkan 2 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Kurang 

 

Pemberian nilai untuk setiap aspek penilaian membandingkan teks 

prosedur kompleks dilakukan dengan memberi skor penilaian pada tabel 3.2 

berikut ini. 

Tabel 3.2 Rubrik Penilaian Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

No. Nama 

Skor Aspek yang 

Dinilai 
Jumlah 

Skor 

Nilai 

Konversi 
Predikat 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1.           

2.           

3.           

4.           

dst.           
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3.5.2 Pedoman Pengamatan/Observasi 

Pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

perilaku peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. Aspek yang diamati meliputi sikap spiritual dan sikap social.  

Sikap spiritual meliputi aspek (1) menggunakan bahasa yang baik dan 

benar selama membuka dan menutup kegiatan pembelajaran, (2) aktif 

menggunakan bahasa Indonesia saat melaksanakan kegiatan tanya jawab baik 

dengan guru maupun teman sejawat.  

Pengamatan sikap dapat dilakukan dengan mengacu pada tabel 3.3 berikut 

ini. 

Tabel 3.3 Pedoman Pengamatan/Observasi Sikap Spiritual 

No Kegiatan Peserta didik Skor Kriteria Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. menggunakan bahasa 

yang baik dan benar 

selama membuka dan 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

4 selalu menggunakan bahasa 

yang baik dan benar selama 

membuka dan menutup 

kegiatan pembelajaran 

Sangat 

Baik  

3 sering menggunakan bahasa 

yang baik dan benar selama 

membuka dan menutup 

kegiatan pembelajaran 

Baik  

2 kadang-kadang 

menggunakan bahasa yang 

baik dan benar selama 

membuka dan menutup 

kegiatan pembelajaran 

Cukup  

1 tidak pernah menggunakan 

bahasa yang baik dan benar 

Kurang  
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selama membuka dan 

menutup kegiatan 

pembelajaran 

2. aktif menggunakan 

bahasa Indonesia saat 

melaksanakan kegiatan 

tanya jawab baik dengan 

guru maupun teman 

sejawat. 

4 selalu aktif menggunakan 

bahasa Indonesia saat 

melaksanakan kegiatan 

tanya jawab baik dengan 

guru maupun teman 

sejawat. 

Sangat 

Baik 

3 sering aktif menggunakan 

bahasa Indonesia saat 

melaksanakan kegiatan 

tanya jawab baik dengan 

guru maupun teman 

sejawat. 

Baik 

2 kadang-kadang aktif 

menggunakan bahasa 

Indonesia saat 

melaksanakan kegiatan 

tanya jawab baik dengan 

guru maupun teman 

sejawat. 

Cukup 

1 tidak pernah aktif 

menggunakan bahasa 

Indonesia saat 

melaksanakan kegiatan 

tanya jawab baik dengan 

guru maupun teman 

sejawat. 

Kurang 
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Pemberian nilai untuk setiap aspek sikap religius peserta didik ketika 

mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks dilakukan 

dengan memberi skor penilaian pada tabel 3.4 berikut ini.  

Tabel 3.4 Rubrik Penilaian Sikap 

No Responden 
Skor Sikap Religius Jml 

skor 
Nilai Predikat 

Berdoa Tanya jawab 

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) 

1       

2       

3       

4       

Dst       

Sikap sosial meliputi aspek (1) sikap peduli ketika mencermati tayangan 

video, (2) sikap jujur ketika menentukan struktur, kaidah, dan isi teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja, (3) sikap tanggung jawab ketika mencermati 

kembali struktur teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja yang telah 

dibandingkan, (4) sikap santun ketika berlatih membandingkan teks prosedur 

kompleks yang telah dibandingkan. 

Pengamatan sikap dapat dilakukan dengan mengacu pada tabel 3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5 Pedoman Pengamatan/Observasi Sikap Sosial 

No Kegiatan Peserta didik Skor Kriteria Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Peserta didik ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan 

teks perintah kerja 

dengan jujur 

4 selalu bersikap jujur  ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Sangat 

Baik  

3 sering bersikap jujur ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

Baik  
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prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

2 kadang-kadang jujur ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Cukup  

1 tidak pernah jujur ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Kurang  

2. Peserta didik berlatih 

membandingkan teks 

prosedur kompleks 

dengan santun  

4 selalu bersikap santun 

ketika berlatih 

membandingkan teks 

prosedur kompleks  

Sangat 

Baik 

3 sering bersikap santun 

ketika berlatih 

membandingkan teks 

prosedur kompleks 

Baik 

2 kadang-kadang santun 

ketika berlatih 

membandingkan teks 

prosedur kompleks 

Cukup 

1 tidak pernah santun ketika 

berlatih membandingkan 

teks prosedur kompleks 

Kurang 

3. Peserta didik mencari 

unsur pembanding 

struktur dan kaidah teks 

4 selalu bersikap peduli 

ketika mencari unsur 

pembanding struktur dan 

Sangat 

Baik 
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prosedur kompleks yang 

telah dibandingkan 

dengan peduli 

kaidah teks prosedur 

kompleks 

3 sering bersikap peduli 

ketika mencari unsur 

pembanding struktur dan 

kaidah teks prosedur 

kompleks 

Baik  

2 kadang-kadang peduli 

ketika mencari unsur 

pembanding struktur dan 

kaidah teks prosedur 

kompleks 

Cukup  

1 tidak pernah peduli ketika 

mencari unsur pembanding 

struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks 

Kurang 

4. Peserta didik 

mencermati penjelasan 

guru tentang 

membandingkan teks 

dengan bertanggung 

jawab  

4 selalu bersikap tanggung 

jawab ketika mencermati 

penjelasan tentang 

membandingkan teks 

Sangat 

Baik 

3 sering bersikap tanggung 

jawab ketika mencermati 

penjelasan tentang 

membandingkan teks 

Baik  

2 kadang-kadang tanggung 

jawab ketika mencermati 

penjelasan tentang 

membandingkan teks 

Cukup 

1 tidak pernah tanggung 

jawab ketika mencermati 

Kurang 
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penjelasan tentang 

membandingkan teks 

 

Pemberian nilai untuk setiap aspek sikap sosial peserta didik ketika 

mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks dilakukan 

dengan memberi skor penilaian pada tabel 3.6 berikut ini.  

Tabel 3.6 Rubrik Penilaian Sikap Sosial 

No Responden 

Skor untuk Sikap 
Jml 

skor 
Nilai Predikat 

Jujur Santun Peduli 
Tanggung 

jawab 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

3         

4         

5         

Dst         

 

3.5.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

peserta didik untuk mengungkapkan (1) minat peserta didik terhadap 

pembelajaran, (2) perasaan peserta didik terhadap pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share 

dengan teknik brainstorming, (3) pendapat peserta didik tentang pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks yang telah berlangsung, (4) kesulitan 

dan kemudahan yang dirasakan peserta didik selama mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming, dan (5) saran yang dapat diberikan 
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peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. 

 

3.5.4 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang ditulis guru dan peserta didik setelah 

melaksanakan pembelajaran. Jurnal guru memuat informasi tentang pendapat guru 

mengenai (1) suasana pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming, (2) respon peserta didik terhadap tayangan video yang digunakan, 

(3) respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, (4) kepercayaan diri 

peserta didik saat tampil membandingkan teks prosedur kompleks, dan (5) pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

Jurnal peserta didik memuat informasi tentang (1) perasaan peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks, (2) 

kesulitan yang dialami peserta didik dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks, (3) tanggapan peserta didik mengenai pola kolaboratif think pair and 

share dengan teknik brainstorming yang digunakan dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks, (4) kesan peserta didik terhadap gaya 

mengajar guru, dan (5) saran untuk pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming. 
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3.5.5 Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas 

ini berupa video rekaman dan foto. Pengambilan data dengan video rekaman dan 

foto ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara audiovisual dan visual 

tentang pembelajaran yang dilakukan. Dokumentasi juga memiliki fungsi untuk 

menjelaskan keruntutan sebuah proses penelitian dari awal sampai akhir, sehingga 

penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Dokumentasi kegiatan berisi 

sejumlah video rekaman aktivitas dan foto pembelajaran peserta didik dari awal 

sampai akhir. Pengambilan dokumentasi untuk penelitian ini, peneliti dibantu oleh 

seorang teman dengan kondisi peserta didik maupun peneliti dengan sewajarnya 

tidak dibuat-buat, sehingga pengambilan dokumentasi dapat terlaksana dengan 

baik. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik tes, teknik pengamatan/ 

observasi, teknik wawancara, teknik jurnal dan teknik jurnal. Secara rinci 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Tes adalah bentuk soal atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik baik perorangan maupun kelompok sehingga menghasilkan perilaku atau 

prestasi peserta didik tersebut. Tes dilaksanakan sebanyak siklus yang digunakan 
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oleh peneliti. Bentuk tes yang digunakan adalah tes unjuk kerja, yaitu tes 

membandingkan teks prosedur kompleks.  

 

3.6.2 Teknik Pengamatan/Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati aktivitas dan 

perilaku peserta didik untuk mengetahui (1) sikap peduli ketika mencermati judul 

teks, (2) sikap jujur ketika menganalisis dan menentukan karakteristik teks 

prosedur kompleks, (3) sikap tanggung jawab ketika mencermati kembali struktur 

teks prosedur kompleks dengan menggunakan pola kolaboratif think pair and 

share dan mencermati teknik brainstorming, (4) sikap santun ketika berlatih 

membandingkan teks prosedur kompleks. 

Observasi dilaksanakan oleh peneliti dengan bantuan guru kelas. Observasi 

dilakukan dengan cara: (1) menyiapkan lembar observasi yang berisi apek-aspek 

mengenai perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung, (2) 

melaksanakan pengamatan selama proses penelitian berlangsung yaitu dari awal 

hingga berakhirnya proses pembelajaran, (3) mencatat hasil observasi dengan 

mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan, dan (4) menganalisis hasil 

observasi dalam bentuk persentase kemudian dideskripsikan. 

 

3.6.3 Teknik Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan peserta 

didik. Peserta didik yang menjadi narasumber merupakan perwakilan peserta 

didik yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah dalam pembelajaran 
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membandingkan teks prosedur kompleks. Pertanyaan yang diajukan didasarkan 

pada lembar wawancara yang telah disiapkan peneliti sebelumnya. 

 

3.6.4 Teknik Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang ditulis guru dan peserta didik setelah 

melaksanakan pembelajaran. Jurnal guru memuat informasi tentang pendapat guru 

mengenai (1) suasana pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks  menggunakan pola kolaboratif Think Pair and Share melalui teknik 

Brainstorming, (2) respon peserta didik terhadap tayangan video yang digunakan, 

(3) respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, (4) kepercayaan diri 

peserta didik saat tampil membandingkan teks prosedur kompleks, dan (5) pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

Jurnal peserta didik memuat informasi tentang (1) perasaan peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks, (2) 

kesulitan yang dialami peserta didik dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks, (3) tanggapan peserta didik mengenai pola kolaboratif think pair and 

share dengan teknik brainstorming yang digunakan dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks, (4) kesan peserta didik terhadap gaya 

mengajar guru, dan (5) saran untuk pembelajaran keterampilan membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share 

dengan teknik brainstorming. 
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3.6.5 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan video. Foto dan video 

yang diambil berupa aktivitas-aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran 

keterampilan menyampaikan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

koboratif think pair and sharedengan teknik brainstorming berlangsung. Foto 

digunakan sebagai bukti visual aktivitas peserta didik ketika melaksanakan proses 

pembelajaran menyampaikan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

koboratif think pair and sharedengan teknik brainstorming. Foto-foto tersebut 

kemudian dijelaskan secara dekriptif berdasarkan kondisi yang ada pada saat foto 

itu diambil. Video digunakan sebagai bukti audiovisual aktivitas peserta didik 

ketika membandingkan teks prosedur kompleks di depan kelas. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah hasil kualitatif dan kuantitatif. 

Berikut penjabaran mengenai teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. 

 

3.7.1 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

perubahan perilaku peserta didik selama pengajaran diskusi menggunakan model 

pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming, dengan 

mengacu pada data nontes yang berupa observasi, wawancara, jurnal guru dan 

peserta didik, dan dokumentasi kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek-

aspek yang diteliti. 
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Hal ini dapat dijadikan pedoman bagi peneliti untuk melakukan wawancara 

kepada peserta didik yang mendapat nilai baik dan peserta didik yang mendapat 

nilai kurang baik. Hasil wawancara dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. Selain itu, hasil 

wawancara juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. 

 

3.7.2 Teknik Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

kuantitatif yaitu, tes unjuk kerja, tes tertulis, dan tes pengamatan yang dilakukan. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif Think Pair and Share dengan teknik Brainstorming melalui siklus I 

dan II.  

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks siklus I dan 

siklus II. Analisis data secara kuantitatif dihitung dengan cara persentase 

melalui langkah-langkah berikut. 

1) Menghitung nilai masing-masing aspek 

2) Merekap nilai yang telah diperoleh peserta didik 

3) Menghitung nilai rerata peserta didik 
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4) Menghitung persentase nilai 

Setelah mengetahui skor yang ada maka dapat diperoleh nilai akhir. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai akhir membandingkan teks 

prosedur kompleks adalah sebagai berikut. 

Nilai Akhir = Σ skor x bobot 

Untuk mengetahui nilai rerata kelas dengan menggunakan penilaian 

rentang nilai maka menggunakan rumus berikut. 

 

Perolehan nilai keterampilan, pengetahuan, dan pengamatan masing-

masing peserta didik pada setiap akhir siklus dijumlahkan, kemudian jumlah 

tersebut dihitung persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

= Nilai dalam persentase 

= Nilai kumulatif 

R = Jumlah responden 

Hasil penilaian keterampilan, pengetahuan, dan pengamatan pada 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks yang diperoleh dari siklus 

I dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari siklus II, sehingga dapat 

diketahui peningkatan membandingkan teks prosedur kompleks peserta didik 

kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Pembelajaran dilakukan dalam enam kali pertemuan. Enam kali 

pertemuan tersebut terdiri atas tiga kali pertemuan dengan porsi dua kali 

pertemuan aspek pengetahuan dan satu kali pertemuan aspek keterampilan pada 

siklus I dan siklus II. Hasil pertemuan siklus I dan siklus II terdiri atas hasil tes 

dan nontes. Hasil tes dan nontes tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi. Hasil tes siklus I merupakan hasil tes pengetahuan 

membandingkan teks prosedur kompleks untuk mengetahui kondisi awal peserta 

didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. Hasil tes siklus II 

merupakan perbaikan tes pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming 

pada peserta didik. Hasil tes siklus I dan siklus II tersebut diuraikan dalam bentuk 

data kuantitatif. Adapun hasil nontes pada siklus I dan siklus II yang berupa hasil 

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

deskriptif. 

 

 

 



79 
 

 

 

4.1.1 Prasiklus 

 Data prasiklus pembelajaran teks prosedur kompleks terdiri atas perolehan 

nilai hasil belajar peserta didik, nilai sikap religius, dan sikap sosial peserta didik 

kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal sebelum menggunakan pola think pair and 

share dan teknik brainstorming. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil 

observasi peneliti terhadap guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia 

ketika melaksanakan pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks.  

 

4.1.1.1 Hasil Penilaian Sikap Religius Peserta Didik pada Pembelajaran 

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Prasiklus 

Penilaian sikap religius peserta didik pada proses prasiklus pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks pada dasarnya sudah sangat baik. 

Sebagian besar peserta didik sudah memiliki sikap religius yang baik yaitu telah 

menggunakan bahasa Indonesia selama membuka dan menutup pelajaran, serta 

saat melaksanakan kegiatan Tanya jawab selama kegiatan pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks berlangsung. Meskipun demikian, sikap 

tersebut masih perlu ditingkatkan lagi sehingga kegiatan pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menjadi semakin optimal. Berikut ini 

perolehan sikap religius selama prasiklus pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks. 
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Tabel 4.1 Perilaku Religius Peserta didik dalam Mengikuti Pembelajaran 

Teks Prosedur Kompleks Prasiklus 

No. Aspek Observasi Frekuensi % 
Target 

Ketuntasan 

1. 

menggunakan bahasa 

Indonesia selama 

membuka dan menutup 

pelajaran,  

29 87% 80% 

2. 

Menggunakan bahasa 

Indonesia ketika 

melaksanakan kegiatan 

Tanya jawab selama 

kegiatan pembelajaran 

membandingkan teks 

prosedur kompleks 

berlangsung 

20 59% 80% 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.1, sikap religius peserta didik 

sudah mencapai 87% dengan frekuensi 29 peserta didik saat kegiatan membuka 

dan menutup kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, saat melaksanakan kegiatan 

Tanya jawab baik peserta didik kepada guru maupun kepada teman sejawat, masih 

dirasa kurang yakni hanya sebanyak 20 peserta idik dengan prosentase 59%. 

Dengan demikian, maka perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut untuk 

menemukan faktor yang memengaruhi kurangnya nilai sikap religius 

membandingkan teks prosedur kompleks. Penggunaan pola kolaboratif think pair 

and share dan teknik brainstorming diharapkan mampu memberi solusi terhadap 

kendala yang dialami oleh peserta didik dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks. 
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4.1.1.2 Hasil Penilaian Sikap Sosial Peserta Didik pada Pembelajaran 

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Prasiklus 

Penilaian sikap sosial peserta didik pada proses prasiklus pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks pada dasarnya sudah baik. Sebagian 

besar peserta didik sudah memiliki sikap sosial yang baik. Meskipun demikian, 

sikap tersebut masih perlu ditingkatkan lagi sehingga kegiatan pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menjadi semakin optimal. Berikut ini 

perolehan sikap sosial selama prasiklus pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks. 

Tabel 4.2 Perilaku Sosial Peserta didik dalam Mengikuti Pembelajaran 

Prasiklus 

No. Aspek Observasi Frekuensi % 
Target 

Ketuntasan 

1. Santun 29 87% 80% 

2. Jujur  28 85% 80% 

3. Tanggung jawab 30 89% 80% 

4. Disiplin  30 89% 80% 

 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.2, sikap santun peserta didik 

sudah mencapai 87% dengan frekuensi 29 peserta didik. Sikap jujur hanya 85% 

dengan frekuensi peserta didik berjumlah 28. Selain itu, sikap tanggung jawab dan 

disiplin menunjukkan prosentase yang lebih baik dibandingkan dengan yanglainy, 

yaitu 89% dengan frekuensi sebanyak 30 peserta didik. Dengan demikian, maka 

perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut untuk menemukan faktor yang 

memengaruhi kurangnya nilai perolehan membandingkan teks prosedur 

kompleks. Penggunaan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 
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brainstorming diharapkan mampu memberi solusi terhadap kendala yang dialami 

oleh peserta didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks. 

 

4.1.1.3 Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Prasiklus 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, hasil perolehan tes 

pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks prasiklus peserta didik 

kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut.  

Tabel 4.3 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Prasiklus 

No Rentang  Kategori  F % Rerata Ketuntasan 

1. 86-100 Sangat Baik 0 0 =Jumlah Nilai 

  Jumlah Siswa 

=2336 

     34 

= 68,7 

(Sangat kurang) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 13 x 100 

   34 

= 38 % 

2. 75-85 Baik 13 38 

3. 61-74 Cukup 9 26 

4. 51-60 Kurang 12 36 

5.  0-50  Sangat 

kurang 

0 0 

Jumlah 34 100 

  

Berdasarkan tabel 4.3, jumlah peserta didik yang tuntas pada tes 

membandingkan teks prosedur kompleks pada proses prasiklus hanya 13 peserta 

didik dengan kategori baik (75-85). 9 peserta didik berada pada kategori cukup 

(61-74), sedangkan 12 peserta didik berada pada kategori kurang (51-60). 

Meskipun masih ada peserta didik yang tuntas, tetapi tidak ada peserta didik yang 

masuk dalam kategori sangat baik (86-100). Hasil tersebut sangat jauh dari target 

ketuntasan minimal sehingga sangat perlu untuk ditingkatkan. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming dilaksanakan tiga 
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kali pertemuan dalam siklus I. Pertemuan pertama digunakan sebagai tahap 

latihan, sedangkan pertemuan kedua digunakan sebagai tahap evaluasi. 

Kemudian, pada pertemuan ketiga digunakan sebagai latihan kompetensi 

keterampilan. Pada pertemuan pertama, peserta didik berlatih menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengean teknik brainstorming untuk 

membandingkan teks prosedur kompleks. Dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks teks ini, peserta didik menyelesaikan beberapa tantangan dalam 

pengetahuan berupa menemukan struktur dan kaidah teks pertama dan kedua, 

menemukan persamaan dan perbedaan teks pertama dan kedua, dan 

menyimpulkan teks berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada 

kedua teks. Peserta didik juga dituntut memiliki pengetahuan yang baik mengenai 

teks prosedur kompleks. Interpretasi teks prosedur kompleks ke dalam tabel 

berfungsi sebagai tolok ukur pemahaman peserta didik terhadap struktur dan 

kaidah teks prosedur kompleks. Setelah latihan pada pertemuan pertama, peserta 

didik melaksanakan evaluasi pada pertemuan kedua dengan langkah yang sama 

dengan pertemuan pertama. Akan tetapi, materi evaluasi berbeda dengan dengan 

latihan. 

Pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

think pair and share dengan teknik brainstorming pada siklus I ini adalah 

tindakan awal penelitian. Tindakan pada siklus I ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan sikap religius, sikap sosial, dan pengetahuan peserta didik dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks. Tindakan dalam siklus ini juga 

berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami dalam pembelajaran 
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membandingkan teks prosedur kompleks sebelumnya. Hasil pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks pada siklus I 

ini diperoleh dari data tes dan nontes. Data tes diperoleh dari tes tertulis dalam 

bentuk uraian yang dikerjakan peserta didik setelah membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan 

teknik brainstorming. Data nontes diperoleh dari hasil observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi.  

 

4.1.2.1 Proses dan Hasil Pembelajaran Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share 

dengan Teknik Brainstorming Siklus I 

Proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming 

pada siklus I dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah disusun. Pembelajaran dilakukan dalam tiga pertemuan yang masing-masing 

terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Proses 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming pada pertemuan 

pertama dan kedua diuraikan berikut ini. 

 

4.1.2.1.1 Proses Pembelajaran Siklus I Pertemuan Pertama 

 Kegiatan pendahuluan yang dilakukan pada pertemuan pertama, yaitu 

peserta didik (1) menjawab sapaan guru, berdoa, dan mengkondisikan diri siap 
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belajar, (2) menyimak tujuan pembelajaran dan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran. Kegiatan tersebut berlangsung cukup baik dan 

kondusif di ruang kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal. Ketika pembelajaran 

hendak dimulai salah satu peserta didik mempuyai inisiatif untuk memimpin 

menyiapkan tema-temannya berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga 

ketika guru memberikan apersepsi mengenai tujuan pembelajaran dan penjelasan 

tentang manfaat materi pembelajaran peserta didik dapat menyimak dengan baik. 

Kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti dengan menerapkan pola 

kolaboratif think pair and share. Tahapan menerapkan pola kolaboratif think pair 

and share meliputi tahap (1) think (berpikir), (2) Pairing (berpasangan), dan (3) 

Sharing (berbagi). Sesuai dengan kurikulum 2013, pola kolaboratif think pair and 

share ini juga dikolaborasikan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach 

yang meliputi lima kegiatan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  

Kegiatan inti pertemuan pertama merupakan pemberian tindakan 

pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming.  

Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan pertama, yaitu 

pemberian stimulus (think) kepada peserta didik dengan membentuk kelompok 

yang terdiri atas dua peserta didik dengan tertib, kemudian peserta didik 

mengamati dua contoh teks prosedur kompleks berjudul “Cara Memperpanjang 

SIM C yang Sudah Habis Masa Berlakunya” dan “Cara Mengurus E-KTP yang 
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Hilang” dengan teliti. Kegiatan ini untuk membiasakan peserta didik berani 

berpendapat pada proses pembelajaran. 

Peserta didik melaksanakan tahap mengamati dengan cukup baik. Peserta 

didik cukup kritis dalam mengamati contoh prosedur kompleks tersebut. Kegiatan 

inti berikutnya peserta didik mengamati isi, struktur dan kaidah yang terdapat 

pada contoh teks prosedur kompleks berjudul “Cara Memperpanjang SIM C yang 

Sudah Habis Masa Berlakunya” dan “Cara Mengurus E-KTP yang Hilang” 

mengerjakan Lembar Kerja 1. Pada tahap think (berpikir), peserta didik berdiskusi 

mengidentifikasi karakteristik teks prosedur kompleks sesuai Lembar Kerja 1. 

Peserta didik terlihat cukup antusias, saksama, dan bekerja sama dalam kelompok 

ketika mengerjakan Lembar Kerja 1. Kemudian pada tahap pairing (berpasangan) 

peserta didik berdiskusi dengan pasangan untuk menentukan isi, struktur, kaidah 

yang terdapat dalam contoh teks prosedur kompleks berjudul “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah Habis Masa Berlakunya” dan “Cara 

Mengurus E-KTP yang Hilang” kemudian mencari persamaan dan 

perbedaansehingga peserta didik dapat menyimpulkan hasil akhir dari proses 

membandingkan kedua contoh teks tersebut. pada tahap ini, teknik brainstorming 

sangat berperan dalam menumbuhkan keaktifan peserta didik selama proses 

menentukan isi, struktur, kaidah yang terdapat dalam contoh teks prosedur 

kompleks. Dengan berpasangan, peserta didik dapat saling memberi pendapat 

mengenai contoh teks yang telah disajikan untuk mendapatkan masukan dari 

teman yang lain. 
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 Pada tahap sharing (berbagi), peserta didik mengomunikasikan hasil 

diskusi kepada teman lain kelompok dengan menggunakan bahasa yang santun. 

Serta menyampaikan simpulan dari persamaan dan perbedaan isi, struktur serta 

kaidah teks prosedur kompleks. Pembelajaran pada siklus satu ditutup dengan 

kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan serta 

menyepakati tugas lanjutan berupa kegiatan mencermati teks prosedur kompleks 

yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya serta berlatih membandingkan teks 

prosedur kompleks. 

Proses pembelajaran pertemuan pertama berakhir dengan melaksanakan 

kegiatan penutup, yaitu (1) peserta didik bersama guru menyimpulkan inti 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks dengan pola kolaboratif 

think pair and share  melalui teknik brainstorming, (2) peserta didik merefleksi 

pembelajaran yang telah berlangsung, (3) guru dan peserta didik melakukan 

tindak lanjut kegiatan belajar dengan menyepakati tugas untuk pertemuan 

selanjutnya. Kegiatan penutup ini dilakukan dengan baik. Beberapa peserta didik 

sudah berani merefleksi pembelajaran yang telah berlangsung melalui 

penyampaian kesan mereka terhadap pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

pertemuan pertama berakhir setelah guru memberi tugas kepada peserta didik 

untuk berlatih membandingkan teks prosedur kompleks secara mandiri pada 

pertemuan kedua. 
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4.1.2.1.2 Proses Pembelajaran Siklus I Pertemuan Kedua 

Pembelajaran pertemuan kedua merupakan lanjutan dari pertemuan 

pertama yang menerapkan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming pada kegiatan inti. Proses pembelajaran ini terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan yang dilakukan pada 

pertemuan kedua yaitu, (1) peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar, (2) guru dan peserta didik bertanya jawab 

berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, dan (3) peserta didik menyimak 

tujuan pembelajaran dan penjelasan tentang manfaat menguasai materi 

pembelajaran. 

Kegiatan apersepsi pada pembelajaran pertemuan kedua berlangsung lebih 

baik daripada pertemuan pertama. Peserta didik dapat dikondisikan dengan baik 

untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik mulai menunjukkan antusiasme 

terhadap kegiatan pembelajaran ketika guru melakukan apersepsi dengan cara 

mengaitkan materi pembelajaran pertemuan pertama dengan materi pembelajaran 

pertemuan kedua. Peserta didik mulai berani untuk bertanya jika mereka 

menemukan kesulitan. Hal tersebut menjadi indikator yang menunjukkan bahwa 

peserta didik sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti 

pembelajaran. Motivasi peserta didik mengikuti pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks makin tinggi setelah guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran.  

Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan kedua juga 

menerapkan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming 
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yang meliputi tahap tahap (1) think (berpikir), (2) Pairing (berpasangan), dan (3) 

Sharing (berbagi). Pola kolaboratif think pair and share ini dikolaborasikan 

dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach yang meliputi lima kegiatan 

yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan.  

Pada tahap think (berpikir), peserta didik mencermati contoh teks berjudul 

“Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua Bank” dan “Mekanisme 

Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian” untuk membandingkan teks 

prosedur kompleks dengan disiplin.  

Pada tahap pairing (berpasangan), peserta didik saling mengevalusi hasil 

kerja teman dengan disiplin dan tanggung jawab. Pada kegiatan mengasosiasikan 

atau mencoba, peserta didik berlatih membandingkan teks prosedur kompleks 

yang baik. Setelah berlatih membandingkan, lalu peserta didik berlatih 

membandingkan teks prosedur kompleks dengan berpasangan. Dilanjut dengan 

skema secara parade, peserta didik tampil membandingkan teks prosedur 

kompleks.  

Pada tahap sharing (berbagi), peserta didik saling menanggapi teks 

prosedur kompleks yang disampaikan oleh masing-masing peserta didik dengan 

tanggung jawab. Kemudian yang paling bagus dalam menjelaskan proses 

membandingkan teks prosedur kompleks dengan jujur untuk di tampilkan. 

Kegiatan penutup yang dilakukan pada pembelajaran pertemuan kedua, 

yaitu (1) peserta didik bersama guru menyimpulkan inti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks, (2) peserta didik merefleksi 
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pembelajaran yang baru saja berlangsung. Kegiatan penutup pertemuan kedua 

dilakukan dengan baik. Peserta didik lebih berani untuk menyimpulkan 

pembelajaran dan menyampaikan kesan dan pesan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and 

Share dengan Teknik Brainstorming 

Hasil pengamatan proses pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming merupakan hasil pengamatan (1) keantusiasan peserta didik dalam 

proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks; (2) keantusiasan 

peserta didik dalam membaca menggunakan pola kolaboratif think pair and share; 

(3) keaktifan dan keantusiasan peserta didik menggunakan teknik brainstorming 

dalam membandingkan bacaan; serta (4) keaktifan dan keantusiasan peserta didik 

dalam proses refleksi pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. 

Pengamatan proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan 

proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Observasi proses 

pembelajaran siklus I dilaksanakan ketika pembelajaran di kelas berlangsung. 

Peneliti mengamati peserta didik pada saat proses pembelajaran. Agar lebih jelas, 

peneliti menguraikan hasil pengamatan proses pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan 
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teknik brainstorming dalam sebuah tabel. Berikut tabel yang memaparkan hasil 

pengamatan proses siklus I. 

Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Siklus I 

No. Aspek Pengamatan 
Skor F % 

Target 

Ketuntasan 

1. Keantusiasan peserta didik dalam 

proses pembelajaran 
10 24 73% 85% 

2. keantusiasan peserta didik dalam 

membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share  

10 34 100% 85% 

3. keaktifan dan keantusiasan peserta 

didik menggunakan teknik 

brainstorming dalam 

membandingkan teks prosedur 

kompleks 

10 34 100% 85% 

4. keaktifan dan keantusiasan peserta 

didik dalam proses refleksi 

pembelajaran 

10 20 59% 85% 

Jumlah 40    

Nilai Rerata  85% 

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan persentase ketuntasan proses 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming pada siklus I. Pada 

aspek keantusiasan peserta didik dalam proses pembelajaran, persentase 

ketuntasan dalam pembelajaran ini mencapai 73% dengan frekuensi 24. Akan 

tetapi, hasil ini belum memenuhi target sebesar 85%. Hal ini disebabkan ada 

beberapa peserta didik yang belum memusatkan perhatian dan konsentrasinya 

terhadap pembelajaran. Ada beberapa peserta didik yang sempat mengantuk, 

berbicara dengan teman, dan bermain hal-hal yang tidak perlu. Hal ini menjadi 

wajar karena mereka juga baru saja mengenal cara membandingkan menggunakan 
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pola kolaboratif think pair and share. Untuk itu, guru harus mencari cara lain 

untuk tindakan siklus II. 

 Hasil pengamatan kedua adalah keantusiasan peserta didik dalam 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share untuk membandingkan teks 

prosedur kompleks. Pada proses ini, hasil yang diperoleh sangat memuaskan. 

Semua peserta didik tampak antusias dalam menggunakan pola kolaboratif think 

pair and shar. Hal ini disebabkan mereka merasa tertantang dan menemukan hal 

baru saat membandingkan teks proseduk kompleks menggunakan pola kolaboratif 

think pair and share. Peserta didik berusaha memahami dan melaksanakan 

dengan baik setiap langkah dan tahapan pada pola kolaboratif think pair and share 

ini. Oleh sebab itu, persentase ketuntasan dalam proses ini mencapai 100% atau 

dapat dikatakan sempurna. Hal ini menjadi motivasi peneliti dan guru sebagai 

kolaborator untuk meningkatkan kembali keantusiasan peserta didik dalam 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share pada siklus II. 

Peserta didik sangat antusias dalam menggunakan teknik brainstorming 

pada pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Mereka 

memperhatikan sajian menarik yang berhubungan langsung dengan teks yang 

telah mereka baca pada layar LCD. Oleh sebab itu, tingkat persentase ketuntasan 

dalam proses ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan mereka sangat antusias 

dalam menggunakan media pembelajaran. Mengingat pada pembelajaran lain 

mereka sangat jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Hasil ini akan 

menjadi motivasi peneliti dan guru sebagai kolaborator untuk meningkatkan 
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kualitas media pembelajaran pada siklus II, sehingga peserta didik lebih antusias 

dan pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal. 

Proses yang diamati selanjutnya adalah keaktifan dan keantusiasan peserta 

didik dalam proses refleksi. Hasil yang diperoleh dari pengamatan siklus I 

menunjukkan kurang memuaskan. Sebab, persentase ketuntasan pada proses ini 

hanya mencapai 59% dengan frekuensi 20. Hasil ini masih jauh dengan target 

yang telah ditentukan yaitu 85%. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

keaktifan peserta didik dalam proses refleksi. Ketika guru memberikan beberapa 

pertanyaan mengenai kesulitan yang mereka alami. Mereka juga tidak banyak 

yang berani memberikan saran ketika guru bertanya mengenai pendapat mereka. 

Hanya sebagian peserta didik yang aktif dalam proses refleksi ini. Untuk itu, 

peneliti dan guru sebagai kolaborator menjadikan hal ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam mempersiapkan siklus II. Dengan demikian, proses refleksi 

pada siklus II akan berjalan lebih baik dan bisa melampaui target ketuntasan 

sebesar 85%. 

Untuk memperjelas hasil observasi proses pembelajaran dapat dilihat 

dokumentasi foto. Pada penelitian ini, dokumentasi foto berwujud foto kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. 

Pengambilan dokumentasi dilakukan selama proses pembelajaran. Peneliti dibantu 

satu orang yang bertugas mengabadikan momen-momen penting dalam proses 

pembelajaran siklus I.  
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 Foto yang diambil terdiri atas (1) keantusiasan peserta didik dalam proses 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks; (2) keantusiasan peserta 

didik dalam mengamati struktur dan kaidah teks prosedur kompleks; (3) keaktifan 

dan keantusiasan peserta didik dalam menginterpretasi teks prosedur kompleks; 

serta (4) keaktifan dan keantusiasan peserta didik dalam proses refleksi 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Berikut hasil dokumentasi 

dalam observasi proses pembelajaran siklus I. 

 

Gambar 4.1 Keantusiasan Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran 

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Siklus I 

 

Berdasarkan gambar 4.1, secara umum mendeskripsikan keantusiasan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik tampak fokus dan antusias 

dalam pembelajaran. Akan tetapi, tetap ada beberapa peserta didik yang masih 

tampak mengantuk, kurang fokus, melakukan hal yang tidak perlu, dan lain 

sebagainya. Oleh sebab itu, tingkat ketuntasan pada proses ini mencapai 73%. 

Persentase ketuntasan ini belum mencapai target yang ditentukan yaitu 85%. 

Tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui 

teknik brainstorming diperoleh dari dua hasil data. Pertama, diperoleh dari hasil 
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jurnal peserta didik. Kedua, tanggapan diperoleh dari hasil wawancara. Jurnal 

peserta didik diisi oleh semua peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share melalui teknik brainstorming. Hasil wawancara didapatkan dari tiga 

peserta didik dengan kategori nilai tertinggi, sedang, dan terendah. 

Jurnal peserta didik memuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut 

adalah; (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. Pertanyaan yang terdapat di dalam 

jurnal tersebut diisi oleh semua peserta didik. Selain jurnal, wawancara juga berisi 

beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kegiatan 

wawancara yaitu; (1) perasaan peserta didik mengenai pembelajaran; (2) pendapat 

peserta didik mengenai pola kolaboratif think pair and share  melalui teknik 

brainstorming dalam pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks; (3) kesan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks pola kolaboratif think pair and share  

melalui teknik brainstorming; (4) kesulitan yang peserta didik rasakan dalam 

pembelajaran; dan (5) saran peserta didik terhadap pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share  

melalui teknik brainstorming. 

Berdasarkan hasil jurnal yang ditulis oleh peserta didik, peneliti 

mengambil tiga jurnal sebagai sampel dengan kategori peraih nilai tertinggi, 

sedang, dan terendah. Jawaban ketiga peserta didik tersebut berbeda-beda dalam 
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menanggapi pertanyaan dalam jurnal. Berikut akan dijabarkan kutipan jawab 

mereka. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kesan peserta didik setelah 

mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks pola kolaboratif 

think pair and share melalui teknik brainstorming. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai tertinggi menjawab sebagai berikut. 

“Kesan: saya sangat senang dengan model pembelajaran seperti ini, karena 

saya bisa lebih mudah memahami.” (Indah Widi). 

Peserta didik yang mendapatkan nilai sedang juga merasa senang dalam 

mengikuti pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. 

Berikut kesan yang ditulis oleh peserta didik peraih nilai kategori sedang. 

 “lebih mudah memahami materi tersebut, lebih asyik, seru dan 

menyenangkan” (Istiqomah). 

Peserta didik yang mendapatkan nilai kurang optimal dalam pembelajaran ini 

menuliskan hal yang berbeda. Hal yang ditulis adalah kesan mengenai materi. 

Berikut kesan peserta didik yang mendapatkan nilai kurang otimal. 

 “senang dengan model pembelajaran ini” (Mahendra). 

 Pertanyaan kedua, yaitu kemudahan dan kesulitan yang peserta didik alami 

ketika mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming. 

Peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi menjawab sebagai berikut. 
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 “kemudahan:bisa lebih cepat menyerap materi yang diberikan. 

Sedangkan kesulitannya adalah saat harus menyampaikan teks 

negosiasi tanpa teks” (Indah Widi). 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, peserta didik yang mendapatkan nilai 

kategori sedang menuliskan kemudahan dan kesulitan yang dialami sebagai 

berikut. 

 “Kemudahan: kita bisa berfikir lebih kreatif. Kesulitan: dalam 

memperagakan dan mengekspresikan.” (istiqomah). 

Peserta didik yang mendapatkan nilai kurang optimal menuliskan kemudahan dan 

kesulitannya sebagai berikut. 

 “Kemudahan: lebih mudah menerima atau menyerap materi 

pembelajaran. Kesullitan: sampai saat ini saya belum 

menemukan kesulitan yang berarti). 

Pertanyaan ketiga adalah saran peserta didik terhadap pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share melalui teknik brainstorming. Sementara peserta didik yang 

mendapatkan nilai sedang dan rendah menuliskan saran sebagai berikut. 

 “sebaiknya lebih banyak variasi yang diberikan saat 

pembelajaran sehingga tidak jenuh.” (Indah Widi). 

 “lebih ditingkatkan lagi dalam mengkreatifkan pembelajaran.” 

(Istiqomah). 

“ditambah variasi agar siswa tidak mengalami kejenuhan” 

(Mahendra S.) 
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 Selain mengetahui pendapat peserta didik melalui jurnal, peneliti juga 

melakukan wawancara terhadap tiga peserta didik yang terdiri atas peraih nilai 

tertinggi, sedang, dan terendah. Hasil wawancara menunjukkan pendapat dan 

kesan yang berbeda dari peserta didik. Berikut akan diulas hasil wawancara 

tersebut. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan peserta didik saat 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming 

dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Peserta didik 

peraih nilai tertinggi menjawab sebagai berikut. 

“senang bisa mendapat pelajaran dan kritik langsung saat berada didepan 

sehingga langsung bisa dicoba sehari-hari” (Indah Widi) 

Peserta didik yang mendapatkan nilai sedang memiliki jawaban sebagai berikut. 

 “deg-degan, tapi senang bisa mendapat pengalaman baru tentang 

menyampaikan teks prosedur kompleks” 

Adapun peserta didik yang mendapatkan nilai terendah memiliki jawaban sebagai 

berikut. 

 “saya sendiri merasa sangat senang karena saya juga bisa ikut 

aktif dalam pembelajaran” (Mahendra S.) 

 Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendapat peserta didik tentang 

metode pemodelan dalam pembelajaran membandingkan makna teks prosedur 

kompleks. Peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi menjawab sebagai 

berikut. 

 “bagus, pelajaran menjadi lebih mengasyikan” (Indah Widi) 

Peserta didik yang mendapatkan nilai sedang menjawab sebagai berikut. 
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“lebih baik dan menjadikan siswa aktif dan memperhatikan” (Istiqomah) 

Adapun peserta didik yang mendapatkan nilai kurang optimal menjawab sebagai 

berikut. 

“pola pembelajaran dengan teknik ini cukup menarik dan menyenangkan” 

(Mahendra). 

 Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kesan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan 

pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming. Peserta didik 

yang mendapatkan nilai tertinggi memberi jawaban sebagai berikut. 

 “Asyik, model pembelajaan juga menyenangkan karena sering 

diselingi musik” (Indah Widi) 

Peserta didik yang mendapatkan nilai sedang menjawab pertanyaan tersebut 

sebagai berikut. 

 “lebih asik dan menyenangkan” (Istiqomah) 

Sementara peserta didik yang mendapatkan nilai kurang optimal memberikan 

jawaban sebagai berikut. 

 “saya senang karena bisa turut aktif dalam pembelajaran: 

(Mahendra S.) 

Pertanyaan selanjutnya adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik 

dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming. Peserta didik yang 

memperoleh nilai tertinggi menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut. 
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 “Alhamdulillah sampai saat ini belum menemukan kesulitan” 

(Indah Widi) 

Peserta didik yang mendapatkan nilai sedang memiliki jawaban berbeda. Berikut 

jawaban mereka. 

 “saat mengekspresikan sedikit malu” (Istiqomah) 

Adapun peserta didik yang memperoleh nilai kurang optimal menjawab 

pertanyaan tersebut sebagai berikut. 

“sampai saat ini saya belum menemukan kesulitan yang berarti” 

(Mahendra) 

 Pertanyaan terakhir adalah saran peserta didik terhadap pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share melalui teknik brainstorming. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

tertinggi menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut. 

“Sebaiknya lebih banyak variasi model pembelajaran agar siswa juga tidak merasa 

jenuh” (Indah Widi) 

Peserta didik yang mendapatkan nilai sedang memiliki jawaban berbeda. Berikut 

jawabannya. 

“mencari kreatifitas lagi agar siswa lebih aktif dan dapat 

mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik” (Istiqomah) 

Adapun peserta didik yang memperoleh nilai kurang optimal menjawab 

pertanyaan tersebut dengan cara yang berbeda. Jawaban atas pertanyaan tersebut 

sebagai berikut. 
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 “sebaiknya diberi variasi agar siswa tidak merasa jenuh” 

(Mahendra) 

 Demikian hasil jurnal dan wawancara peserta didik mengenai 

pembelajaran pada siklus I ini. Berdasarkan jawaban peserta didik dalam jurnal 

dan wawancara, respon peserta didik terhadap pembelajaran ini cukup baik. Akan 

tetapi ada yang tetap perlu ditingkatkan seperti teknik dan pola pembelajaran yang 

harus selalu dikembangkan. Hal ini berfungsi sebagai cara menarik peserta didik 

untuk selalu antusias terhadap pembelajaran. Dengan demikian, potensi peserta 

didik dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan 

pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming dapat 

dioptimalkan. 

 
Gambar 4.2 Keantusiasan Peserta Didik dalam Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share  

 

Pada gambar 4.2, secara umum mendeskripsikan keantusiasan peserta 

didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share. Pada gambar tampak semua peserta didik serius 

dan fokus dalam membandingkan teks prosedur kompleks. Peserta didik juga 

tetap fokus pada saat peneliti melihat apa yang mereka lakukan. Mereka antusias 
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membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share. Bagi mereka, pola ini adalah cara baru yang cukup menarik dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks.  

Proses think (berpikir), peserta didik mulai melakukan kegiatan mencari 

unsur dan kaidah teks yang disajikan oleh guru. Setelah selesai, kemudian peserta 

didik melaksanakan proses pairing (berpasangan). Proses penilaian berpasangan 

secara bergantian ini dimaksudkan agar peserta didik fokus terhadap pelajaran 

meskipun suasananya santai. Selanjutnya, proses sharing (berbagi). Setelah 

masing-masing pasangan sudah saling memberikan penilaian dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks, salah satu anggota dengan nilai terbaik 

maju untuk menyampaikan hasil perbandingan teks yang telah disampaikan dalam 

kelompok kecil untuk di nilai oleh satu kelas. Kegiatan ini dilaksanakan secara 

berparade. Mereka tampak tertantang untuk melaksanakan setiap tahap dengan 

baik. Oleh sebab itu, persentase ketuntasan pada proses ini sangat luar biasa. 

Persentase ketuntasan yang dihasilkan adalah 100%. 

 
Gambar 4.3 Keaktifan dan Keantusiasan Peserta Didik Menggunakan 

Teknik Brainstrorming dalam Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 
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Keaktifan dan keantusiasan peserta didik dengan teknik brainstrorming 

untuk menyimpulkan bacaan dideskripsikan pada gambar 4.3. Pada gambar 4.3, 

peserta didik tampak antusias dalam mencermati teks yang disajikan. Suasana 

kelas sangat kondusif. Hal ini disebabkan karena peserta didik tertarik dengan 

cara berkelompok dan mendiskusikan simpulan yang berhubungan dengan 

bacaan. Oleh karena itu, persentase ketuntasan dalam proses ini juga mencapai 

100%. 

 
Gambar 4.4 Keaktifan dan Keantusiasan Peserta Didik dalam Proses 

Refleksi Pembelajaran Siklus I 

Keaktifan dan keantusiasan peserta didik dalam proses refleksi 

pembelajaran dideskripsikan oleh gambar 4.4. Pada gambar 4.4 tampak peserta 

didik serius dalam membuat refleksi, namun tetap kondusif dengan suasana saling 

menghargai. Meskipun sudah berjalan dengan baik, persentase ketuntasan pada 

proses ini baru mencapai 59%. Hasil ini masih jauh dari target ketuntasan. Oleh 

karena itu, hasil ini menjadi acuan peneliti dan guru sebagai kolaborator untuk 

meningkatkan proses refleksi pada tindakan siklus II.  
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4.1.2.2 Hasil Perubahan Sikap Religius Peserta Didik Siklus I 

 Hasil perubahan sikap religius peserta didik diperoleh dari hasil observasi 

yang telah dilaksanakan pada siklus I. Hasil perubahan sikap religius peserta didik 

yang dideskripsikan adalah sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming. 

Sikap religius peserta didik yang diamati adalah sikap mensyukuri nikmat 

Tuhan Yang Maha Esa. Sikap mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa adalah 

dengan menggunakan bahasa Indonesia selama pembelajaran berlangsung dan 

saat berdoa untuk membuka dan menutup kegiatan pembelajaran. 

 Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk mengetahui sikap 

religius peserta didik dalam menerima pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks. Observasi dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman sejawat sebagai observer. Hal ini 

dilakukan agar observasi dapat lebih baik karena segala tindakan yang dilakukan 

oleh peserta didik dapat terpantau oleh observer. Hasil observasi siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.5 Hasil Observasi Sikap Religius Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Siklus I 

No. Aspek Observasi Frekuensi % 
Target 

Ketuntasan 

1. 

menggunakan bahasa 

Indonesia selama 

membuka dan menutup 

pelajaran,  

29 87% 80% 

2. 

Menggunakan bahasa 

Indonesia ketika 

melaksanakan kegiatan 

Tanya jawab selama 

kegiatan pembelajaran 

membandingkan teks 

prosedur kompleks 

berlangsung 

26 76% 80% 

Keterangan:  

SB = Sangat Baik : 81% - 100% 

B = Baik  : 61% - 80% 

C = Cukup  : 41% - 60% 

K = Kurang  : 21% - 40% 

SK  = Sangat Kurang : 0% - 20% 

 

Berdasarkan tabel 4.5, hasil observasi siklus I sebagian besar peserta didik 

sudah menggunakan bahsa Indonesia selama membuka dan menutup kegiatan 

pembelajaran dengan baik. Namun, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 

masih banyak peserta didik yang masih menggunakan dhialek jawa sebagai alat 

komunikasi yakni sebanyak 26 peserta didik dengan prosentase sebesar 76%. 

Sikap religius peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal saat berdoa untuk 

membuka dan menutup kegiatan pembelajaran sudah melampaui ketuntasan 

minimal dengan persentase 87%. Hal ini menunjukkan bahwa sikap religius 

peserta didik sudah baik. Meskipun, masih ada sikap religius beberapa peserta 

didik yang belum tampak secara optimal dalam pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks. Ini yang akan menjadi motivasi peneliti untuk 
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meningkatkan sikap religius peserta didik pada tindakan siklus II. Untuk lebih 

jelas mengenai gambaran sikap religius peserta didik dalam pembelajaran, berikut 

foto-foto yang didapatkan dari hasil dokumentasi siklus I. 

 
Gambar 4.5 Sikap Religius Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Sikap religius peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming ditunjukkan pada gambar 4.5. Salah satu 

peserta didik memimpin laporan dan doa di depan kelas. Peserta didik lain 

mengikuti instruksi pemimpin dan berdoa dengan sikap yang baik. Dalam berdoa, 

peserta didik duduk siap dan menunjukkan sikap bersungguh-sungguh. Hal ini 

menunjukkan bahwa mereka sangat menjunjung sikap religius. Sikap tersebut 

menjadi bukti bahwa mereka mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan 

berdoa di awal dan akhir pembelajaran dengan sikap yang baik. Rerata persentase 

pada aspek religius ini adalah 81,5%. 

 

4.1.2.3 Hasil Perubahan Sikap Sosial Peserta Didik Siklus I 

 Hasil perubahan sikap sosial peserta didik diperoleh dari hasil observasi 

yang telah dilaksanakan pada siklus I. Hasil perubahan sikap sosial peserta didik 
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yang dideskripsikan adalah sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming. 

Sikap sikap sosial peserta didik berupa sikap jujur, tanggung jawab, dan 

disiplin. Setiap sikap baik religius maupun sosial memiliki indikator pencapaian 

masing-masing. 

 Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk mengetahui sikap 

sosial peserta didik dalam menerima pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. Observasi dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia dan teman sejawat sebagai observer. Hal ini dilakukan 

agar observasi dapat lebih baik karena segala tindakan yang dilakukan oleh 

peserta didik dapat terpantau oleh observer. Hasil observasi siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Observasi Sikap Sosial Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Siklus I 

No. Aspek Observasi Frekuensi % 
Target 

Ketuntasan 

1. Jujur  31 91% 80% 

2. Tanggung jawab 34 100% 80% 

3. Disiplin  31 91% 80% 

Keterangan:  

SB = Sangat Baik : 81% - 100% 

B = Baik  : 61% - 80% 

C = Cukup  : 41% - 60% 

K = Kurang  : 21% - 40% 

SK  = Sangat Kurang : 0% - 20% 
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Berdasarkan tabel 4.6, hasil observasi siklus I sebagian besar peserta didik 

sudah memiliki sikap sosial yang baik. Sikap sosial peserta didik kelas X Otomasi 

SMK N 2 Kendal sudah melampaui ketuntasan minimal dengan rerata persentase 

94%. Hal ini menunjukkan bahwa sikap sosial peserta didik sudah baik. 

Meskipun, masih ada sikap sosial beberapa peserta didik yang belum tampak 

secara optimal dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Ini 

yang akan menjadi motivasi peneliti untuk meningkatkan sikap sosial peserta 

didik pada tindakan siklus II. Untuk lebih jelas mengenai gambaran sikap sosial 

peserta didik dalam pembelajaran, berikut foto-foto yang didapatkan dari hasil 

dokumentasi siklus I. 

 

Gambar 4.6 Sikap Jujur Peserta Didik dalam Pembelajaran Siklus I 

Gambar 4.6 menunjukkan sikap jujur peserta didik dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks. Sikap ini ditunjukkan dengan 

mengerjakan tugas dengan baik meskipun demikian masih ada beberapa peserta 

didik yang masih menyontek. Sikap jujur peserta didik tampak sangat baik. 

Tingkat kejujuran peserta didik dalam pembelajaran ini mencapai persentase 91%. 
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Artinya, 31 peserta didik yang mengikuti pembelajaran ini memiliki kejujuran 

yang cukup tinggi. 

 

Gambar 4.7 Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Siklus I 

Sikap tanggung jawab peserta didik ditunjukkan oleh gambar 4.7. Gambar 

tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memiliki sikap tanggung jawab yang 

tinggi. Peserta didik mengerjakan secara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Artinya, mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang mereka dapatkan. 

Mereka mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh baik ketika dicek oleh 

peneliti dan guru, ataupun tidak. Sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh peserta 

didik sangat baik karena sejumlah 34 peserta didik telah melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, tingkat persentase ketuntasan sikap 

percaya diri peserta didik dalam pembelajaran ini cukup memuaskan karena 

mencapai 100%. 
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Gambar 4.8 Sikap Disiplin Peserta Didik dalam Pembelajaran Siklus I 

Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan sikap disiplin peserta didik dalam 

pembelajaran. Meskipun tidak semua peserta didik dapat disiplin, sebagian 

peserta didik sudah menunjukkan sikap disiplinnya dengan menunjukkan 

ketenangan dan mengerjakan tugas dengan serius tidak ramai di dalam kelas. 

Terlihat pada gambar peserta didik mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan 

tidak menimbulkan kegaduhan di kelas. Tingkat ketuntasan sikap disiplin peserta 

didik dalam pembelajaran ini mencapai persentase 100%. 

 

4.1.2.4 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes siklus I merupakan hasil akumulasi tes membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui 

teknik brainstrorming. Dari hasil tes ini diketahui tingkat pengetahuan peserta 

didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstrorming. Terdapat 34 

peserta didik di dalam kelas yang mengikuti pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui 

teknik brainstrorming pada siklus I. Hasil tes membandingkan teks prosedur 
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kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstrorming dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Sebaran Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui 

Teknik Brainstrorming Siklus I 

No. Rentang 

Skor 

Kategori F % Rerata Ketuntasan 

1. 86-100 Sangat baik 7 20,6 =Jumlah Nilai 

  Jumlah Siswa 

= 2411 

     34 

= 70, 9 (Baik) 

=Siswa Tuntas x100% 

  Jumlah Siswa 

= 18   x 100% 

  34 

= 52,94% 

2. 75-85 Baik  11 32,4 

3. 61-74 Cukup  8 23,5 

4. 51-60 Kurang  3 8,8 

5. 0-50 Sangat kurang 5 14,7 

Jumlah 34 100 

Berdasarkan tabel 4.7, sebaran hasil tes membandingkan teks prosedur 

kompleks peserta didik mencapai rerata 70,9. Rerata tersebut termasuk ke dalam 

kategori baik. Dari 34 peserta didik yang mengikuti pembelajaran tersebut 

terdapat 7 peserta didik (20,6%) yang mendapatkan nilai sangat baik, yaitu 86-

100. Peserta didik berjumlah 11 orang (32,4%) mendapatkan nilai baik, yaitu skor 

75-85. Peserta didik berjumlah 8 orang (23,5%) yang berada pada rentang nilai 

61-74. Kemudian terdapat 3 peserta (8,8%)  yang berada pada rentang 51-60. 

Sementara terdapat 5 orang (14,7%) yang memperoleh nilai kurang dari 50 atau 

kategori kurang. 

Persentase ketuntasan membandingkan teks prosedur kompleks yang 

dicapai oleh peserta didik adalah 70,9%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta 

didik telah menangkap dengan baik.  Teknik brainstorming dan pola kolaboratif 

think pair and share yang dipakai dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks. Peserta didik sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan 

baik, sehingga mereka juga mampu memperoleh nilai yang maksimal walaupun 
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masih ada sebagian peserta didik yang mendapatkan nilai kurang. Dalam hal ini, 

peneliti akan meningkatkan kriteria ketuntasan minimal dalam siklus selanjutnya 

menjadi 80. Dengan demikian, peserta didik lebih termotivasi dan 

memaksimalkan segala potensi mereka dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui 

teknik brainstorming. 

Berdasarkan tabel 4.7, nilai 75-85 merupakan nilai yang banyak diperoleh 

oleh peserta didik. Terdapat 10 peserta didik yang mendapatkan nilai dari 75, 80, 

dan 85. Hal ini disebabkan karena beberapa peserta didik masih lemah dalam (1) 

menguraikan srtuktur dan kaidah teks prosedur kompleks; (2) menguraikan 

persamaan dan perbedaan dua contoh teks prosedur kompleks; dan (3) 

mempraktikan membandingkan teks prosedur kompleks. Selain itu, ada juga yang 

belum mampu membedah struktur bacaan ke dalam bentuk tabel. Permasalahan 

utama yang peserta didik alami adalah masih kesulitan dalam mempraktikan 

membandingkan teks prosedur kompleks. 

Tabel 4.7 juga menunjukkan terdapat sembilan peserta didik yang berada 

pada rentang skor 61-74. Mereka mendapatkan nilai 65 dan 70. Permasalahan 

yang mereka alami juga relatif sama dengan permasalahan sebelumnya. 

Permasalahan utama yang membedakan mereka dengan pemeroleh skor 75-85 

adalah pada pemanfaatan waktu dalam membandingkan teks prosedur kompleks. 

Sembilan peserta didik tersebut tidak maksimal dalam mengerjakan tes karena 

kehabisan waktu. Ada soal yang terlewatkan dan tidak mereka isi, sehingga nilai 

mereka tidak maksimal. 
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 Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul pada siklus I, peneliti dan 

guru sebagai kolaborator merancang beberapa tindakan pada siklus II, yaitu (1) 

guru mengulas kembali struktur dan kaidah teks prosedur kompleks; (2) guru 

menjelaskan kembali mencari persamaan dan perbedaan teks prosedur kompleks; 

(3) guru menjelaskan menyimpulkan proses membandingan teks prosedur 

kompleks; (4) guru mengarahkan peserta didik agar lebih percaya diri saat 

membandingkan teks prosedur kompleks; (5) guru menjelaskan hal-hal penting 

dan cara membandingkan teks prosedur kompleks; dan (6) memberikan banyak 

latihan bagi peserta didik untuk menambah jam terbang dalam membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif  think pair and share  

dengan teknik brainstorming. Selain itu, guru juga akan memotivasi peserta didik 

agar lebih optimis dan maksimal dalam mengikuti pembelajaran di siklus II. 

Dengan demikian, segala potensi peserta didik dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks akan berkembang dan terasah dengan baik. 

Berikut disajikan diagram yang berisi daftar nilai peserta didik dalam 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks siklus I.  
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Diagram 4.1 Sebaran Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui 

Teknik Brainstrorming Siklus I 

 

4.1.2.4.1 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstrorming 

Siklus I Aspek Menentukan Struktur Teks 1 

 Penilaian aspek struktur teks 1 dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik 

terhadap struktur teks prosedur kompleks. Dalam penilaian ini, peserta didik 

dihadapkan pada dua buah teks prosedur kompleks. Nilai maksimal dalam tes ini 

adalah 4. Hasil tes pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.8 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Struktur Teks 1 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat Baik 4 22 88 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 116 x 100 

   136 

= 85,3  

(Sangat Baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Juml. Siswa 

= 30 x 100 

   34 

= 88,2 % 

2. Baik 3 8 24 

3. Cukup 2 0 0 

4. Kurang 1 4 4 

Jumlah 34 116 

Berdasarkan tabel 4.8, hasil tes pemahaman menentukan struktur teks 

prosedur kompleks peserta didik sangat baik. Nilai rerata pada aspek ini termasuk 

ke dalam kategori sangat baik, yaitu 85,3. Nilai maksimal yaitu 4 yang diraih oleh 

22 peserta didik. Selain itu, delapan peserta didik mendapatkan skor 3, sedangkan 

tidak ada peserta didik mendapatkan skor 2. Akan tetapi terdapat 4 peserta didik 

yang mendapatkan skor 1. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta 

didik sudah mampu menentukan struktur teks prosedur kompleks dengan baik. 

Peserta didik yang belum mendapatkan nilai maksimal, yaitu 2 dan 1 disebabkan 

karena kurang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Selain itu, mereka 

kurang teliti dalam melihat kedudukan struktur teks prosedur kompleks. Oleh 

sebab itu, peserta didik yang belum mencapai nilai maksimal harus terus berlatih 

dan teliti dalam membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming untuk mencapai 

nilai maksimal. 
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4.1.2.4.2 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Kaidah Teks 1 

 Penilaian aspek menentukan kaidah teks 1 dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta 

didik terhadap kaidah teks prosedur kompleks. Dalam penilaian ini, peserta didik 

dihadapkan pada dua buah teks prosedur kompleks. Nilai maksimal dalam tes ini 

adalah 4. Hasil tes pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share Melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Kaidah Teks 1 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat Baik 4 24 96 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

=119 x 100 

  136 

= 87,5 

 (Sangat Baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Juml. Siswa 

= 29 x 100 

   34 

= 85,29 % 

2. Baik 3 5 15 

3. Cukup 2 3 6 

4. Kurang 1 2 2 

Jumlah 34 119 

Berdasarkan tabel 4.9, peserta didik telah mencapai kategori nilai baik. 

Nilai rerata dalam tes menentukan kaidah teks 1 adalah 87,5. Terdapat 24 peserta 

didik yang mencapai nilai maksimal yaitu 4. Kemudian 5 peserta didik 

mendapatkan nilai 3 dan 3 peserta didik yang mendapatkan nilai 2. Terdapat juga 

satu peserta didik yang mendapatkan nilai satu dalam tes ini. 

 Berdasarkan hasil tes tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan peserta 

didik dalam menetukan kaidah teks 1 belum merata. Meskipun sudah banyak yang 

mendapatkan nilai 4, masih terdapat peserta didik yang mendapatkan nilai di 

bawah 3. Permasalahan utama pada aspek ini adalah peserta didik masih belum 

menangkap konsep kaidah teks prosedur kompleks dengan baik. Banyak peserta 
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didik yang justru langsung mencari unsur pembanding yang terdapat dalam 

wacana. Ada juga yang hanya menuliskan bagian-bagian dari kaidah teks 

prosedur kompleks tanpa menjelaskan kaidah teks yang terdapat pada wacana 

tersebut. Perlu penjelasan lebih dari guru pada siklus II agar peserta didik mampu 

menentukan kaidah teks dengan baik. Dengan demikian, potensi peserta didik 

dalam pembelajaran ini dapat dimaksimalkan. 

 

4.1.2.4.3 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Struktur Teks 2 

 Penilaian membandingkan teks prosedur kompleks aspek menentukan 

struktur teks 2 adalah tes yang menuntut peserta didik untuk menemukan struktur 

dalam bacaan teks 2. Dengan demikian, peserta didik akan mengetahui struktur 

bacaan yang telah dibaca dengan baik. Skor maksimal dalam aspek ini adalah 4. 

Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks aspek menetukan struktur teks 

2 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Siklus I Aspek 

Menentukan Struktur Teks 2 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat Baik 4 22 88 =Jml. Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 118 x 100 

   136 

= 86,77 

( Sangat Baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 30 x 100 

   34 

= 88,23% 

2. Baik 3 8 24 

3. Cukup 2 2 4 

4. Kurang 1 2 2 

Jumlah 34 118 

Berdasarkan tabel 4.10, tingkat ketuntasan peserta didik dalam tes ini 

sudah baik. Nilai rerata yang peserta didik raih adalah 86,77. Nilai tersebut masuk 
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ke dalam kategori baik. Peserta didik dominan mendapatkan skor 4, yaitu 

sebanyak 22 peserta didik. Sedangkan 8 peserta didik mendapatkan skor 

3.Terdapat 2 peserta didik yang mendapatkan skor 2. Sementara 2 peserta didik 

pada skor 1. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

menentukan struktur teks 2 belum merata.  

 Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks aspek menentukan 

struktur teks 2 belum menunjukkan keoptimalan peserta didik. Meskipun nilai 

yang mereka raih sudah dalam kategori baik. Permasalahan yang dominan 

dihadapi oleh sebagian besar peserta didik pada aspek ini adalah tingkat ketelitian. 

Dalam menentukan struktur teks 2 perlu tingkat ketelitian dan kejelian yang tinggi 

dari peserta didik. Oleh sebab itu, pada siklus II perlu ada latihan lebih untuk 

menambah jam terbang peserta didik dalam tes ini. Dengan demikian, hasil yang 

diperoleh peserta didik juga semakin optimal. 

 

4.1.2.4.4 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Kaidah Teks 2 

Penilaian tes membandingkan teks prosedur kompleks siklus I aspek 

menentukan kaidah teks 2 ini difokuskan pada kejelian peserta didik dalam 

menentukan kaidah yang terdapat pada teks 2. Setelah membaca teks prosedur 

kompleks, peserta didik diminta untuk mencari kaidah. Dengan demikian, peserta 

didik akan mendapatkan nilai maksimal 4 jika mampu menemukan kaidah dengan 
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benar. Berikut hasil membandingkan teks prosedur kompleks siklus I aspek 

menentukan kaidah teks 2. 

Tabel 4.11 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Siklus I Aspek 

Menentukan Kaidah Teks 2 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat 

Baik 

4 17 68 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 119 x 100 

   136 

= 87,5  

(Sangat Baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 28 x 100 

   34 

= 82,35 % 

2. Baik 3 11 33 

3. Cukup 2 2 4 

4. Kurang 1 4 4 

Jumlah 34 119 

Berdasarkan tabel 4.11, hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks 

siklus I aspek menentukan kaidah teks 2 masuk ke dalam kategori sangat baik. 

Nilai rerata dalam tes ini adalah 87,5. Terdapat 17 peserta didik yang 

mendapatkan skor 4 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Sebelas peserta 

didik masuk ke dalam kategori baik dengan skor 3. Dua peserta didik 

mendapatkan skor 2. Sementara itu, 4 peserta didik yang mendapatkan nilai di 

bawah skor 2 dalam aspek ini. Berdasarkan hasil tes tersebut, dapat diketahui 

bahwa kemampuan peserta didik dalam menemukan kaidah teks belum merata. 

Sebagian besar peserta didik masih belum mampu mencari kaidah teks prosedur 

kompleks. Dengan demikian, pada siklus II guru akan menjelaskan lebih rinci 

cara menemukan kaidah teks. 
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4.1.2.4.5 Hasil Tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Persamaan Teks 1 dan Teks 2 

Penilaian tes perbandingan teks prosedur kompleks siklus I aspek 

menentukan persamaan teks 1 dan teks 2 ini difokuskan pada kejelian peserta 

didik dalam menentukan persamaan yang terdapat pada teks 1 dan teks 2. Setelah 

membaca teks prosedur kompleks, peserta didik diminta untuk mencari persamaan 

baik pada struktur, kaidah, dan isi. Dengan demikian, peserta didik akan 

mendapatkan nilai maksimal 4 jika mampu menemukan kaidah dengan benar. 

Berikut hasil membandingkan teks prosedur kompleks siklus I aspek menentukan 

persamaan teks 1 dan teks 2.   

Tabel 4.12 Hasil tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik 

Brainstorming Siklus I Aspek Menemukan Persamaan Teks 1 dan 

Teks 2 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat 

Baik 

4 5 20 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 78 x 100 

   136 

= 57,35 (Cukup) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 15 x 100 

   34 

= 44,12 % 

2. Baik 3 10 30 

3. Cukup 2 9 18 

4. Kurang 1 10 10 

Jumlah 34 78 

 Berdasarkan tabel 4.12, hasil tes perbandingan teks prosedur kompleks 

siklus I aspek menemukan persamaan teks 1 dan teks 2 masuk ke dalam kategori 

cukup. Nilai rerata dalam tes ini adalah 57,35. Terdapat 5 peserta didik yang 

mendapatkan skor 4 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Sepuluh peserta 

didik masuk ke dalam kategori baik dengan skor 3. Sembilan peserta didik 

mendapatkan skor 2. Sementara itu, 10 peserta didik yang mendapatkan nilai di 
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bawah skor 2 dalam aspek ini. Dan 10 peserta didik mendatkan skor 1. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan peserta didik 

dalam menemukan kaidah teks belum merata. Sebagian besar peserta didik masih 

belum mampu mencari persamaan teks prosedur kompleks. Dengan demikian, 

pada siklus II guru akan menjelaskan lebih rinci cara menemukan persamaan teks. 

 

4.1.2.4.6 Hasil Tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Perbedaan Teks 1 dan Teks 2 

 Penilaian aspek menentukan perbedaan teks 1 dan teks 2 dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan peserta didik terhadap struktur teks prosedur kompleks. Dalam 

penilaian ini, peserta didik dihadapkan pada dua buah teks prosedur kompleks. 

Nilai maksimal dalam tes ini adalah 4. Hasil tes pengetahuan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Menentukan Perbedaan Teks 1 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat Baik 4 3 36 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 79 x 100 

   136 

= 58,08 (cukup) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 15 x 100 

   34 

= 44,12 % 

2. Baik 3 12 24 

3. Cukup 2 8 8 

4. Kurang 1 11 11 

Jumlah 34 79 

Berdasarkan tabel 4.13, hasil tes pemahaman menentukan perbedaan teks 

prosedur kompleks peserta didik cukup. Nilai rerata pada aspek ini 58,08. Nilai 

maksimal yaitu 4 yang diraih oleh 3 peserta didik. Selain itu, duabelas peserta 
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didik mendapatkan skor 3, sedangkan peserta didik mendapatkan skor 2 sebanyak 

delapan. Akan tetapi terdapat 11 peserta didik yang mendapatkan skor 1. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta 

didik sudah mampu menentukan struktur teks prosedur kompleks dengan baik. 

Peserta didik yang belum mendapatkan nilai maksimal, yaitu 2 dan 1 disebabkan 

karena kurang memahami cara mencari perbedan teks prosedur kompleks. Oleh 

sebab itu, peserta didik yang belum mencapai nilai maksimal harus terus berlatih 

dan teliti dalam membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming untuk mencapai 

nilai maksimal. 

 

4.1.2.4.7 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Membuat Simpulan Teks Prosedur Kompleks 

 Penilaian membandingkan teks prosedur kompleks aspek menetukan 

simpulan teks adalah tes yang menuntut peserta didik untuk membuat simpulan 

dalam bacaankedua teks. Dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan 

simpulan bacaan yang telah dibaca dengan baik. Skor maksimal dalam aspek ini 

adalah 4. Hasil tes pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks aspek 

membuat simpulan teks porsedur kompleks dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.14 Hasil Perbandingan Teks Prosedur kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

Siklus I Aspek Membuat Simpulan Teks Prosedur Kompleks 

No. Kategori  Skor F RN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat Baik 4 2 8 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 67 x 100 

  136 

=49,26 ( Kurang) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Juml. Siswa 

= 7 x 100 

  34 

= 20,59% 

2. Baik 3 5 15 

3. Cukup 2 17 34 

4. Kurang 1 10 10 

Jumlah 34 67 

 Berdasarkan tabel 4.14, tingkat ketuntasan peserta didik dalam tes ini 

kurang. Nilai rerata yang peserta didik raih adalah 49,26. Nilai tersebut masuk ke 

dalam kategori kurang. Peserta didik yang mendapatkan skor 4 hanya 2 peserta 

didik. Terdapat 5 pesertadidik mendapatkan skor 3.Sedangkan peserta didik yang 

mendapatkan skor 2 sebanyak 17. Sementara 10 peserta didik pada skor 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam menentukan simpulan 

dalam membandingkan teks prosedur kompleks masih kurang.  

 Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks aspek membuat 

simpulan membandingkan teks prosedur kompleks belum menunjukkan 

keoptimalan peserta didik. Permasalahan yang dominan dihadapi oleh sebagian 

besar peserta didik pada aspek ini adalah tingkat pemahaman dalam membuat 

simpulan. Dalam menyimpulkan teks perlu tingkat pemahaman yang tinggi dari 

peserta didik. Oleh sebab itu, pada siklus II perlu ada latihan lebih untuk 

menambah jam terbang peserta didik dalam tes ini. Dengan demikian, hasil yang 

diperoleh peserta didik juga semakin optimal. 

Berdasarkan hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks yang telah 

dilakukan pada siklus I, masih belum menunjukkan hasil yang optimal dan belum 

merata pada setiap peserta didik. Oleh sebab itu, pada siklus II perlu ada latihan 
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lebih untuk menambah jam terbang peserta didik dalam tes ini. Dengan demikian, 

hasil yang diperoleh peserta didik juga semakin optimal. 

 

4.1.2.5 Refleksi Siklus I 

Pada refleksi siklus I akan dipaparkan secara umum maupun tiap aspek 

hasil penelitian yang diperoleh pada siklus I. Hasil yang dimaksud meliputi proses 

pembelajaran, hasil belajar peserta didik, sikap peserta didik, tanggapan peserta 

didik, dan tanggapan guru terhadap pembelajaran pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share  

melalui teknik brainstorming. 

 

1) Proses Pembelajaran Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Siklus I 

 Proses pembelajaran pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 kendal belum 

memuaskan. Sebab, dari empat aspek pengamatan, ada dua aspek yang belum 

mencapai target ketuntasan. Dua aspek tersebut adalah keantusiasan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dan keaktifan serta keantusiasan peserta didik dalam 

proses refleksi pembelajaran. Belum tercapainya ketuntasan pada dua aspek 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Aspek keantusiasan peserta didik dalam proses pembelajaran, persentase 

ketuntasan dalam pembelajaran ini mencapai 73% dengan frekuensi 24. Akan 

tetapi, hasil ini belum memenuhi target sebesar 85%. Hal ini disebabkan ada 
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beberapa peserta didik yang belum memusatkan perhatian dan konsentrasinya 

terhadap pembelajaran. Ada beberapa peserta didik yang sempat mengantuk, 

berbicara dengan teman, dan bermain hal-hal yang tidak perlu. Hal ini menjadi 

wajar karena mereka juga baru saja mengenal cara membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola dan teknik. Untuk itu, guru harus mencari cara lain 

untuk tindakan siklus II. 

Proses yang diamati selanjutnya adalah keaktifan dan keantusiasan peserta 

didik dalam proses refleksi. Hasil yang diperoleh dari pengamatan siklus I 

menunjukkan kurang memuaskan. Sebab, persentase ketuntasan pada proses ini 

hanya mencapai 59% dengan frekuensi 20. Hasil ini masih jauh dengan target 

yang telah ditentukan yaitu 85%. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

keaktifan peserta didik dalam proses refleksi. Ketika guru memberikan beberapa 

pertanyaan mengenai kesulitan yang mereka alami, tidak banyak peserta didik 

yang aktif berpendapat. Mereka juga tidak banyak yang berani memberikan saran 

ketika guru bertanya mengenai pendapat mereka. Hanya sebagian peserta didik 

yang aktif dalam proses refleksi ini. Untuk itu, peneliti dan guru sebagai 

kolaborator menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

mempersiapkan siklus II. Dengan demikian, proses refleksi pada siklus II akan 

berjalan lebih baik dan bisa melampaui target ketuntasan sebesar 85%. 

Dua aspek pengamatan dalam proses pembelajaran lain sudah mencapai 

hasil maksimal. Aspek keantusiasan peserta didik dalam menggunakan pola dan 

teknik pembelajaran untuk membandingkan teks prosedur kompleks dan 

keantusiasan peserta didik dalam menggunakan pola dan teknik mencapai 
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persentase 100%. Hal ini merupakan prestasi pada siklus I. Akan tetapi hasil 

tersebut tidak dapat digunakan untuk berbangga diri. Pada siklus II, hasil positif 

ini harus dipertahankan dan justru ditingkatkan agar lebih optimal. 

Proses pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks dengan pola koaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming pada pertemuan pertama siklus I, dilakukan dengan beberapa 

langkah yaitu (1) Peserta didik diberi stimulus dengan memberikan teks berjudul 

“Cara Memperpanjang SIM C yang Sudah Habis Masa Berlakunya” dan “Cara 

Mengurus E-KTP yang Hilang” dengan teks prosedur kompleks dan teks perintah 

kerja dengan tanggung jawab, (2) Peserta didik mengamati teks  berjudul “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah Habis Masa Berlakunya” dan “Cara 

Mengurus E-KTP yang Hilang”dengan tanggung jawab, (3) Peserta didik 

mengemukakan pendapat berkaitan dengan teks “Cara Memperpanjang SIM C 

yang Sudah Habis Masa Berlakunya” dan “Cara Mengurus E-KTP yang Hilang” 

secara jujur. (4) Peserta didik mencermati penjelasan guru berkaitan dengan 

materi dan tata cara membandingkan kedua teks dengan disiplin dan bertanggung 

jawab, (5) Siswa menganalisis struktur teks prosedur kompleks berjudul “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah Habis Masa Berlakunya” secara jujur. 

(think), (6) Siswa menganalisis struktur teks perintah kerja yang berjudul “Cara 

Mengurus E-KTP yang Hilang”secara jujur.(think), (7) Peserta didik membentuk 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari dua peserta didik (pair), (8) 

Peserta didik mencari unsur pembanding berdasarkan struktur teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan jujur dan tanggung jawab (pair), (9) 
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Tiap kelompok menganalisis kaidah teks prosedur kompleks yang berjudul “Cara 

Mengurus E-KTP yang Hilang”secara jujur. secara jujur. (pair), (10) Tiap 

kelompok menganalisis kaidah teks perintah kerja yang berjudul “Cara Mengurus 

E-KTP yang Hilang”secara jujur. (pair), (11) Peserta didik mencari unsur 

pembanding yang berdasarkan kaidah teks prosedur kompleks dan teks perintah 

kerja dengan santun dan peduli (pair), (12) Peserta didik menentukan persamaan 

dan perbedaan unsur pembanding teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja 

dengan jujur, (share), (13) Secara berkelompok, peserta didik saling bertukar 

hasil diskusi dengan kelompok lain secara jujur dan tanggung jawab.(share), (14) 

Peserta didik saling menanggapi teks prosedur kompleks yang disampaikan oleh 

masing-masing kelompok dengan saling menghargai pendapat teman dengan 

jujur. (share), (15) Peserta didik berlatih menyimpulkan persamaan dan 

perbedaan teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja dengan penuh tanggung 

jawab (share). 

Peserta didik kelas X Otomasi terlihat senang, antusias, dan tertarik. Hal 

ini tampak pada minat dan ketertarikan peserta didik kelas X Otomasi saat 

mengikuti proses pembelajaran. Namun, proses pembelajaran pertemuan pertama 

siklus I masih memiliki beberapa kelemahan yaitu (1) peserta didik masih 

mengalami kesulitan pada kegiatan nomor 11 yaitu ketika mencari unsur 

pembanding, dan menentukan simpulan. Peserta didik membutuhkan waktu cukup 

lama dan tidak berani bertanya ketika menemukan kesulitan, (2) peserta didik 

masih mengalami kesulitan pada kegiatan nomor 12 yaitu ketika menentukan 

persamaan dan perbedaan yang terdapat pada struktur dan kaidah teks prosedur 
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kompleks. Kesulitan pada kegiatan menganalisis mengakibatkan peserta didik 

juga mengalami kesulitan ketika menentukan persamaan dan perbedaan yang 

terdapat pada struktur dan kaidah teks prosedur kompleks, (3) Peserta didik juga 

mengalami kesulitan pada kegiatan nomor 15 yaitu ketika menyimpulkan isi 

bacaan teks prosedur kompleks yang berkaitan dengan struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks dengan tanggung jawab. Peserta didik belum menampakkan 

sikap tanggung jawab, sehingga kegiatan latihan belum berjalan maksimal.  

Perbaikan yang dilakukan guru pada pembelajaran siklus II, meliputi (1) 

perbaikan pada kegiatan nomor 11, yaitu guru memotivasi peserta didik agar 

mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran dengan 

mmberikan motivasi belajar sehingga mereka antusias untuk belajar lebih giat 

tentang materi yang akan dipelajari di sekolah dan bertanya ketika menemukan 

kesulitan pada saat menentukan unsur pembanding teks prosedur kompleks, (2) 

perbaikan pada kegiatan nomor 12, yaitu guru memberi penjelasan tentang teks 

prosedur kompleks secara jelas kepada peserta didik sehingga mereka paham dan 

dapat menentukan persamaan dan perbedaan dari struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks dengan benar, (3) perbaikan pada kegiatan nomor 15, yaitu 

guru menjelaskan secara jelas dan rinci tata cara membandingkan teks prosedur 

kompleks dengan teknik brainstorming dan mendampingi serta membimbing 

peserta didik sehingga mereka bersungguh-sungguh berlatih membandingkan teks 

prosedur kompleks. 

Proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks dengan pola 

kolaboratif think pair and share  melalui teknik brainstorming pada pertemuan 
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kedua siklus I, dilakukan dengan beberapa langkah yaitu (1) Peserta didik diberi 

stimulus dengan teks berjudul “Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan di 

Semua Bank” dan “Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian” 

yang berkaitan dengan teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja dengan 

disiplin, (2) Peserta didik mengamati teks berjudul “Cara Membuat Kartu ATM 

dan Tabungan di Semua Bank” dan “Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian”dengan jujur dan tanggung jawab, (3)Peserta didik 

menerima tugas dari guru untuk menentukan pengertian, struktur, dan kaidah teks 

berdasarkan langkah-langkah yang telah dipelajari sebelumnya secara santun, (4) 

Peserta didik mencermati teks dengan seksama untuk mendapatkan struktur dan 

kaidah dengan bertanggung jawab, (5) Masing-masing peserta didik menganalisis 

struktur teks berjudul “Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua Bank” 

secara jujur. (think), (6) Masing-masing peserta didik menganalisis struktur teks 

berjudul “Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian”secara 

jujur. (think), (7) Peserta didik mencari unsur pembanding yang terdapat pada 

struktur teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja berdasarkan contoh teks 

dengan disiplin (think), (8) Masing-masing peserta didik menganalisis kaidah teks 

berjudul “Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua Bank” secara jujur 

dan disiplin, (9) Masing-masing peserta didik menganalisis kaidah teks 

“Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian” secara jujur dan 

disiplin, (10) Peserta didik mencari unsur pembanding yang terdapat pada kaidah 

teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja berdasarkan contoh teks dengan 

tanggung jawab, (11) Peserta didik saling bertukar hasil analisis dengan teman 
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sebangku untuk menentukan persamaan dan perbedaan unsur pembanding teks 

prosedur kompleks dan teks perintah kerja dengan jujur, (pair), (12) Peserta didik 

berlatih menyimpulkan persamaan dan perbedaan teks prosedur kompleks dan 

teks perintah kerja dengan penuh tanggung jawab (share), (13) Masing-masing 

peserta didik mendemonstrasikan hasil kerja membandingkan teks di depan kelas 

secara berparade dengan jujur dan tanggung jawa. (share), (14) Peserta didik 

lainnya memberikan penilaian dengan saling menghargai pendapat teman dengan 

disiplin (share). 

Pada pertemuan kedua siklus I peserta didik lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dibanding dengan pertemuan pertama. Meksipun 

demikian, peserta didik masih mengalami kendala karena pada pertemuan kedua 

siklus 1 peserta didik mengikuti pembelajaran secara mandiri sebagai latihan dari 

proses pembelajaran di pertemuan pertama. Peserta kurang disiplin ketika 

mengerjakan tugas secara mandiri. Pada kegiatan menganalisis struktur dan 

kaidah teks, peserta didik masih terlihat bingung dan kurang percaya diri. Hal ini 

juga terjadi pada langkah pembelajaran mendemonstrasikan hasil simpulan, 

peserta didik masih terihat ragu-ragu dalam menyimpulkan proses 

membandingkan teks prosedur kompleks yang telah mereka kerjakan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran pada pertemuan kedua siklus I masih belum 

maksimal. 

Perbaikan yang dilakukan guru pada pembelajaran siklus II, meliputi (1) 

perbaikan pada langkah no 6,7,8, dan 9 yaitu menentukan struktur dan kaidah 

pada masing-masing judul teks, cara berlatih membandingkan diubah menjadi 
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thing dan pair. Pertama dilakukan dengan thing (sendiri), kemudian dilanjutkan 

dengan pair (berpasangan). (2) perbaikan pada langkah nomor 13 yaitu 

menyampaikan simpulan menbandingkan teks prosedur kompleks, lagkah dan 

cara untuk membandingkan teks prosedur kompleks yang semula berjalan secara 

parade, pada siklus II diubah menjadi share (berempat). Peserta didik dalam 

kelompok mengunjungi kelompok lain untuk melakukan kegiatan 

membandingkan teks prosedur kompleks. Hal tersebut dilakukan agar peserta 

didik memiliki rasa percaya diri dan tidak bosan dalam pembelajaran. 

 

2) Perubahan Sikap Religius Peserta Didik 

 Perubahan sikap peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif Think pair and share  melalui 

teknik brainstorming sudah menghasilkan persentase ketuntasan yang baik. Dari 

dua aspek sikap religius, terdapat satu aspek yang masih kurang memenuhi 

kriteria ketuntasan, yakni aspek menggunakan bahasa Indoesia selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran menbandingkan teks prosedur kompleks melalui pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. Keempat sikap 

tersebut yaitu (1) sikap religius berupa mensyukuri nikmat Tuhan tuntas dengan 

menggunakan bahasa indonesia saat berdoa membuka dan menutup kegiatan 

pembelajaran presentase 87%; dan (2) menggunakan bahasa Indoesia selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran menbandingkan teks prosedur kompleks melalui 

pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming  dengan 

persentase 76%. 
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Akan tetapi, hal ini belum memuaskan peneliti dan guru sebagai 

kolaborator. Sebab, sikap religius dan sikap sosial beberapa peserta didik yang 

belum tampak secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan dan motivasi 

peneliti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada tindakan siklus II. 

Peneliti bersama guru sebagai kolaborator mencari solusi untuk meningkatkan 

persentase ketuntasan sikap religius peserta didik pada siklus II. Dengan 

demikian, sikap religius peserta didik akan tampak lebih optimal pada 

pembelajaran membaca siklus II. 

 

 

3) Perubahan Sikap Peserta Didik 

 Perubahan sikap peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif Think pair and share  melalui 

teknik brainstorming sudah menghasilkan persentase ketuntasan yang baik. Dari 

empat tiga sikap, semua sudah melampaui target minimal. Ketiga sikap tersebut 

yaitu (1) sikap jujur dengan persentase 91%; (2) sikap tanggung jawab dengan 

presentase 100%, dan (3) disiplin dengan persentase 91%. Akan tetapi, hal ini 

belum memuaskan peneliti dan guru sebagai kolaborator. Sebab, sikap sosial 

beberapa peserta didik yang belum tampak secara optimal. Kondisi tersebut 

menjadi tantangan dan motivasi peneliti untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada tindakan siklus II. Peneliti bersama guru sebagai kolaborator 

mencari solusi untuk meningkatkan persentase ketuntasan sikap sosial peserta 



133 
 

 

 

didik pada siklus II. Dengan demikian, sikap sosial peserta didik akan tampak 

lebih optimal pada pembelajaran membaca siklus II. 

 

4) Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

 Hasil belajar peserta didik menunjukkan nilai yang baik. Berdasarkan hasil 

akumulasi tes pengetahuan, tingkat ketuntasan peserta didik mencapai 70,27%. 

Rerata kelas juga mencapai nilai 70,27 yang masuk dalam kategori baik. Akan 

tetapi, masih ada 29,73% peserta didik yang belum mencapai ketuntasan minimal 

yang ditentukan. Hal ini akan menjadi evaluasi untuk perbaikan tindakan pada 

siklus II. 

Secara lebih rinci, persentase ketuntasan diklasifikasikan ke dalam 

beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek menentukan struktur teks 1. Pada 

aspek menentukan struktur teks 1, persentase ketuntasan peserta didik dalam 

pembelajaran ini mencapai 88,2%. Kedua, aspek menentukan struktur teks 2 

mencapai 85,29 %. Ketiga, aspek menentukan kaidah teks 1 88,23%. Keempat, 

aspek menentukan kaidah teks 2 82,35%. Kelima aspek menentukan persamaan 

44,12%. Keenam aspek menentukan perbedaan 44,12 %, ketujuh aspek 

menentukan simpulan 20, 59 %. Hasil tersebut sangat memuaskan. Namun, masih 

ada satu aspek yang lemah yaitu pada kemampuan menyimulkan  hanya mencapai 

20,59%. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan peserta 

didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks belum merata. Sebagian 
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besar peserta yang bermasalah dengan cara mencari unsur pembanding sehingga 

sulit menyimpulkan.  

Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul pada siklus I, peneliti 

dan guru sebagai kolaborator merancang beberapa tindakan pada siklus II, yaitu 

(1) guru mengulas kembali cara membandingkan teks prosedur kompleks; (2) 

guru menjelaskan kembali mengenai struktur, dan kaidah teks prosedur kompleks; 

(3) guru menjelaskan dan memberi pemodelan kembali cara membandingkan teks 

prosedur kompleks; (4) guru mengarahkan peserta didik agar lebih 

memperhatikan cara mencari unsur pembanding; dan (5) memberikan banyak 

latihan bagi peserta didik untuk menambah jam terbang dalam membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share  

melalui teknik brainstorming. Selain itu, guru juga akan memotivasi peserta didik 

agar lebih optimis dan maksimal dalam mengikuti pembelajaran di siklus II. 

Dengan demikian, segala potensi peserta didik dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks akan berkembang dan terasah dengan baik. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II merupakan keberlanjutan dari tindakan siklus I. 

Tindakan siklus II ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi 

yang belum tampak maksimal pada pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming siklus I. Tindakan ini dilakukan karena hasil keterampilan 

membandingkan teks prosedur kompleks kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal 
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belum optimal pada siklus I. Meskipun secara umum hasil menunjukkan kategori 

baik, namun ada beberapa aspek yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan. Hal 

yang masih perlu ditingkatkan misalnya pada aspek membuat simpulan 

membandingkan teks prosedur kompleks. Tingkat ketuntasan peserta didik masih 

pada 38 %. Selain pada hasil pengetahuan, penilaian sikap juga masih perlu 

ditingkatkan. Meskipun target penilaian sikap sudah mencapai hasil memuaskan, 

akan tetapi akan lebih baik jikaditingkatkan lagi hingga mencapai 100%. Oleh 

karena itu, tindakan pada siklus II masih sangat perlu dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share  dan teknik brainstorming 

pada peserta didik. Dengan demikian, segala potensi positif yang dimiliki oleh 

peserta didik dapat dioptimalkan. 

Pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming dilaksanakan tiga kali 

pertemuan dalam siklus II. Pertemuan pertama digunakan sebagai tahap latihan, 

pertemuan kedua digunakan sebagai tahap evaluasi, sedangkanpertemuan ketiga 

digunakan untuk menyampaikan kompetensi inti keterampilan. Pada pertemuan 

pertama, peserta didik berlatih menggunakan pola kolaboratif think pair and share 

dan teknik brainstorming untuk membandingkan teks prosedur kompleks. Dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks teks ini, peserta didik menyelesaikan 

beberapa tantangan dalam pengetahuan berupa menemukan struktur dan kaidah 

teks pertama dan kedua, menemukan persamaan dan perbedaan teks pertama dan 

kedua, dan menyimpulkan teks berdasarkan persamaan dan perbedaan yang 
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terdapat pada kedua teks. Dalam membandingkan teks prosedur kompleks teks 

ini, peserta didik menyelesaikan beberapa tantangan dalam pengetahuan berupa 

menemukan struktur dan kaidah teks pertama dan kedua, menemukan persamaan 

dan perbedaan teks pertama dan kedua, dan menyimpulkan teks berdasarkan 

persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua teks. Peserta didik juga 

dituntut memiliki pengetahuan yang baik mengenai teks prosedur kompleks. 

Interpretasi teks prosedur kompleks ke dalam tabel berfungsi sebagai tolok ukur 

pemahaman peserta didik terhadap struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. 

Setelah latihan pada pertemuan pertama, peserta didik melaksanakan evaluasi 

pada pertemuan kedua dengan langkah yang sama dengan pertemuan pertama. 

Akan tetapi, materi evaluasi berbeda dengan dengan latihan. 

Pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share  dan teknik brainstorming pada siklus II ini 

adalah tindakan yang mengacu pada evaluasi siklus I. Tindakan pada siklus II ini 

dilaksanakan untuk meningkatkan sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan peserta didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks. 

Tindakan dalam siklus ini juga berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dialami dalam pembelajaran keterampilan membaca teks klasifikasi pada 

siklus I. Hasil pelaksanaan pembelajaran keterampilan membandingkan teks 

prosedur kompleks pada siklus II ini diperoleh dari data tes dan nontes. Data tes 

diperoleh dari tes tertulis dalam bentuk uraian yang dikerjakan peserta didik 

setelah membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif 

think pair and share  dan teknik brainstorming. Data nontes diperoleh dari hasil 
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observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Selain membahas hasil 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik, hasil siklus II juga membahas 

tentang perubahan sikap religius dan sosial peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share  dan teknik brainstorming. 

 

4.1.3.1 Proses dan Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Membandingkan 

Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair 

and Share  melalui Teknik Brainstorming siklus II 

Proses pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming pada siklus II dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah diperbaiki. Pembelajaran dilakukan dalam dua pertemuan 

yang masing-masing terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Proses pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming pada pertemuan pertama dan kedua diuraikan berikut ini. 

 

4.1.3.1.1 Proses Pembelajaran Siklus II Pertemuan Pertama 

Kegiatan pendahuluan yang dilakukan pada pertemuan pertama, yaitu 

peserta didik (1) menjawab sapaan guru, berdoa, dan mengkondisikan diri siap 

belajar, (2) menyimak tujuan pembelajaran dan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran. Kegiatan pendahuluan siklus II berlangsung 
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lebih baik dibanding dengan siklus I. Kegiatan pendahuluan tersebut berlangsung 

cukup baik dan kondusif di ruang kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal. Ketika 

pembelajaran akan dimulai peserta didik lebih inisiatif untuk memimpin 

menyiapkan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga ketika guru 

memberikan apersepsi mengenai tujuan pembelajaran dan penjelasan tentang 

manfaat materi pembelajaran peserta didik dapat menyimak dengan baik. Pada 

tahap pendahuluan siklus II peserta didik lebih siap dan inisiatif dalam 

menanyakan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. 

Kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti dengan menerapkan pola 

kolaboratif think pair and share. Tahapan pola kolaboratif think pair and share 

meliputi tahap (1) think (berpikir), (2) pairing (berpasangan), dan (3) sharing 

(berbagi). Sesuai dengan kurikulum 2013, pola kolaboratif think pair and share 

ini juga dikolaborasikan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach yang 

meliputi lima kegiatan yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengomunikasikan. 

Kegiatan inti pertemuan pertama merupakan pemberian tindakan 

pembelajaran keterampilan membandingkan teks prosedur kompleks dengan 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming. Kegiatan inti 

pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan pertama, yaitu pemberian stimulus 

(think) kepada peserta didik dengan membentuk kelompok yang terdiri atas dua 

peserta didik dengan tertib, kemudian peserta didik mengamati dua contoh teks 

prosedur kompleks berjudul berjudul “Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan 

di Semua Bank” dan “Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di 
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Kepolisian” dengan teliti. Kegiatan ini untuk membiasakan peserta didik berani 

berpendapat pada proses pembelajaran. 

Keikutsertaan dan pengalaman peserta didik pada kegiatan pembelajaran 

siklus I sangat berpengaruh pada kegiatan pembelajaran siklus II. Peserta didik 

terlihat lebih yakin dan serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Peserta 

didik melaksanakan tahap mengamati dengan lebih baik. Peserta didik lebih kritis 

dalam menentukan unsur pembending yang terdapat pada teks prosedur kompleks. 

Pada tahap think (berpikir), peserta didik berdiskusi mengidentifikasi 

karakteristik teks prosedur kompleks sesuai Lembar Kerja 1 dengan disiplin. 

Kemudian pada tahap pairing (berpasangan) peserta didik berdiskusi dengan 

pasangan untuk menentukan isi, struktur, kaidah yang terdapat dalam contoh teks 

prosedur kompleks berjudul berjudul “Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan 

di Semua Bank” dan “Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di 

Kepolisian” kemudian mencari persamaan dan perbedaan untuk menyimpulkan 

hasil akhir dari proses membandingkan kedua contoh teks tersebut.  

Pada tahap sharing (berbagi), peserta didik mengerjakan lembar kerja 1 

tentang struktur dan kaidah. Serta menyampaikan simpulan dari persamaan dan 

perbedaan isi, struktur serta kaidah teks prosedur kompleks. Pembelajaran pada 

siklus satu ditutup dengan kegiatan menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilakukan serta menyepakati tugas lanjutan berupa kegiatan mencermati teks 

prosedur kompleks yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya serta berlatih 

membandingkan teks prosedur kompleks. 
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Proses pembelajaran pertemuan pertama berakhir dengan melaksanakan 

kegiatan penutup, yaitu (1) peserta didik bersama guru menyimpulkan inti 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks, (2) peserta didik 

merefleksi pembelajaran dengan membuat catatan penugasan materi, (3) guru dan 

peserta didik melakukan tindak lanjut kegiatan belajar untuk pertemuan 

selanjutnya. 

 

4.1.3.1.2 Proses Pembelajaran Siklus II Pertemuan Kedua 

 Pembelajaran pertemuan kedua merupakan lanjutan dari pertemuan 

pertama yang menerapkan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming. Proses pembelajaran ini terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup. Kegiatan pendahuluan yang dilakukan pada pertemuan kedua, yaitu (1) 

peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan mengkondisikan diri siap 

belajar, (2) guru dan peserta didik bertanya jaab berkaitan dengan pembelajaran 

sebelumnya, dan (3) peserta didik menyimak tujuan pembelajaran dan penejelasan 

tentang manfaat menguasai materi. 

Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan kedua juga 

menerapkan pola kolaboratif Think pair and share  meliputi tahap (1) think 

(berpikir), (2) Pairing (berpasangan), dan (3) Sharing (berbagi). pola kolaboratif 

Think pair and share  ini dikolaborasikan dengan pendekatan ilmiah atau 

scientific approach yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, dan mengomunikasikan. 
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Pada tahap think (berpikir), peserta didik mencermati contoh teks berjudul 

“Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua Bank” dan “Mekanisme 

Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian” untuk membandingkan teks 

prosedur kompleks dengan disiplin.  

Pada tahap pairing (berpasangan), peserta didik saling mengevalusi hasil 

kerja teman dengan disiplin dan tanggung jawab. Pada tahap sharing (berbagi), 

peserta didik saling menanggapi teks prosedur kompleks yang disampaikan oleh 

masing-masing peserta didik dengan tanggung jawab. Kemudian yang paling 

bagus dalam menjelaskan proses membandingkan teks prosedur kompleks dengan 

jujur untuk di tampilkan. 

Kegiatan penutup yang dilakukan pada pembelajaran pertemuan kedua, 

yaitu (1) Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, 

(2) Peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari dengan 

membuat catatan penguasaan materi, dan (3) Siswa dan guru melakukan umpan 

balik. 

 

4.1.3.1.3 Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and 

Share melalui Teknik Brainstorming Siklus II 

Hasil pengamatan proses pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming siklus II merupakan hasil pengamatan (1) keantusiasan peserta 

didik dalam proses pembelajaran; (2) Keefektifan dan keantusiasan peserta didik 
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dalam mengemukakan pendapat berkaitan dengan struktur dan kaidah teks 

prosesdur kompleks; (3) Keantusiasan peserta didik dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming; serta (4) keaktifan dan keantusiasan peserta didik dalam proses 

refleksi pembelajaran. Pengamatan proses pembelajaran pada siklus II ini 

bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan proses pembelajaran 

membandingkan teks Prosedur kompleks. Untuk mengetahui hasil pengamatan 

proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair 

and Share dengan Teknik Brainstorming Siklus II 

No. Aspek Pengamatan 
Skor F % 

Target 

Ketuntasan 

1. Keantusiasan peserta didik dalam 

proses pembelajaran 
10 31 91% 85% 

2. keantusiasan peserta didik dalam 

membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola 

kolaboratif Think pair and share  

10 34 100% 85% 

3. keefektifan dan keantusiasan peserta 

didik menggunakan teknik 

Brainstorming dalam 

membandingkan teks prosedur 

kompleks 

10 34 100% 85% 

4. keaktifan dan keantusiasan peserta 

didik dalam proses refleksi 

pembelajaran 

10 32 94% 85% 

Jumlah 40    

Nilai rerata  85% 

Tabel 4.15 menunjukkan persentase ketuntasan proses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 
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and share dan teknik brainstorming pada siklus II. Pada aspek keantusiasan 

peserta didik dalam proses pembelajaran, persentase ketuntasan dalam 

pembelajaran ini mencapai 91% dengan frekuensi 31 peserta didik. Hasil ini 

sudah melampaui target ketuntasan sebesar 85%. Peserta didik sudah mulai fokus 

dan aktusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Meskipun ada 9% yang belum 

tampak, hasil dari pengamatan ini sudah meningkat secara signifikan dari pada 

siklus I. 

Hasil pengamatan kedua adalah keantusiasan peserta didik dalam 

menggunakan pola dan teknik untuk membandingkan teks prosedur komplek.  

Pada proses ini, hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Semua peserta didik 

tampak antusias dalam menggunakan pola dan teknik. Hal ini disebabkan mereka 

merasa tertantang dan menemukan hal baru dari pola kolaboratif think pair and 

share membandingkan teks prosedur kompleks teknik brainstroming. Peserta 

didik berusaha memahami dan melaksanakan dengan baik setiap langkah dan 

tahapan pada pola pembelajaran ini. Oleh sebab itu, persentase ketuntasan dalam 

proses ini mencapai 100% atau dapat dikatakan sempurna. Hasil maksimal ini 

masih dapat dipertahankan oleh peneliti dan guru sebagai kolaborator pada siklus 

II. Tindakan pada siklus II juga lebih kondusif dan maksimal. 

Selanjutnya adalah tingkat keantusiasan peserta didik dalam menggunakan 

teknik brainstorming dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. Peserta didik sangat antusias dalam menggunakan teknik 

Brainstorming pada pembelajaran ini. Oleh sebab itu, tingkat persentase 

ketuntasan dalam proses ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan mereka sangat 
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antusias dalam menggunakan media pembelajaran. Mengingat pada pembelajaran 

lain mereka sangat jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Hasil 

maksimal ini masih dapat dipertahankan oleh peneliti dan guru sebagai 

kolaborator pada siklus II. Tindakan pada siklus II juga lebih kondusif dan 

maksimal. Potensi peserta didik juga dapat dikembangkan secara optimal. 

Proses yang diamati selanjutnya adalah keaktifan dan keantusiasan peserta 

didik dalam proses refleksi. Hasil yang diperoleh dari pengamatan siklus II 

menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sebab, persentase ketuntasan pada 

proses ini hanya mencapai 94% dengan frekuensi 32. Hasil ini jauh melampaui 

target yang telah ditentukan yaitu 85%. Permasalahan yang muncul berkaitan 

dengan keaktifan peserta didik dalam proses refleksi dapat teratasi pada siklus II. 

Ketika guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai kesulitan yang mereka 

alami, peserta didik yang mulai aktif berpendapat. Mereka juga mulai berani 

memberikan saran ketika guru bertanya mengenai pendapat mereka. Semua 

peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses refleksi ini. Oleh karena itu, hasil 

dari pengamatan aspek ini meningkat ke arah yang baik. 

Hasil observasi proses pembelajaran lebih jelas dideskripsikan melalui 

dokumentasi foto. Pada penelitian ini, dokumentasi foto berwujud foto kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming. 

Pengambilan dokumentasi dilakukan selama proses pembelajaran. Peneliti dibantu 

satu orang yang bertugas mengabadikan momen-momen penting dalam proses 

pembelajaran siklus II.  
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Foto yang diambil terdiri atas (1) keantusiasan peserta didik dalam proses 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks; (2) Keefektifan dan 

keantusiasan peserta didik dalam mengemukakan pendapat berkaitan dengan 

membandingkan teks prosedur kompleks; (3) keefektifan dan keantusiasan peserta 

didik menggunakan teknik brainstorming dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks; serta (4) keaktifan dan keantusiasan peserta didik dalam proses refleksi 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Berikut hasil dokumentasi 

dalam observasi proses pembelajaran siklus II. 

 

Gambar 4.9 Keantusiasan Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Teks 

Prosedur Kompleks Siklus II 

Gambar 4.9 menunjukkan keantusiasan peserta didik dalam proses 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming pada siklus II. Dalam 

gambar, tambak peserta didik sudah dapat memfokuskan konsentrasinya pada 

proses pembelajaran. Peserta didik bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, 

sehingga suasana belajar di dalam kelas sangat kondusif. Persentase ketuntasan 

dalam proses ini mencapai 91%. Hal ini menunjukkan hasil positif dalam proses 
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pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming pada siklus II. 

 

Gambar 4.10 Keantusiasan Peserta Didik dalam Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share 

Siklus II 

 

 Gambar 4.10 menunjukkan keefektifan dan keantusiasan peserta didik 

dalam mengemukakan pendapat berkaitan dengan membandingkan teks prosedur 

kompleks. Peserta didik sudah tampak lancar melakukan tahapan-tahapan dalam 

pola kolaboratif. Hal ini ditunjukkan pada keintensifan peserta didik dalam 

kegiatan membandingkan teks prosedur kompleks. Peserta didik tampak serius 

dalam membaca dan mengerjakan tugas menentukan struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks. Bahkan ada salah satu siswa yang percaya dirinya bertambah 

dengan mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Tidak ada juga yang tampak 

kebingungan. Proses membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming pada siklus II berjalan 

dengan baik. Oleh sebab itu, persentase ketuntasan proses ini mencapai hasil luar 

biasa, 100%. 
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Gambar 4.11 Keefektifan dan Keantusiasan Peserta Didik Menggunakan 

Teknik Brainstorming dalam Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Siklus II 

 

Keefektifan dan keantusiasan peserta didik dalam menggunakan teknik 

brainstorming untuk menyimpulkan bacaan dideskripsikan pada gambar 4.11. 

Tampak peserta didik antusias dalam memecahkan masalah untuk mengulas 

kembali hasil kerjanya. Suasana kelas sangat kondusif. Hal ini disebabkan karena 

peserta didik tertarik dengan cara berkelompok dan mendiskusikan simpulan yang 

berhubungan dengan bacaan. Oleh karena itu, persentase ketuntasan dalam proses 

ini juga mencapai 100%. 

 

Gambar 4.12 Keaktifan dan Keantusiasan Peserta Didik dalam Proses 

Refleksi Pembelajaran 
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 Keefektifan dan keantusiasan peserta didik dalam proses refleksi 

pembelajaran dideskripsikan oleh gambar 4.12. Dalam gambar, peserta didik 

serius dalam merefleksi pembelajaran dengan guru. Selain itu, peserta didik juga 

tampak konsentrasi dalam menuliskan refleksinya pada selembar kertas yang telah 

disediakan. Proses refleksi pembelajaran pada siklus II berjalan dengan kondusif 

dan baik. Peserta didik dapat memanfaatkan proses ini sesuai dengan arahan yang 

diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, proses refleksi pembelajaran ini mencapai 

ketuntasan 100%. 

 Demikian hasil observasi proses pembelajaran pada siklus II. Hasil 

observasi proses pembelajaran ini digunakan sebagai bahan penilaian proses 

dalam pembelajaran. Hasil pengamatan proses pada siklus II ini juga akan 

dibandingkan dengan hasil pada siklus I. Dengan membandingkan dua hasil 

tersebut, selanjutnya dapat diketahui apakah segala permasalahan pada siklus I 

telah dituntaskan pada siklus II atau belum.  

 

4.1.3.2 Hasil Perubahan Sikap Religius Peserta Didik Siklus II 

 Hasil perubahan sikap religious peserta didik diperoleh dari hasil observasi 

yang telah dilaksanakan pada siklus II. Hasil perubahan sikap peserta didik yang 

dideskripsikan adalah sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share melalui teknik brainstorming pada siklus II. Seperti siklus I, sikap 

religius peserta didik yang diamati mencakup dua aspek, yaitu sikap 

menguunakan bahasa Indonesia saat membuka dan menutup kegiatan 
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pembelajaran dan mengunakan bahasa Indonesia ketika melaksanakan kegiatan 

Tanya jawab selama kegiatan pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks berlangsung. 

Sikap religius peserta didik yang diamati adalah sikap mensyukuri nikmat 

Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, peneliti juga menilai sikap sosial peserta 

didik berupa sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Setiap sikap baik religius 

maupun sosial memiliki indikator pencapaian masing-masing. 

Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share melalui teknik brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk mengetahui sikap 

peserta didik dalam menerima pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. Observasi dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia dan teman sejawat sebagai observer. Hal ini dilakukan 

agar observasi dapat lebih baik karena segala tindakan yang dilakukan oleh 

peserta didik dapat terpantau oleh observer. Hasil observasi siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.16 Hasil Observasi Sikap Religius Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Siklus II 

No. Aspek Observasi Frekuensi % 
Target 

Ketuntasan 

1. 

menggunakan bahasa 

Indonesia selama 

membuka dan menutup 

pelajaran,  

33 97% 80% 

2. 

Menggunakan bahasa 

Indonesia ketika 

melaksanakan kegiatan 

Tanya jawab selama 

kegiatan pembelajaran 

membandingkan teks 

prosedur kompleks 

berlangsung 

31 91% 80% 

 

Keterangan:  

SB = Sangat Baik : 81% - 100% 

B = Baik  : 61% - 80% 

C = Cukup  : 41% - 60% 

K = Kurang  : 21% - 40% 

SK  = Sangat Kurang : 0% - 20% 

 

Deskripsi hasil observasi siklus II dapat dilihat pada tabel 4.16. Pada tabel 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik sudah memiliki sikap 

religius dan sosial yang baik. Sikap religius peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal sudah melampaui ketuntasan minimal dengan persentase 100%. 

Bahkan sikap sosial jujur, tanggung jawab dan disiplinmencapai ketuntasan 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa sikap sosial peserta didik memang sudah baik 

dan matang. Dengan demikian, penilaian sikap pada pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks pada siklus II telah melampaui target 

ketuntasan minimal sebesar 80%. Untuk lebih jelas mengenai gambaran sikap 

peserta didik dalam pembelajaran, berikut foto-foto yang didapatkan dari hasil 

dokumentasi siklus II. 
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Gambar 4.13 Sikap Religius Peserta Didik dalam Pembelajaran Siklus II 

 Berdasarkan gambar 4.13, sikap religius peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming siklus II. Salah satu 

peserta didik memimpin doa. Peserta didik lain mengikuti instruksi pemimpin dan 

berdoa dengan sikap yang baik. Dalam berdoa, peserta didik duduk siap dan 

menunjukkan sikap bersungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka 

sangat menjunjung sikap religius. Sikap tersebut menjadi bukti bahwa mereka 

mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa di awal dan akhir 

pembelajaran dengan sikap yang baik. Persentase pada aspek religius ini adalah 

100%.  

 

4.1.3.3 Hasil Perubahan Sikap Sosial Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Peserta Didik Siklus II 

 Hasil perubahan sikap sosial peserta didik diperoleh dari hasil observasi 

yang telah dilaksanakan pada siklus II. Hasil perubahan sikap sosial peserta didik 

yang dideskripsikan adalah sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 
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and share melalui teknik brainstorming pada siklus II. Seperti siklus I, sikap 

sosial peserta didik yang diamati mencakup dua aspek, yaitu sikap jujur, disiplin, 

dan tanggung jawab. Setiap sikap sosial memiliki indikator pencapaian masing-

masing. 

Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share melalui teknik brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk mengetahui sikap 

peserta didik dalam menerima pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. Observasi dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia dan teman sejawat sebagai observer. Hal ini dilakukan 

agar observasi dapat lebih baik karena segala tindakan yang dilakukan oleh 

peserta didik dapat terpantau oleh observer. Hasil observasi siklus I dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Observasi Sikap Sosial Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Siklus II 

No. Aspek Observasi Frekuensi % Target  

Ketuntasan 

1. Jujur 34 100% 80% 

2. Tanggung Jawab 34 100 % 80% 

3. Disiplin 34 100% 80% 

 

Keterangan:  

SB = Sangat Baik : 81% - 100% 

B = Baik  : 61% - 80% 

C = Cukup  : 41% - 60% 

K = Kurang  : 21% - 40% 

SK  = Sangat Kurang : 0% - 20% 
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Deskripsi hasil observasi siklus II dapat dilihat pada tabel 4.17. Pada tabel 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik sudah memiliki sikap 

religius dan sosial yang baik. Sikap religius peserta didik kelas X Otomasi SMK 

N 2 Kendal sudah melampaui ketuntasan minimal dengan persentase 100%. 

Bahkan sikap sosial jujur, tanggung jawab dan disiplinmencapai ketuntasan 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa sikap sosial peserta didik memang sudah baik 

dan matang. Dengan demikian, penilaian sikap pada pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks pada siklus II telah melampaui target 

ketuntasan minimal sebesar 80%. Untuk lebih jelas mengenai gambaran sikap 

peserta didik dalam pembelajaran, berikut foto-foto yang didapatkan dari hasil 

dokumentasi siklus II. 

 

Gambar 4.14 Sikap Jujur Peserta Didik dalam Pembelajaran Siklus II 

Sikap jujur peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks siklus II dideskripsikan melalui gambar 4.14. Sikap ini 

ditunjukkan oleh peserta didik dengan mengerjakan tugas dengan baik dan tidak 

saling menyontek. Ketika peserta didik diminta mengerjakan secara individu, 

mereka tidak akan mencoba untuk saling bekerja sama meskipun telah 

dipasangkan sejak awal pembelajaran. Sikap jujur peserta didik tampak sangat 
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baik. Tingkat kejujuran peserta didik dalam pembelajaran ini mencapai persentase 

100%. Artinya, 34 peserta didik yang mengikuti pembelajaran ini memiliki 

kejujuran yang tinggi. 

 

Gambar 4.15 Sikap Santun Peserta Didik dalam Pembelajaran Siklus II 

 Sikap santun peserta didik dalam pembelajaran siklus II dideskripsikan 

melalui gambar 4.15. Sikap ini masih sangat kental di dalam kelas X Otomsi 

SMK N 2 Kendal. Setiap peserta didik memiliki sikap santun yang tinggi. Tampak 

pada gambar peneliti menghampiri peserta didik yang sedang mengerjakan tugas. 

Dalam kejadian itu peserta didik tetap mengerjakan tugas dengan baik walaupun 

tidak dipantau peneliti. Dengan tetap suasana yang santai terlihat pada gambar 

beberapa pesrta didik dan peneliti tersenyum. Oleh karena itu, persentase 

ketuntasan 100% dalam sikap tanggung jawab dapat dipertahankan pada siklus II. 



155 
 

 

 

 

Gambar 4.16 Sikap Disiplin Peserta Didik dalam Pembelajaran Siklus II 

 Berdasarkan gambar 4.16, sikap disiplin peserta didik dalam 

pembelajaran sudah sangat baik. Ketika peneliti berkeliling melihat peserta didik 

dalam mengerjakan tugas, semua peserta didik melaksanakan tugas dengan baik. 

Oleh karena itu, persentase ketuntasan 100% dalam sikap disiplin dapat 

dipertahankan pada siklus II. 

 

4.1.3.4 Hasil Tes Siklus II 

 Hasil tes siklus II merupakan hasil akumulasi tes membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming. Dari hasil tes ini diketahui tingkat pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming. Terdapat 34 peserta 

didik di dalam kelas. Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.18 Sebaran Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan 

Teknik Brainstorming Siklus II 

No. Rentang 

Skor 

Kategori F % Rerata Nilai Ketuntasan 

1. 86-100 Sangat baik  20 83 =Jml Nilai 

  Jml Siswa 

= 2954 

     34 

= 86,87 

(Sangat Baik) 

=Siswa Tuntas x100% 

  Jumlah Siswa 

= 34   x 100% 

   34 

= 100% 

2. 75-85 Baik  14 17 

3. 61-74 Cukup  0 0 

4. 51-60 Kurang  0 0 

5. 0-50 Sangat kurang 0 0 

Jumlah  34 100   

Berdasarkan tabel 4.18, akumulasi hasil tes pengetahuan membandingkan 

teks prosedur kompleks peserta didik pada siklus II dengan rerata 86,87. Rerata 

tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Dari 34 peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran tersebut terdapat 20 peserta didik (83%) yang 

mendapatkan nilai sangat baik, yaitu 86-100. Sementara empat belas peserta didik 

(17%) mendapatkan nilai baik, yaitu skor 75-85. Tidak ada peserta didik yang 

berada di bawah kriteria ketuntasan yaitu dengan nilai minimal 80. Ini merupakan 

hasil yang baik. Semua peserta didik dapat melampaui kriteria ketuntasan 

minimal. Oleh sebab itu, persentase ketuntasan mencapai 100%. 

 Persentase ketuntasan pengetahuan membandingkan teks prosedur 

kompleks yang dicapai oleh peserta didik adalah 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada siklus II peserta didik telah menangkap dengan baik pola 

pembelajaran dan teknik yang dipakai dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks. Peserta didik sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan 

baik, sehingga mereka juga mampu memperoleh nilai yang maksimal. Target 

ketuntasan yang ditentukan sebelumnya, yaitu 80 telah terpenuhi. Dengan 
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demikian, pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan 

pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming telah 

melampaui target yang ditentukan. 

Berdasarkan tabel 4.18, nilai 86-100 merupakan nilai yang banyak 

diperoleh oleh peserta didik. Terdapat 20 peserta didik yang mendapatkan nilai 

pada rentang skor 86-100. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan-

permasalahan yang muncul pada siklus I telah teratasi dengan baik. Selain itu, 

permasalahan peserta didik yang belum mampu menentukan dengan tepat 

simpulan teks prosedur kompleks telah mampu diperbaiki pada siklus II. 

 Tabel tersebut juga menunjukkan terdapat empat belas peserta didik yang 

berada pada rentang skor 75-85. Permasalahan yang mereka alami juga relatif 

sama dengan permasalahan sebelumnya. Permasalahan utama mereka ada pada 

pemanfaatan waktu dalam membandingkan teks prosedur kompleks.  

Penjelasan persentase ketuntasan peserta didik dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming disajikan dalam diagram. Berikut diagram 

yang berisi daftar nilai peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks siklus II.  
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Diagram 4.2 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Siklus II 

 

4.1.3.4.1 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Struktur Teks 1 

 Penilaian aspek struktur teks 1 dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik 

terhadap struktur teks prosedur kompleks. Dalam penilaian ini, peserta didik 

dihadapkan pada dua buah teks prosedur kompleks. Nilai maksimal dalam tes ini 

adalah 4. Hasil tes pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.19 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Struktur Teks 1 

No. Kategori  Skor F RN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat 

baik 

4 25 100 =Jml. Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 127 x 100 

   136 

= 93 (Sangat Baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 34 x 100 

   34 

= 100% 

2. Baik  3 9 27 

3. Cukup 2 0 0 

4. Kurang  1 0 0 

Jumlah 34 127 

Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming ditunjukkan melalui 

tabel 4.19. Pada tabel tersebut, dideskripsikan hasil ketuntasan mencapai 100%. 

Frekuensi peserta didik yang mendapatkan skor maksimal sejumlah 26. Sementara 

enam peserta didik berada pada kategori skor 15. Hasil ini sangat memuaskan 

dalam tes pengetahuan. Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui dengan brainstorming 

mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus II. 

 Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta 

didik sudah mampu membedah struktur dan kaidah teks prosedur kompleks 

dengan baik. Peserta didik sudah mampu mendapatkan nilai di atas kriteria 

ketuntasan minimal. Bahkan mayoritas peserta didik mendapatkan skor maksimal 

dalam aspek ini. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu 

menggunakan dengan baik pola dan teknik dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks. Dengan demikian, pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming pada siklus II sesuai dengan harapan. 
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4.1.3.4.2 Hasil Tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Kaidah Teks 1 

Penilaian aspek menentukan kaidah teks 1 dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta 

didik terhadap kaidah teks prosedur kompleks. Dalam penilaian ini, peserta didik 

dihadapkan pada dua buah teks prosedur kompleks. Nilai maksimal dalam tes ini 

adalah 4. Hasil tes pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.20 Hasil Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik 

Brainstorming Siklus II Aspek Menentukan Kaidah Teks 1 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat 

baik 

4 27 108 =Jumlah Nilai x 100 

  Nilai Maks 

=127 x 100 

  136 

= 93 (Sangat Baik) 

= Juml. Siswa Tuntas x 100 

         Juml. Siswa 

= 32 x 100 

   34 

= 94 % 

2. Baik  3 5 15 

3. Cukup 2 2 4 

4. Kurang  1 0 0 

Jumlah 34 127 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa hasil tes membandingkan teks prosedur 

kompleks aspek menentukan kaidah teks 1 masuk ke dalam kategori sangat baik. 

Nilai rerata dalam tes ini adalah 93. Terdapat 27 peserta didik yang memperoleh 

skor maksimal, yaitu 4. Sementara 5 peserta didik memperoleh skor 3 dan 2 

peserta didik mendapat skor 2. Meskipun demikian, hail yang diperoleh sudah 

memenuhi target nilai 80. Hal ini menunjukkan ketuntasan pada penilaian aspek 

ini mencapai 100%. Tantangan ketuntasan pada siklus I telah terlampaui dengan 

baik pada siklus II. Dengan demikian, harapan peneliti pada penilaian aspek ini 

dapat berjalan dengan baik.  



161 
 

 

 

4.1.3.4.3 Hasil Tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Struktur Teks 2 

Penilaian membandingkan teks prosedur kompleks aspek menetukan 

struktur teks 2 adalah tes yang menuntut peserta didik untuk menemukan struktur 

dalam bacaan teks 2. Dengan demikian, peserta didik akan mengetahui struktur 

bacaan yang telah dibaca dengan baik. Skor maksimal dalam aspek ini adalah 4. 

Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks aspek menetukan struktur teks 

2 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.21 Hasil Perbandingan Teks Prosedur kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Struktur Teks 2 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat 

baik 

4 23 92 =Jumlah Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 125 x 100 

   136 

= 92 ( Sangat Baik) 

= Juml. Siswa Tuntas x 100 

         Juml. Siswa 

= 34 x 100 

   34 

= 100 % 

2. Baik  3 11 33 

3. Cukup 2 0 0 

4. Kurang  1 0 0 

Jumlah 34 125 

 Berdasarkan tabel 4.21, dalam tes menentukan struktur teks 2 peserta didik 

telah mencapai kategori nilai sangat baik dengan nilai rerata sebesar 92. Terdapat 

23 peserta didik yang mencapai nilai maksimal yaitu 4. Adapun 11 peserta didik 

mendapatkan nilai 3. Dengan demikian, semua peserta didik telah berada pada 

kategori tuntas. Persentase ketuntasan pada penilaian aspek ini mencapai 100%. 

 Berdasarkan hasil tes tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan peserta 

didik menentukan struktur teks sudah mulai merata. Meskipun masih ada 11 

peserta didik tidak mendapatkan nilai maksimal, tetapi sudah terdapat 23 peserta 
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didik yang memperoleh nilai maksimal. Permasalahan yang masih muncul adalah 

peserta didik masih ada yang ragu-ragu dalam menentukan struktur teks. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Kaidah Teks 2 

Penilaian tes membandingkan teks prosedur kompleks siklus II aspek 

menentukan kaidah teks 2 ini difokuskan pada kejelian peserta didik dalam 

menentukan kaidah yang terdapat pada teks 2. Setelah membaca teks prosedur 

kompleks, peserta didik diminta untuk menentukan kaidah. Dengan demikian, 

peserta didik akan mendapatkan nilai maksimal 4 jika mampu menemukan kaidah 

dengan benar. Berikut hasil membandingkan teks prosedur kompleks siklus I 

aspek menentukan kaidah teks 2. 

Tabel 4.22 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Kaidah Teks 2 

No. Kategori  Skor F JN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat 

baik 

4 20 80 =Jumlah Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 120 x 100 

   136 

= 88 (Sangat Baik) 

= Juml. Siswa Tuntas x 100 

         Juml. Siswa 

= 32 x 100 

   34 

= 94 % 

2. Baik  3 12 36 

3. Cukup 2 2 4 

4. Kurang  1 0 0 

Jumlah 34 120 

Berdasarkan tabel 4.22 peserta didik telah mencapai kategori nilai sangat 

baik dalam mengikuti tes menentukan kaidah teks 2. Nilai rerata tes 

membandingkan teks prosedur kompleks aspek menentukan kaidah teks 2 adalah 

88. Terdapat 20 peserta didik yang mencapai nilai maksimal yaitu 4. Adapun 12 
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peserta didik mendapatkan nilai 3. Walaupun demikian, masih terdapat 2 peserta 

didik yang masih mendapatkan skor 2. Dengan demikian, semua peserta didik 

telah berada pada kategori tuntas. Persentase ketuntasan pada penilaian aspek ini 

mencapai 100%. 

 Berdasarkan hasil tes tersebut, dapat diketahui bahwa kemampuan peserta 

didik membandingkan teks prosedur kompleks sudah mulai merata. Meskipun 

masih ada 2 peserta didik tidak mendapatkan nilai maksimal, tetapi sudah terdapat 

20 peserta didik yang memperoleh nilai maksimal. Permasalahan yang masih 

muncul adalah peserta didik masih ada yang ragu-ragu untuk memberikan 

pendapat. 

 

4.1.3.4.5 Hasil Tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Persamaan Teks 1 dan Teks 2 

Penilaian tes membandingkan teks prosedur kompleks siklus II aspek 

menentukan persamaan teks 1 dan teks 2 ini difokuskan pada kejelian peserta 

didik dalam menentukan persamaan yang terdapat pada teks 1 dan teks 2. Setelah 

membaca teks prosedur kompleks, peserta didik diminta untuk mencari persamaan 

baik pada struktur, kaidah, dan isi. Dengan demikian, peserta didik akan 

mendapatkan nilai maksimal 4 jika mampu menemukan kaidah dengan benar. 

Berikut hasil membandingkan teks prosedur kompleks siklus II aspek menentukan 

persamaan teks 1 dan teks 2. 
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Tabel 4.23 Hasil tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik 

Brainstorming Siklus II Aspek Menemukan Persamaan Teks 1 

dan Teks 2 

No. Kategori  Skor F RN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat baik 4 15 60 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 78 x 100 

   136 

= 81 (baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 29 x 100 

   34 

= 85 % 

2. Baik  3 14 42 

3. Cukup 2 4 8 

4. Kurang  1 0 0 

Jumlah 34 110 

Berdasarkan tabel 4.23, tingkat ketuntasan peserta didik dalam tes ini 

sudah baik. Peningkatan nilai dari siklus I ke siklus II sangat signifikan. Nilai 

rerata yang peserta didik raih adalah 81, yang pada siklus I mendapat nilai rerata 

57,35. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori sangat baik. Secara dominan, 15 

peserta didik yang mendapatkan skor maksimal 4. Sementara 14 peserta didik 

mendapatkan skor 3. Sedangkan masih terdapat 4 peserta didik yang mendapatkan 

skor 2. Artinya, meskipun masih terdapat kekurangngan, akan tetapi hampir 

semua peserta didik dapat melampaui dengan baik tes ini. Dengan demikian, 

persentase ketuntasan tes keterampilan menginterpretasi teks negosiasi secara 

lisan aspek ekspresi pada siklus II mencapai 85% 

 Hasil tes membandingkan teks prosedur aspek menentukan persamaan teks 

1 dan teks 2 sudah menunjukkan hasil yang optimal. Permasalahan yang sempat 

muncul pada siklus I mampu teratasi dengan baik. Dengan demikian, tantangan 

pada siklus I dapat teratasi pada siklus II. 
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4.1.3.4.6 Hasil Tes Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Perbedaan Teks 1 dan Teks 2 

 Penilaian aspek menentukan perbedaan teks 1 dan teks 2 dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan peserta didik terhadap struktur teks prosedur kompleks. Dalam 

penilaian ini, peserta didik dihadapkan pada dua buah teks prosedur kompleks. 

Nilai maksimal dalam tes ini adalah 4. Hasil tes dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.24 Hasil Perbandingan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Menentukan Perbedaan Teks 1 dan Teks 2 

No. Kategori  Skor F RN Rerata Ketuntasan 

1. Sangat baik 4 13 52 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 110 x 100 

   136 

= 81 (Baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 28 x 100 

   34 

= 82 % 

2. Baik  3 16 48 

3. Cukup 2 5 10 

4. Kurang  1 0 0 

Jumlah 34 110 

Berdasarkan tabel 4.24, tingkat ketuntasan peserta didik dalam tes ini 

sudah baik. Nilai rerata yang peserta didik raih adalah 81. Nilai tersebut masuk ke 

dalam kategori baik. Tiga belas peserta didik yang mendapatkan skor maksimal 4. 

Sementara 16 peserta didik mendapatkan skor 3. Tidak ada peserta didik yang 

berada di bawah skor 15. Artinya, semua peserta didik dapat melampaui dengan 

baik tes ini. Dengan demikian, persentase ketuntasan tes membandingkan teks 

prosedur kompleks aspek menentukan perbedaan teks 1 dan teks 2 pada siklus II 

mencapai 82% 

 Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks aspek menentukan 

perbedaan teks 1dan teks 2 sudah menunjukkan hasil yang optimal. Permasalahan 
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yang sempat muncul pada siklus I mampu teratasi dengan baik. Dengan demikian, 

tantangan pada siklus I dapat teratasi pada siklus II. 

 

4.1.3.4.7 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus II Aspek Membuat Simpulan Teks Prosedur Kompleks 

 Penilaian membandingkan teks prosedur kompleks aspek menetukan 

simpulan teks adalah tes yang menuntut peserta didik untuk membuat simpulan 

dalam bacaan kedua teks. Dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan 

simpulan bacaan yang telah dibaca dengan baik. Skor maksimal dalam aspek ini 

adalah 4. Hasil tes pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks aspek 

membuat simpulan teks porsedur kompleks dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.25 Hasil Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik 

Brainstorming Siklus II Aspek Membuat Simpulan Teks Prosedur 

Kompleks 

No. Kategori Skor F Jumlah 

Nilai 

Rerata Ketuntasan 

1. Sangat baik 4 15 60 =Jml Nilai x 100 

  Nilai Maks 

= 117 x 100 

   136 

=86 (Sangat Baik) 

= Jml. Siswa Tuntas x 100 

         Jml. Siswa 

= 34 x 100 

   34 

= 100 % 

2. Baik 3 19 57 

3. Cukup 2 0 0 

4. kurang 1 0 0 

Jumlah 34 117 

Berdasarkan tabel 4.25, tingkat ketuntasan peserta didik dalam tes ini 

sudah sangat baik. Peningkatan nilai dari siklus I ke siklus II sangat signifikan. 

Nilai Rerata yang peserta didik raih adalah 86, yang pada siklus I mendapat nilai 

rerata 47,26. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori sangat baik. 15 peserta didik 
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yang mendapatkan skor maksimal 15. Meskipun secara dominan peserta didik 

yang mendapatkan skor 3 lebih banyak yaitu sebesar 19 peserta didik, namun 

tidak ada peserta didik yang berada di bawah skor 15. Artinya, semua peserta 

didik dapat melampaui dengan baik tes ini. Dengan demikian, persentase 

ketuntasan tes membandingkan teks prosedur kompleks aspek membuat simpulan 

pada siklus II mencapai 100% 

Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks aspek membuat 

simpulan sudah menunjukkan hasil yang optimal. Permasalahan yang sempat 

muncul pada siklus I mampu teratasi dengan baik. Dengan demikian, tantangan 

pada siklus I dapat teratasi pada siklus II. 

 

4.1.3.5 Refleksi Siklus II 

Pada refleksi siklus II akan dipaparkan secara umum maupun tiap aspek 

hasil penelitian yang diperoleh pada siklus II. Hasil yang dimaksud meliputi 

proses pembelajaran, hasil belajar peserta didik, sikap peserta didik, tanggapan 

peserta didik, dan tanggapan guru terhadap membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming. 

 

1) Proses Pembelajaran Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Siklus II 

Proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming 

pada peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal siklus II sudah berjalan 
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dengan baik. Sebab, dari empat aspek pengamatan, semua telah mencapai target 

ketuntasan. Evaluasi-evaluasi dari siklus I terkait dengan proses telah diatasi 

dengan baik. 

Proses perbaikan pada tes membandingkan teks prosedur kompleks siklus 

II dimaksudkan untuk mengatasi kendala yang dialami pada siklus I. Pada siklus I 

pertemuan pertama, meskipun peserta didik antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, namun terdapat kendala pada tahap think (berpikir) dan share 

(berbagi) sehingga rerata skor perolehan peserta didik sangat rendah, yaitu saat 

mencari persamaan teks dengan rerata 57,35, mencari perbedaan teks dengan 

rerata 58,08, dan menentukan simpulan dengan rerata 49,26. Akan tetapi, pada 

siklus II pertemuan pertama, peserta didik sudah mulai menunjukkan peningkatan 

hasil pada proses mencari persamaan teks, perbedaan teks, dan membuat 

simpulan. Peserta didik mulai percaya diri dalam mencari persamaan teks, 

perbedaan teks, dan membuat simpulan sehingga saat pertemuan kedua siklus II, 

peserta didik sudah tidak mengalami kebingungan saat melakukan perbandingan 

secara mandiri. Rerata skor perolehan meningkat tajam dibandingkan sebelumnya, 

yaitu mencari perbedaan teks dengan rerata 81, mencari persamaan teks dengan 

rerata 81, dan membuat simpulan dengan rerata 86. Rerata tersebut sudah 

memenuhi KKM. 

Aspek keantusiasan peserta didik dalam proses pembelajaran, persentase 

ketuntasan dalam pembelajaran ini mencapai 91% dengan frekuensi 31. Hasil ini 

sudah memenuhi target sebesar 85%. Beberapa peserta didik yang semula belum 

mampu memusatkan perhatian dan konsentrasinya terhadap pembelajaran, kini 
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telah mampu berkonsentrasi dengan baik. Sebelumnya ada beberapa peserta didik 

yang sempat mengantuk, berbicara dengan teman, dan bermain hal-hal yang tidak 

perlu pada siklus I. Pada siklus II, hal tersebut mulai tidak tampak dan berubah ke 

arah yang lebih positif. 

Tiga aspek lain yang diamati juga menunjukkan hasil yang sangat 

memuaskan. Tiga aspek tersebut adalah (1) keefektifan dan keantusiasan peserta 

didik dalam mengemukaakan pendapat berkaitan dengan struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks; (2) keantusiasan peserta didik dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks; dan (3) keaktifan dan keantusiasan peserta didik dalam proses 

refleksi pembelajaran. Pada aspek keaktifan dan keantusiasan peserta didik dalam 

proses refleksi pembelajaran, peserta didik mencapai 94% dengan frekuensi 32. 

Ketiga aspek tersebut menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Sebab 

ketuntasan pada tiga aspek pengamatan proses tersebut sudah melebihi batas 

target minimal yaitu 85%. Artinya, semua peserta didik menjalankan dengan baik 

tiga proses dalam pembelajaran tersebut. Hal ini menjadi prestasi yang baik dalam 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming pada siklus II. Dengan 

demikian, hasil ini menunjukkan harapan peneliti dan guru sebagai kolaborator 

pada siklus II telah berjalan dengan baik sehingga tidak diperlukan adanya siklus 

lanjutan pada penelitian ini. 
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2) Perubahan Sikap Peserta Didik 

 Perubahan sikap peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui 

teknik brainstorming sudah menghasilkan persentase ketuntasan yang sangat baik. 

Empat aspek pengamatan sikap telah dilampaui peserta didik dengan maksimal. 

Artinya, setiap aspek pengamatan sikap telah melampaui target ketuntasan sebesar 

80%. Secara rinci, hasil setiap aspek antara lain (1) sikap religius menjadi 100%; 

(2) jujur mencapai 100%; (3) tanggung jawab mencapai 100%; (4) disiplin 

menjadi 100%. Pada siklus II, sikap religius dan ketiga sikap sosial tersebut telah 

tampak dan mampu melampaui target ketuntasan.  

 

3) Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Siklus II 

 Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks peserta didik pada 

siklus II menunjukkan nilai yang sangat baik. Berdasarkan hasil akumulasi tes 

pengetahuan, tingkat ketuntasan peserta didik mencapai 100%. Rerata kelas juga 

mencapai nilai 86,87 yang masuk dalam kategori sangat baik. 83% peserta didik 

mendapatkan skor pada rentang 86-100. Sementara 17% peserta didik 

mendapatkan nilai pada rentang skor 75-85. Hasil tes siklus II ini telah meningkat 

dari hasil tes siklus I. 

Secara lebih rinci, persentase ketuntasan diklasifikasikan ke dalam 

beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek pengetahuan, aspek 

menentukan struktur teks 1, aspek mementukan kaidah teks 1, aspek menentukan 

struktur teks 2, aspek menentukan kaidah teks 2, aspek menentukan persamaan, 
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aspek menentukan perbedaan, dan aspek membuat simpulan. Hasil tes aspek 

tersbut telah melampaui target ketuntasan. Ketujuh aspek tersebut tuntas dengan 

persentase maksimal, yaitu 100%. Artinya, semua peserta didik telah tuntas pada 

setiap aspek penilaian dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks siklus II. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan hasil siklus I dan siklus II. 

Hasil yang diperoleh pada siklus II dan siklus II bergantung pada tindakan yang 

dilakukan pada kedua siklus tersebut. Siklus I dan siklus II dilakukan selama 

enam kali pertemuan, tiga kali pertemuan pada siklus I dan tiga kali pertemuan 

pada siklus II. Secara garis besar, dua siklus tersebut memiliki tujuan dan tindakan 

yang relatif sama. Pada pertemuan pertama, pembelajaran digunakan sebagai 

tahap latihan membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming. Pada pertemuan 

kedua, pembelajaran digunakan untuk tahap evaluasi atau penilaian. Siklus I dan 

siklus II menggunakan tahapan tersebut dalam setiap pembelajarannya. Dengan 

demikian, peserta didik selalu melewati tahap latihan sebelum melakukan evaluasi 

pada setiap siklus. 

 Siklus I merupakan tindakan awal pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui 

teknik brainstorming pada peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal. Pada 

pertemuan pertama, peserta didik berlatih menggunakan pola kolaboratif think 
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pair and share dan teknik brainstorming dalam pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks. Kemudian pada pertemuan kedua, peserta didik 

melaksanakan penilaian pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming. 

Selain itu, peserta didik juga dinilai sikapnya yang meliputi religius dan sosial 

dalam pembelajaran. 

Siklus II merupakan tindakan lanjutan dari siklus I. Tindakan pada 

pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dan pengembangan yang didasarkan 

pada evaluasi-evaluasi siklus I. Pertemuan pertama pada siklus II juga digunakan 

sebagai tahap latihan. Peserta didik kembali berlatih pola kolaboratif think pair 

and share dalam membandingkan teks prosedur kompleks. Latihan tersebut telah 

disesuaikan dengan perbaikan-perbaikan yang telah dirancang oleh peneliti dan 

guru sebagai kolaborator. Pada pertemuan kedua, peserta didik kembali 

melakukan evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat ketuntasan dalam 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Penilaian kembali 

meliputi aspek pengetahuan, sikap religius, dan sikap sosial. 

Setelah peneliti menganalisis hasil data tes dan nontes, peneliti 

memperoleh simpulan bahwa pola kolaboratif think pair and share dan teknik 

brainstorming dapat meningkatkan membandingkan teks prosedur kompleks 

peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal. Pembahasan ini berdasarkan 

hasil data tes dan nontes. Pembahasan hasil tes meliputi tujuh aspek antara lain (1) 

aspek menentukan struktur teks 1; (2) aspek mementukan kaidah teks 1; (3) aspek 

menentukan struktur teks 2; (4) aspek menentukan kaidah teks 2; 5) aspek 
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menentukan persamaan; (6) aspek menentukan perbedaan teks 1 dan teks 2; dan 

(7) aspek membuat simpulan. Adapun pembahasan hasil nontes meliputi 

pembahasan (1) proses pembelajaran; (2) perubahan sikap peserta didik; (3) 

tanggapan peserta didik; dan (4) tanggapan guru sebagai kolaborator. Pembahasan 

hasil nontes berpedoman pada observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

 

4.2.1 Proses Pembelajaran Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik 

Brainstorming 

 Pengamatan proses pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming 

dilakukan berdasarkan empat aspek pengamatan. Empat aspek tersebut yaitu (1) 

keantusiasan peserta didik dalam proses pembelajaran; (2) keefektifan dan 

keantusiasan peserta didik dalam mengemukakan pendapat berkaitan dengan 

struktur dan kaidah teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think 

pair and share; (3) keantusiasan peserta didik dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks menggunakan teknik brainstorming; serta (4) keaktifan dan 

keantusiasan peserta didik dalam proses refleksi pembelajaran.  
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Tabel 4.26 Peningkatan Persentase Ketuntasan Hasil Pengamatan Proses 

Pembelajaran Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming 

Siklus I ke Siklus II 

No. Aspek Pengamatan S I S II Peningkatan 

1. Keantusiasan peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

73% 91% 18% 

2. keantusiasan peserta didik dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks 

menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share  

100% 100% 0% 

3. keefektifan dan keantusiasan peserta 

didik menggunakan teknik brainstorming 

dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks 

100% 100% 0% 

4. keaktifan dan keantusiasan peserta didik 

dalam proses refleksi pembelajaran 

59% 94% 35% 

Rerata 83% 93,75% 13% 

 Hasil pengamatan siklus I menunjukkan peroses pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair 

and share melalui teknik brainstorming masih belum memuaskan. Sebab, 

persentase ketuntasan pada proses pembelajaran dan refleksi masih rendah. 

Beberapa peserta didik masih belum antusias dan memfokuskan konsentrasinya 

dalam pembelajaran. Selain itu, proses refleksi juga tidak dimanfaatkan dengan 

baik oleh peserta didik. Banyak peserta didik yang cenderung pasif dan belum 

mampu kritis dengan yang dirasakan saat pembelajaran. Oleh sebab itu, 

persentase ketuntasan aspek ini pada siklus I hanya mencapai 52,94%. 

 Permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I tersebut menjadi 

bahan evaluasi peneliti dan guru sebagai kolaborator. Peneliti dan guru sebagai 

kolaborator mencarikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul 

pada siklus I tersebut. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan proses 
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pembelajaran, peneliti dan guru sebagai kolaborator merancang solusi-solusi 

seperti (1) menyiapkan suasana kelas yang lebih menyenangkan; (2) 

memaksimalkan penggunaan pola dan teknik pembelajaran; (3) memaksimalkan 

peran pasangan untuk saling membantu dan mengawasi; (4) memaksimalkan 

penggunaan media pembelajaran pembelajaran; serta (5) memberikan tantangan 

yang membangun peserta didik untuk mendapatkan skor maksimal. 

 Hasil penerapan perbaikan pada siklus II ternyata berdampak positif 

terhadap pembelajaran. Proses pembelajaran berjalan sesuai rencana dan sangat 

memuaskan. Berdasarkan observasi siklus II, tampak suasana kelas menjadi lebih 

kondusif, aktif, dan interaktif. Suasana kelas menjadi santai namun tetap fokus 

dan serius dalam pembelajaran. Peserta didik mulai menikmati proses 

pembelajaran. Mereka juga semakin paham dengan alur pembelajaran yang harus 

mereka lewati. Pada saat proses refleksi, mereka juga memiliki kesan yang baik 

dalam mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks siklus II. 

Kegiatan pada saat proses pembelajaran berlangsung dapat dilihat melalui 

dokumentasi foto. Foto-foto tersebut didokumentasikan pada saat pembelajaran 

siklus I dan siklus II berlangsung. Peneliti dibantu teman sejawat yang bertugas 

khusus mengambil gambar-gambar penting dalam pembelajaran. Foto-foto yang 

diambil terdiri atas aktivitas yang menunjukkan (1) keantusiasan peserta didik 

dalam proses pembelajaran; (2) keantusiasan peserta didik dalam membandingkan 

teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share; (3) 

keefektifan dan keantusiasan peserta didik menggunakan teknik brainstorming 
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dalam membandingkan teks prosedur kompleks; serta (4) keaktifan dan 

keantusiasan peserta didik dalam proses refleksi pembelajaran. 

 

4.2.2 Perubahan Sikap Religius Peserta Didik 

 Hasil observasi siklus I menunjukkan sikap religius peserta didik sudah 

cukup baik. Pada siklus I, hampir semua sikap hampir melampaui batas maksimal. 

Meskipun demikian, peneliti dan guru sebagai kolaborator tetap berusaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

 Kondisi pada siklus I menjadi tantangan peneliti dan guru sebagai 

kolaborator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada siklus II. Oleh sebab 

itu, pembelajaran pada siklus II dikondisikan oleh peneliti untuk (1) mengubah 

suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif; (2) melakukan pendekatan pada 

peserta didik; (3) menekankan sikap-sikap yang perlu diamalkan oleh peserta 

didik; dan (4) memotivasi peserta didik ke arah yang lebih positif. Dengan 

pengondisian-pengondisian tersebut, sikap peserta didik dapat melampaui target 

ketuntasan pada siklus II. 

Hasil dari penerapan perbaikan atau pengondisian yang dilakukan pada 

siklus II memberi dampak yang sangat positif. Persentase ketuntasan pada 

beberapa sikap yang sebelumnya masih lemah menjadi meningkat secara tajam. 

Peserta didik tampak berkembang dalam menunjukkan sikap religius dan 

sosialnya. Sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam pembelajaran 

menunjukkan adanya perkembangan ke arah positif. Peningkatan perubahan sikap 
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religius peserta didik yang diperoleh dari hasil observasi pada siklus I dan siklus 

II dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Tabel 4.27 Peningkatan Perubahan Sikap Religius pada Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Observasi Prasiklus  Siklus I 

 

Siklus 

II 

 

Peningkatan 

Pencapaian 

1. menggunakan 

bahasa Indonesia 

selama membuka 

dan menutup 

pelajaran,  

87% 87% 97% 10% 

2. menggunakan 

bahasa Indonesia 

ketika 

melaksanakan 

kegiatan Tanya 

jawab selama 

kegiatan 

pembelajaran 

membandingkan 

teks prosedur 

kompleks 

berlangsung 

59% 76% 91% 15% 

Rerata  73% 81,5% 94% 12,5% 

 Hasil siklus I menunjukkan bahwa persentase ketuntasan dalam perubahan 

sikap religius saat membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming pada peserta didik 

kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal mencapai rerata 81,5%. Ini merupakan hasil 

yang baik dalam tindakan siklus I. Akan tetapi peneliti tetap melanjutkan tindakan 

pada siklus II untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang masih muncul saat 

siklus I. Pada siklus II, hasil tes menunjukkan ketuntasan yang naik secara 

signifikan. Persentase ketuntasan peserta didik pada siklus II meningkat menjadi 
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94%. Hasil ini sudah melampaui target ketuntasan minimal dalam penelitian. 

Dengan demikian, penelitian ini diakhiri pada siklus II. 

Peningkatan perubahan sikap religius dari siklus I ke siklus II dapat dilihat 

melalui diagram berikut. 

 

Diagram 4.3 Peningkatan Perubahan Sikap Religius Peserta Didik 

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik 

Brainstorming Tiap Aspek pada Siklus I dan Siklus II 

 

Hasil perubahan sikap religius yang meningkat dari prasiklus ke siklus I, 

siklus I ke siklus II merupakan prestasi peserta didik yang membanggakan. 

Sebelum diberlakukan tindakan siklus I maupun siklus II, sikap religius dan sikap 

sosial peserta didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks sudah bagus. 

Bahkan 87% peserta didik sudah memenuhi target ketuntasan yang telah 

ditentukan oleh guru dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat 

membuka dan menutup pelajaran. Setelah peserta didik memperoleh tindakan 

pada siklus I dan siklus II, perubahan sikap religius peserta didik semakin 

sempurna. Peserta didik bahkan mampu melampaui target ketuntasan yang 
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ditingkatkan menjadi 94%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming 

dapat meningkatkan perubahan sikap religius peserta didik kelas X Otomasi 

dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Selain itu, peserta 

didik juga merasa lebih antusias dan tertantang dalam pembelajaran ini. 

 

4.2.3 Perubahan Sikap Sosial Peserta Didik 

 Hasil observasi siklus I menunjukkan sikap sosial peserta didik sudah 

cukup baik. Pada siklus I, hampir semua sikap hampir melampaui batas maksimal. 

Meskipun demikian, peneliti dan guru sebagai kolaborator tetap berusaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siklus selanjutnya. 

 Kondisi pada siklus I menjadi tantangan peneliti dan guru sebagai 

kolaborator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada siklus II. Oleh sebab 

itu, pembelajaran pada siklus II dikondisikan oleh peneliti untuk (1) mengubah 

suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif; (2) melakukan pendekatan pada 

peserta didik; (3) menekankan sikap-sikap yang perlu diamalkan oleh peserta 

didik; dan (4) memotivasi peserta didik ke arah yang lebih positif. Dengan 

pengondisian-pengondisian tersebut, sikap peserta didik dapat melampaui target 

ketuntasan pada siklus II. 

Hasil dari penerapan perbaikan atau pengondisian yang dilakukan pada 

siklus II memberi dampak yang sangat positif. Persentase ketuntasan pada 

beberapa sikap yang sebelumnya masih lemah menjadi meningkat secara tajam. 

Peserta didik tampak berkembang dalam menunjukkan sikap sosialnya. Sikap 
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yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam pembelajaran menunjukkan adanya 

perkembangan ke arah positif. Peningkatan perubahan sikap religius peserta didik 

yang diperoleh dari hasil observasi pada siklus I dan siklus II dapat dilihat melalui 

tabel berikut. 

Tabel 4.28 Peningkatan Perubahan Sikap Sosial Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Observasi Prasiklus Siklus I Siklus II 
Pencapaian 

peningkatan 

1. Jujur  85% 91% 100% 9% 

2. Tanggung jawab 89% 100% 100 % 11% 

3. Disiplin  89% 91% 100% 9% 

Rerata 87,67% 94% 100% 9,67% 

 Hasil siklus I menunjukkan bahwa persentase ketuntasan dalam perubahan 

sikap sosial saat membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dengan teknik brainstorming pada peserta didik 

kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal mencapai rerata 94%. Ini merupakan hasil 

yang baik dalam tindakan siklus I. Akan tetapi peneliti tetap melanjutkan tindakan 

pada siklus II untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang masih muncul saat 

siklus I. Pada siklus II, hasil tes menunjukkan ketuntasan yang naik secara 

signifikan. Persentase ketuntasan peserta didik pada siklus II meningkat menjadi 

100%. Hasil ini sudah melampaui target ketuntasan minimal dalam penelitian. 

Dengan demikian, penelitian ini diakhiri pada siklus II. 

Peningkatan perubahan sikap religius dari siklus I ke siklus II dapat dilihat 

melalui diagram berikut. 
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Diagram 4.4 Peningkatan Perubahan Sikap Sosial Peserta Didik 

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik 

Brainstorming Tiap Aspek pada Siklus I dan Siklus II 

 

Hasil perubahan sikap sosial yang meningkat dari prasiklus ke siklus I, 

siklus I ke siklus II merupakan prestasi peserta didik yang membanggakan. 

Sebelum diberlakukan tindakan siklus I maupun siklus II, sikap sikap sosial 

peserta didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks sudah bagus. 

Bahkan pada sikap jujur, terdapat 91% peserta didik sudah memenuhi target 

ketuntasan yang telah ditentukan oleh guru. Setelah peserta didik memperoleh 

tindakan pada siklus I dan siklus II, perubahan sikap sosial peserta didik semakin 

sempurna. Peserta didik bahkan mampu melampaui target ketuntasan yang 

ditingkatkan menjadi 100%. Begitu juga yang terjadi pada aspek sikap tanggung 

jawab dan sikap disiplin. Pada siklus I, sikap tanggung jawab mencapai 

ketuntasan sebesar 100%. Peningkatan ini sudah sangat baik dan dapat 
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dipertahankan sampai pada siklus II. Sedangkan sikap disiplin pada siklus I  nilai 

ketuntasan sebesar 89%, dan meningkat menjadi 91% saat siklus II dilaksanakan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pola kolaboratif 

think pair and share melalui teknik brainstorming dapat meningkatkan perubahan 

sikap sosial peserta didik kelas X Otomasi dalam pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks. Selain itu, peserta didik juga merasa lebih antusias dan 

tertantang dalam pembelajaran ini. Pola kolaboratif think pair and share yang 

digunakan dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks terbukti 

dapat membantu peserta didik dalam berekspresi. Metode pemodelan juga 

membangun imajinasi peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didik menjadi lebih 

antusias dan termotivasi dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks. 

 

4.2.4 Peningkatan Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan 

Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

 Hasil tes membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming diperoleh dari 

siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil tes siklus II, terdapat peningkatan dari 

hasil yang diperoleh pada siklus I. Hasil tes membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.29 Hasil Tes Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui 

Teknik Brainstorming Siklus I dan Siklus II 

No. Rentang Nilai Prasiklus  Siklus I Siklus II 

F P B F P B F P B 

1. 86-100 0 0 0 7 20,6 % 932,41 20 83% 1835,29 

2. 75-85 12 38 1040 11 32,4% 617,85 14 17% 1135,71 

3. 61-74 9 26 585 8 23,5% 535,74 0 0% 0 

4. 51-60 13 36 712 3 8,8% 217,85 0 0% 0 

5. 0-50 0 0 0 5 14,7% 132,15 0 0% 0 

Jumlah 34 100  34 100% 2436 34 100% 2971 

Rerata 2336 = 68,70 

  34 

   2436 = 71,64 

     34 

   2971 = 87,39 

     34 

Ketuntasan 12  x 100% =35 %  

34 

   (Belum tuntas) 

 18  x 100% =52,94%  

 34 

    (Belum tuntas) 

 34 x 100% = 100% 

   34 

   (Tuntas) 

 

Keterangan : 

F = Frekuensi 

P = Persentase 

B = Bobot/jumlah skor 

 

Peningkatan hasil akuulasi penilaian membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada tabel 4.24. Dalam tabel 

terlihat bahwa nilai Rerata pada siklus I sebesar 71,64. Sementara nilai rerata pada 

siklus II meningkat menjadi 87,39. Persentase ketuntasan dari siklus I ke siklus II 

juga meningkat. Persentase ketuntasan pada siklus I sebesar 52,94%. Adapun 

persentase ketuntasan pada pembelajaran siklus II meningkat secara signifikan 

menjadi 100%. Untuk lebih jelas, peningkatan dari siklus I ke siklus II dapat 

dilihat pada diagram berikut. 
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Diagram 4.5 Hasil Peningkatan Tes Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Siklus I dan Siklus II 

 Aspek yang dinilai dalam tes pengetahuan membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif Think pair and share melalui teknik 

Brainstorming terdiri atas aspek (1) aspek menentukan struktur teks 1; (2) aspek 

mementukan kaidah teks 1; (3) aspek menentukan struktur teks 2; (4) aspek 

menentukan kaidah teks 2; (5) aspek menentukan persamaan; (6) aspek 

menentukan perbedaan teks 1 dan teks 2; dan (7) aspek membuat simpulan. Nilai 

dari aspek-aspek tersebut diperoleh dari tes tertulis dan lisan yang dilakukan 

peserta didik dalam membandingkan teks prosedur kompleks siklus I dan siklus 

II. Peningkatan setiap aspek dalam membandingkan teks prosedur kompleks 

siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.30 Peningkatan Tiap Aspek Membandingkan Teks Prosedur 

Kompleks Siklus I dan Siklus II 

 

No. 

 

Aspek 

Penilaian 

Rerata  

kelas 
KKM 

Persentase 

Ketuntasan Target 

Ketuntasan 

Peningkatan 

Pencapaian 

     Ket. 

SI SII SI SII Peningkatan 

skor 

% 

1. menentukan 

struktur teks 1 

85,3 93 80  88,2% 100% 85% 7,7 11,8 Tuntas 

2. aspek 

mementukan 

kaidah teks 1 

87,5 93 80 85,29% 94% 85% 5,5 4,71 Tuntas 

3. menentukan 

struktur teks 2 

86,7

7 

92 80 88,23% 100% 85% 5,23 11,67 Tuntas 

4. aspek 

mementukan 

kaidah teks 2 

87,5 88 80 82,35% 94% 85% 2,5 11,65 Belum 

Tuntas 

5. aspek 

menentukan 

persamaan 

57,3

5 

81 80 44,12% 85% 85% 23,65 44,88 Belum 

Tuntas 

6. aspek 

menentukan 

perbedaan 

58,0

8 

81 80 44,12% 82% 85% 22,92 41,88 Belum 

Tuntas 

7. Aspek 

membuat 

simpulan 

49,2

6 

86 80 20,59% 100% 85% 36,74 79,41 Belum 

Tuntas 

Nilai Rerata 70,9 86,

87 

- - - - 15,97 29,43 Tuntas 

 Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes membandingkan teks prosedur 

kompleks siklus I dan siklus II, dapat dijelaskan bahwa keterampilan peserta didik 

pada setiap aspek penilaian membandingkan teks prosedur kompleks meningkat. 

Peningkatan dapat dilihat melalui nilai Rerata dan persentase ketuntasan dari 

siklus I dan siklus II. Berikut dijelaskan secara rinci uraian dari tabel tersebut. 

 Hasil siklus I menunjukkan bahwa persentase ketuntasan dalam tes 

pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming pada peserta didik 
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kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal mencapai 70,9%. Ini merupakan hasil yang 

baik dalam tindakan siklus I. Akan tetapi peneliti tetap melanjutkan tindakan pada 

siklus II untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang masih muncul saat siklus 

I. Pada siklus II, hasil tes menunjukkan ketuntasan yang naik secara signifikan. 

Persentase ketuntasan peserta didik pada siklus II meningkat menjadi 100%. Hasil 

ini sudah melampaui target ketuntasan minimal dalam penelitian. Dengan 

demikian, penelitian ini diakhiri pada siklus II. 

Peningkatan hasil nilai setiap aspek membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming dari siklus I ke siklus II dapat dilihat melalui diagram berikut. 

 

  

Diagram 4.6 Peningkatan Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik 

Brainstorming Tiap Aspek pada Siklus I dan Siklus II 
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Keterangan: 

Aspek 1 = aspek menentukan struktur teks 1 

Aspek 2 = aspek mementukan kaidah teks 1 

Aspek 3 = aspek menentukan struktur teks 2 

Aspek 4 = aspek menentukan kaidah teks 2 

Aspek 5 = aspek menentukan persamaan 

Aspek 6 = aspek menentukan perbedaan teks 1 dan teks 2 

Aspek 7 = aspek membuat simpulan 

Hasil tes yang meningkat dari siklus I ke siklus II merupakan prestasi 

peserta didik yang membanggakan. Sebelum diberlakukan tindakan siklus I 

maupun siklus II, keterampilan peserta didik dalam membandingkan teks prosedur 

kompleks belum mencapai hasil yang optimal. Bahkan beberapa peserta didik 

tidak memenuhi target ketuntasan yang telah ditentukan oleh guru, yaitu skor 75. 

Setelah peserta didik memperoleh tindakan pada siklus I dan siklus II, potensi 

yang mereka miliki mulai tampak dan dapat dikembangkan. Peserta didik bahkan 

mampu melampaui target ketuntasan yang ditingkatkan menjadi 80 dalam 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Semua peserta didik juga 

mampu melampaui dengan baik setiap evaluasi yang dilewati. Oleh sebab itu, 

pada siklus II persentase ketuntasan pada setiap aspek menjadi 100%. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pola kolaboratif think pair and 

share melalui teknik brainstorming dapat memudahkan peserta didik kelas X 

Otomasi dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Selain itu, 

peserta didik juga merasa lebih antusias dan tertantang dalam pembelajaran ini. 
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Pola kolaboratif think pair and share yang digunakan dalam pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks terbukti dapat membantu peserta didik 

dalam berekspresi. Metode pemodelan juga membangun imajinasi peserta didik. 

Oleh sebab itu, peserta didik menjadi lebih antusias dan termotivasi dalam 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. 

 

4.2.4 Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Membandingkan 

Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair 

and Share melalui Teknik Brainstorming 

 Tanggapan peserta didik diperoleh dari dua hasil. Hasil pertama berupa 

jurnal peserta didik. Hasil kedua adalah dari kegiatan wawancara. Jurnal ditulis 

oleh semua peserta didik pada saat proses refleksi pembelajaran setiap siklus. 

Sementara wawancara dilakukan bersama enam peserta didik dengan kategori 

nilai dua tertinggi, dua sedang, dan dua terendah setelah proses pembelajaran 

setiap siklus.  

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara, peserta didik tampak puas dengan 

pembelajaran ini. Mereka merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keberhasilan 

dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming. Kesan peserta 

didik pada pembelajaran ini dari siklus I dan siklus II juga sangat positif. Dengan 

demikian, pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan 

pola kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming dapat diterima 

secara positif oleh peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal. 
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4.2.5 Tanggapan Guru terhadap Pembelajaran Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and 

Share melalui Teknik Brainstorming 

 Guru sebagai kolaborator juga menuliskan tanggapan melalui jurnal. 

Jurnal telah disediakan oleh peneliti di dalam kertas yang berisi beberapa 

pertanyaan. Jurnal ini berfungsi sebagai evaluasi peneliti dalam melihat tanggapan 

guru sebagai kolaborator. Guru menulis jurnal harian dua kali. Pertama untuk 

siklus I, dan kedua untuk siklus II. Jurnal guru ditulis setelah pembelajaran setiap 

siklus selesai.  

 Hasil jurnal guru menunjukkan respon positif dari guru sebagai 

kolaborator dalam penelitian ini. Guru menilai penelitian ini berhasil. Menurut 

guru juga tampak perbandingan yang positif antara siklus I dan siklus II. Peserta 

didik yang semula masih bingung dengan metode baru dalam pembelajaran, mulai 

aktif, kondusif, dan interaktif dalam siklus II. Berdasarkan hasil jurnal guru, guru 

tampak mendukung dan senang dengan penelitian ini. Dengan demikian, 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share melalui teknik brainstorming mendapatkan 

respon positif dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. 
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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 keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share melalui teknik 

brainstorming, keberlangsungan proses pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks pada peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal 

semakin baik. Pada siklus I aspek pengamatan proses mengalami masih 

belum maksimal. Namun, pada siklus II setiap aspek pengamatan proses 

mengalami peningkatan. Aspek keantusiasan peserta didik dalam proses 

pembelajaran mengalami peningkatan 18% dari siklus I ke siklus II. Aspek 

keantusiasan peserta didik dalam membandingkan menggunakan pola 

kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming masih dapat 

dipertahankan persentase ketuntasannya sebesar 100% dari siklus I. 

Persentase ketuntasan keaktifan dan keantusiasan peserta didik menggunakan 

teknik brainstorming dalam membandingkan teks prosedur kompleks juga 

dapat bertahan 100% pada siklus II. Adapun aspek keaktifan dan 

keantusiasan peserta didik dalam proses refleksi pembelajaran meningkat 
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35% pada siklus II. Rerata peningkatan persentase ketuntasan hasil 

pengamatan proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II meningkat 13%. 

2. Sikap religius peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal mengalami 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming. Pada siklus I, persentase ketuntasan sikap religius peserta 

didik mencapai 94%. Sementara pada siklus II, persentase ketuntasan sikap 

religius peserta didik meningkat menjadi 100%. Dengan demikian, sikap 

religius peserta didik mengalami peningkatan 6% dari siklus I ke siklus II. 

3. Sikap sosial peserta didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal mengalami 

peningkatan setelah mengikuti pembelajaran membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming. Pada siklus I, sikap peduli melampaui ketuntasan dengan 

persentase ketuntasan 100%. Sementara jujur dan disiplin mencapai 

persentase ketuntasan yang sudah baik, yaitu 91%. Meskipun demikian, pada 

siklus II sikap sosial peserta didik tetap mengalami peningkatan. Sikap peduli 

masih pada persentase ketuntasan 100%. Sikap jujur dan santun mengalami 

peningkatan sebesar 100% dengan persentase ketuntasan 85% pada siklus II. 

Dengan demikian, sikap sosial peserta didik mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. 

4. Setelah dilakukan penelitian keterampilan membandingkan teks prosedur 

kompleks menggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming, pengetahuan membandingkan teks prosedur kompleks peserta 
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didik kelas X Otomasi SMK N 2 Kendal mengalami peningkatan dan dapat 

memenuhi target ketuntasan yang diharapkan. Pada siklus I, nilai Rerata tes 

pengetahuan mencapai 70,9 dengan ketuntasan 52,9%. Sementara pada siklus 

II nilai Rerata meningkat menjadi 86,87 dengan ketuntasan 100%. Dengan 

demikian, terjadi peningkatan 47,1% dalam penilaian pengetahuan 

membandingkan teks prosedur kompleks peserta didik dari siklus I 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 and share dan teknik brainstorming dalam 

pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. Pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks menggunakan pola kolaboratif think 

pair and share dengan teknik brainstorming dapat menjadi alternatif dalam 

pembelajaran membandingkan. Sebab, pola kolaboratif think pair and share 

dan teknik brainstorming pembelajaran dapat memudahkan serta memotivasi 

peserta didik dalam pembelajaran membandingkan teks prosedur kompleks. 

2. Penerapan pola kolaboratif think pair and share dan teknik brainstorming 

diharapkan 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 
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hasil yang efektif dalam penggunaan pola kolaboratif dan teknik dalam 

pembelajaran membandingkan teks. 



194 
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Admin. 2012. Metode Mengajar. Http: // Www. Gurukelas. Com/ 2012/ 08/ 

Metode-Brainstorming-Sumbang-saran. diakses pada 10 Maret 2014. 

Al-khatib, Bilal Adel. 2012. Efek Penggunaan Strategi Barinstorming dalam 

Kemampuan Mengembangkan pemecahan masalah kreatif pada 

peserta didik perempuan di Princess Alia Univercity Collage. 

American International of Contemporary Research. Vol. 2 no.10; 

October 2012. 

Andhita, Aldila .2011. Peningkatan Menyunting Karangan dengan 

Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Think-Pair - Share 

Pada Peserta didik Kelas IX B SMP N 2 Tulis-Batang Tahun 

Pelajaran 2011/ 2012. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang. 

Assyafi'i, Arif F. W. 2009. Kelebihan & Kekurangan TPS. http: // ariffadholi. 

blogspot. com/ 2009/ 10 /kelebihan-kekurangan-tps. html. diunduh 

16 april 2014. 

Blogis center. 2014. Cara mengurus e-ktp yang hilang. http://www.blogis-

center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html. Diunduh 

19 Januari 2015. 

Didik, Tri Setiyoko. 2012. Penggunaan Metode Pembelajaran Curah 

Pendapat (Brainstorming) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran IPS Sejarah Kelas VIII SMP Islam Terpadu 

Bina Amal Gunungpati Semarang Tahun 2011/2012. Tesis. 

Semarang: Universitass Negeri Semarang. 

http://www.gurukelas.com/category/metode-mengajar
http://www.gurukelas.com/2012/08/Metode-Brainstorming-Sumbang-saran
http://www.gurukelas.com/2012/08/Metode-Brainstorming-Sumbang-saran
http://www.blogis-center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html
http://www.blogis-center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html


195 
 

 

 

Ibrahim, A.S. 2001. Pengantar Sosiolinguistik; Sajian Bunga Rampai. 

Malang: Universitas Negeri Malang. 

Kemendikbud. 2013. Buku Peserta didik Kelas X SMA/ MA. Jakarta: 

Kemendikbud. 

Kemendikbud. 2013. Buku Guru Kelas X SMA/ MA. Jakarta: Kemendikbud. 

Komalasari, K. 2010. Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi. 

Bandung: Refika Aditama. 

Kompas.2013. Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian.  

http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-

cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html. diunduh 19 

Januari 2015. 

Koasih. 2014. Jenis-Jenis Teks: Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta 

Langkah Penulisannya. Bandung: Yrama Widya. 

Kunandar .2009. Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru.Jakarta: 

Rajawali Press. 

Kusuma, F. W., Mimin N. A.  2012. Implementasi model pembelajran 

kooperatif tipe Think Pair Share untuk meningkatkan aktivitas 

belajar akuntansi peserta didik kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 

Wonosari. Jurnal pendidikan akuntansi. Vol. X, No. 2 hal. 43-63. 

Lie, Anita. 2004. Cooperative learning:edisi ketiga. Jakarta:Gramedia. 

Maesuri, Siti. 2002. Pembelajaran Kooperatif dalam Kelas Matematika. 

Surabaya: Universitas Surabaya. 

Nur, M dan Kardi, S. 2000. Pengajaran Langsung. Surabaya: Pusdat Sains 

dan Matematika Sekolah Program Pasca Sarjana UNESA. 

http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.%20diunduh%2019%20Januari%202015
http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.%20diunduh%2019%20Januari%202015
http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.%20diunduh%2019%20Januari%202015


196 
 

 

 

Nurgiyantoro, B. 2001. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. 

Yogyakarta: BPFE. 

Nurhadi. 2004. Pembelajaran Konstekstual (Context Acing And 

Learning/CTL) Dan Penerapannya Dalam KBK. Malang: 

Universitas Negeri Malang. 

Osborn, Alex. 2011. Applied Imagination - Principles and Procedures of 

Creative Writing. New york: Read books. 

Pangeyasa, W. 2004. Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas I MTs 

Sunan Kalijogo Malang Melalui Strategi Pemetaan Pikiran. Tesis. 

Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang. 

Permatasari, Syelly Eka, dkk. 2014. Pembelajaran Memahami Teks Prosedur 

Kompleks Siswa Kelas X SMAN 3 Bandarlampung. Jurnal KATA 

(Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya). Vol 2 No 1. 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/4847. di 

unduh 16 April 2014. 

Rendra Wisnu, Wijaya. 2013. Implementasi Cooperative Learning Model Tps 

(Think Pair Share) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Perawatan 

Dan Perbaikan Sistem Pemindah Tenaga Otomotif Siswa Kelas Xi 

Jurusan Teknik Otomotif SMK N 2 Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Roestiyah, N.K. 2001. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rineka Cipta 

Rokhmatarofi, Novala, dkk. 2014. Pembelajaran Membandingkan Teks 

Prosedur Kompleks Siswa Kelas X Sman 1 Gadingrejo. Jurnal KATA 

(Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya). Vol 2 No 2. 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/4847. di 

unduh 16 April 2014. 

http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/4847
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/4847


197 
 

 

 

Subyantoro. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Semarang: Rumah Indonesia 

Suyatno. 2009. Menjelajah Pembelajaran Inovatif. Surabaya: Masmedia 

Buana Pustaka 

Septiana, Via. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita dengan 

Model Think Pair Share melalui Media Gambar Peristiwa pada 

Peserta didik Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Punggelan Kabupaten 

Banjarnegara. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Tabungan bank. 2013. Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua 

Bank. http://tabunganbank.blogspot.com/2014/05/cara-membuat-

kartu-atm-dan-tabungan-di-semua-bank.html. diunduh 19  Januari 

2015. 

Trianto. 2010. Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif. Surabaya: 

Kencana Prenada Media Group. 

Prihartini, Endah T. 2014. Bahasa Indonesisa kelas X. Jakarta: Bumi Aksara. 

Prihartini, Endah T. 2014. Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013. Jakarta: Bumi Aksara 

Vhernantdez, Kiki Chostha, dkk. 2013. Peningkatan Memahami Perintah 

Kerja Tertulis dengan Problem Based Learning Peserta didik SMK 

Negeri 3 Pontianak. Jurnal Pendidikan dan dan Pembelajaran. Vol 

2 No 1. http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/847. 

Diunduh 16 April 2014. 

Winayah, Ismil R., Sudarti, Nuriman.2013. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share Dengan Metode Praktikum Dalam 

Pembelajaran IPA Fisika Kelas VIII B SMPN 7 Jember Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Jurnal pembelajaran fisika. Jember: 

Universitas Jember. 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/847.%20Diunduh%2016%20April%202014
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/847.%20Diunduh%2016%20April%202014


198 
 

 

 

Yussan blog. 2014.Cara Memperpanjang Sim C yang Sudah Habis Masa 

Berlakunya. http:// yussanblog. blogspot. com/ 2014/ 01/ cara-

perpanjang-sim-c.html. diunduh 19 Januari 2015. 



 
 

199 
 

Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMK 2 Kendal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : X / 2 

Sub Materi Pokok        : Proses Menjadi Warga Yang Baik  

Alokasi Waktu              : 6 x 40 menit (3 X tatap muka) 

 

A. Kompetensi inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2: 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 

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4: 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 

1.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan 

akan keberadaan bahasa 

Indonesia dan 

menggunakannnya sesuai 
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bangsa Indonesia ditengah 

keberagaman bahasa dan budaya. 

dengan kaidah dan konteks 

untuk mempersatukan bangsa 

1.1.2 Menggunakan bahasa 

Indonesia dengan kaidah dan 

konteks untuk mempersatukan 

bangsa. 

2.1 Menunjukkan sikap jujur, 

tanggung jawab, dan disiplin 

dalam menggunakan bahasa 

Indonesia untuk menunjukkan 

tahapan dan langkah yang telah 

ditentukan 

2.1.1 Menunjukkan sikap jujur dalam 

menggunakan bahasa 

Indonesia dengan  

a. Mengerjakan tugas dengan 

kemampuannya sendiri 

b. Tidak menyontek teman 

2.1.2 Menunjukkan sikap tanggung 

jawab dalam menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

a. Mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

b. Menjaga ketertiban kelas 

2.1.3 Menunjukka sikap disiplin 

dalam menggunakan bahasa 

Indonesia dengan 

c. Melaksanakan tugas individu 

dan kelompok dengan baik 

dan tertib 

d. Menerima resiko dari 

tindakan yang dilakukan 

3.2 Membandingkan kaidah teks 

anekdot, laporan hasil observasi, 

prosedur kompleks, dan 

negosiasi baik melalui lisan 

3.2.1Mendeskripsi unsur pembanding 

teks (struktur, kaidah, isi) 

3.2.2Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks prosedur 
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maupun tulisan kompleks 

3.2.3Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks perintah kerja 

tertulis 

3.2.4 Menyimpulkan persamaan dan 

perbedaan unsur pembanding 

teks prosedur kompleks dan 

teks perintah kerja tertulis 

4.2 Memproduksi kaidah teks 

anekdot, laporan hasil observasi, 

prosedur kompleks, dan 

negosiasi baik melalui lisan 

maupun tulisan 

4.2.1 Menentukan topik teks prosedur 

kompleks 

4.2.2Membuat kerangka teks 

prosedur kompleks 

4.2.3 Mengembangkan kerangka 

menjadi teks prosedur kompleks 

 

C. Tujuan pembelajaran 

Pertemuan pertama (pengetahuan) 

1. Selama dan proses pembelajaran peserta didik dapat mensyukuri anugerah 

Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannnya sesuai 

dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa 

2. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap jujur, dalam 

menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan langkah 

yang telah ditentukan dengan mengerjakan tugas sesuai kemampuan dan 

tidak menyontek teman 

3. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mendeskripsi unsur pembanding teks (struktur, kaidah, isi) 

4. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mendeskripsi pokok unsur pembanding teks prosedur kompleks 
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Pertemuan kedua (pengetahuan) 

5. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menggunakan bahasa Indonesia 

dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa. 

6. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap tanggung 

jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan 

dan langkah yang telah ditentukan dengan mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru dan menjaga ketertiban kelas. 

7. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mendeskripsi pokok unsur pembanding teks perintah kerja tertulis. 

8. Setelah berdiskusi tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

menyimpulkan persamaan dan perbedaan unsur pembanding teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja tertulis. 

Pertemuan ketiga (keterampilan) 

9. Selama dan proses pembelajaran peserta didik dapat mensyukuri anugerah 

Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannnya sesuai 

dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa 

10. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menggunakan bahasa Indonesia 

dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa. 

11. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap disiplin 

dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan 

langkah yang telah ditentukan dengan melaksanakan tugas individu dan 

kelompok dengan baik dan tertib  serta menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan. 

12. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

menentukan topik teks prosedur kompleks. 

13. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

membuat kerangka teks prosedur kompleks. 

14. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur kompleks. 
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D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (pengetahuan) 

1. Struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. 

2. Struktur dan kaidah teks perintah kerja. 

Pertemuan kedua (pengetahuan) 

3. Persamaan teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja 

4. Perbedaan teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja. 

5. Simpulan persamaan dan perbedaan teks prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja. 

Pertemuan ketiga (keterampilan) 

6. Langkah-langkah membuat teks prosedur kompleks. 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik (Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

eksperimen, mengasosiasi/ mengolah informasi, 

mengomunikasikan)              

Pola pembelajaran: think pair and share 

Metode  : Tanya jawab, demonstrasi, curah pendapat, diskusi  

   kelompok, ceramah, penugasan 

Teknik  : brainstorming 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama (pengetahuan) 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Metode 

Pembuka 1. Guru melakukan kegiatan pendahuluan 

dengan cara mengondisikan peserta didik 

agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran,  

2. Melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

10 

menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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berkaitan dengan prosedur-prosedur yang 

sering ditemui dalam kehidupan 

bermasyarakat,  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran, 

4. Menyampaikan pokok-pokok materi 

pembelajaran 

 

 

 

Inti Mengamati 

1. Peserta didik diberi stimulus dengan 

memberikan teks berjudul “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah 

Habis Masa Berlakunya” dan “Cara 

Mengurus e-KTP yang Hilang” dengan 

teks prosedur kompleks dan teks perintah 

kerja dengan tanggung jawab,  

2. Peserta didik mengamati teks  berjudul 

“Cara Memperpanjang SIM C yang 

Sudah Habis Masa Berlakunya” dan 

“Cara Mengurus e-KTP yang 

Hilang”dengan tanggung jawab 

Menanya 

3. Peserta didik mengemukakan pendapat 

berkaitan dengan teks “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah 

Habis Masa Berlakunya” dan “Cara 

Mengurus e-KTP yang Hilang” secara 

jujur. 

4. Peserta didik mencermati penjelasan guru 

berkaitan dengan materi dan tata cara 

membandingkan kedua teks dengan 

65 

menit 

 

demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curah 

pendapat 
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disiplin dan bertanggung jawab. 

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

5. Siswa menganalisis struktur teks 

prosedur kompleks berjudul “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah 

Habis Masa Berlakunya” secara jujur. 

(think) 

6. Siswa menganalisis struktur teks perintah 

kerja yang berjudul “Cara Mengurus e-

KTP yang Hilang”secara jujur.(think) 

7. Peserta didik membentuk kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari dua 

peserta didik (pair) 

8. Peserta didik mencari unsur pembanding 

berdasarkan struktur teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

jujur dan tanggung jawab (pair) 

9. Tiap kelompok menganalisis kaidah teks 

prosedur kompleks yang berjudul 

“Merubah Botol menjadi Gelas dalam 

Lima Langkah” secara jujur. secara 

jujur. (pair) 

10. Tiap kelompok menganalisis kaidah teks 

perintah kerja yang berjudul “Langkah-

langkah membuat Origami Topi 

Samurai” secara jujur. (pair) 

11. Peserta didik mencari unsur pembanding 

yang berdasarkan kaidah teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

santun dan peduli (pair) 

Mengasosiasi/ mengolah informasi 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

kelompok 
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12. Peserta didik menentukan persamaan dan 

perbedaan unsur pembanding teks 

prosedur kompleks dan teks perintah 

kerja dengan jujur, (share) 

Mengomunikasikan 

13. Secara berkelompok, peserta didik saling 

bertukar hasil diskusi dengan kelompok 

lain secara jujur dan tanggung 

jawab.(share) 

14. Peserta didik saling menanggapi teks 

prosedur kompleks yang disampaikan 

oleh masing-masing kelompok dengan 

saling menghargai pendapat teman 

dengan jujur. (share) 

15. Peserta didik berlatih menyimpulkan 

persamaan dan perbedaan teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

penuh tanggung jawab (share) 

 

 

 

 

 

demonstrasi 

Penutup 1. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran 

keterampilan membandingkan teks 

prosedur kompleks, 

2. Peserta didik merefleksi aktivitas 

pembelajaran yang telah dilakukan,  

3. Peserta didik dan guru memberikan 

umpan balik, 

4. Guru melakukan tindak lanjut kegiatan 

pembelajaran dengan memberi tugas 

kepada peserta didik untuk melanjutkan 

membuat teks prosedur kompleks  pada 

pertemuan berikutnya. 

15 

menit 

Tanya 

jawab 
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Pertemuan kedua (pengetahuan) 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Metode 

Pembuka 1. Guru melakukan kegiatan pendahuluan 

dengan cara mengondisikan peserta didik 

agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran,  

2. Melakukan apersepsi melalui tanya 

jawab berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran sebelumnya,  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Inti  Mengamati 

1. Peserta didik diberi stimulus dengan teks 

berjudul “Cara Membuat Kartu ATM 

dan Tabungan di Semua Bank” dan 

“Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian” yang 

berkaitan dengan teks prosedur kompleks 

dan teks perintah kerja dengan disiplin,  

2. Peserta didik mengamati teks berjudul 

“Cara Membuat Kartu ATM dan 

Tabungan di Semua Bank” dan 

“Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian”dengan jujur 

dan tanggung jawab 

Menanya  

3. Peserta didik menerima tugas dari guru 

untuk menentukan pengertian, struktur, 

dan kaidah teks berdasarkan langkah-

langkah yang telah dipelajari sebelumnya 

65 

menit 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 
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secara santun, 

4. Peserta didik mencermati teks dengan 

seksama untuk mendapatkan struktur dan 

kaidah dengan bertanggung jawab  

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

5. Masing-masing peserta didik 

menganalisis struktur teks berjudul 

“Cara Membuat Kartu ATM dan 

Tabungan di Semua Bank” secara jujur. 

(think) 

6. Masing-masing peserta didik 

menganalisis struktur teks berjudul 

“Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian”secara jujur. 

(think) 

7. Peserta didik mencari unsur pembanding 

yang terdapat pada struktur teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja 

berdasarkan contoh teks dengan disiplin 

(think) 

8. Masing-masing peserta didik 

menganalisis kaidah teks berjudul “Cara 

Membuat Kartu ATM dan Tabungan di 

Semua Bank” secara jujur dan disiplin. 

9. Masing-masing peserta didik 

menganalisis kaidah teks “Mekanisme 

Cara Membuat Surat Kehilangan di 

Kepolisian” secara jujur dan disiplin. 

10. Peserta didik mencari unsur pembanding 

yang terdapat pada kaidah teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja 
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berdasarkan contoh teks dengan 

tanggung jawab. 

Mengasosiasi/ mengolah informasi 

11. Peserta didik saling bertukar hasil 

analisis dengan teman sebangku untuk 

menentukan persamaan dan perbedaan 

unsur pembanding teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

jujur, (pair) 

12. Peserta didik berlatih menyimpulkan 

persamaan dan perbedaan teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

penuh tanggung jawab (share) 

Mengomunikasikan 

13. Masing-masing peserta didik 

mendemonstrasikan hasil kerja 

membandingkan teks di depan kelas 

secara berparade dengan jujur dan 

tanggung jawa. (share) 

14. Peserta didik lainnya memberikan 

penilaian dengan saling menghargai 

pendapat teman dengan disiplin (share) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

  

Penutup  1. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran 

keterampilan membandingkan teks 

prosedur kompleks, 

2. Peserta didik merefleksi aktivitas 

pembelajaran yang telah dilakukan,  

3. Peserta didik dan guru memberikan 

umpan balik, 

4. Guru melakukan tindak lanjut kegiatan 

15 

menit 

Tanya 

jawab 
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pembelajaran dengan memberi tugas 

kepada peserta didik untuk melanjutkan 

membuat teks prosedur kompleks  pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Pertemuan ketiga (ketrampilan) 

kegitan  Deskripsi Alokasi 

waktu 

Metode 

Pembuka 1. guru melakukan kegiatan pendahuluan 

dengan cara mengondisikan peserta didik 

agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran,  

2. melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

berkaitan dengan kegiatan pembelajran 

sebelumnya,  

3. menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Inti Mengamati 

1. Peserta didik mencermati penjelasan 

guru berkaitan dengan cara membuat teks 

prosedur kompleks dengan disiplin,  

Menanya 

2. Peserta didik mengidentifikasi kembali 

permasalahan yang berkaitan dengan 

topik teks prosedur kompleks secara 

berkelompok dengan jujur dan 

bertanggung jawab, 

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

3. Peserta didik bersama guru menentukan 

topik yang akan digunakan untuk 

membuat teks prosedur kompleks dengan 

65 

menit 

 

Ceramah 

 

 

 

Curah 

pendapat 
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jujur, (think) 

4. Peserta didik bersama guru mencoba 

membuat kerangka karangan sesuai 

dengan struktur dan kaidah teks prosedur 

kompleks yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya dengan penuh 

tanggung jawab (think) 

Mengasosiasi/ mengolah informasi 

5. Peserta didik membentuk kelompok 

besar, tiap kelompok terdiri empat orang 

(pair) 

6. Masing-masing kelompok besar terdiri 

atas dua kelompok kecil (2 orang) 

dengan tanggung jawab (pair) 

7. Masing-masing kelompok kecil 

merangkai kerangka karangan menjadi 

teks prosedur kompleks dalam dengan 

disiplin, (pair) 

Mengomunikasikan  

8. Peserta didik menyampaikan hasil 

karangan teks prosedur kompleks pada 

kelompok besar untuk dipilih karangan 

terbaik dari setiap kelompok dengan 

penuh tanggung jawab (share) 

9. Masing-masing peserta didik 

memberikan penilaian secara parade 

pada karangan terbaik dalam kelompok 

besar untuk menentukan produk terbaik 

siswa yang dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dengan disiplin (share)  

10. Peserta didik bersama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 
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menyimpulkan hasil teks prosedur 

kompleks yang telah dibuat dengan jujur 

dan bertanggung jawab. (share) 

Penutup 1. peserta didik bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran 

menyampaikan teks prosedur kompleks,  

2. peserta didik merefleksi penguasaan 

materi yang telah dipelajari. 

15 

menit 

Tanya 

jawab 

 

G. Media dan Sumber Belajar 

Media  : LCD, Laptop, contoh teks negosiasi, VCD interaktif. 

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. 

Yussan blog. 2014.Cara Memperpanjang Simc Yang Sudah Habis Masa 

Berlakunya..http://yussanblog.blogspot.com/2014/01/cara-perpanjang-

sim-c.html.diunduh 19 januari 2015. 

Blogis center. 2104. Cara mengurus e-ktp yang hilang. http://www.blogis-

center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html. Diunduh 

19 Januari 2015. 

Tabungan bank. 2013.Cara Membuat Kartu Atm dan Tabungan Disemua 

Bank.http://tabunganbank.blogspot.com/2014/05/cara-membuat-kartu-
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H. Penilaian 

1. Sikap Spiritual dan Sosial 

a. Jenis/Teknik    : Nontes/Observasi 

b. Bentuk Instrumen    : Lembar Observasi 

c. Instrumen      : Terlampir 

http://www.blogis-center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html
http://www.blogis-center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html
http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.diunduh
http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.diunduh
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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 

Kendal 8 Februari  2015 
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Materi Pembelajaran 

 

A. Pemahaman teks prosedur kompleks 

1. Pengertian Teks Prosedur Kompleks 

Teks prosedur kompleks adalah tahap-tahap atau langkah-langkah yang 

harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Terdapat banyak kegiatan disekitar yang 

harus dilakukan menurut prosedur. Jika tidak, maka tujuan yang diharapkan tidak 

akan tercapai. 

Langkah-langkah dalam prosedur kompleks dapat disajikan dalam 

berbagai macam bentuk teks. Adakalanya, teks prosedur kompleks disajikan 

dalam bentuk uraian narasi, namun ada juga penyajian dalam bentuk lain, misal 

hanya berbentuk bagan ataupun penjelasan singkat. 

2. Struktur Teks Prosedur Kompleks 

Penjabaran mengenai struktur teks prosedur kompleks dijelaskan 

pada bagan berikut. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Struktur teks 

prosedur kompleks 
tujuan 

Prosedur/tahapan

/ langkah-langkah 

judul 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMK 2 Kendal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : X / 2 

Sub Materi Pokok        : Proses Menjadi Warga Yang Baik  

Alokasi Waktu              : 6 x 40 menit (3 X tatap muka) 

 

A. Kompetensi inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2: 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 

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4: 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 

1.1.3 Mensyukuri anugerah Tuhan 

akan keberadaan bahasa 

Indonesia dan 

menggunakannnya sesuai 
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bangsa Indonesia ditengah 

keberagaman bahasa dan budaya. 

dengan kaidah dan konteks 

untuk mempersatukan bangsa 

1.1.4 Menggunakan bahasa 

Indonesia dengan kaidah dan 

konteks untuk mempersatukan 

bangsa. 

2.1 Menunjukkan sikap jujur, 

tanggung jawab, dan disiplin 

dalam menggunakan bahasa 

Indonesia untuk menunjukkan 

tahapan dan langkah yang telah 

ditentukan 

2.1.1 Menunjukkan sikap jujur dalam 

menggunakan bahasa 

Indonesia dengan  

c. Mengerjakan tugas dengan 

kemampuannya sendiri 

d. Tidak menyontek teman 

2.1.2 Menunjukkan sikap tanggung 

jawab dalam menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

e. Mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

f. Menjaga ketertiban kelas 

2.1.3 Menunjukka sikap disiplin 

dalam menggunakan bahasa 

Indonesia dengan 

g. Melaksanakan tugas individu 

dan kelompok dengan baik 

dan tertib 

h. Menerima resiko dari 

tindakan yang dilakukan 

3.2 Membandingkan kaidah teks 

anekdot, laporan hasil observasi, 

prosedur kompleks, dan 

negosiasi baik melalui lisan 

3.2.1Mendeskripsi unsur pembanding 

teks (struktur, kaidah, isi) 

3.2.2Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks prosedur 
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maupun tulisan kompleks 

3.2.3Mendeskripsi pokok unsur 

pembanding teks perintah kerja 

tertulis 

3.2.4 Menyimpulkan persamaan dan 

perbedaan unsur pembanding 

teks prosedur kompleks dan 

teks perintah kerja tertulis 

4.2 Memproduksi kaidah teks 

anekdot, laporan hasil observasi, 

prosedur kompleks, dan 

negosiasi baik melalui lisan 

maupun tulisan 

4.2.1 Menentukan topik teks prosedur 

kompleks 

4.2.2Membuat kerangka teks 

prosedur kompleks 

4.2.3 Mengembangkan kerangka 

menjadi teks prosedur kompleks 

 

C. Tujuan pembelajaran 

Pertemuan pertama (pengetahuan) 

1. Selama dan proses pembelajaran peserta didik dapat mensyukuri anugerah 

Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannnya sesuai 

dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa 

2. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap jujur, 

dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan 

langkah yang telah ditentukan dengan mengerjakan tugas sesuai kemampuan 

dan tidak menyontek teman 

3. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mendeskripsi unsur pembanding teks (struktur, kaidah, isi) 

4. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mendeskripsi pokok unsur pembanding teks prosedur kompleks 
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Pertemuan kedua (pengetahuan) 

5. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menggunakan bahasa 

Indonesia dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa. 

6. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap 

tanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan 

tahapan dan langkah yang telah ditentukan dengan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dan menjaga ketertiban kelas. 

7. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mendeskripsi pokok unsur pembanding teks perintah kerja tertulis. 

8. Setelah berdiskusi tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

menyimpulkan persamaan dan perbedaan unsur pembanding teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja tertulis. 

Pertemuan ketiga (keterampilan) 

9. Selama dan proses pembelajaran peserta didik dapat mensyukuri anugerah 

Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannnya sesuai 

dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa 

10. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menggunakan bahasa 

Indonesia dengan kaidah dan konteks untuk mempersatukan bangsa. 

11. Selama dan proses pembelajaran peserta didik menunjukkan sikap disiplin 

dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan tahapan dan 

langkah yang telah ditentukan dengan melaksanakan tugas individu dan 

kelompok dengan baik dan tertib  serta menerima resiko dari tindakan yang 

dilakukan. 

12. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

menentukan topik teks prosedur kompleks. 

13. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

membuat kerangka teks prosedur kompleks. 

14. Setelah bertanya jawab tentang proses pembelajaran peserta didik dapat 

mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur kompleks. 
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D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (pengetahuan) 

7. Struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. 

8. Struktur dan kaidah teks perintah kerja. 

Pertemuan kedua (pengetahuan) 

9. Persamaan teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja 

10. Perbedaan teks prosedur kompleks dan teks perintah kerja. 

11. Simpulan persamaan dan perbedaan teks prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja. 

Pertemuan ketiga (keterampilan) 

12. Langkah-langkah membuat teks prosedur kompleks. 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik (Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ 

eksperimen, mengasosiasi/ mengolah informasi, 

mengomunikasikan)              

Pola pembelajaran: think pair and share 

Metode  : Tanya jawab, demonstrasi, curah pendapat, diskusi  

   kelompok, ceramah, penugasan 

Teknik  : brainstorming 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama (pengetahuan) 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Metode 

Pembuka 1. Guru melakukan kegiatan pendahuluan 

dengan cara mengondisikan peserta didik 

agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran,  

2. Melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

10 

menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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berkaitan dengan prosedur-prosedur yang 

sering ditemui dalam kehidupan 

bermasyarakat,  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memberikan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran, 

4. Menyampaikan pokok-pokok materi 

pembelajaran 

 

 

 

Inti Mengamati 

1. Peserta didik diberi stimulus dengan 

memberikan teks berjudul “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah 

Habis Masa Berlakunya” dan “Cara 

Mengurus e-KTP yang Hilang” dengan 

teks prosedur kompleks dan teks perintah 

kerja dengan tanggung jawab,  

2. Peserta didik mengamati teks  berjudul 

“Cara Memperpanjang SIM C yang 

Sudah Habis Masa Berlakunya” dan 

“Cara Mengurus e-KTP yang 

Hilang”dengan tanggung jawab 

Menanya 

3. Peserta didik mengemukakan pendapat 

berkaitan dengan teks “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah 

Habis Masa Berlakunya” dan “Cara 

Mengurus e-KTP yang Hilang” secara 

jujur. 

4. Peserta didik mencermati penjelasan guru 

berkaitan dengan materi dan tata cara 

membandingkan kedua teks dengan 

65 

menit 

 

demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curah 

pendapat 
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disiplin dan bertanggung jawab. 

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

5. Siswa menganalisis struktur teks 

prosedur kompleks berjudul “Cara 

Memperpanjang SIM C yang Sudah 

Habis Masa Berlakunya” secara jujur. 

(think) 

6. Siswa menganalisis struktur teks perintah 

kerja yang berjudul “Cara Mengurus e-

KTP yang Hilang”secara jujur.(think) 

7. Peserta didik membentuk kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari dua 

peserta didik (pair) 

8. Peserta didik mencari unsur pembanding 

berdasarkan struktur teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

jujur dan tanggung jawab (pair) 

9. Tiap kelompok menganalisis kaidah teks 

prosedur kompleks yang berjudul 

“Merubah Botol menjadi Gelas dalam 

Lima Langkah” secara jujur. secara 

jujur. (pair) 

10. Tiap kelompok menganalisis kaidah teks 

perintah kerja yang berjudul “Langkah-

langkah membuat Origami Topi 

Samurai” secara jujur. (pair) 

11. Peserta didik mencari unsur pembanding 

yang berdasarkan kaidah teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

santun dan peduli (pair) 

Mengasosiasi/ mengolah informasi 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

kelompok 
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12. Peserta didik menentukan persamaan dan 

perbedaan unsur pembanding teks 

prosedur kompleks dan teks perintah 

kerja dengan jujur, (share) 

Mengomunikasikan 

13. Secara berkelompok, peserta didik saling 

bertukar hasil diskusi dengan kelompok 

lain secara jujur dan tanggung 

jawab.(share) 

14. Peserta didik saling menanggapi teks 

prosedur kompleks yang disampaikan 

oleh masing-masing kelompok dengan 

saling menghargai pendapat teman 

dengan jujur. (share) 

15. Peserta didik berlatih menyimpulkan 

persamaan dan perbedaan teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

penuh tanggung jawab (share) 

 

 

 

 

 

demonstrasi 

Penutup 5. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran 

keterampilan membandingkan teks 

prosedur kompleks, 

6. Peserta didik merefleksi aktivitas 

pembelajaran yang telah dilakukan,  

7. Peserta didik dan guru memberikan 

umpan balik, 

8. Guru melakukan tindak lanjut kegiatan 

pembelajaran dengan memberi tugas 

kepada peserta didik untuk melanjutkan 

membuat teks prosedur kompleks  pada 

pertemuan berikutnya. 

15 

menit 

Tanya 

jawab 
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Pertemuan kedua (pengetahuan) 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

waktu 

Metode 

Pembuka 1. Guru melakukan kegiatan pendahuluan 

dengan cara mengondisikan peserta didik 

agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran,  

2. Melakukan apersepsi melalui tanya 

jawab berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran sebelumnya,  

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Inti  Mengamati 

1. Peserta didik diberi stimulus dengan teks 

berjudul “Cara Membuat Kartu ATM 

dan Tabungan di Semua Bank” dan 

“Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian” yang 

berkaitan dengan teks prosedur kompleks 

dan teks perintah kerja dengan disiplin,  

2. Peserta didik mengamati teks berjudul 

“Cara Membuat Kartu ATM dan 

Tabungan di Semua Bank” dan 

“Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian”dengan jujur 

dan tanggung jawab 

Menanya  

3. Peserta didik menerima tugas dari guru 

untuk menentukan pengertian, struktur, 

dan kaidah teks berdasarkan langkah-

langkah yang telah dipelajari sebelumnya 

65 

menit 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 
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secara santun, 

4. Peserta didik mencermati teks dengan 

seksama untuk mendapatkan struktur dan 

kaidah dengan bertanggung jawab  

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

5. Masing-masing peserta didik 

menganalisis struktur teks berjudul 

“Cara Membuat Kartu ATM dan 

Tabungan di Semua Bank” secara jujur. 

(think) 

6. Masing-masing peserta didik 

menganalisis struktur teks berjudul 

“Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian”secara jujur. 

(think) 

7. Peserta didik mencari unsur pembanding 

yang terdapat pada struktur teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja 

berdasarkan contoh teks dengan disiplin 

(think) 

8. Masing-masing peserta didik 

menganalisis kaidah teks berjudul “Cara 

Membuat Kartu ATM dan Tabungan di 

Semua Bank” secara jujur dan disiplin. 

9. Masing-masing peserta didik 

menganalisis kaidah teks “Mekanisme 

Cara Membuat Surat Kehilangan di 

Kepolisian” secara jujur dan disiplin. 

10. Peserta didik mencari unsur pembanding 

yang terdapat pada kaidah teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja 
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berdasarkan contoh teks dengan 

tanggung jawab. 

Mengasosiasi/ mengolah informasi 

11. Peserta didik saling bertukar hasil 

analisis dengan teman sebangku untuk 

menentukan persamaan dan perbedaan 

unsur pembanding teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

jujur, (pair) 

12. Peserta didik berlatih menyimpulkan 

persamaan dan perbedaan teks prosedur 

kompleks dan teks perintah kerja dengan 

penuh tanggung jawab (share) 

Mengomunikasikan 

13. Masing-masing peserta didik 

mendemonstrasikan hasil kerja 

membandingkan teks di depan kelas 

secara berparade dengan jujur dan 

tanggung jawa. (share) 

14. Peserta didik lainnya memberikan 

penilaian dengan saling menghargai 

pendapat teman dengan disiplin (share) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

  

Penutup  5. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran 

keterampilan membandingkan teks 

prosedur kompleks, 

6. Peserta didik merefleksi aktivitas 

pembelajaran yang telah dilakukan,  

7. Peserta didik dan guru memberikan 

umpan balik, 

8. Guru melakukan tindak lanjut kegiatan 

15 

menit 

Tanya 

jawab 
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pembelajaran dengan memberi tugas 

kepada peserta didik untuk melanjutkan 

membuat teks prosedur kompleks  pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Pertemuan ketiga (ketrampilan) 

kegitan  Deskripsi Alokasi 

waktu 

Metode 

Pembuka 1. guru melakukan kegiatan pendahuluan 

dengan cara mengondisikan peserta didik 

agar siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran,  

2. melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

berkaitan dengan kegiatan pembelajran 

sebelumnya,  

3. menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Inti Mengamati 

1. Peserta didik mencermati penjelasan 

guru berkaitan dengan cara membuat teks 

prosedur kompleks dengan disiplin,  

Menanya 

2. Peserta didik mengidentifikasi kembali 

permasalahan yang berkaitan dengan 

topik teks prosedur kompleks secara 

berkelompok dengan jujur dan 

bertanggung jawab, 

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

3. Peserta didik bersama guru menentukan 

topik yang akan digunakan untuk 

membuat teks prosedur kompleks dengan 

65 

menit 

 

Ceramah 

 

 

 

Curah 

pendapat 
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jujur, (think) 

4. Peserta didik bersama guru mencoba 

membuat kerangka karangan sesuai 

dengan struktur dan kaidah teks prosedur 

kompleks yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya dengan penuh 

tanggung jawab (think) 

Mengasosiasi/ mengolah informasi 

5. Peserta didik membentuk kelompok 

besar, tiap kelompok terdiri empat orang 

(pair) 

6. Masing-masing kelompok besar terdiri 

atas dua kelompok kecil (2 orang) 

dengan tanggung jawab (pair) 

7. Masing-masing kelompok kecil 

merangkai kerangka karangan menjadi 

teks prosedur kompleks dalam dengan 

disiplin, (pair) 

Mengomunikasikan  

8. Peserta didik menyampaikan hasil 

karangan teks prosedur kompleks pada 

kelompok besar untuk dipilih karangan 

terbaik dari setiap kelompok dengan 

penuh tanggung jawab (share) 

9. Masing-masing peserta didik 

memberikan penilaian secara parade 

pada karangan terbaik dalam kelompok 

besar untuk menentukan produk terbaik 

siswa yang dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dengan disiplin (share)  

10. Peserta didik bersama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 



239 
 

 

 

menyimpulkan hasil teks prosedur 

kompleks yang telah dibuat dengan jujur 

dan bertanggung jawab. (share) 

Penutup 1. peserta didik bersama guru 

menyimpulkan inti pembelajaran 

menyampaikan teks prosedur kompleks,  

2. peserta didik merefleksi penguasaan 

materi yang telah dipelajari. 

15 

menit 

Tanya 

jawab 

G. Media dan Sumber Belajar 

Media  : LCD, Laptop, contoh teks negosiasi, VCD interaktif. 

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. 

Yussan blog. 2014.Cara Memperpanjang Simc Yang Sudah Habis Masa 

Berlakunya..http://yussanblog.blogspot.com/2014/01/cara-perpanjang-

sim-c.html.diunduh 19 januari 2015. 

Blogis center. 2104. Cara mengurus e-ktp yang hilang. http://www.blogis-

center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html. Diunduh 

19 Januari 2015. 
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H. Penilaian 

4. Sikap Spiritual dan Sosial 

a. Jenis/Teknik    : Nontes/Observasi 

b. Bentuk Instrumen    : Lembar Observasi 

c. Instrumen      : Terlampir 

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir 

http://www.blogis-center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html
http://www.blogis-center.com/2014/08/cara-mengurus-e-ktp-yang-hilang.html
http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.diunduh
http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.diunduh
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5. Pengetahuan 

a. Jenis/Teknik    : Tes/Tertulis 

b. Bentuk Instrumen    : Uraian 

c. Instrumen      : Terlampir 

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir 

6. Keterampilan 

a. Jenis/Teknik    : Tes/kinerja 

b. Bentuk Instrumen    : Praktik 

c. Instrumen      : Terlampir 

d. Pedoman Penskoran  : Terlampir 

Kendal,....…………. 2015 

, 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN OBSERVASI PERILAKU SPIRITUAL DAN SOSIAL 

PESERTA DIDIK SELAMA PEMBELAJARAN MEMBANDINGKAN 

TEKS PROSEDUR KOMPLEKS 

 

Kriteria Observasi Perilaku Spiritual dan Sosial Siswa Selama Pembelajaran 

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks dengan Menggunakan Pola 

Kolaboratif Think Pair and Share melalui Teknik Brainstorming 

No Kegiatan Peserta didik Skor Kriteria Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Peserta didik 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan 

teks perintah kerja 

dengan jujur 

4 selalu bersikap jujur  ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Sangat 

Baik  

3 sering bersikap jujur ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Baik  

2 kadang-kadang jujur ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Cukup  

1 tidak pernah jujur ketika 

menentukan struktur, 

kaidah, dan isi teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Kurang  

2. Peserta didik 

mencermati penjelasan 

4 selalu bersikap tanggung 

jawab ketika mencermati 

Sangat 

Baik 
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guru tentang 

membandingkan teks 

dengan bertanggung 

jawab  

penjelasan tentang 

membandingkan teks 

3 sering bersikap tanggung 

jawab ketika mencermati 

penjelasan tentang 

membandingkan teks 

Baik  

2 kadang-kadang tanggung 

jawab ketika mencermati 

penjelasan tentang 

membandingkan teks 

Cukup 

1 tidak pernah tanggung 

jawab ketika mencermati 

penjelasan tentang 

membandingkan teks 

Kurang 

3. Peserta didik 

membandingkan teks 

prosedur kompleks dan 

teks perintah kerja 

dengan disiplin 

4 Selalu disiplin saat 

membandingkan teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Sangat 

Baik  

3 Sering disiplin saat 

kerjatidak pernah disiplin 

saat membandingkan teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Baik  

2 Kadang-kadang disiplin 

saat membandingkan teks 

prosedur kompleks dan teks 

perintah kerja 

Cukup  

1 tidak pernah disiplin saat 

membandingkan teks 

prosedur kompleks dan teks 

Kurang  
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perintah kerja 
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Lembar Observasi Sikap 

Nama Peserta Didik  : 

Kelas    : 

Tanggal pengamatan  : 

Materi Pokok   : 

 

No. Sikap  Aspek Pengamatan Skor 

4 3 2 1 

1. 

 

Spiritual Berdoa sebelum dan sesudah mengikuti 

pembelajaran 

    

Mengungkapkan rasa syukur atas 

keberadaan bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dalam komuikasi 

    

2. Jujur  Peserta didik mengerjakan tugas dengan 

kemampuannya sendiri 

    

Tidak menyontek teman     

3. Tanggung 

Jawab 

Mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru 

    

Menjaga ketertiban kelas     

4. Disiplin Melaksanakan tugas individu dan 

kelompok dengan baik dan tertib 

    

Menerima risiko dari tindakan yang 

dilakukan. 

    

 

Keterangan : 1=tidak pernah, 2=kadang-kadang, 3= sering, 4= selalu 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 

Skor akhir=  x 4 

Peserta didik memperoleh skor nilai: 

Sangat baik  : apabila memperoleh skor 3,34-4,00 (80-100) 

Baik  : apabila memperoleh skor 2,34-3,33 (70-79) 

Cukup   : apabila memperoleh skor 1,34-2,33 ( 60-69) 

Kurang   : apabila memperoleh skor < 1,33 (<60) 
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Rubrik Penilaian Sikap 

No Responden 

Skor untuk Sikap 
Jml 

skor 
Nilai Predikat 

Jujur 
Tanggung 

jawab 
disiplin 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Dst        

 

Keterangan : 1=tidak pernah, 2=kadang-kadang, 3= sering, 4= selalu 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 

Skor akhir=  x 4 

Peserta didik memperoleh skor nilai: 

Sangat baik  : apabila memperoleh skor 3,34-4,00 (80-100) 

Baik  : apabila memperoleh skor 2,34-3,33 (70-79) 

Cukup   : apabila memperoleh skor 1,34-2,33 ( 60-69) 

Kurang   : apabila memperoleh skor < 1,33 (<60) 
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Lampiran 4 

Aspek Penilaian Kemampuan Pengetahuan 

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

 

No. Aspek Skor Kriteria Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Struktur teks 

prosedur 

kompleks 

4 Menyebutkan 4 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

Baik 

3 Menyebutkan 3 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Baik 

2 Menyebutkan 2 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Cukup 

1 Menyebutkan 1 struktur teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Kurang 

2. Kaidah teks 

prosedur 

kompleks 

4 Menyebutkan 6 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

Baik 

3 Menyebutkan 5 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Baik 

2 Menyebutkan 4 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1-3 kaidah teks 

prosedur kompleks pada 

setiap teks dan benar 

Kurang 
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3. Struktur teks 

perintah kerja 

4 Menyebutkan 4 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Sangat 

Baik 

3 Menyebutkan 3 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Baik 

2 Menyebutkan 2 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Cukup 

1 Menyebutkan 1 struktur teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Kurang 

4. Kaidah teks 

perintah kerja 

4 Menyebutkan 6 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Sangat 

baik 

3 Menyebutkan 5 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Baik  

2 Menyebutkan 4 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1-3 kaidah teks 

perintah kerja pada setiap 

teks dan benar 

Kurang 

 

5. Persamaan teks 

prosedur 

kompleks dan 

teks perintah 

kerja 

4 Menyebutkan 7-8 persamaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

baik 

3 Menyebutkan 5-6 persamaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Baik  
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2 Menyebutkan 3-4 persamaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1-2 persamaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Kurang 

 

6. Perbedaan teks 

prosedur 

kompleks dan 

teks perintah 

kerja 

4 Menyebutkan 4 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Sangat 

baik 

3 Menyebutkan 3 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Baik  

2 Menyebutkan 2 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Cukup  

1 Menyebutkan 1 perbedaan 

teks perintah kerja pada 

setiap teks dan benar 

Kurang 
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Rubrik Penilaian Kemampuan Pengetahuan  

Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

No. Nama 

Kriteria  

Jumlah 

Skor 

Nilai 

Konversi 
Predikat 

Struktur teks 

prosedur 

kompleks 

kaidah teks 

prosedur 

kompleks 

Struktur teks 

perintah 

kerja 

Kaidah teks 

perintah 

kerja 

Persamaan Perbedaan 

1.  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    

2.                             

3.                             

4.                             

Dst           

Keterangan: 

  

 

 

Lampiran 5 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBANDINGKAN TEKS PROSEDUR KOMPLEKS 

 

Nilai Pengetahuan =  

Nilai konversi =  

=  

   = nilai Rerata 

∑ NP = jumlah nilai pengetahuan 

 N = banyaknya peserta didik (responden) 

 
 

Predikat Rentang Nilai Konversi 

A 3,67 – 4.00 

A- 3,34 - 3,66 

B+ 3,01 - 3,33 

B 2,67 - 3,00 

B- 2,34 - 2,66 

C+ 2,01 - 2,33    

C 1,67 - 2,00 

C- 1,34 - 1,66 

D 1,01 - 1,33 

D- ≤ 1,00 
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Aspek Penilaian Kemampuan Keterampilan 

Memproduksi Teks Prosedur Kompleks 

No. Aspek  Skor Kriteria Kategori 

1. Isi 4 Isi sangat sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks 

Sangat 

Baik 

3 Isi sesuai dengan struktur 

atau kaidah teks prosedur 

kompleks 

Baik 

2 Isi kurang sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks 

Cukup 

1 Isi tidak sesuai dengan 

struktur dan kaidah teks 

prosedur kompleks 

Kurang 

2. Struktur teks 4 Struktur teks sudah sesuai 

dan runtut pada teks prosedur 

kompleks yang diproduksi 

Sangat 

Baik 

3 Struktur teks sudah sesuai 

dan kurang runtut pada teks 

prosedur kompleks yang 

diproduksi 

Baik 

2 Struktur teks kurang sesuai 

dan kurang runtut pada teks 

prosedur kompleks yang 

diproduksi 

Cukup  

1 Struktur teks tidak sesuai dan 

kurang runtut pada teks 

prosedur kompleks yang 

diproduksi 

Kurang 
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3. Kaidah teks 4 Kaidah teks sudah sesuai dan 

efektif pada teks prosedur 

kompleks yang diproduksi 

Sangat 

Baik 

3 Kaidah teks sudah sesuai dan 

kurang efekrif pada teks 

prosedur kompleks yang 

diproduksi 

Baik 

2 Kaidah teks kurang sesuai 

dan kurang efektif pada teks 

prosedur kompleks yang 

diproduksi 

Cukup 

1 Kaidah teks tidak sesuai dan 

kurang efektif pada teks 

prosedur kompleks yang 

diproduksi 

Kurang 

4. Kosa kata 4 Terdapat 0-5 kesalahan 

dalam penggunaan kosa kata 

Sangat 

baik 

3 Terdapat 6-10 kesalahan 

dalam penggunaan kosa kata 

Baik  

2 Terdapat 11-15 kesalahan 

dalam penggunaan kosa kata 

Cukup  

1 Terdapat 16 atau lebih 

kesalahan dalam penggunaan 

kosa kata 

Kurang 

 

5. kalimat 4 Terdapat 0-3 kesalahan 

dalam penggunaan kalimat 

efektif 

Sangat 

baik 

  3 Terdapat 4-6 kesalahan 

dalam penggunaan kalimat 

efektif 

Baik  
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2 Terdapat 7-9 kesalahan 

dalam penggunaan kalimat 

efektif 

Cukup  

1 Terdapat 10 atau lebih 

kesalahan dalam penggunaan 

kalimaat efektif 

Kurang 

 

6. mekanik 4 Jumlah kesalahan tanda baca 

0- 5 poin  

Sangat 

baik 

3 Jumlah kesalahan tanda baca 

6-10 poin 

Baik  

2 Jumlah kesalahan tanda baca 

11-15 poin 

Cukup  

1 Jumlah kesalahan tanda baca 

16 poin atau lebih 

Kurang 
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Penilaian Kemampuan Keterampilan  

Memproduksi Teks Prosedur Kompleks 

No. Nama 
Kriteria  Jumlah 

Skor 

Nilai 

Konversi 
Predikat 

Isi  Struktur teks Kaidah teks Kosa kata Kalimat Mekanik 

1.  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1    

2.                             

3.                             

4.                             

Dst           

 

Keterangan: 

Nilai keterampilan = jumlah skor perolehan 

  Nilai konversi =    

=  

    = nilai Rerata 

 ∑ NK = jumlah nilai keterampilan 

 N     = banyaknya peserta didik (responden) 

Predikat Rentang Nilai Konversi 

A 3,67 – 4.00 

A- 3,34 - 3,66 

B+ 3,01 - 3,33 

B 2,67 - 3,00 

B- 2,34 - 2,66 

C+ 2,01 - 2,33    

C 1,67 - 2,00 

C- 1,34 - 1,66 

D 1,01 - 1,33 

D- ≤ 1,00 
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Penilaian Kegiatan Siswa 

dalam Memproduksi Teks Prosedur Kompleks 

 

 

Nama :……..……………… 

Judul :…………………….. 

Tanggal :……….……………. 

 

 

Aspek  Skor Kriteria Komentar 

Isi 4 Sangat baik  

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

Struktur teks 4 Sangat baik  

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

Kaidah teks 4 Sangat baik  

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

Kosa kata 4 Sangat baik  

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

Kalimat 4 Sangat baik  

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 
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Mekanik 4 Sangat baik  

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

 

 

Komentar: 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………….. 

Jumlah: 

Penilai: 
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Lampiran 6 

Teks siklus I 

 

Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan Di Kepolisian 

 

Bagaimanakah Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan Di Kepolisian? Surat 

Keterangan Kehilangan adalah sebuah surat keterangan yang menerangkan bahwa 

seseorang telah melaporkan adanya sebuah kasus kehilangan suatu barang. Mulai 

dari ATM, Kendaraan, Surat Surat Berharga, KTP, SIM, dan lain sebagainya. 

Yang perlu anda lakukan adalah 

1. Datang ke Kantor Polisi  

Datanglah ke kantor polisi terdekat guna melaporkan kasus Anda, pada 

beberapa tempat anda diminta juga untuk membawa surat pengantar dari 

Desa atau kelurahan. 

2. Persiapkan Data Diri Anda 

Siapkan KTP, SIM atau kartu identitas lainnya karena Anda akan 

dimintai data diri anda di kantor polisi. Untuk kasus kehilangan KTP, 

SIM dan Kartu identitas lainnya anda dapat meminta surat Keterangan 

Domisili dari Desa atau Kelurahan tempat anda tinggal. 

3. Menjawab Pertanyaan 

Anda akan ditanya mengenai kasus kehilangan anda seperti apa yang 

hilang? waktu kehilangan? Tempat terjadinya kehilangan? dan 

pertanyaan lainnya yang menyangkut kasus anda. Jawablah dengan 

sebenar benarnya dan sejelas jelasnya. 

4. Mengecek Form Surat Keterangan Kehilangan 

Setelah anda menjawab semua pertanyaan pihak kepolisian akan 

mengetik form Surat Keterangan Kehilangan sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan yang anda jawab. Setelah selesai pihak kepolisian akan 

meinta anda untuk mengecek ulang isian form tersebut. Periksalah 

dengan teliti dan apabila ada yang salah atau tidak tepat silahkan anda 
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sampaikan pada pihak kepolisian sebelum Surat tersebut di tanda tangani 

oleh yang berwenang. 

5. Pengesahan 

Apabila isian form surat keterangan kehilangan tersebut sudah benar, 

anda tinggal menunggu petugas menanda tangani dan memberi stempel 

kepolisian. 

Demikian Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan Di Kepolisian semoga 

bermanfaat. Pergunakan Surat Keterangan Kehilangan ini sesuai dengan 

keperluan. 

 

Daftar Pustaka 

Kompas.2013. Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan Di Kepolisian  

http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-

membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.diunduh 19 Januari 2015 

 

http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.diunduh
http://forum.kompas.com/sekolah-pendidikan/236972-mekanisme-cara-membuat-surat-kehilangan-di-kepolisian.html.diunduh
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MERUBAH BOTOL MENJADI GELAS DALAM LIMA LANGKAH 

 

Tips unik yang bermanfaat bagi anda yang senang berhemat, mungki bagi 

para mahasiswa atau mahasiswi. Atau bagi anda yang senang dengan kerajinan 

tangan atau membuat barang-barang unik. 

 

Cara 

Ambillah sebuah botol, lebih baik agak tebal. Kemudian ikat dengan seutas tali 

ditengah badan botol tersebut. carilah tali yang gampang menyerap cairan, misal 

sumbu. 

Lepaskan tali dari botol tersebut, tetapi tetap dalam keadaan terikat. Kemudian 

celupkan tali kedalam minyak tanah, atau minyak lainnya sehingga mudah 

terbakar. 

Kembali masukkan botol kedalam ikatan tali dan pegang botol secara horizontal. 

Kemudian bakat tali tersebut sampai habis. Kira-kira 10 menit kemudian, anda 

akan mendengar suara retakan. 

Setelah mendengar suara retakan, siram botol dengan air dingin dibagian yang 

terkena api akan terbelah rapi menjadi dua bagian. 

Gunakan kertas pasir (amplas) untuk menghaluskan bagian pecahan. 
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Lampiran 7 

Soal Evaluasi 

Siklus I 

Lembar kerja 1 

Nama :…………………. 

Tanggal :…………………. 

Setelah membaca teks yang berjudul ‘Mekanisme Cara Membuat Surat 

Kehilangan di Kepolisian’ dan ‘Merubah Botol Menjadi Gelas dalam Lima 

Langkah’, kamu diharapkan mengenali bentuk tersebut, yaitu susunan teks, kaidah 

teks, serta isi yang terkandung dalam teks sehingga mampu menentukan 

persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kedua teks tersebut ! 

 

Pertama, Sebutkan struktur  teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul‘Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian’? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Kedua, Sebutkan kaidah teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul ‘Mekanisme Cara Membuat Surat Kehilangan di Kepolisian’? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



260 
 

 

 

Ketiga, Sebutkan struktur  teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul‘Merubah Botol Menjadi Gelas dalam Lima Langkah’! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Keempat, Sebutkan kaidah teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul ‘Merubah Botol Menjadi Gelas dalam Lima Langkah’! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Kelima, berdasarkan uraian jawabanmu, tentukan persamaan terdapat pada kedua 

judul teks tersebut ! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………… 

 

Keenam, berdasarkan uraian jawabanmu, tentukan perbedaan terdapat pada kedua 

judul teks tersebut ! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

ketujuh, setelah menemukan persamaan dan perbedaan unsur dan kaidah dalam 

judul teks yang telah kamu baca, buatlah simpulan berdasarkan unsur pembanding 

yang ada! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................................................................. 
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Lampiran 8 

Teks siklus II 

Cara Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua Bank 

Advertisement 

Cara membuat kartu ATM  BCA Mandiri BRI BII CIMB Niaga 

Danamon BNI BRI Syariah dan Menabung di bank – Sudah banyak bikin artikel 

tentang tabungan beserta fiturnya, tapi kok ada yang janggal, karena kelewat pada 

hal dasar tentang cara membuat kartu ATM dan nabung di bank. 

Baru sadar ternyata  pengunjung blog ini ternyata tidak hanya mereka 

yang ingin menambah rekening, tapi juga dari mereka yang baru masuk tahapan 

ingin menjadi nasabah, misalnya anak-anak sekolah, mahasiswa, atau mereka 

yang biasanya menyimpan uang di bawah bantal.  Lebih ideal lagi jika artikel ini 

saya sebut sebagai edukuasi perbankan untuk pemula.  Karena itu, bagi yang 

merasa sudah tingkat lanjut, silahkan tinggalkan postingan ini, dan baca artikel 

lain. 

 

Jadi, gimana caranya membuat kartu ATM ? 

Pada dasarnya, kartu ATM adalah fasilitas yang di berikan perbankan 

kepada nasabah pemilik rekening tabungan pada bank tersebut.  

Tujuannya untuk memudahkah nasabah bertransaksi tanpa harus di Teller 

pada kantor cabang. Terserah bank apa, apakah bank BCA, Bank Mandiri, 

BNI, BRI, CIMB Niaga, BII Maybank, Permata, Bank Mega, Danamon, 

Sinarmas, Syariah Mandiri, atau lainnya 

Transaksi disini bisa bermacam-macam, bisa  menarik uang tunai, 

transfer ke rekening tabungan lain, memeriksa saldo, atau pembayaran ke 

berbagai Merchant. 

Kepanjangan ATM dalam bahasa inggris adalah “Automatic Teller 

Machine”, sementara dalam bahasa indonesia adalah “Anjungan Tunai Mandiri”, 

jauh banget ya ? Gapapa, jangan di masalahin, itu sudah jadi kosa kata bahasa 

indonesia. 

http://tabunganbank.blogspot.com/2013/12/BiayaAdministrasiBankBRISimpedesBritamaTabungankuPerbulan.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2014/01/produk-tabungan-bii-maybank.html
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Pada awal kemunculannya di indonesia, nasabah yang mau bikin kartu 

ATM  masih harus nunggu antara satu minggu hingga dua minggu baru jadi, tapi 

sekarang sudah langsung hari itu juga, berbarengan dengan saat membuka 

rekening simpanan. 

Perbedaan kecepatan pembuatan kartu ATM tersebut mungkin karena 

terjadi perubahan trend pada kartu itu sendiri. Pada awalnya kartu ATM  di buat 

dengan tulisan timbul pada nama dan nomor kartu di sertai dengan foto diri.  

Kemudian berganti dengan tulisan tidak timbul dengan tetap menampilkan nama 

dengan pilihan foto ataupun tidak. Sekarang kecenderungan berubah lagi, kartu 

ATM instant tanpa nama dan tanpa foto. Jadi jika  hari ini minta di buatin ATM, 

maka customer service akan ngasih saat itu juga. 

Begitu juga dengan biaya, sekarang banyak bank memberi gratis kartu 

ATM pada setiap nasabah yang membuka tabungan. Tidak ada biaya tambahan 

lagi pembuatan pertama, kecuali untuk penggantian kartu karena rusak atau 

hilang. 

Kok jadi muter-muter nulisnya, bagaimana cara membuat  kartu ATM? 

Sekali lagi, untuk membuat kartu ATM maka terlebih dahulu harus 

membuka rekening tabungan pada salah satu bank. Saldo tabungan inilah 

nantinya yang di gunakan sebagai sumber dana untuk transaksi dengan kartu  

ATM di mesin-mesin yang bertebaran di banyak tempat. 

Jadi, untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya supaya  punya 

kartu ATM, maka akan saya pandu tata cara membuat tabungan di bank. 

 

Berikut langkah-langkah membuat rekening tabungan dan Kartu ATM 

 Siapkan kartu identitas diri sebagai persyaratan  administratif, dalam hal 

ini bisa KTP / SIM / kartu pelajar/ kartu mahasiswa. Pada bank tertentu 

seperti BCA  malah mewajibkan NPWP dan kartu kelurga. Jika ingin 

membuka tabungannya di kantor cabang kecil seperti di unit BRI, atau 

BPR, lebih baik karti identitas diri itu di foto copy untuk menghindari 

bolak-balik karena tidak tersedianya mesin foto copy pada bank tersebut. 
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 Persiapkan uang tunai untuk setoran awal sedikitnya sesuai dengan 

ketentuan minimum masing-masing produk dari masing-masing bank.  

Ketentuan setoran minimum ini telah saya tulis pada setiap artikel produk 

simpanan di situs ini. Silahkan baca ; Setoran awal tabungan BCA, 

Mandiri, CIMB Niaga , Setoran awal  danamon lebih, BII 

Maybank,Syariah Mandiri dll 

 Setelah persyaratan tadi  siap, silahkan datang ke bank yang di inginkan  

pada kantor cabang terdekat sesuai dengan domisili. 

 Ambil atau minta sama pak  satpam nomor antrian untuk tujuan ke 

Customer Service ( CS) 

 Tunggu panggilan. 

 Ketika di panggil, jangan lupa perkenalkan diri dulu (lebih baik kan   dari 

pada nanti juga pasti di tanya nama) Lalu  sampaikan pada CS kalau ingin 

membuka rekening tabungan, kalo mau lengkap  bilang aja tabungan 

harian untuk perorangan. Tabungan harian adalah tabungan yang tidak 

terikat jangka waktu jumlah penyetoran dan waktu penarikannya. Karena 

disini kan niatnya mau bikin ATM. 

 CS Bank  akan menerangkan produk tabungan yang tersedia. Silahkan 

dengarkan dan beri kesempatan yang bersangkutan menjalankan 

prodesurnya sebagai Customer service officer. 

 Jika sudah, silahkan tanyakan jika ada yang kurang jelas, terutama soal 

fitur dan layanan. Kalau perlu tanyakan juga threshold saldo. Di nominal  

saldo berapa terjadi titik impas, bunga bank dapat menutup biaya 

administrasi bulanan, supaya nantinya saldo pokok tabungan tidak 

terpotong oleh biaya admin itu. 

 Jika sudah jelas, silahkan pilih produk  mana yang ingin di buat, maka cs 

bank akan memberikan formulir aplikasi pembukaan rekening yang harus 

diisi. Syukur-syukur cs nya mau isi jadi kita tinggal tanda tangan saja. 

 

"Formulir ini isinya tentang identitas diri kita, seperti nama, no telp, alamat rumah 

beserta sejak kapan tinggal di alamat tsb,  pekerjaan beserta masa kerjanya sejak 

http://tabunganbank.blogspot.com/2013/12/3TabunganBCACaraMembuatdanBiayaAdministrasi.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2014/01/2-tabungan-bank-cimb-niaga-untuk.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2013/12/8-produk-tabungan-bank-syariah-mandiri.html
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kapan,  perkiraan pendapatan per tahun, nama ibu kandung.  Persiapkan juga  

salah satu nama saudara dan alamatnya beserta no telp nya yang tidak tinggal satu 

rumah. Alamat asli loh ya, bukan alamat palsu. 

 Pada formulir aplikasi ini juga bisa kita kasih tanda centang fitur yang di 

inginkan, misalnya ATM, internet banking, mobile banking dll" 

 Selanjutnya ikutin saja apa kata CS, pada tahapan ini mba CS akan 

mencetak buku tabungan, menyiapkan kartu ATM, dsb.   Tapi jangan lupa 

kalau mau mengaktifkan layanan SMS banking, internet banking, minta 

tolong mengaktifkan  Pin ATM bisa sekalian dilakukan sekarang supaya 

tidak bolak-balik. 

 Sudah selesai. Sekarang kamu sudah punya tabungan dengan kartu ATM. 

Demikian cara membuat ATM Gratis  sesuai dengan prosedur resmi di 

semua bank, termasuk bank BCA BNI, BII, BRI, Mandiri, CIMB Niaga, Bank 

Permata, Danamon, BNI, BRI Syariah dll. 

Dimana sebaiknya menabung, silahkan baca : Nabung yang bagus di 

bank mana? 

Untuk selanjutnya, silahkan baca artikel di halaman situs ini mengenai 

produk simpanan yang rencana-nya akan di pilih, apakah tabunganku yang paling 

bagus di lengkapi dengan ATM dan gratis biaya admin,  atau tabungan tanpa 

biaya administrasi bulanan dengan setoran ringan. 

 

Daftar Pustaka 

Tabungan bank. 2013.Cara Membuat Kartu Atm dan Tabungan Disemua 

Bank.http://tabunganbank.blogspot.com/2014/05/cara-membuat-

kartu-atm-dan-tabungan-di-semua-bank.html 

http://tabunganbank.blogspot.com/2014/11/nabung-yang-bagus-di-bank-apa.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2014/11/nabung-yang-bagus-di-bank-apa.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2014/04/tabunganku-yang-paling-bagus-dapat-atm.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2014/04/tabunganku-yang-paling-bagus-dapat-atm.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2013/12/3TabunganBebasBiayaAdministrasiBulananSetoranAwalRingan.html
http://tabunganbank.blogspot.com/2013/12/3TabunganBebasBiayaAdministrasiBulananSetoranAwalRingan.html
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INILAH TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN APABILA 

MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS 

 

REPUBLIKA.CO.ID,  Sebagai pedoman bagi setiap Individu apabila 

terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas, maka tindakan-tindakan yang 

seyogyanya patut dikerjakan demi terciptanya KAMSELTIBCAR LANTAS 

(Keamanan, keselamatan, ketertiban & kelancaran lalu lintas) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menguasai keadaan atau sikap Apabila akibat yang diderita tidak terlalu 

parah atau masih cukup sadar, maka sikap yang diambil adalah : 

a. Jangan panik atau emosi dan bersikap tenang dan waspada, sebab panik atau 

emosi justru akan memperburuk keadaan. 

b. Jangan menyalahkan orang lain. Setelah terjadi kecelakaan sering kali terjadi 

dimana salah satu pihak iingin benar sendiri, sikap demikian tidak benar 

malah mempersulit pemeriksaan atau penyidikan Petugas. 

c. Jangan melarikan diri, sekalipun dalam kecelakaan itu terdapat korban jiwa, 

apakah merasa bersalah dan lain alasan. 

d. Karena disamping perbuatan ini dinilai pengecut atau tidak bertanggung 

jawab juga akan mengakibatkan memperberat diri sendiri dalam hukuman 

yang sebenarnya tidak perlu dikenakan kepadanya. 

e. Seandainya terpaksa harus melarikan diri karena keadaan (menghindari 

pengeroyokan), maka tempat berlindung yang paling aman adalah Kantor 

Pejabat Keamanan terdekat atau Kantor Polisi. 

f. Mengamankan tempat kejadian merupakan langkah yang sangat baik dalam 

usaha pengusutan dan penentuan kondisi yang sebenarnya dari kejadian 

tersebut, misalnya: mematikan mesin kendaraan & menimbun dengan pasir 

tumpahan bahan bakar yang ada. 

 

2. Pertolongan. 

Kalau anda cukup sadar dan dapat memberikan pertolongan kepada korban lain 

ini merupakan tindakan yang sangat mulia, segera pada kesempatan pertama 

membawa korban ke Rumah Sakit. 

 

3. Menghubungi Petugas. 

a. Menghubungi Petugas dengan alat perhubungan/alat komunikasi yang 

ada/terdekat dengan memberitahukan apa yang terjadi dan lokasinya. (TMC 

Polda Metro: 021-52960770) 

b. Serahkan pada Petugas yang hadir pertama kali di lokasi kejadian segala apa 

yang diperlukan dan ceritakan dari awal sampai akhir kejadian tersebut, 

tel:021-52960770
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jawab pertanyaan yang diajukan dengan sejujur-jujurnya dan ikuti 

petunjuk/perintah Petugas lebih lanjut. 

c. Memindahkan kendaraan dilakukan setelah diketahui oleh Petugas atau bila 

menetapkan kedudukan/letak kendaraan tersebut saudara kerjakan dengan 

menggunakan benda yang tidak mudah terhapus. 

 

II. Mendapatkan kecelakaan 

Sebagai pedoman bila menjumpai peristiwa kecelakaan lalu lintas, lakukan 

hal sebagai berikut: 

1. Menguasai keadaan atau sikap 

Setelah melihat adanya kecelakaan lalu lintas catat kendaraan yang terlibat 

kecelakaan. Bila kendaraan tersebut ada yang akan melarikan diri catat data-data 

kendaraan seperti: plat nomor, jenis, merk, tipe dan warna dari kendaraan tersebut. 

Jauhkan penonton yang berkerumun terutama yang merokok atau yang akan 

merokok. Menolong korban bila ada, segera diteruskan ke Rumah Sakit tedekat. 

Mengamankan barang-barang milik korban, jangan sampai dicuri oleh tangan-

tangan jahil. Sambil mematikan kendaraan untuk menghindari kemungkinan 

terjadi kecelakaan yang lebih besar, tutuplah tumpahan bahan bakar. Bila pada 

malam hari hindari penggunaan penerangan dengan api, penerangan hanya 

dibolehkan dengan menggunakan baterai atau sejenisnya. 

 

2. Memberikan pertolongan : 

a. Dalam memberi pertolongan gunakan pertolongan pertama pada kecelakaan 

dengan tepat, kalau tidak tepat justru dapat membahayakan korban. 

b. Hentikan kendaraan yang ada pada kesempatan pertama bila ada korban yang 

perlu dibawa ke Rumah Sakit, jangan lupa catat nomor kendaraan dan dibawa 

kemana korban tersebut dibawa. 

c. Bila situasi memungkinkan, diusahakan menghubungi keluarga korban 

berdasarkan petunjuk atau keterangan yang ada. 

d. Dalam menolong korban diusahakan mengutamakan menolong korban yang 

menderita luka berat, baru kemudian yang luka ringan dengan meminta 

bantuan orang-orang yang ada disekitar. 

 

3. Menghubungi Petugas 

a. Usahakan menghubungi Petugas terdekat ditempat kejadian/kecelakaan baik 

dengan telepon atau perantara orang-orang disekitarnya. 

b. Korban dapat dipindahkan dari tempat semula dengan sebelumnya 

memberikan tanda pada tempat korban terletak dengan menggunakan kapur 

atau benda yang lain. 
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c. Menyerahkan ke Petugas semua yang anda kerjakan, ceritakan kronologis 

kejadian serta menjawab bila ditanya. Beri alamat anda ke Petugas serta anda 

sangat terpuji bila saudara dengan sukarela bersedia menjadi saksi 

dikemudian hari. 

d. Kemungkinan tidak ada Petugas yang datang, maka andalah yang datang ke 

Kantor Polisi terdekat serta melaksanakan petunjuk sebelumnya. (Kompol 

Sugeng Budiono) 

 

Daftar Pustaka 

 

Republika. 2009. Inilah Tindakan yang Perlu Dilakukan Apabila Mengalami 

Kecelakaan Lalu Lintas. http: // www. republika. co. id/ berita/ nasional/ umum/ 

13/ 08/ 09/ mr8hvl-inilah-tindakan-yang-perlu-dilakukan-apabila-mengalami-

kecelakaan-lalu-lintas. Diunduh pada 4 Januari 2015 

 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/09/mr8hvl-inilah-tindakan-yang-perlu-dilakukan-apabila-mengalami-kecelakaan-lalu-lintas/4012015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/09/mr8hvl-inilah-tindakan-yang-perlu-dilakukan-apabila-mengalami-kecelakaan-lalu-lintas/4012015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/09/mr8hvl-inilah-tindakan-yang-perlu-dilakukan-apabila-mengalami-kecelakaan-lalu-lintas/4012015
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Lampiran 9 

Soal Evaluasi 

Siklus II 

Lembar kerja 1 

Nama :…………………. 

Tanggal :…………………. 

 

Setelah membaca teks yang berjudul ‘Membuat Kartu ATM dan Tabungan di 

Semua Bank’ dan ‘Inilah Tindakan yang Perlu Dilakukan Apabila Mengalami 

Kecelakaan Lalu Lintas’, kamu diharapkan mengenali bentuk tersebut, yaitu 

susunan teks, kaidah teks, serta isi yang terkandung dalam teks sehingga mampu 

menentukan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam kedua teks tersebut ! 

 

Pertama, Sebutkan struktur  teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul‘Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua Bank’? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Kedua, Sebutkan kaidah teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul Membuat Kartu ATM dan Tabungan di Semua Bank’? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Ketiga, Sebutkan struktur  teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul‘‘Inilah Tindakan yang Perlu Dilakukan Apabila Mengalami 

Kecelakaan Lalu Lintas’! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Keempat, Sebutkan kaidah teks prosedur kompleks yang terkandung pada teks 

berjudul‘Inilah Tindakan yang Perlu Dilakukan Apabila Mengalami 

Kecelakaan Lalu Lintas! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Kelima, berdasarkan uraian jawabanmu, tentukan persamaan terdapat pada kedua 

judul teks tersebut ! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Keenam, berdasarkan uraian jawabanmu, tentukan perbedaan terdapat pada kedua 

judul teks tersebut ! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

ketujuh, setelah menemukan persamaan dan perbedaan unsur dan kaidah dalam 

judul teks yang telah kamu baca, buatlah simpulan berdasarkan unsur pembanding 

yang ada! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............................................................................. 
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Lampiran 10 

Hasil Lembar Kerja I Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Siklus I 
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Lampiran 11 

Hasil Observasi Perilaku Spiritual dan Sosial Siswa Selama Pembelajaran Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming Pada Siklus I 
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Lampiran 12 Hasil Pengetahuan Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and 

Share dengan Teknik Brainstorming pada Siklus I 
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Lampiran 13  

Hasil Observasi Perilaku Spiritual dan Sosial Siswa Selama Pembelajaran Membandingkan Teks Prosedur Kompleks 

Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and Share dengan Teknik Brainstorming Pada Siklus II 
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Lampiran 14 Hasil Pengetahuan Membandingkan Teks Prosedur Kompleks Menggunakan Pola Kolaboratif Think Pair and 

Share dengan Teknik Brainstorming pada Siklus II 
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Lampiran 15 

Refleksi 

Lembar Refleksi 

Namaku : ……………………………………… 

Tanggal Ditulis : ……………………………………… 

 

Ayo belajar jujur melalui curah pendapat berikut! 

Pertama, apa saja yang sudah saya dapat dan saya mengerti tentang materi hari 

ini? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Kedua, bagian-bagian mana saja yang sampai saat ini belum saya pahami? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Ketiga, dengan pikiran yang jernih, kira-kira bagaimana cara saya untuk mampu 

memahaminya? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Keempat, sebenarnya apa sih manfaat materi ini buat saya? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Kelima, seandainya materi ini nanti akan menjadi bekal saya untuk hidup di 

masyarakat, apa saja harapan-harapan saya ke depan sehingga saya menjadi orang 

yang berguna? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Lampiran 16 

Pedoman Wawancara 

 

Hari  :…………………….. 

Tanggal :…………………….. 

Kelas  :…………………….. 

Sekolah :…………………….. 

 

1. Apakah Anda dapat memahami materi yang disampaikan guru tentang 

membandingkan teks prosedur kompleks? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

2. Apakah Anda mengalami kesulitan? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

3. Apakah kesan dan pendapat Anda mengenai pembelajaran membandingkan 

teks prosedur kompleks? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

4. Apa kemudahan dan kesulitan yang Anda hadapi dalam membandingkan teks 

prosedur kompleks? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 
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6. Apa saran yang Anda berikan terhadap kegiatan belajar membandingkan teks 

prosedur kompleks? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………....
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Lampiran 17 

Pedoman Kerja Kelompok 

 

Kelas  :…………………………… 

Hari/ tanggal :…………………………… 

Nama kelompok :…………………………… 

Anggota  :…………………………… 

 

1. Sebutkan nama teman Kamu yang paling aktif mengungkapkan pendapatnya 

dalam kelompok diskusi! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

2. Sebutkan nama teman Kamu yang paling pasif mengungkapkan pendapatnya 

dalam kelompok diskusi! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

3. Sebutkan nama teman Kamu yang berperilaku negatif (gaduh, mengganggu 

teman, tidak mendengarkan penjelasan guru, dan tidak bisa diajak 

kerjasama)! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

4. Menurut Anda, kondusif tidakkah proses diskusi yang sudah berlangsung? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 
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Lampiran 18 

Pedoman Catatan Harian Siswa 

Nama  :…………………………. 

Kelas  :…………………………. 

Nomor absen :…………………………. 

Hari/ tanggal :…………………………. 

 

1. Apakah Anda dapat memahami materi dari contoh membandingkan teks 

prosedur kompleks? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

2. Uraikan pendapat Anda ketika membandingkan teks prosedur kompleks yang 

telah dideskripsikan sebelumnya! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

3. Bagaimana perasaan dan kesan Anda mengenai pembelajaran 

membandingkan teks prosedur kompleks melalui pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

4. Uraikan kemudahan dan kesulitan yang anda alami saat proses 

membandingkan teks prosedur kompleks melalui pola kolaboratif think pair 

and share dengan teknik brainstorming! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

5. Apakah Anda sungguh-sungguh dan jujur saat membandingkan teks prosedur 

kompleks? 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 

6. Tuliskan saran Anda terhadap kegiatan pembelajaran membandingkan teks 

prosedur kompleks! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………… 
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Lampiran 19 

Pedoman Catatan Harian Guru 

 

Kelas  :……………………. 

Hari/ tanggal :……………………. 

 

1. Bagaimana proses diskusi untuk pembahasan awal peserta didik dalam 

membandingkan teks prosedur kompleks? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana proses siswa dalam memaparkan hasil pekerjaan di depan kelas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana proses peserta didik dalam mendeskripsikan mengenai 

perbandingan teks prosedur kompleks? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana suasana kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat, bertanya, dan 

bekerja sama dengan satu kelompok? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. Bagaimana keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Bagaimana suasana dan keantusiasan siswa dalam pembelajaran 

mengggunakan pola kolaboratif think pair and share dengan teknik 

brainstorming? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. Bagaimana keseriusan dan kejujuran siswa ketika membandingkan teks 

prosedur kompleks secara lisan melalui pola kolaboratif think pair and share 

dengan teknik brainstorming? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. Bagaimana ketercapaan diri siswa ketika membacakan hasil pekerjaannya di 

depan kelas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………
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Lampiran  20 

Surat Bukti Penelitian 
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Lampiran 21 

Surat Izin Penelitian
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Lampiran 22 

Surat Keputusan Dosbing 



 
 

272 
 

Lampiran 23  

Surat Keterangan Lulus UKDBI 
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Lampiran 24 

Surat Pernyataan Pergantian Judul 
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Lampiran 25 

Lembar bimbingan 
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