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ABSTRAK 
 

Pangesti, Delia. 2020. Keefektifan Model Cooperative Script Dan Model Think Pair 

Share Menggunakan Media Peta Kosep Dalam Pembelajaran Menulis Teks Ulasan 

Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. Skripsi, Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Wagiran, M.Hum. 

 

Kata Kunci : model pembelajaran Cooperative Script, model pembelajaran Think 

Pair Share, Teks Ulasan 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui keefektifan model Cooperative 

Script berbantuan media peta konsep pada pembelajaran menulis teks ulasan, (2) 

mengetahui keefektifan model Think Pair Share berbantuan media peta konsep 

pada pembelajaran menulis teks ulasan, (3) mengetahui model yang lebih efektif 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks ulasan. Penelitian menggunakan jenis 

penelitian eksperimen berupa quasi experimental dengan metode Nonequivalen 

Control Grup Design. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua kelas, 

kelas eksperimen 1 berjumlah 31 peserta didik diterapkan model Cooperative Script 

berbantuan media peta konsep dan kelas eksperimen 2 berjumlah 32 peserta didik 

diterapkan model Think Pair Share berbantuan media peta konsep. Data penelitian 

diperoleh dengan observasi, dokumentasi, serta nilai pretest dan postest. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa : (1) model Cooperative Script dengan media peta 

konsep efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis teks ulasan karena 

signifikasi 0,000<0,05. Jika signifikasi >0,05 maka model yang digunakan tidak 

efektif. (2) model Think Pair Share dengan media peta konsep efektif diterapkan 

dalam pembelajaran menulis teks ulasan karena signifikasi 0,000<0,05. Jika 

signifikasi >0,05 maka model yang digunakan tidak efektif. (3) Pembelajaran 

menulis teks ulasan lebih efektif menggunakan model Think Pair Share dengan 

media peta konsep dibuktikan dengan perolehan sig kelas eksperimen 2 0,073 > 

0,05. 
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ABSTRACT 

Pangesti, Delia. 2020. The Effectiveness of Cooperative Script Models and Think 

Pair Share Models Using Concept Maps Media in Learning to Write Review Texts 

on Students of Class VIII of SMP Negeri 30 Semarang. Skripsi, Indonesian 

Language and Literature Department, Faculty of Language and Art, Semarang 

State University. Supervisor: Dr. Wagiran, M.Hum. 

 

Keywords: Cooperative Script learning model, Think Pair Share learning model, 

Review Text 

This study aims to: (1) knowing the effectiveness of Cooperative Script models 

assisted by concept map media in learning to write review texts, (2) knowing the 

effectiveness of Think Pair Share models assisted with concept map media in 

learning to write review texts, (3) find out more effective models applied in learning 

to write review texts. The study uses a type of experimental research in the form of 

quasi experimental with the Nonequivalent Control Group Design method. The 

class used in this study were two classes, experimental class 1 amounted to 31 

students applied Cooperative Script model assisted with concept map media and 

experiment class 2 numbered 32 students applied Think Pair Share model assisted 

with concept map media. The research data were obtained by observation, 

documentation, and the pretest and posttest scores. The results showed that: (1) 

Cooperative Script models with concept map media were effectively applied in 

learning to write review texts because the significance was 0,000 <0.05. If 

significance> 0.05, the model used is not effective. (2) Think Pair Share models 

with concept map media are effectively applied in learning to write review texts 

because the significance is 0,000 <0.05. If significance> 0.05, the model used is 

not effective. (3) Learning to write review texts is more effective using Think Pair 

Share models with concept map media as evidenced by the acquisition of 

experimental class 2 sig 0.073> 0.05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Bahasa indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan 

di semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan 

menengah atas. Bahasa indonesia memiliki empat keterampilan yang perlu 

diajarkan kepada peserta didik, yaitu membaca, menyimak, menulis, dan 

berbicara. Masing-masing ketrampilan berbahasa memiliki tingkat kesulitan 

dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda. 

Salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan yakni keterampilan 

menulis. Peningkatan kegiatan berbahasa Indonesia diperlukan untuk 

memperbaiki kualitas peserta didik baik secara lisan maupun tulisan. Menulis 

merupakan kemampuan Berbahasa Indonesia yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. Menulis merupakan kemampuan berbahasa yang kompleks, melalui 

menulis peserta didik dapat mengajukan pendapat secara tidak langsung, 

berargumen, dan berbagi pendapat dengan orang lain. 

Kompetensi dasar menulis yang diajarkan pada peserta didik kelas VIII 

salah satunya yaitu menulis teks ulasan. Teks ulasan digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap sebuah karya, seperti film, buku, atau cerpen. 

Peserta didik dalam memberian ulasan atau meresensi sebuah karya hendaknya 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberi penilaian secara 

objektif sesuai dengan karya yang diulas, selain itu penggunaan kalimat yang 

efektif juga diperlukan ketika memberikan argumen dalam menulis ulasan 

sebuah karya. Namun, peserta didik ketika memberikan argumen masih sangat 

kesulitan, sehingga diperlukan adanya model pembelajaran yang memungkinan 

peserta didik dapat bertukar pikiran dan pendapat sehingga argumen atau ulasan 

yang dihasilkan lebih objektif dan variatif. 
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Kenyataannya pendidik tidak begitu memperhatikan model pembelajaran 

yang digunakan selama mengajar. Padahal kurikulum tahun 2013  yang 

diterapkan dalam pembelajaran harusnya membuat peserta didik jauh lebih aktif 

dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan diri. Pendidik utamanya masih 

menggunakan cara konvensional, di mana peserta didik akan lebih banyak 

mendengar daripada melakukan. Selain itu pemanfaatan media pembelajaran 

yang memang jarang digunakan oleh pendidik membuat pembelajaran yang 

seharusnya dapat optimal menjadi tidak optimal. Sehingga pemilihan model 

pembelajaran sesuai kurikulum yang memungkinkan peserta didik turut aktif 

dalam pembelajaran serta pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai 

diperlukan agar pembelajaran dapat lebih efektif. 

Model pembelajaran yang memunginkan peserta didik dapat bertukar 

pikiran yakni Model Think Pair Share dan Model Cooperative Script. Kedua 

model tersebut merupakan model pembelajaran kooperatif, yaitu model 

pembelajaran di mana peserta didik bekerja dalam kelompok sehingga peserta 

didik akan lebih mudah dalam proses bertukar pikiran dan pendapat. Perbedaan 

dari kedua model tersebut yakni pada aspek sintagmatik, dalam model 

pembelajaran Cooperative Script diskusi hanya dilakukan secara berpasangan, 

namun dalam model pembelajaran TPS selain diskusi secara berpasangan juga 

akan berdiskusi dalam kelompok besar. Model TPS dapat membuat peserta 

didik lebih banyak waktu untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. 

Sehingga model tersebut cocok diterpkan dalam pembelajaran menulis teks 

ulasan di mana peserta didik dapat saling bertukar sudut pandang mengenai 

sebuah karya. 

Model pembelajaran Cooperative Script merupakan model pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik untuk berfikir secara sistematis dan 

berkonsentrasi pada pembelajaran. Pembelajaran dengan model ini 

memungkinkan peserta didik untuk menemukan pengetahuannya sendiri 

melalui kerjasama dengan kelompok. Peserta didik menemukan ide, informasi, 

dan pengetahuan dari apa yang di jelaskan oleh guru. Dapat disimpulkan model 
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pembelajaran ini cocok digunakan dalam pembelajaran menulis teks ulasan 

karena dapat memperluas padangan peserta didik terhadap sebuah karya. 

Selain model pembelajaran pengguanaan media juga diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan yakni media 

peta konsep. Media Peta Konsep merupakan media yang memudahkan peserta 

didik untuk memahami suatu materi karena melalui catatan yang hanya berupa 

konsep-konsep maupun pokok-pokok peserta didik akan jauh lebih mudah 

dalam memahami bagian penting dari sebuah materi (Chasanah dkk., 2016). 

Teks ulsan memiliki struktur yang memungkinkan akan jauh lebih mudah 

ketika mengembangkan teks ulsan yang sesuai dengan struktur menggunakan 

pokok-pokok terlebih dahulu, kemudian dari pokok struktur tersebut 

dikembangkan menjadi satu teks ulasan secara utuh. Peserta didik tidak akan 

merasa bingung akan mulai menulis teks ulasan dari mana terlebih dahulu. Jadi 

media peta konsep merupakan media yang cocok digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks ulasan. 

Penelitian dengan model yang sama pernah dilakukan oleh Didimus Tanah 

Boleng (2014) dalam judul penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran 

Cooperative Script dan Think- Pair-Share terhadap Keterampilan Berpikir 

Kritis, Sikap Sosial, dan Hasil Belajar Kognitif Biologi Peserta didik SMA 

Multietnis”. Penggunaan kedua model dalam pembelajaran tersebut dinilai 

efektif diterapkan, karena melalui metode berpasangan dan berdiskusi membuat 

peserta didik mampu untuk berpikir lebih kritis. Sehingga menurut penulis 

kedua model tersebut akan efektif jika diterapkan dalam pembelajaran menulis 

teks ulasan, mengingat dalam menulis teks ulasan diperlukan pemikiran yang 

kritis dalam memberikan penilaian agar ulasan yang dihasilkan lebih objektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu diadakan upaya perbaikan 

dalam proses pembelajaran. Hal seperti ini tentunya harus ada solusi ataupun 

pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Cooperative Script 

dan Model Think Pair Share Berbantuan Media Peta Konsep dalam 
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Pembelajaran Menulis Teks Ulasan Pada Peserta Didik Kelas VIII  SMP 

Negeri 30 Semarang” dilakukan. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Salah satu ketrampilan berbahasa yang diajarkan untuk peserta didik SMP 

yakni ketrampilan menulis. Berbagai teks dapat digunakan dalam pembelajaran 

menulis, salah satunya yakni teks ulasan. Namun, banyak faktor yang 

memyebabkan ketrampilan menulis teks ulasan film tidak berjalan maksimal. 

Selain karena faktor dalam diri peserta didik seperti rendahnya motivasi 

dalam diri peserta didik itu sendiri, media pembelajaran dan model 

pembelajaran yang digunakan oleh pendidik juga berpengaruh dalam 

pembelajaran yang akan membuat pembelajaran tersebut berjalan dengan 

maksimal. Pendidik harusnya dapat memilih model pembelajaran serta media 

pembelajaran yang menarik dan menyanangkan agar peserta didik termotivasi 

untuk aktif dalam pembelajaran. 

Ada beberapa model yang dapat dijadikan altefnatif dalam pembelajaran 

menulis teks ulasan. Misalnya saja tipe pembelajaran kooperatif, seperti model 

Cooperative Script dan model Think Pair Share. Pembelajaran kooperatif 

sengaja dipilih untuk memberi ruang bagi peserta didik agar saling bertukar 

pikiran dan memperluas sudut pandang tekait dengan menulis teks ulasan yang 

mana memberikan penilaian terhadap suatu karya. Selain model untuk 

memudahkan peserta didik dalam menuangkan hasil diskusi mereka ke dalam 

bentuk tulisan maka digunakan media peta konsep, peserta didik akan menulis 

teks ulasan sesuai dengan peta konsep yang berisis struktur teks ulasan yang 

telah dibuat selama diskusi. 

1.3.Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka 

penelitian ini dibatasi pada penerapan model pembelajaran dalam pembelajaran 

menulis teks ulasan. Model pembelajaran yang dikaji yaitu model Cooperative 
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Script dan model Think Pair Share untuk kompetensi dasar menulis teks ulasan 

pada peserta didik kelas VIII SMP. Penelitian ini hanya berisi pembahasan 

mengenai model Cooperative Script dan model Think Pair Share yang 

dibandingkan dalam pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan media 

peta konsep sehingga pada akhirnya diketahui model mana yang lebih efektif 

untuk diterapkan dalam pembelajaran menulis teks ulasan pada peserta didik 

kelas VIII SMP. 

1.4.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang trsebut makan dapat ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis Teks Ulasan Model 

Cooperative Script berbantu media peta konsep pada peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 30 Semarang? 

2. Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis Teks Ulasan Model Think 

Pair Share berbantu media peta konsep pada peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 30 Semarang? 

3. Manakah model yang lebih efektif untuk Pembelajaran Menulis Teks 

Ulasan Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang? 

1.5.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan peneilitan adalah 

sebagai berikut. 

1. Menguji keefektifan pembelajaran menulis Teks Ulasan Model Cooperative 

Script berbantu media peta konsep pada peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 30 Semarang 

2. Menguji keefektifan pembelajaran menulis Teks Ulasan Model Cooperative 

Script berbantu media peta konsep pada peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 30 Semarang 
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3. Mengetahui model yang lebih efektif untuk pembelajaran menulis Teks 

Ulasan pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang. 

 

1.6.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat memberi masukan 

untuk teori keefektifan model Cooperatif Script dan model Think Pair Share 

dalam pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan media peta konsep. Selain 

itu, dapat dijadikan sebgai tolok ukur untuk kajian pada penelitian lebih lanjut 

yang dapat dipertimbangkan dalam usaha memperbaiki mutu pendidikan dan 

meningkatkan pembelajaran bahasa indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

Di sisi lain, penelitian ini bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-

masalah praktis. 

1) Manfaat bagi Guru 

(1) Memberikan alternatif pemilihan model yang tepat digunakan untuk 

pembelajaran ketrampilan menulis teks ulasan. 

(2) Dapat menambah pengetahuan guru bahasa indoensia dalam mengatasi 

berbagai masalah pembelajaran tentang menulis teks ulasan 

 

2) Manfaat bagi Peserta Didik 

(1) Memotivasi peserta didik dalam pembelajaran menulis teks ulasan. 

(2) Menginspirasi peserta didik dalam pembelajaran menulis teks ulasan. 

(3) Mempermudah peserta didik dalam pembelajaran menulis teks ulasan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada 

beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh (Hiadayat, 

2017) berjudul “Model Pembelajaran Penemuan Berorientasi Berpikir Kritis 

Dalam Pembelajaran  Menulis Ulasan”. Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

model pembelajaran penemuan berorientasi berpikir kritis mampu 

meningkatkan hasil belajar dalam menulis teks ulasan. Pembeljaran dengan 

model tersebut terbagi menjadi empat fase, yaitu fase pendahuluan, fase 

terbuka, fase konvergen, dan fase penutup dan penerapan. Fase dimulai dengan 

pendidik yang menarik perhatian peserta didik agar fokus belajar, kemudian 

dilanjut dengan peserta didik mengamati dan memahami contoh-contoh teks 

ulasan. Pada fase ketiga pendidik memberikan pertanyaan yang lebi spesifik 

untuk membimbing pemahaman peserta didik, dan langkah pembelajaran 

diakhiri dengan menerapkan pemahaman peserta didik dalam menulis teks 

ulasan. Simulan yang diberikan penulis dalam penelitian tersebut yaitu peserta 

didik mampu berpikir kritis dalam menulis teks ulasan menggunakan model 

pembelajaran penemuan berpikir kritis. 

(Hendrisman, 2019) “Penggunaan Metode Diskusi Terhadap Keteramplan 

Menulis Teks Ulasan”. Penelitian tesebut dilakukan di MTsN Dangung-

Dangung, dalam penelitian tersebut diterapkan metode diskusi untuk 

meningkatkan ketrampilan menulis teks ulasan pada peserta didik kelas VIII. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Analisis data 

menunjukkan bahwa, metode diskusi berpengaruh dalam keterampilan menulis 

teks ulasan. Hasil penelitian menunjukan adanya kenaikan di kelas eksperimen 
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dengan nilai rata-rata pretes nilai adalah 67 setelah diterapkan metode diskusi, 

mengalami kenaikan nilai rata-rata menjadi 83 (postes). Sedangkan dalam 

nenggunakan metode konvensional nilai peserta didik juga mengalami 

peningkatan meskipun nilai tidak terlalu tinggi. Nilai rata-rata pretes adalah 48 

dan postets adalah 61. Simpulan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan metode diskusi mengalami 

peningkatan lebih dibanding dengan metode konvensional 

Relevansi dengan penelitian tersebut adalah pembelajaran menulis teks 

ulasan pada peserta didik kelas VIII. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut 

adalah model pembelajaran yang digunakan. Penggunaan metode atau model 

yang melibatkan diskusi efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis teks 

ulasan, sehingga memungkinkan hasil pembelajaran akan lebih baik. 

(Latsiya, 2016) dengan judul “Keefektifan Pembelajaran Menyunting Teks 

Ulasan Film Dengan Model Pembelajaran Think Pair Share Dan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing Pada Siswa Kelas Xi SMA”. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain pretes dan postes pada 

kelas eksperimen 1 dan ekserimen 2. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI 

SMA. Sampel penelitian adalah kelas XI MIPA-3 (eksperimen 1) sebanyak 33 

siswa dan kelas XI MIPA-5 (eksperimen 2) sebanyak 33 siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai sikap spiritual dan sikap sosial kelas eksperimen 1 yang 

menerapkan model pembelajaran think pair share lebih efektif dalam nilai sikap 

dibandingkan kelas eksperimen 2 yang menerapkan model pembelajaran 

snowball throwing. Hasil analisis hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa model 

pembelajaran think pair share efektif dari model pembelajaran snowball 

throwing pada pembelajaran menyunting teks ulasan film dengan perbrdaan 

rata-rata adalah 12.476>1.486, berarti pembelajaran kelas eksperimen 1 lebih 

efektif daripada kelas eksperimen 2. 

(Nurnawati et al., 2012) dengan judul “Peningkatan Kerjasama Siswa 

Pembelajaran Kooperatif Pendekatan Think Pair Share”. Penelitian yang 

dilakukan di MTsN Pecangaan di Bawu Jepara tepatnya pada peserta didik kelas 
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VIII mengenai pokok nahasan alat optik. Setelah dalam pembelajaran 

diterapkan model TPS hasil belajar peserta didik pun meningkat. Menurut 

penulis model TPS meningkatkan kerja sama dan pemahaman peserta didik, hal 

tersebut dikarenakan dalam pembelajaran menggunakan model TPS peserta 

didik akan memahami materi secara berjenjan mulai dari diri sendiri, bersama 

pasangan, hingga satu kelas. Selain itu diskusi dan kerja sama juga secara tidak 

langsung diterapkan dalam pembelajaran tersebut. sehingga pembelajaran 

menggunakan model TPS sangat efektif untuk meningkatkan kerja sama peserta 

didik. 

(Hamdan, 2017) “The Effect of (Think-Pair-Share) Strategy on the 

Achievment Of Third Grade Student in Sciences in the Educational Disctrict of 

Irbid”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak strategi model TPS 

terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 distrik pendidikan di Irbid. Hasil 

penelitian menunjukan adanya dampak model TPS dalam prestasi belajar 

peserta didik di mana nilai signifikasi 0,05 yang menunjukan adanya perubahan 

setelah diberlakukan model TPS. 

(Persaud & Persaud, 2019) “Increasing Student Interactivity using a Think-

Pair-Share model with a Web-based Student Response System in a Large 

Lecture Class in Guyana”. Penenlitian ini dilakukan di sebuah perguruan tinggi 

di Guyana, hasil penelitian menyebutkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

setalah menggunakan model Think Pair Share. Mahasiswa menjadi lebih aktif 

sebelumnya. Penulis menyimpulkan penggunaan model Think Pair Share 

dalam pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa bahkan dalam kelas 

besar sekalipun. 

Relevansi dengan penelitian tersebut adalah model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model Think Pair Share. Sedangkan perbedaan penelitian 

tersebut adalah pengimplementasian model yang digunakan. Simpulan dari 

beberapa penelitian tersebut adalah penggunaan model TPS efektif untuk 

meningkatkan kerja sama peserta didik serta meningkatkan kemampuan 

pemahaman peserta didik. 
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(Boleng, 2014) “Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Script dan 

Think- Pair-Share terhadap Keterampilan Berpikir Kritis, Sikap Sosial, dan 

Hasil Belajar Kognitif Biologi Siswa SMA Multietnis”. Penelitian eksperimen 

semu ini dilakukan di kelas XI IPA SMA dengan sampel sebanyak 132 orang 

siswa terbagi dalam enam kelas yang homogen berdasarkan etnis dan nilai ujian 

nasional SMP siswa. Hasil analisis data dengan menggunakan Analisis 

Kovarian pada taraf signikansi 5% (p<0,05). Penggunaan kedua model dalam 

pembelajaran tersebut dinilai efektif diterapkan, karena melalui metode 

berpasangan dan berdiskusi membuat peserta didik mampu untuk berpikir lebih 

kritis. Sehingga menurut penulis kedua model tersebut akan efektif jika 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks ulasan, mengingat dalam menulis 

teks ulasan diperlukan pemikiran yang kritis dalam memberikan penilaian agar 

ulasan yang dihasilkan lebih objektif. 

(Rifa’i, 2015) dengan judul “Penggunaan Model Cooperative Script 

Terhadap Kemampuan Pemahaman Dan Komunikasi Matematis Siswa”.  

Simpulan dalam penelitian tesebut adalah tedapat peningkatan kemampuan 

pemahaman pada peserta didik setelah memperoleh pembelajaran 

menggunakan model Cooperative Script. Selain itu kemampuan peserta didik 

dalam hal interaksi antar sesama pun meningkat sehingga dampaknya peserta 

didik mampu bersikap positif dalam pembelajaran dan kemampuan pemahaman 

serta komunikasi juga ikut meningkat. 

(Meilani & Sutarni, 2016) “Penerapan model pembelajaran cooperative 

script untuk meningkatkan hasil belajar”. Penelitian tersebut dilakukan pada 

peserta didik kelas X Administrasi Perkantoran SMK di Parongpong Bandung 

Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Kuasi 

Eksperimen dan bentuk desain penelitian yang digunakan adalah The 

Nonequivalent Control Group Design. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan 

Dependent sample t-test dan Independent sample t-test. Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa di kelas eksperimen 
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yang menerapkan model pembelajaran Cooperative Script lebih tinggi 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol yang menerapakan 

model pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Cooperative Script secara signifikan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK di Parongpong 

Bandung Barat. 

(Chasanah et al, 2016) dengan judul “Penerapan Model Kooperatif Tipe 

Stad (Student Team Achivement Divisions) Dengan Media Peta Konsep Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Peserta Didik Kelas IX A Smp Negeri 19 

Manokwari”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media peta konsep dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif dan afektif  IPA di SMPN 19 Manokwari. 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan peningkatan persentase KBK. Persentase KBK 

pada siklus I yaitu 51,52%, dan pada siklus II meningkat menjadi 78,79%. Rata-

rata nilai hasil belajar afektif pada pelajaran IPA pada siklus I sebesar 58,74 

dengan kategori C (cukup) dan siklus II 67,12 dengan kategori B (baik). 

(Zainuddin, 2017) “Effectiveness of Cooperative Script Strategy in the 

Implementation of Character Education”. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan menulis siswa dengan menerapkan model 

Cooperative Script pada pembelajaran. Hasil penelitian penunjukan adanya 

peningkatan pada setiap siklus penelitian, rata-rata nilai pada siklus I adalah 

57,2, siklus II adalah 66,95, dan siklus III 74,1. Siswa juga menunjukan respon 

positif ketika pembelajaran berlangsung. Sehingga simpulan dari penelitian ini 

yaitu penggunaan model Cooperative Script dapat meningkatkan ketrampilan 

menulis siswa. 

(Kartikowati, n.d.) dengan judul “The Improvement of Student ’ s Activities 

through the Implementation of Cooperative Script Model”. Penelitia tersebut 

merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Cooperative 

Script yang diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Inggris Bisnis. Penelitian 

dilakukan di Universitas Riau pada Fakultas Pendidikan. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa implementasi model dapat meningkatkan kemampuan 

siswa, sehingga model tersebut efektif untuk pembelajaran. 

Relevansi dengan penelitian tersebut adalah model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model Cooperative Script. Sedangkan perbedaan penelitian 

tersebut adalah pengimplementasian model yang digunakan. Simpulan dari 

beberapa penelitian tersebut adalah penggunaan model Cooperative Script 

efektif untuk meningkatkan pemahamn peserta didik karena dalam model 

tersebut mengutamakan diskusi dan kerja sama sehingga peserta didik dapat 

lebih mudah bertukar pikiran. 

(Wahyudin et al., 2017) “Efektifitas Penggunaan Media Peta Konsep Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi”. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan didapatkan simpulan bahwa prestasi belajar akuntansi sub pokok 

bahasan penggolongan akun yang dalam proses pembelajarannya menggunakan 

media peta konsep lebih baik dibanding proses pembelajaran akuntansi sub 

pokok bahasan penggolongan akun yang tidak menggunakan media peta 

konsep. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis uji t bahwa nilai rata-rata 

kelompok eksperimen adalah 87,70 dan nilai rata-rata kelompok kontrol adalah 

78,21, sedangkan untuk thitung diperoleh sebesar 3,586 dan ttabel diperoleh 

sebesar 1,67 sehingga Ha diterima karena thitung > ttabel . Dengan demikian 

penggunaan media peta konsep dalam proses pembelajaran akuntansi lebih 

efektif dan dapat meningkatkan prestasi belajar. 

(Silaban, 2018) “Efektivitas Media Petakonsep Dalam Pengajaran 

Biokimia Dasar Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa”. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan metode 

pembelajaran media petakonsep yang kemudian dibandingkan dengan metode 

pengajaran konvensional ceramah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

metode pengajaran dengan menggunakan media petakonsep sangat efektif 

dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami konsep 

biokimia dasar dibanding konvensional ceramah. Rata-rata prestasi mahasiswa 

dalam pengajaran kimia dengan media petakonsep M=53,16±65,25 pada pre-
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test menjadi M=79,83±4,93 pada posttest1, dan M=82,83±4,59 pada post-test2 

lebih tinggi disbanding rata-rata kelas kontrol menggunakan konvensional 

ceramah yaitu M=54,99±6,39 pada pre-test menjadi M=65,99±8,56 pada post-

test1, dan M=66,33 ±7,15 pada post-test2. Dapat disimpulkan bahwa metode 

pengajaran dengan media petakonsep sangat efektif dalam pengajaran biokimia 

dasar. 

(Ndungo, 2019) “A Concept Map for Teaching-Learning Logic and 

Methods of Proof: Enhacing students’ Abilities in Contricting Matematical 

Proofs”. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa matematika dalam 

pembelajaran logika dan metode matematika. Hasil penelitian menunjukan 

adanya perubahan setelah menggunakan peta konsep dengan skor rata-rata 70 

dari, sedangkan skor rata-rata sebelum menggunakan peta konsep adalah 40. 

Tingkat pengetahuan dan kemampuan siswa dalam memahami materi jauh lebih 

baik (meningkat) setelah menggunakan peta konsep dalam pembelajaran.  

Relevansi dengan penelitian ini adalah media yang digunakan yaitu media 

peta konsep. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut adalah model 

pembelajaran yang digunakan serta materi ajar yang diajarkan pada peserta 

didik. Media tersebut efektif diterapkan dalam berbagai pembelajaran dan 

hasilnya dapat membuat peserta didik memahami materi pembelajaran dengan 

lebih mudah, sehingga peneliti menerapkan media tersebut dalam penelitian ini. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Menulis Teks Ulasan 

Menulis merupakan salah satu ketrampilan bahasa yang diajarkan dalam 

sekolah. Menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi bahasa yang 

menggunakan tulisan sebagai mediumnya (Bukhari, 2010: hlm. 99).  Sejalan 

dengan Bukhari, Kasupardi dan Supriatna (2002, hlm. 5) mendefinisikan 

menulis adalah suatu proses yang menggunakan lambang-lambang (huruf) 
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umtuk menyusun, mencatat, dan mengomunikasikan serta dapat menampung 

aspirasi yang dapat menghibur, memberi informasi dan menambah 

pengetahuan. 

Lebih lanjut Kasupardi dan Supriatna (2002, hlm. 9) berpendapat 

mengenai manfaat menulis, diantaranya yaitu: 

(1) Wawasan mengenai topik akan bertambah luas dan dalam. 

(2) Menambah wawasan dan pengetahuan karena ketika menulis harus 

mengumpulkan fakta-fakta. 

(3) Mampu menyusun gagasan secara runtut dan sistematis. 

(4) Memudahkan pemecahan suatu permasalahan. 

(5) Secara tidak langsung merupakan bentuk belajar yang aktif. 

(6) Memiliki kemampuan berbahasa secara teratur. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan sebuah kegiatan untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan 

yang merupakan media komunikasi antara penulis dengan pembaca dengan 

maksud untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan. Salah satu 

bentuk kegiatan menulis yaitu menulis teks ulasan yang digunakan untuk 

mengulas sebuah karya. 

Tahapan menulis dibagi menjadi tiga yaitu tahap pramenulis, tahap menulis, 

dan tahap pascamenulis. Pada tahap pramenulis akan dibutuhkan ide-ide dan 

pengetahuan yang dibutuhkan dalam tulisan, selanjutnya yaitu tahap menulis di 

mana penulis menuangkan gagasan dan argumennya dalam bentuk tulisan, dan 

yang terakhir yaitu tahap pascamenulis yaitu menyunting tulisan yang telah 

dibuat apakah sudah sesuai dengan kaidah ataukah tidak. 

Menulis teks ulasan merupakan ketrampilan menulis untuk menilai dari 

sudut pandang penulis secara objektif terkait dengan kelebihan dan kekurangan 

sebuah karya. 
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Kemendikbud (2017, hlm. 166) menuliskan ada empat bagian dalam 

struktur teks ulasan. Keempat bagian itu terdiri atas orientasi (orientation), 

tafsiran (interpretative recount), evaluasi (evaluation), dan rangkuman. 

1. Orientasi 

Berisi pengenalan tentang gambaran umum mengenai sebuah karya (drama 

dan film) yang akan di review atau ulas. Sehingga membuat pembaca 

mengetahui mengenai apa yang akan di-ulas. 

2. Tafsiran 

Berisi gambaran detail mengenai sebuah karya (film dan drama) yang di-

ulas, contohnya: kualitas,keunikan, keunggulan, bagian karya, dan lainnya. 

3. Evaluasi 

Berisi pandangan dari pengulas terhadap hasil karya yang di-ulas. 

Dilakukan setelah melakukan tafsiran, sehingga pengulas bisa memberi bagian 

yang mempunyai nilai dan bagian yang kurang. 

4. Rangkuman 

Berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya (drama dan film). 

Pengulas biasanya memberikan komentar apakah film atau drama yang baru saja 

di-ulas berkualitas atau tidak. 

Berikut ini kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks ulasan: 

1. Teks ulasan drama/film berisi penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni 

yang hendak di-ulas. 

2. Menggunakan kata-kata opini atau persuasif 

3. Menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal 

4. Menggunakan ungkapan perbandingan (persamaan/perbedaan) 



16 
 

 
 

Contohnya : daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengam, 

seperti, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. 

5. Menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional 

Kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik/proses. 

Misalnya : makan, minum, membawa, berbicara, melamun, bertepuk tangan, 

mendengarkan, menunggu, melebur, memukul, bertanya, dan lainnya. Kata kerja 

relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal 

(kata-kata kopulatif) dan dapat juga membantu memperjelas predikat (kata kerja 

bantu). 

 a. Contoh kata kerja relasional sebagai kopulatif : bernama, disebut, 

jadi/menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, yakni, dan sebagainya.  

b. Contoh kata kerja relasional sebagai kata bantu : pasti, harus/perlu/wajib, 

jadi, mungkin,  boleh, harap, bisa, hendak/ingin/mau/akan, dapat/bisa, ada, dan 

sebagainya. 

Kemendikbud (2017, hlm. 171) juga menyatakan cara menyusun teks ulasan 

sebagai berikut: 

(1) Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. 

(2) Mencatat hal-hal menari dalam karya tersebut. 

(3) Menelaah kelebihan dan kelemahan karya tersebut. 

(4) Merumuskan kesimpulan tentang isidan kesan karya secara keseluruhan 

(5) Membuat saran-saran untuk pembaca, 

 

2.2.2 Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk 

bekerjasama adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

menekankan pada komunikasi antar peserta didik dan kerja sama untuk 

memahami suatu materi pembelajaran. Menurut Suprijono (2009, hlm. 58) 
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menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif tidak hanya sekadar belajar 

kelompok, ada beberapa unsur yang membedakan diantaranya yaitu: (1) 

“memudahkan siswa belajar” sesuatu yang “bermanfaat” seperti fakta, 

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

pengetahuan, nilai, dan ketrampilan diakui oleh mereka yang berkompeten 

menilai. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan ketrampilan sosial. 

Sejalan dengan Suprijono, Hamdani (2010, hlm. 30) juga 

mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan 

belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang dirumuskan. Hamdani juga menyatakan ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

meliputi: (1) setiap anggota memiliki peran, (2) terjadi hubungan inetraksi 

langsung antar siswa, (3) setiap anggota bertanggung jawab atas dirinya juga 

anggota kelompok lain, (4) guru membantu mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan interpersonal kelompok, (5) guru hanya berinteraksi dengan 

kelompok saat diperlukan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang melibatkan kelompok dalam kelas serta memiliki unsur yang 

berbeda dengan belajar kelompok. Pembelajaran kooperatif membuat peserta 

didik lebih aktif dalam hal bekerja sama serta memperoleh pemahaman secara 

mandiri. Ada beberapa model dalam pembelajaran kooperatif, diantaranya 

adalah model pembelajran Cooperative Script dan model pembelajaran Think 

Pair Share. 

 

2.2.2.1 Model Cooperative Script 

Suprijono (2009, hlm. 126) menyatakan pembelajaran Cooperative Script 

merupakan metode belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan 

bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari. Selain itu Huda (2013, hlm. 55) juga menyatakn pembelajaran 

Cooperative script merupakan model pembelajaran yang memungkinkan siswa 
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untuk menemukan ide - ide pokok dari gagasan besar yang disampaikan oleh 

guru secara berpasangan. 

Disimpulkan bahwa model pembelajaran Cooperative Script merupakan 

model pembelajaran kooperatif secara berpasang dengan cara bergantian saling 

menjelaskan secara lisan untuk menemukan ide/konsep dari sebuah 

pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. 

Langkah pembelajaran model Cooperative Script menurut Warsono dan 

Hariyanto (2012, hlm. 205) adalah : 

(1) Siswa duduk berpasangan. 

(2) Guru membagikan wacana/materi kepada siswa untuk dibaca dan 

diringkas. 

(3) Setelah semua siswa memiliki ringkasannya sendiri, guru menugasi 

setiap pasangan, siapa yang berperan sebagai pembaca dan siapa yang 

berperan sebagai pendengar. Pembaca membacakan ringkasan 

selengkap-lengkapnya dengan memasukan gagasan-gagasan dalam 

ringkasannya. 

(4) Kemudian bertukar peran, pembaca menjadi pendengar dan 

sebaliknya. 

(5) Guru memimpin kelas membuat kesimpulan. 

(6) Refleksi akhir. 

(7) Evaluasi. 

  Menurut Warsono dan Haryanto aktivitas dalam pembelajaran 

Cooperative Script mendorong peserta didik untuk terbiasa membuat 

ringkasan/resume dari suatu konsep, serta mendorong peserta didik untuk 

terbiasa mengungkapkan gagasannya sendiri, maupun mendengarkan orang lain 

yang berbicara dengan penuh perhatian. 

Model pembelajaran Cooperative Script juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan, Huda (2013, hlm 57) mengungkapkan kelebihan model 

pembelajaran Cooperative Script yaitu: 
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(1) Dapat menumbuhka ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir kritis, 

sertamengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru 

yang diyakini benar;  

(2) Mengajarkan siswa untuk percaya pada guru dan lebih percaya lagi pada 

kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain 

dan belajar dari siswa lain;  

(3) Mendorong siswa untuk berlatih memecakan masalah dengan 

mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan ide siswa 

dengan ide temannya;  

(4) Membantu siswa beajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang 

kurang pintar serta menerima perbedaan yang ada;  

(5) Memotivasi siswa yang kurang pandai agar bisa mengungkapkan 

pemikirannya;  

(6) Memudahkan siswa berdiskusi dan berinteraksi sosial;   

(7) Meningkatkan kemampuan berfikir kreatif.  

Sedangkan kelemahan dalam model pembelajaran  Cooperative Script 

diantaranya: 

(1) Hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. 

(2) Hanya dilakukan dua orang, tidak melibatkan seluruh kelas sehingga 

koreksi hannya sebatas pada dua orang tersebut. 

 Selain kelebihan dan kekurangan model Cooperative Script terdapat pula 

sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan 

dampak pengiring dalam pembelajaran menggunakan model Cooperative 

Script. 

(1) Sistem Sosial Model Cooperative Script  

Sitem sosial dalam model Cooperative Script adalah terdapat kerjasama 

antar peserta didik yang nantinya akan menumbuhkan sikap percaya diri pada 

diri peserta didik serta sikap saling menghargai dalam diskusi dan 

menyampaikan gagasan. Hal tersebut terdapat dapat terlihat ketika peserta didik 
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saling bergantian dalam menyampaikan gagasan mereka serta menjadi 

pendengar yang baik. 

(2) Prinsip Reaksi Model Cooperative Script  

Model Cooperative Script menjadikan pendidik  sebagai pemandu 

sekaligus fasilitator dalam proses pembelajaran. Pendidik bertugas  mengatur 

jalannya diskusi yang dilakukan secara berpasangan. Peran pendidik sebagai 

pemandu sangatlah penting mengingat pembagian waktu merupakan hal yang 

benar-benar harus diperhatikan dalam penerapan model ini. Adapun sebagai 

fasilitator, pendidik bertugas untuk memberi masukan dan saran apabila peserta 

didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran.  

(3) Sistem Pendukung Model Cooperative Script  

Sistem pendukung model Cooperative Script berupa segala sarana yang 

diperlukan dalam pemberian stimulus dan konsep yang akan menjadi bahan 

diskusi peserta didik. Adapun dalam penerapan model Cooperative Script 

adalah film pendek, peta konsep, LCD, proyektor, serta speaker. 

(4) Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Model Cooperative Script  

Dampak instruksional penerapan model Cooperative Script adalah 

peserta didik mampumenulis teks ulasan sesuai dengan struktur dan 

kebahasaan, selain itu ulasan yang diberikan jauh lebih variatif karena melalui 

proses diskusi dengan pasangan yang mebuat peserta didik saling bertukar 

pikiran.  

Adapun dampak pengiring penerapan model Cooperative Script dalam 

pembelajaran adalah terbentuknya sikap saling menghargai dan senang bekerja 

sama, terlatihnya ketrampilan menulis teks ulasan dengan cara bertukar pikiran. 
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2.2.2.2 Model Think Pair Share 

Model pembelajaran Think Pair Share semula dikembangkan oleh Frank 

Lyman dan Spencer Kagan bersama Jack Hassard pada tahun 1996. Model ini 

oleh Lundgreen disebut dengan model Tengoklah Tetanggamu (Turn to Your 

Neighbor), sedangkan Johnson dan Johnson menyebutnya Tengoklah 

Pasanganmu (Turn to Your Patner) menurut Warsono dan Haryanto (2012, hlm 

202). Mereka juga mengemukakan bahwa model pembelajaran Think Pair 

Share mendorong peserta didik mula-mula secara mandiri, kemudian bekerja 

secara pasangan dan secara berkelompok. 

Sejalan dengan Warsono dan Haryanto, Suprijono (2009, hlm 91) model 

pembelajaran Think Pair Share membuat peserta didik lebih berpikir kritis 

dengan cara berpikir mandiri, berdiskusi dengan pasangan, dan berdiskusi 

secara kelompok besar akan memudahkan peserta didik menemukan konsep 

dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran menggunakan model Think 

Pair Share akan membuat peserta didik jauh lebih mudah memahami materi 

karena selain berpikir secara mandi juga akan berdiskusi dengan pasangan dan 

juga dengan kelompok yang besar. 

Menurut Suprijono (2009, hlm 91) berpendapat mengenai langkah 

pembelajaran model Think Pair Share yang terdiri dari tiga langkah beriku: 

(1) Thinking 

Pembelajaran diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu 

terkait dengan pembelajaran untuk dipikirkan oleh peserta didik secara 

mandiri. 

(2) Pairing 

Tahap ini guru meminta peserta didik berpasang-pasangan. Memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi secara berpasangan. 
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(3) Share 

Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan dibicaran dengan 

kelompok yang lebih besar bahkan bisa jadi satu kelas. 

Terdapat pula kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran Think 

Pair Share, menurut Hartina (2008, hlm. 12) menyatakan bahwa kelebihan 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah:  

(1) memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung 

memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh 

kesempatan untuk memikirkan materi yang diajarkan. 

(2) siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan 

pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam 

memecahkan masalah.  

(3) siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam 

kelompok, dimana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. 

(4) siswa memperoleh kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. 

(5) memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah sangat 

sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan 

waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk banyak. 

   Selain kelebihan dan kekurangan model Think Pair Share terdapat pula 

sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan 

dampak pengiring dalam pembelajaran menggunakan model Think Pair Share. 

(1) Sistem Sosial Model Think Pair Share  

Sitem sosial dalam model Think Pair Share adalah terdapat kerjasama 

antar peserta didik yang nantinya akan menumbuhkan sikap percaya diri pada 
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diri peserta didik serta sikap saling menghargai dalam diskusi dan 

menyampaikan gagasan. Hal tersebut terdapat dapat terlihat ketika peserta didik 

saling berdiskusi baik. Secara berpasangan maupun dengan kelompok besar 

(2) Prinsip Reaksi Model Think Pair Share  

Model Think Pair Share menjadikan pendidik  sebagai pemandu 

sekaligus fasilitator dalam proses pembelajaran. Pendidik bertugas  mengatur 

jalannya diskusi yang dilakukan secara berpasangan. Peran pendidik sebagai 

pemandu sangatlah penting mengingat pembagian waktu merupakan hal yang 

benar-benar harus diperhatikan dalam penerapan model ini. Adapun sebagai 

fasilitator, pendidik bertugas untuk memberi masukan dan saran apabila peserta 

didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran.  

(3) Sistem Pendukung Model Think Pair Share  

Sistem pendukung model Think Pair Share berupa segala sarana yang 

diperlukan dalam pemberian stimulus dan konsep yang akan menjadi bahan 

diskusi peserta didik. Adapun dalam penerapan model Think Pair Share adalah 

film pendek, peta konsep, LCD, proyektor, serta speaker. 

(4) Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Model Think Pair Share  

Dampak instruksional penerapan model Think Pair Share adalah peserta 

didik mampumenulis teks ulasan sesuai dengan struktur dan kebahasaan, selain 

itu ulasan yang diberikan jauh lebih variatif karena melalui proses diskusi 

dengan pasangan dan juga kelompok yang mebuat peserta didik saling bertukar 

pikiran.  

Adapun dampak pengiring penerapan model Think Pair Share dalam 

pembelajaran adalah terbentuknya sikap saling menghargai dan senang bekerja 

sama, terlatihnya ketrampilan menulis teks ulasan dengan cara bertukar pikiran 
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2.2.3 Media Peta Konsep 

Menurut Hamdani (2010, hlm. 243) menyatakan media pembelajaran 

adalah komponen sumber belajar atau waha fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar.jadi dapat disimpulkan media pembelajaran merupakan alat bantu dalam 

pembelajaran yang membantu peserta didik agar lebih mudah dalam memahami 

sebuat materi pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sudjana dan Rivai (2013, hlm. 2) 

juga mengemukakan pendapat mereka mengenai manfaat dari media 

pembelajaran, diantaranya yaitu: 

(1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

(2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanyasehingga dapat lebih 

jelas dipahami oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan pengajaran dengan baik. 

(3) Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-

matakomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. 

(4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan, dll. 

Manfaat dari media secara umum adalah untuk memudahkan pembelajaran 

sehingga peserta didik jauh lebih tertarik dan lebih aktif serta mempermudah 

dalam pemahaman materi, pembelajaran pun tidak terkesan membosankan. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran juga harus disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran. Jenis media pembelajaran dibagi menjadi beberapa 

diantaranya yaitu media visual, media audiovisual dan media audio. Media peta 

konsep merupakan salah satu media grafis yang termasuk dalam media visual. 

Susilana dan Riyana (2018, hlm. 13) menyatakan bahwa media grafis adalah 
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media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-

kata, kalimat, angka-angka, dan simbol/gambar. Grafis biasanya digunakan 

untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-

fakta sehingga mudah diingat orang. 

Media peta konsep merupakan media visual yang berupa bagan dan berisi 

tulisan-tulisan yang menyatakan suatu hubungan. Peta konsep sendiri berisi 

konsep-konsep atau pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Dahar (2011, 

hlm. 159) mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut:  

(1) Peta konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan 

proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, 

biologi, matematika. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat 

melihat bidang studi lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih 

bermakna.  

(2) Suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, 

atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan 

hubungan-hubungan proporsional antara konsep-konsep.  

(3) Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada konsep 

yang lebih inklusif daripada konsep-konsep yang lain.  

(4) Bila ada dia atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang 

lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep tersebut.  

Media peta konsep sendiri juga memiliki kekurangan dan kelebihan, 

Susilana dan Riyana (2018, hlm. 14) menyatakan kekurangan dan kelebihan 

media peta konsep sebagai berikut: 

(1) Kelebihan 

a. Dapat mempermudah dan memperjelas pemahaman siswa terhadap 

pesan yang disajikan. 

b. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik 

perhatian siswa. 

c. Pembuatannya mudah dan harganya murah. 
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(2) Kekurangan 

a. Membutuhkan ketelitian dalam pembuatannya, terutama grafis yang 

lebih kompleks. 

b. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. 

Media peta konsep ini digunakan sebagai landasan pengetahuan yang terdapat 

pada kegiatan pra menulis dan pascamenulis untuk mengetahui dan memudahkan 

penulis dalam menulis teks agar sesuai dengan kaidah penulisan teks tersebut atau 

sesuai dengan struktur. 

 

2.3 Desain Pembelajaran  Model Cooperative Script dengan Media Peta 

Konsep 

Pembelajaran menulis teks ulasan terdapat dalam kompetensi dasar yang 

diajarkan pada peserta didik kelas VIII SMP, yaitu pada KD 4.12 Menyajikan 

tanggapan tentang kualitas karya (film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dll.) 

dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, 

unsur kebahasaan, atau aspek lisan. 

Model pembelajaran menggunakan model Cooperative Script 

memungkinkan peserta didik dapat berdiskusi serta bertukar pendapat dengan 

peserta didik lain dan membuat hasil ulasan lebih bervariasi karena dilihat bukan 

hanya dari satu sudut pandang saja. Model tersebut dipadukan dengan media peta 

konsep, peserta didik dapat menuliskan hasil diskusi dalam bentuk struktur peta 

konsep sehingga ketika menuangkan ke dalam teks ulasan dapat runtut sesuai 

dengan struktur teks ulasan. 

Desain pembelajaran menulis teks menggunakan model Cooperative Script 

dengan media peta konsep dimulai dengan menayangkan video film pendek 

bermuatan nilai cinta lingkungan yang akan menjadi bahan untuk diulas peserta 

didik. Kemudian setelah menonton video tersebut peserta didik dikelompokan 

secara berpasangan untuk berdiskusi mengenai film pendek yang telah ditonton. 

Pendidik memberikan media berupa peta konsep sebagai kartu kendali dalam 
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diskusi untuk menuliskan hasil diskusi sesuai dengan struktur yang terdapat dalam 

teks ulasan. 

Peserta didik berdiskusi secara berpasangan dengan bergantian 

menyampaikan pendapat mereka. Salah satu peserta didik akan meyampaikan 

pendapatnya, kemudian peserta didik yang menjadi pasangannya akan 

mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh temannya serta mencatatnya dalam 

lembar peta konsep yang telah diberikan. 

Setelah berdiskusi kemudian peserta didik secara individu akan menuliskan 

hasil diskusi mereka mengenai film pendek yang telah ditonton dalam bentuk teks 

ulasan. Peserta didik akan menulis teks ulasan dengan cara mengembangkan hasil 

diskusi yang ditulis dalam peta konsep menjadi sebuah teks ulasan yang utuh. 

 

2.4 Desain Pembelajaran  Model Think Pair Share dengan Media Peta Konsep 

Pembelajaran menulis teks ulasan terdapat dalam kompetensi dasar yang 

diajarkan pada peserta didik kelas VIII SMP, yaitu pada KD 4.12 Menyajikan 

tanggapan tentang kualitas karya (film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dll.) 

dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, 

unsur kebahasaan, atau aspek lisan. 

Model pembelajaran menggunakan model Think Pair Share 

memungkinkan peserta didik dapat berdiskusi serta bertukar pendapat dengan 

peserta didik lain secara lebih luas dan membuat hasil ulasan lebih bervariasi karena 

dilihat bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Model tersebut dipadukan dengan 

media peta konsep, peserta didik dapat menuliskan hasil diskusi dalam bentuk 

struktur peta konsep sehingga ketika menuangkan ke dalam teks ulasan dapat runtut 

sesuai dengan struktur teks ulasan. 

Desain pembelajaran menulis teks menggunakan model Think Pair Share 

dengan media peta konsep dimulai dengan menayangkan video film pendek 

bermuatan nilai cinta lingkungan yang akan menjadi bahan untuk diulas peserta 
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didik. Kemudian setelah menonton video tersebut peserta didik dikelompokan 

secara berpasangan untuk berdiskusi mengenai film pendek yang telah ditonton. 

Pendidik memberikan media berupa peta konsep sebagai kartu kendali dalam 

diskusi untuk menuliskan hasil diskusi sesuai dengan struktur yang terdapat dalam 

teks ulasan. 

Peserta didik berdiskusi secara berpasangan dengan bergantian 

menyampaikan pendapat mereka. Salah satu peserta didik akan meyampaikan 

pendapatnya, kemudian peserta didik yang menjadi pasangannya akan 

mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh temannya serta mencatatnya dalam 

lembar peta konsep yang telah diberikan. 

Kemudian setelah berdiskusi secara berpasangan, peserta didik dibagi lagi 

kedalam dua kelompok besar dan saling menyampaikan hasil diskusi mereka dalam 

kelompok besar tersebut, serta saling bertukar pendapat dan memberi saran dalam 

kelompok besar tersebut. 

Setelah semua sesi diskusi selesai kemudian peserta didik secara individu 

akan menuliskan hasil diskusi mereka mengenai film pendek yang telah ditonton 

dalam bentuk teks ulasan. Peserta didik akan menulis teks ulasan dengan cara 

mengembangkan hasil diskusi secara berpasangan maupun dalam kelompok besar 

yang ditulis dalam peta konsep menjadi sebuah teks ulasan yang utuh. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menulis dapat dikatakan efektif apabila hasil belajar peserta 

didik dapat meningkat dengan baik. Salah satu cara meningkatkan hasil belajar 

peserta didik yakni menggunakan beragam model dalam sebuah pembelajaran. 

Dalam hal ini seorang pendidik harus mampu memilih model pembelajaran yang 

sesuai dan efektif agar peserta didik mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen, yang 

dilakukan untuk peserta didik kelas VIII SMP. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 

30 Semarang, kelas yang akan menjadi sample adalah Kelas VIII F sebagai kelas 
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eksperimen 1 dan kelas VIII G sebagai kelas eksperimen 2. Pada penelitian ini akan 

dilakukan pretest pada kedua kelompok sample yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian kelas 

eksperimen 1 akan diberi perlakuan pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan model Coopertaive Script menggunakan media peta konsep, 

sedangkan kelas eksperimen 2 menggunakan model Think Pair Share dengan 

media yang sama. Setelah itu akan diadakan postes pada kedua kelompok sampel 

untuk mengetahui hasil belajar guna mengukur efektifitas penggunaan kedua model 

tersebut pada pembelajaran menulis teks ulasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 

 

Materi Menulis Teks Ulasan yang sulit bagi 

peserta didik 

Penerapan Model Think Pair 

Share Menggunakan Media Peta 

Konsep sebagai Kelas Eksperimen 

1 

Penerapan Model Cooperative 

Script Menggunakan Media 

Peta Konsep sebagai Kelas 

Eksperimen 2 

Diketahui Model Pembelajaran Yang Lebih 

Efektif Untuk Pembelajaran Menulis Teks 

Ulasan 
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2.6 Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis penelitian 

yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan signifikan terhadap hasil Pretes dan Postes menulis teks 

ulasan setelah diterapkan model Cooperative Script dengan media peta 

konsep tersebut pada kelas eksperimen 1. 

2. Ada perbedaan signifikan terhadap hasil Pretes dan Postes menulis teks 

ulasan setelah diterapkan model Think Pair Share dengan media peta 

konsep tersebut pada kelas eksperimen 2. 

3. Model Think Pair Share lebih efektif diterpkan dalam pembelajaran 

menulis teks ulasan karena memungkinkan peserta didik bertukar pikiran 

secara lebih luas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk medapatkan gambaran tentang keefektifan 

model cooperative Script dan model Think Pair Share berbantu media Peta 

Konsep dalam pembelajaran menulis Teks Ulasan. Data penelitian ini berupa 

nilai perolehan hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (postest).  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan quasi experiment. 

Desain penelitian ini menggunakan dua kelas eksperimen yang keduanya juga 

berperan sebagai kelas kontrol. Sedangkan metode yang digunakan adalah 

Nonequivalen Control Grup Design, metode tesebut digunakan karena kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 tidak dipilih secara random/acak. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan perlakuan berupa model 

pembelajaran pada kedua kelas eksperimen, ketika kelas eksperimen 1 diberi 

perlakuan makan kelas eksperimen 2 berfungsi sebagai pembanding, begitu 

sebaliknya. Desain penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

R1 O1 X  I O2 

R2 O3 X II O4 

 

R1, R2 : Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2   

O2, O4 : Posttes 

X 1  : Perlakuan (Model 1)      

X 2: Perlakuan (Model 2) 

O1,O3 : Pretes 
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Tabel tersebut menunjukan bahwa desain penelitian diawali dengan 

melakukan tes awal atau pretest untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta 

didik. Setelah dilakukan tes awal kemudian masing-masing sampel diberikan 

perlakuan dengan model pembelajaran. Kemudian penelitian diakhiri dengan 

melakukan tes akhir atau postest untuk mengetahui apakah ada perubahan atau 

peningkatan yang terjadi setelah diberikan perlakuan. 

Penelitian dilakukan di SMP N 30 Semarang selama kurang lebih 2 minggu, 

dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan semua anggota dalam kelompok yang tinggal dalam 

satu wilayah yang akan menjadi target penelitian serta kesimpulan dari hasil akhir 

penelitian (Sukardi, 2003:53). 

Populasi dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis teks ulasan 

seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 30 Semarang yang terdiri dari 8 kelas. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2010:81). Pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa 

pertimbangan (Purpossive Sampling) seperti pendidik/pengajar yang mengampu 

mata pelajaran bahasa indonesia sama pada kedua kelas sample, kelas sample 

merupakan kelas yang homogen, kemampuan peserta didik pada kedua kelas 

sampel sama, serta peserta didik belum mendapat pembelajaran menulis teks ulasan 

dengan kedua model tersebut. 

Kelas yang digunakan yaitu kelas VIII G menjadi kelas eksperimen 1 diberi 

perlakuan menggunakan model Cooperative Script dan media peta konsep. 
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Sedangkan kelas VIII F menjadi kelas eksperimen 2 diberi perlakuan menggunakan 

model Think Pair Share dan median peta konsep. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas atau 

independen dan variabel terikat atau dependen. 

Variabel bebas (Independen) merupakan variabel yang mempengaruhi 

artinya variabel ini berupa perlakuan yang diberikan terhadap variabel terikat. Oleh 

karena itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

Cooperative Script dengan media peta konsep dan model pembelajaran Think Pair 

Share dengan media peta konsep. 

Variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang diberi perlakuan atau 

variabel yang terjadi akibat karena pengaruh variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah keterampilan menulis teks ulasan. Keterampilan menulis teks 

ulasan merupakan kemampuan memberi penilaian secara kritis dan objektif 

terhadap suatu karya sastra. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hasil penelitian. 

Jumlah instrumen yang digunakan disesuaikan dengan jumlah variabel yang diukur. 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis teks ulasan 

sehingga instrumen yang digunakan adalah instrumen tes untuk memperoleh 

informasi terkait dengan hasil menulis teks ulasan peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 30 Semarang. 
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3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan 

dan keterampilan peserta didik. Bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah instrumen tes pengetahuan dan keterampilan. 

a. Instrumen Pengetahuan 

Instrumen pengetahuan digunakan untuk mengukut pemahaman peserta 

didik terkait dengan struktur dan kebahasaan dalam teks ulasan. Soal yang 

diberikan berupa soal uraian. Berikut adalah rambu-rabu jawaban dan pedoman 

penilaian soal tes pengetahuan. 

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Tes Pengetahuan 

Jawaban  Skor Maksimal Penilaian Akhir 

Mampu menjelaskan struktur 

dan kebahasaan secara lengkap 

dan tepat 

5 

Jumlah skor x 10 

Mampu menjelaskan struktur 

dan kebahasaan kurang lengkap 

dan tepat 

4 

Mampu menjelaskan bagian 

struktur saja 

3 

Mampu menjelaskan bagian 

kebahasaan saja 

2 

Mampu menjelaskan struktur 

dan kebahasaan dalam teks 

ulasan tidak tepat. 

1 

 

 

b. Instrumen Keterampilan 

Instrumen untuk keterampilan berupa lembar kerja keterampilan menulis 

teks ulasan. Soal yang disajikan berupa soal proyek untuk mengukur keterampilan 
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menulis teks ulasan peserta didik. Instrumen soal telah dikonsultasikan terlebih 

dahulu kepada dosen pembimbing. Penilaian dilakukan secara individu. Hasil 

penilaian didapat dari jumlah keseluruhan aspek yang dinilai. Melalui penilaian 

tersebut akan diketahui kemampuan menulis teks ulasan peserta didik. Di bawah 

ini akan diuraikan pedoman penilaian menulis teks ulasan. 

Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Menulis Teks Ulasan 

No. Aspek Struktur yang Dinilai Skor 

1. Orientasi 

Peserta didik mampu membuat pengenalan 

mengenai gambaran umum film yang disajikan yang 

mencakup pencapaian masalah yang akan dibahas. 

 

Sangat Baik (menyebutkan judul, tokoh utama 

dalam film, pemain, dan sutradara) 
4 

Baik (menyebutkan judul, pemain, dan sutradara) 3 

Cukup (menyebutkan judul dan sutradara) 2 

Kurang ( hanya menyebutkan judul) 1 

2. Tafsir 

Peserta didik mampu menjelaskan sinopsis film 
 

Sangat baik (Menjelaskan sinopsis dengan runtut) 4 

Baik (Hanya menceritakan bagian pengenalan 

hingga konflik) 
3 

Cukup  (Hanya menceritakan bagian terjadinya 

konflik) 
2 

Kurang (hanya menceritakan bagian akhir cerita) 1 

3. Evaluasi 

Peserta didik mampu mengemukakan pendapat dan 

menampilkan fakta penguat argumen. 

 

Sangat Baik (Menyebutkan keunikan, kelebihan, 

dan kekurangan film) 
3 
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Baik (Menyebutkan kelebihan dan kekurangan film) 2 

Cukup (Hanya menyebutkan 

keunikan/kelebihan/kekurangan film) 
1 

4. Rangkuman 

Peserta didik mampu menegaskan kembali 

mengenai kualitas film yang diulas dengan sangat 

tepat. 

 

Sangat baik (Menegaskan kembali 3 struktur teks 

ulasan yang telah dibuat) 
3 

Baik (Menegaskan kembali 2 struktur teks ulasan 

yang telah dibuat) 
2 

Cukup (Menegaskan kembali 1 struktur teks ulasan 

yang telah dibuat) 
1 

Skor Maksimal 14 

 

No. Aspek Kebahasaan yang Dinilai Skor 

1. Menampilkan opini penulis 5 

2. Menggunakan konjungsi subordinatif 5 

3. Menggunakan kalimat persuasif 5 

Skor Maksimum 15 

 

No. Aspek Ejaan yang Dinilai Skor 

1. Ketepatan penggunaan huruf kapital 4 

2. Penggunaa titik di akhir kalimat 3 

3. Ketepatan penggunakan tanda koma 4 

4. Kohesi dan koherensi antar kalimat 5 

Skor Maksimum 16 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah:  

Nilai Akhir =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

(9)
× (20) =  …. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Intrrumen nontes digunakan untuk menilai apakah pembelajaran menulis 

teks ulasan berjalan sesuai dengan instrumen yang telah disusun serta untuk 

mengumpulkan informasi terkait dengan sampel penelitian. Berikut instrumen 

nontes yang digunakan. 

a. Lembar Observasi 

Observasi digunakan untuk menilai apakah selama kegiatan pembelajaran 

menulis teks ulasan menggunakan model Cooperative Script dengan media peta 

konsep dan model Think Pair Share dengan media peta konsep sesuai dengan 

instrumen yang telah disusun. Berikut ini adalah lembar kisi-kisi observasi untuk 

peserta didik. 

Tabel 3.4 Pedoman Observasi Model Cooperative Script 

Karakteristk Model Indikator Skor 

1 2 3 4 

1. Sintakmatik 1.1 Masa persiapan pendidik     

1.2 Masa pelaksanaan diskusi 

bersama pasangan 

    

1.3 Masa pelaksanaan diskusi 

dengan kelompok besar 

    

1.4 Masa menulis teks ulasan 

secara individu 
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2. Sistem Sosial 2.1 Terbentuknya sikap saling 

menghargai pendapat pada 

peserta didik. 

    

2.2 Terbentuknya sikap saling 

bekerja sama antar peserta 

didik. 

    

3. Prinsip 

Reaksi 

3.1 Pendidik mengawasi peserta 

didik selama menyimak film 

yang akan diulas. 

    

3.2 Pendidik mengawasi peserta 

didik selama berdiskusi 

dengan pasangannya maupun 

dengan kelompok besar. 

    

3.3 Pendidik mengunjungi setiap 

kelompok selama diskusi 

berlangsung. 

    

3.4 Pendidik memberikan 

evaluasi di akhir pembelajaran. 

    

4. Sistem 

Pendukung 

4.1 Pendidik memilih fiml pendek 

yang sesuai untuk diulas oleh 

peserta didik 

    

4.2 Pendidik menyiapkan media 

pembelajaran berupa peta 
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konsep dalam bentuk bagan 

struktur teks ulasan. 

4.3 Pendidik mempersiapkan 

peralatan yang diperlukan 

    

4.4 Pendidik membimbing dan 

mengontrol aktivitas peserta 

didik saat pembelajaran 

    

4.5 Pendidik menilai hasil 

kegiatan 

    

 

Cara pengisian:  

(√ ) : melakukannya  

(- ) : tidak melakukannya  

Tabel 3.5 Pedoman Observasi Model Think Pair Share 

Karakteristk Model Indikator Skor 

1 2 3 4 

1. Sintakmatik 1.3 Masa persiapan pendidik     

1.4 Masa pelaksanaan diskusi 

bersama pasangan 

    

1.3 Masa menulis teks ulasan  

secara individu 
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2. Sistem Sosial 2.1 Terbentuknya sikap saling 

menghargai pendapat pada peserta 

didik. 

    

2.2 Terbentuknya sikap saling bekerja 

sama antar peserta didik. 

    

3. Prinsip 

Reaksi 

3.1 Pendidik mengawasi peserta didik 

selama menyimak film yang akan 

diulas. 

    

3.2 Pendidik mengawasi peserta didik 

selama berdiskusi dengan 

pasangannya. 

    

3.3 Pendidik mengunjungi kelompok 

serta memastikan diskusi berjalan 

lancar. 

    

3.4 Pendidik memberikan evaluasi di 

akhir pembelajaran. 

    

4. Sistem 

Pendukung 

4.1 Pendidik memilih film pendek 

yang sesuai untuk diulas oleh 

peserta didik 

    

4.2 Pendidik menyiapkan media 

pembelajaran berupa peta konsep 

dalam bentuk bagan struktur teks 

ulasan. 
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4.3 Pendidik mempersiapkan 

peralatan yang diperlukan 

    

4.4 Pendidik membimbing dan 

mengontrol aktivitas peserta didik 

saat pembelajaran 

    

4.5 Pendidik menilai hasil kegiatan     

 

Cara pengisian:  

(√ ) : melakukannya  

(- ) : tidak melakukannya  

Kriteria yang dinilai adalah indikator-indikator yang muncul selama proses 

pembelajaran menggunkan model Cooperative Script maupun model Think Pair 

Share berlangsung. Skor 4 jika sering dilakukan, skor 3 jika melakukan, skor 2 jika 

jarang dilakukan, dan skor 1 jika tidak melakukan. 

Skor setiap sikap kemudian diakumulasi untuk menemukan skor akhir. Berikut 

keterangan rekapitulasi hasil penilaian sikap.  

1. Skor maksimal  = jumlah sikap yang dinilai x jumlah kriteria.  

2. Nilai sikap  = (jumlah skor perolehan : skor maksimal) x 100  

3. Nilai sikap dikualifikasikan menjadi predikat sebagai berikut:  

 

SB = Sangat Baik = 80 – 100   C = Cukup = 60 - 69  

B = Baik = 70 – 79    K = Kurang = < 60 
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b. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumen, 

baik dokumen tertulis maupun dalam bentuk gambar atau foto. Penelitian ini 

menggunakan dokumentasi tertulis dan juga dokumentasi dalam bentuk foto. 

Dokumentasi tertulis dalam bentuk nilai ulangan peserta didik kelas VIII F 

dan VIII G SMP N 30 Semarang, daftar presensi peserta didik kelas VIII F dan VIII 

G SMP N 30 Semarang, serta jumlah keseluruhan peserta didik kelas VIII SMP N 

30 Semarang. Selain itu digunakan pula dokumentasi dalam bentuk foto selama 

proses penelitian. Dokumentasi dalam bentuk foto tersebut digunakan sebagai bukti 

bahwa penelitian telah benar-benar dilakukan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik nontes dalam melakukan 

kegiatan pengumpulan data. 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

menulis teks ulasan. Terdapat beberapa penskoran yang digunakan sebagai 

pedoman untuk memberikan nilai terhadap hasil menulis teks ulasan peserta didik. 

Teknik tes ini dilakukan dengan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik 

selama proses pembelajaran. Kegiatan pengambilan data dengan cara tes dilakukan 

dalam tiga pertemuan, pertemuan pertama untuk ranah pengetahuan, pertemuan 

kedua dan ketiga untuk mengambil data yang akan digunakan dalam penelitian 

(pretest dan postest). 

3.5.2 Teknik Nontes 

Selain menggunakan teknik tes, digunakan pula teknik nontes untuk 

memperkuat data penelitian. Teknik nontes yang digunakan yaitu observasi dan 

dokumentasi. Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik 
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selama pembelajaran. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan untuk 

membuktikan bahwa penelitian telah benar-benar dilakukan serta untuk 

memperoleh data peserta didik dalam kelas yang menjadi sampel penelitian. 

 

3.6 Uji Instrumen Penenlitian 

Uji instrumen penelitian dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk mengetahui validitas dari instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian. Uji intrumen yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas isi dan uji konstruk. 

3.6.1 Uji Validitas Isi 

Validitas isi dilakukan dengan cara membandingkan antara isntrumen soal 

dengan indikator serta materi pembelajaran. Harusnya instrumen soal yang dibuat 

harus sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran agar pembelajaran yang 

dilakukan efektif. Pembuatan instrumen dilakukan dengan mengnsultasikan 

instrumen yang telah dibuat dengan dosen jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang selaku dosen pembimbing skripsi yaitu Drs. Wagiran, M. Hum. 

Uji validitas isi instrumen dilakukan oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra 

Indonesia serta pendidik yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia 

 

3.6.2 Uji Validitas Konstruk 

Uji validitas konstruk digunakan untuk menilai apakah instrumen yang 

diujikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan instrumen sebagaimana 

mestinya. Uji validitas konstruk dilakukan oleh mahasiswa program studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta pendidik yang mengampu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia untuk memberikan penilaian terkait dengan instrumen 

yang telah dibuat. Berikut adalah rubik uji validitas konstruk dan uji validitas isi. 
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Tabel 3.6 Uji Validitas Isi dan Konstruk 

 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 ... 

A. 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

Materi 

Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes 

perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 

Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai 

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, 

relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi) 

Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah taua tingkat kelas 

    

B. 

5. 

Konstruksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban perbuatan/praktik 

    

6. 

7. 

8. 

Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengejakan soal 

Ada pedoman penskorannya 

Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajkian 

dengan jelas dan  terbaca 

 

    

C. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

 

Bahasa/Budaya 

Rumussan soal komunikatif 

Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

Tidak menggunakan kata /ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 

Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu 

Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkatpan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa 
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3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan kegiatan mengolah data yang telah 

diperoleh dari peserta didik untuk mengetahui efektifitas model yang digunakan 

serta untuk mengetahui adanya peningkatan sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan dalam pembelajaran menulis teks ulasan. Analisis data dilakukan 

menggunakan nilai hasil pretest dan postest dengan cara uji sampel akan digunakan 

uji normalitas dan uji homogenitas data. Sedangkan untuk mengguji hipotesis 

digunakan uji t. 

 

3.7.1 Uji Sampel 

Uji sampel dilakukan untuk mengetahui apakah keseluruhan data yang 

diperoleh dari sampel pendistribusiannya normal atau tidak serta untuk mengetahui 

apakah data dari kedua kelas eksperimen merupakan data yang homogen. 

 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu harus dilakukan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah penditribusian data normal atau tidak. Sebuah 

data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikasi atau nilai probabilitas melebihi 

0,05 (p>0,05). Artinya keseluruhan data pretes maupun postest pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 harus melalui uji normalitas. Keseluruhan 

hasil tes awal dan tes akhir harus normal yaitu melebihi 0,05. Uji normalitas akan 

dilakukan menggunakan program SPSS 24. 

 

3.7.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada kedua kelas 

eksperimen memiliki varian yang samaatau tidak. Masing masing data (kelompok 

pretest dan kelompok postest) akan dilakukan uji homogenitas setelah data tersebut 
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dinyatakan normal dalam uji normalitas yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil uji 

homogenitas harus melebihi nilai signifikasi/probabilitas yaitu 0,05. Jika data yang 

diuji melebih nilai tersebut makan data dinyatakan homogen atau berasal dari varian 

yang sama. 

 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji beda sampel berpasangan dan uji 

perbedaan dua rata-rata. 

 

3.7.2.1 Uji Beda Sampel Berpasangan 

Uji beda sampel berpasangan bertujuan untuk mengetahu apakah 

pembelajaran menulis teks ulasan yang dilakukan menggunakan model 

Cooperative Script dengan media peta konsep dan model Think Pair Share dengan 

media peta konsep efektif dan apakah pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan kedua model tersebut terdapat peningkatan dari pretest ke postets. 

Pembelajaran dikatakan efektif dan meningkat apabila nilai signifikasi ketika diuji 

menggunakan paired sample t test pada program SPSS 24 menunjukan p<0,05. 

 

3.7.2.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

keefektifan antara uji kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen dua. Hasil postest 

akan diujikan menggunakan independet sample t test pada program SPSS 24. 

Kriteria pengujian pada postest kelas eksperimen 1 (menggunakan model 

Cooperative Script dengan media peta konsep) dan kelas eksperimen 2 

(menggunakan model Think Pair Share dengan media peta konsep) yang telah 

diberi perlakuan dilakukan dengan menggunakan independent sample t test. Jika 

nilai signifikasi (sig-2 tailed) pada tabel independent sample t test > 0,05 maka Hₐ 
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diterima dan Hₒ ditolak, sedangkan jika nilai signifikasi (sig-2 tailed) pada tabel 

independen sample t test ≤ 0,05 maka Hₐ ditolak dan Hₒ diterima. 

Hₒ = µ₁ ≤ µ₂ Pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model 

Cooperative Script dengan media peta konsep lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan model Think Pair Share dengan media peta 

konsep. 

Hₐ = µ₁ > µ₂ Pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model 

Think Pair Share dengan media peta konsep lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan model Cooperative Script dengan media peta 

konsep. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Proses Penelitian 

4.1.1 Proses Pembelajaran Menulis Teks Ulasan dengan Model Cooperative 

Script Berbantu Media Peta Konsep Pada Peserta Didik Kelas VIII G 

4.1.1.1 Tahap Pendahuluan 

Sebelum pembelajaran dimulai pendidik terlebih dahulu menyiapkan segala 

perlengkapan yang akan digunakan untuk proses pembelajaran, seperti buku teks, 

media berupa video film pendek yang nantinya akan diulas oleh peserta didik, serta 

lembar peta konsep yang berisi struktur teks ulasan yang akan dijadikan pedoman 

selama peserta didik berdiskusi. 

Pembelajaran diawali dengan memberikan simulasi pada peserta didik 

terkait dengan materi struktur dan kebahasaan. Kegiatan pendahuluan dilakukan 

dengan cara tanya jawab dengan peserta didik terkait dengan materi yang telah 

diajarkan. Kemudian menjelaskan tujuan pelajaran serta materi apa yang akan 

dipelajari. 

 

Gambar 4.1 Peserta Didik Menyimak Film Pendek 
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4.1.1.2 Tahap Inti 

Kegiatan inti dimulai dengan mengelompokkan peserta didik berpasangan, 

kemudian dilanjutkan  fase 1 yaitu  peserta didik diberikan contoh teks ulasan secara 

utuh kemudian secara berpasangan peserta didik berdiskusi mengenai cara menulis 

teks ulasan. Setelah berdiskusi mengenai cara menulis teks ulasan kemudian 

pendidik menayangkan video berupa film pendek berjudul “Hijau” untuk disimak 

peserta didik dan menjadi bahan ulasan. 

Fase 2 dimulai dengan memberikan lembar peta konsep yang berisi struktur 

teks ulasan yang akan digunakan peserta didik untuk menulis hasil diskusi terkait 

dengan ulasan dari film yang telah disimak. Kemudian peserta didik menetapkan 

siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapada yang berperan sebagai 

pendengar. Sesuai kesepakatan, Pembicara membacakan ulasan dari film yang telah 

disimak selengkap mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok kedalam 

ulasannya.  Begitu sebaliknya. Tahap ini merupakan tahap di mana peserta didik 

berdiskusi yang bertujuan untuk meperluas sudut pandang peserta didik agar teks 

ulasan yang dihasilkan lebih bervariasi dan subjektif. 

Setelah berdiskusi secara berpasangan dengan cara bergantian peran, pada 

fase 3 Secara individu peserta didik menyajikan gagasan dalam bentuk teks ulasan 

film pendek yang telah disimak sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. 

Peserta didik menulis teks ulasan berdasarkan rangkuman dalam peta konsep yang 

menjadi bahan diskusi. Peserta didik saling bertukar dan mengamati hasil pekerjaan 

mereka dengan pasangannya kemudian saling menilai. Beberapa peserta didik 

mempresentasikan di depan kelas. 

Kegiatan diakhiri pada fase 4 yaitu peserta didik dan pendidik 

menyimpulkan terkait dengan cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks ulasan. 
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Gambar 4.2 Peseta Didik Berdiskusi secara Berpasangan 

 

4.1.1.3 Tahap Penutup 

Pembelajaran diakhiri dengan memberikan refleksi berupa evaluasi dan 

penguatan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung kepada peserta didik 

terkait dengan cara menulis teks ulasan yang baik. Kemudian pendidik bersama 

dengan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

4.1.2 Proses Pembelajaran Menulis Teks Ulasan dengan Model Think Pair 

Share Berbantu Media Peta Konsep Pada Peserta Didik Kelas VIII F 

4.1.2.1 Tahap Pendahuluan 

Sebelum pembelajaran dimulai pendidik terlebih dahulu menyiapkan segala 

perlengkapan yang akan digunakan untuk proses pembelajaran, seperti buku teks, 

media berupa video film pendek yang nantinya akan diulas oleh peserta didik, serta 

lembar peta konsep yang berisi struktur teks ulasan yang akan dijadikan pedoman 

selama peserta didik berdiskusi. 

Pembelajaran diawali dengan memberikan simulasi pada peserta didik 

terkait dengan materi struktur dan kebahasaan. Kegiatan pendahuluan dilakukan 
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dengan cara tanya jawab dengan peserta didik terkait dengan materi yang telah 

diajarkan. Kemudian menjelaskan tujuan pelajaran serta materi apa yang akan 

dipelajari. Pendidik membagikan lembar peta konsep untuk dijadikan panduan 

selama berdiskusi. 

 

Gambar 4.3 Peserta Didik Menyimak Film Pendek 

4.1.2.2 Tahap Inti 

Kegiatan inti dimulai dengan langkah pertama yaitu think (berpikir). Pada 

langkah ini peserta didik berpasangan dan mengamati contoh teks ulasan. 

Kemudian peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai cara menyajikan 

gagasan dalam bentuk teks ulasan. Peserta didik menyimak Film pendek berjudul 

“Botol” dan mencatat hal-hal terkait dengan penilaian terhadap film tersebut. 

Langkah kedua yaitu pair (berpasangan) dimulai dengan memberikan 

lembar peta konsep yang berisi struktur teks ulasan yang akan digunakan peserta 

didik untuk menulis hasil diskusi terkait dengan ulasan dari film yang telah disimak. 

Kemudian Peserta didik berdiskusi secara berpasangan mengenai cara menyajikan 

gagasan dalam bentuk teks ulasan sesuai dengan stuktur dan ciri kebahasaannya 

serta apa saja yang menjadi isi dalam teks ulasan yang akan dibuat. 

Langkah ketiga yaitu share (berbagi), setelah peserta didik berdiskusi secra 

berpasangan kemudian peserta didik berdiskusi dalam kelompok besar  mengenai 
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cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks ulasan sesuai dengan stuktur dan ciri 

kebahasaannya serta apa saja yang menjadi isi dalam teks ulasan yang akan dibuat. 

Tahap ini merupakan tahap di mana peserta didik berdiskusi yang bertujuan untuk 

meperluas sudut pandang peserta didik agar teks ulasan yang dihasilkan lebih 

bervariasi dan subjektif. Selanjutnya Secara individu peserta didik menyajikan 

gagasan dalam bentuk teks ulasan film pendek yang telah disimak sesuai dengan 

struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian dilanjutkan dengan peserta didik saling 

bertukar dan mengamati hasil pekerjaan mereka dengan pasangannya kemudian 

saling menilai. Beberapa peserta didik mempresentasikan di depan kelas 

Kegiatan inti diakhiri pada langkah keempat yaitu pemberian penghargaan, 

memberi penghargaan kepada   peserta didik yang teraktif, kemudian peserta didik 

dan pendidik menyimpulkan terkait dengan cara menyajikan gagasan dalam bentuk 

teks ulasan. 

 

 

Gambar 4.4 Peserta Didik Berdiskusi secara Berpasangan 

 



53 
 

 
 

 

Gambar 4.5 Pesera Didik Berdiskusi dalam Kelompok Besar 

4.1.2.3 Tahap Penutup 

Pembelajaran diakhiri dengan memberikan refleksi berupa evaluasi dan 

penguatan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung kepada peserta didik 

terkait dengan cara menulis teks ulasan yang baik. Kemudian pendidik bersama 

dengan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Pada subbab ini akan diuraikan hasil penelitian berupa keefektifan model 

Cooperative Script dan model Think Pair Share berbantu media Peta Konsep. 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII F dan VIII G SMP Negeri 30 Semarang. Kelas 

VIII G sebagai kelas eksperimen 1 dengan jumlah peserta didik 31 orang diberi 

perlakuan menggunakan model Cooperative Script dan media Peta Konsep, 

sedangkan kelas VIII F sebagai kelas eksperimen 2 dengan jumlah peserta didik 32 

orang diberi perlakuan menggunakan model Think Pair Share dan media Peta 

Konsep.  

Proses penelitian terdiri atas kegiatan pretest, kemudian pemberian 

perlakuan pada dua kelas eksperimen yang yaitu model Cooperative Script pada 

kelas eksperimen 1 dan model Think Pair Share pada kelas eksperimen 2 serta 

menggunakan media Peta Konsep, kegiatan akan diakhiri dengan postets. Kegiatan 
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postest merupakan kegiatan di mana pendidik menilai hasil pekerjaan peserta didik 

setelah diberi perlakuan model, kemudian dari hasil tersebut dapat diketahui 

keefektifan pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model tersebut dapat 

dikatakan efektif diterapkan dalam pembelajaran atau tidak. 

 

4.2.1 Keefektifan Pembelajaran Menulis Teks Ulasan dengan Model 

Cooperative Script Berbantu Media Peta Konsep pada Peserta Didik Kelas 

VIII G 

4.2.1.1 Deskripsi Data 

Penilaian hasil belajar menggunakan model Cooperative Script berbantuan 

media Peta Konsep dalam pembelajaran menulis teks ulasan. Berdasarkan hasil 

postest, diketahui nilai tertinggi pada kelas eksperimen 1 adalah 83 dan nilai 

terendah adalah 68, dengan rata-rata kelas eksperimen 1 yaitu 77,42. Hasil tersebut 

berbeda dengan hasil pretest sebelumnya sebelum menggunakan model 

Cooperative Script berbantuan media Peta Konsep yaitu 61,81. 

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil Pretest dan Postest Kelas Eksperimen 1 

 

Statistics 

 Pretset_1 Postest_1 

N Valid 31 31 

Missing 0 0 

Mean 61,81 77,42 

Std. Error of Mean 1,306 ,701 

Median 63,00 78,00 

Mode 58 80 

Std. Deviation 7,273 3,905 

Variance 52,895 15,252 

Range 28 15 

Minimum 45 68 

Maximum 73 83 

Sum 1916 2400 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui nilai tertinggi, nilai terendah, 

dan rata-rata nilai postest kelas eksperimen 1 lebih tinggi dari pada nilai tertinggi, 

nilai terendah, dan rata-rata pretest kelas eksperimen 1. Terdapat perubahan nilai 

yang lebih tinggi setelah mendapat perlakuan menggunakan model Cooperative 

Script berbantuan media Peta Konsep. 

Tabel 4.2 Frekuensi Perolehan Nilai Pretest dan Postest Kelas Eksperimen 1 

DISTRIBUSI NILAI 

RENTANG NILAI 
FREKUENSI 

PRETEST POSTEST 

45-50 3 0 

51-56 1 0 

57-62 10 0 

63-68 13 1 

69-74 4 4 

75-80 0 26 

81-86 0 4 

Jumlah 31 31 

 

Tabel tersebut menunjukan perbandingan rentang nilai antara pretest dan 

postest, dapat dilihat setelah diberi perlakuan nilai postest didominasi rentang nilai 

antara 75 hingga 80 dibanding ketika pretest di mana rentang nilai yang 

mendominasi yaitu 63 hingga 68. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah 

diberikan perlakuan menggunakan model Cooperative Script dan media peta 

konsep terdapat peningkatan dalam kemampuan menulis teks ulasan peserta didik. 

Selain menggunakan peerbandingan yang telah diuraikan dalam tabel 

perbandingan pretest dan postest, nilai yang diperoleh peserta didik juga diuji 

perbedaan rata-rata menggunakan SPSS 24. Hasil uji rata-rata kelas eksperimen 1 

adalah sebagai berikut. 
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4.2.1.2 Uji Prasyarat Hipotesis 

4.2.1.2.1 Uji Normalitas Pretest Menulis Teks Ulasan dengan Model 

Cooperative Script berbantu Media Peta Konsep 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah pendistribusian data 

normal atau tidak normal. Jika setelah dilakukan uji normalitas dan pendistribusian 

data dikatakan normal, maka teknik statistik yang digunakan adalah statistik 

parametris (Sugiyono, 2013:210). Uji normalitas menggunakan rumus 

Kolmogorov-Sminov. Sebuah data dapat dinyatakan normal apabila koefisien 

signifikasi pada output Kolmogorov-Smirnov test lebih dari alpha yang ditentukan 

yaitu 0,05. Untuk mengetahui hasil uji normalitas, peneliti menggunakan SPSS 24 

dalam membantu proses pengolahan data. Berdasarkan hasil olahan data pretest 

penggunaan model Cooperative Script berbantu media peta konsep dengan bantuan 

SPSS 24 yang dilakukan di kelas eksperimen 1 (VIII G), didapatkan hasil sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen 1 One-Sampe 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest_1 

N 31 

Normal Parametersa,b Mean 61,81 

Std. Deviation 7,273 

Most Extreme Differences Absolute ,171 

Positive ,086 

Negative -,171 

Test Statistic ,171 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,210c 
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui signifikasi nilai pretest kelas 

eksperimen 1 adalah 0,21. Sehingga dapat disimpulkan signifikasi model 

Cooperative Script berbantu media Peta Konsep >0,05. Melalui signifikasi yang 

telah diketahui, pendistribusian data pretest dari kelas eksperimen 1 menggunakan 

perlakuan model Cooperative Script berbantu media Peta Konsep dikatakan 

normal. 

 

4.2.1.2.2 Uji Normalitas Postest Menulis Teks Ulasan dengan Model 

Cooperative Script berbantu Media Peta Konsep 

Hasil postest penggunaan model Cooperative Script berbantu media Peta 

Konsep juga dilakukan uji normalitas untuk mengetahui pendistribusian data 

normal atau tidak. Pengolahan data menggunaan SPSS 24, hasil olah data adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Postest Kelas Eksperimen 1 One-Sampe 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Postest_1 

N 31 

Normal Parametersa,b Mean 77,42 

Std. Deviation 3,905 

Most Extreme Differences Absolute ,172 

Positive ,125 

Negative -,172 

Test Statistic ,172 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c 
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui signifikasi nilai postest kelas 

eksperimen 1 adalah 0,20. Sehingga dapat disimpulkan signifikasi model 

Cooperative Script berbantu media Peta Konsep >0,05. Melalui signifikasi yang 

telah diketahui, pendistribusian data postest dari kelas eksperimen 1 menggunakan 

perlakuan model Cooperative Script berbantu media Peta Konsep dikatakan 

normal. 

 

4.2.1.2.3 Hasil Uji Homogenitas Pretest dan Postest Kelas Eksperimen 1 dan 

Kelas Eksperimen 2 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui sifat homogen sebuah data 

pada varian antar kelompok. Jika kedua kelompok tersebut memiliki varian sama 

maka dikatakan kedua kelompok tersebut homogen. Signifikasi sebuah data dapat 

dikatakan homogen yakni jika melebihi signifikasi 0,05. Untuk membuktikan 

apakah data pretest dan postest model Cooperative Script dan model Think Pair 

Share yang keduanya menggunakan media Peta Konsep, maka dilakukan uji 

homogenitas menggunakan SPSS 24 dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Pretest Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Pretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,986 7 20 ,108 
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Berdsarkan hasil uji homegintas pada tabel tersebut, signifikasi hasil pretest 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sebelum mendapat perlakuan 

menggunakan model Cooperative Script maupun model Think Pair Share yang 

keduanya menggunakan media Peta Konsep adalah 0,108. Signifikasi tersebut 

melebihi dari 0,05 (0,108>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pretest 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 mempunyai varian yang sama 

dan dapat dikatakan homogen. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Postest Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Postest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,713 5 22 ,621 

 

Berdsarkan hasil uji homegintas pada tabel tersebut, signifikasi hasil postets 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 setelah mendapat perlakuan 

menggunakan model Cooperative Script maupun model Think Pair Share yang 

keduanya menggunakan media Peta Konsep adalah 0,621. Signifikasi tersebut 

melebihi dari 0,05 (0,621>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil postest 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 mempunyai varian  yang sama 

dan dapat dikatakan homogen. 
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4.2.1.3 Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan postest 

pda kelas eksperimen 1 untuk mengetahui efektif atau tidaknya pembelajaran serta 

ada atau tidaknya peningkatan setelah diberikan perlakuan menggunakan model 

Cooperative Script berbantu media Peta Konsep. Nilai signifikasi (2-tailed) kurang 

dari 0,05, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka pembelajaran dapat dikatakan 

efektif dan untuk mengetahui adanya peningkatan atau tidak digunakan analisis 

regresi. Hasil uji hipotesis 1 adalah sebagai berikut 

Tabel 4.7 Uji Perbedaan Dua Rata-rata Kelas Eksperimen 1 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, signifikasi hasil nilai preteset dan postest kelas 

eksperimen 1 adalah 0,000. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang telah dilakukan menggunakan model Cooperative Script berbantuan media 

Peta Konsep pada kelas eksperimen 1 dinyatakan efektif karena nilai signifikasi 

kurang dari 0,05 (0,000<0,05). 

Setelah dilakukan analisis data penelitian dengan uji t, kemudian dilakukan 

pengujian hipotesis. Berdasarkan uji t, maka dapat diketahui pengujian hipotesis I 

sebagai berikut, 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mea

n 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai

r 1 

Pretest_1 - 

Postest_1 

-

15,6

13 

6,970 1,252 -18,169 -13,056 -

12,4

72 

30 ,000 
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t hitung < t tabel = Ho diterima Ha ditolak (tidak terdapat perubahan) 

t hitung > t tabel = Ho ditolak Ha diterima (terdapat perubahan) 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui df = 30 (t tabel = 2,045) dan t hitung 

=12,472. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut, 

12,472 > 2,045 = t hitung > t tabel 

t hitung > t tabel = Ho ditolak Ha diterima (terdapat perubahan) 

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah pembelajaran menulis teks ulasan 

setelah mendapat perlakuan menggunakan model Cooperative Script berbantuan 

media Peta Konsep mengalami peningkatan dari pretest ke postest. Hal tersebut 

dapat terlihat dari uji parsial di mana Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 

terdapat perubahan dalam pembelajaran tersebut. 

 

4.2.2 Keefektifan Pembelajaran Menulis Teks Ulasan dengan Model Think 

Piar Share  Berbantu Media Peta Konsep pada Peserta Didik Kelas VIII F 

4.2.2.1 Deskripsi Data 

Penilaian hasil belajar menggunakan model Think Pair Share  berbantuan 

media Peta Konsep dalam pembelajaran menulis teks ulasan. Berdasarkan hasil 

postest, diketahui nilai tertinggi pada kelas eksperimen 2 adalah 88 dan nilai 

terendah adalah 70, dengan rata-rata kelas eksperimen 1 yaitu 79,13. Hasil tersebut 

berbeda dengan hasil pretest sebelumnya sebelum menggunakan model Think Pair 

Share berbantuan media Peta Konsep yaitu 62,63. 

Tabel 4.8 Perbandingan Hasil Pretest dan Postest Kelas Eksperimen 2 

Statistics 

 Pretest_2 Postest_2 

N Valid 32 32 

Missing 0 0 
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Mean 62,63 79,13 

Std. Error of Mean 1,261 ,615 

Median 63,00 79,00 

Mode 63 80 

Std. Deviation 7,133 3,478 

Variance 50,886 12,096 

Range 30 18 

Minimum 50 70 

Maximum 80 88 

Sum 2073 2527 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui nilai tertinggi, nilai terendah, 

dan rata-rata nilai postest kelas eksperimen 2 lebih tinggi dari pada nilai tertinggi, 

nilai terendah, dan rata-rata pretest kelas eksperimen 2. Terdapat perubahan nilai 

yang lebih tinggi setelah mendapat perlakuan menggunakan model Think Pair 

Share berbantuan media Peta Konsep. 

Tabel 4.9 Frekuensi Perolehan Nilai Pretest dan Postest Kelas Eksperimen 1 

DISTRIBUSI NILAI 

RENTANG NILAI 
FREKUENSI 

PRETEST POSTEST 

50-54 1 0 

55-59 5 0 

60-64 12 0 

65-69 6 0 

70-74 5 1 

75-79 1 14 

80-84 2 15 

85-89 0 2 

Jumlah 32 32 
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Tabel tersebut menunjukan perbandingan rentang nilai antara pretest dan 

postest, dapat dilihat setelah diberi perlakuan nilai postest didominasi rentang nilai 

antara 80 hingga 84 dibanding ketika pretest di mana rentang nilai yang 

mendominasi yaitu 60 hingga 64. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah 

diberikan perlakuan menggunakan model Think Pair Share dan media peta konsep 

terdapat peningkatan dalam kemampuan menulis teks ulasan peserta didik. 

Selain menggunakan peerbandingan yang telah diuraikan dalam tabel 

perbandingan pretest dan postest, nilai yang diperoleh peserta didik juga diuji 

perbedaan rata-rata menggunakan SPSS 24. Hasil uji rata-rata kelas eksperimen 2 

adalah sebagai berikut.  

 

4.2.2.2 Uji Prasyarat Hipotesis 

4.2.2.2.1 Uji Normalitas Pretest Menulis Teks Ulasan dengan Model 

Cooperative Script berbantu Media Peta Konsep 

Penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-Sminov. Uji Normalitas 

sebuah data dapat dinyatakan normal apabila koefisien signifikasi pada output 

Kolmogorov-Smirnov test lebih dari alpha yang ditentukan yaitu 0,05. Untuk 

mengetahui hasil uji normalitas, peneliti menggunakan SPSS 24 dalam membantu 

proses pengolahan data. Berdasarkan hasil olahan data pretest penggunaan model 

Think Pair Share berbantu media peta konsep dengan bantuan SPSS 24 yang 

dilakukan di kelas eksperimen 2 (VIII F), didapatkan hasil sebagai berikut 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen 2 One-Sampe 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest_2 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean 62,63 
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Std. Deviation 7,115 

Most Extreme Differences Absolute ,153 

Positive ,153 

Negative -,128 

Test Statistic ,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,055c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui signifikasi nilai pretest kelas 

eksperimen 2 adalah 0,55. Sehingga dapat disimpulkan signifikasi model Think 

Pair Share berbantu media Peta Konsep 0,55>0,05. Melalui signifikasi yang telah 

diketahui, pendistribusian data pretest dari kelas eksperimen 2 menggunakan 

perlakuan model Think Pair Share  berbantu media Peta Konsep dikatakan normal. 

 

4.2.2.2.2 Uji Normalitas Postest Menulis Teks Ulasan dengan Model Think pair 

Share berbantu Media Peta Konsep 

Hasil postest penggunaan model Think Pair Share berbantu media Peta 

Konsep juga dilakukan uji normalitas untuk mengetahui pendistribusian data 

normal atau tidak. Pengolahan data menggunaan SPSS 24, hasil olah data adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Postest Kelas Eksperimen 2 One-Sampe 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Postest_2 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean 79,13 

Std. Deviation 3,499 
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Most Extreme Differences Absolute ,151 

Positive ,151 

Negative -,130 

Test Statistic ,151 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,060c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui signifikasi nilai postest kelas 

eksperimen 2 adalah 0,60. Sehingga dapat disimpulkan signifikasi model Think 

Pair Share berbantu media Peta Konsep 0,60>0,05. Melalui signifikasi yang telah 

diketahui, pendistribusian data postest dari kelas eksperimen 2 menggunakan 

perlakuan model Think Pair Share berbantu media Peta Konsep dikatakan normal. 

 

4.2.2.2.3 Hasil Uji Homogenitas Pretest dan Postest Kelas Eksperimen 1 dan 

Kelas Eksperimen 2 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui sifat homogen sebuah data 

pada varian antar kelompok. Jika kedua kelompok tersebut memiliki varian sama 

maka dikatakan kedua kelompok tersebut homogen. Signifikasi sebuah data dapat 

dikatakan homogen yakni jika melebihi signifikasi 0,05. Untuk membuktikan 

apakah data pretest dan postest model Cooperative Script dan model Think Pair 

Share yang keduanya menggunakan media Peta Konsep, maka dilakukan uji 

homogenitas menggunakan SPSS 24 dengan hasil sebagai berikut 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Homogenitas Pretest Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Pretest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,986 7 20 ,108 

 

 

Berdsarkan hasil uji homegintas pada tabel tersebut, signifikasi hasil pretest 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sebelum mendapat perlakuan 

menggunakan model Cooperative Script maupun model Think Pair Share yang 

keduanya menggunakan media Peta Konsep adalah 0,108. Signifikasi tersebut 

melebihi dari 0,05 (0,108>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pretest 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 mempunyai varian yang sama 

dan dapat dikatakan homogen. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Homogenitas Postest Kelas Eksperimen 1 dan Kelas 

Eksperimen 2 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Postest   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,713 5 22 ,621 

 

Berdsarkan hasil uji homegintas pada tabel tersebut, signifikasi hasil postets 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 setelah mendapat perlakuan 
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menggunakan model Cooperative Script maupun model Think Pair Share yang 

keduanya menggunakan media Peta Konsep adalah 0,621. Signifikasi tersebut 

melebihi dari 0,05 (0,621>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil postest 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 mempunyai varian  yang sama 

dan dapat dikatakan homogen. 

 

4.2.2.3 Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan postest 

pda kelas eksperimen 2 untuk mengetahui efektif atau tidaknya pembelajaran serta 

ada atau tidaknya peningkatan setelah diberikan perlakuan menggunakan model 

Think Pair Share berbantu media Peta Konsep. Nilai signifikasi (2-tailed) kurang 

dari 0,05, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka pembelajaran dapat dikatakan 

efektif dan untuk mengetahui adanya peningkatan atau tidak digunakan analisis 

regresi. Hasil uji hipotesis II adalah sebagai berikut 

 

 

Tabel 4.14 Uji Perbedaan Dua Rata-rata Kelas Eksperimen 2 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Pair 

1 

Hasil Pretest 

dan Postest - 

kelas 

-

14,50

0 

7,233 1,279 -17,108 -11,892 -

11,34

0 

31 ,000 

 

Berdasarkan tabel tersebut, signifikasi hasil nilai preteset dan postest kelas 

eksperimen 2 adalah 0,000. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

yang telah dilakukan menggunakan model Think Pair Share berbantuan media Peta 

Konsep pada kelas eksperimen 2 dinyatakan efektif karena nilai signifikasi kurang 

dari 0,05 (0,000<0,05). 

Setelah dilakukan analisis data penelitian dengan uji t, kemudian dilakukan 

pengujian hipotesis. Berdasarkan uji t, maka dapat diketahui pengujian hipotesis II 

sebagai berikut, 

t hitung < t tabel = Ho diterima Ha ditolak (tidak terdapat perubahan) 

t hitung > t tabel = Ho ditolak Ha diterima (terdapat perubahan) 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui df = 31 (t tabel = 2,040) dan t hitung =11,34. 

Maka dapat dirumuskan sebagai berikut, 

11,34 > 2,040 = t hitung > t tabel 

t hitung > t tabel = Ho ditolak Ha diterima (terdapat perubahan) 

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah pembelajaran menulis teks ulasan 

setelah mendapat perlakuan menggunakan model Think Pair Share berbantuan 

media Peta Konsep mengalami peningkatan dari pretest ke postest. Hal tersebut 

dapat terlihat dari analisis regresi di mana Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 

terdapat perubahan dalam pembelajaran tersebut. 
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4.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Posttest 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan menggunakan data hasil postest pada 

kedua kelas eksperimen yang telah diberikan perlakuan pemberian model 

cooperative Script dengan media Peta Konsep pada kelas eksperimen 1 dan model 

Think Pair Share dengan media Peta konsep pada kelas eksperimen 2. Untuk 

menguji hasil tes akhir pada kedua kelas eksperimen yang telah diberi perlakuan, 

dilakukan dengan independen sample t test pada SPSS 24. Data yang diujikan harus 

memiliki varian yang sama atau homogen sebelum diuji menggunakan independen 

sample t test. 

Uji homogenitas telah dijelaskan pada subab sebelumnya di mana hasil dari 

uji homogenitas data postest dari kedua kelas eksperimen dinyatakan homogen. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil analisis menggunakan SPSS 24 yaiutu sebesar 

0,621, yang mana melebihi nilai signifikasi yang telah ditentukan yakni 0,05. 

Kesimpulan dari uji homogenitas tersebut adalah data dari kedua kelas eksperimen 

tersebut memiliki varians yang sama atau homogen. Setelah dilakukan uji 

homogenitas, maka dilakukan uji t.  Berikut hipotesis uji t pada nilai postest kedua 

kelas eksperimen. 

 

Hₒ = µ₁ ≤ µ₂ Pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model 

Cooperative Script dengan media peta konsep lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan model Think Pair Share dengan media peta 

konsep. 

Hₐ = µ₁ > µ₂ Pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model 

Think Pair Share dengan media peta konsep lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan model Cooperative Script dengan media peta 

konsep. 
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Kriteria pengujian pada postest kelas eksperimen 1 (menggunakan model 

Cooperative Script dengan media peta konsep) dan kelas eksperimen 2 

(menggunakan model Think Pair Share dengan media peta konsep) yang telah 

diberi perlakuan dilakukan dengan menggunakan independent sample t test. Jika 

nilai signifikasi (sig-2 tailed) pada tabel independent sample t test > 0,05 maka Hₐ 

diterima dan Hₒ ditolak, sedangkan jika nilai signifikasi (sig-2 tailed) pada tabel 

independen sample t test ≤ 0,05 maka Hₐ ditolak dan Hₒ diterima. Berikut hasil uji 

t dengan independent sample test pada SPSS 24. 

Tabel 4.15 Uji Beda Dua Rata-Rata (Uji T) Postest Kelas Eksperimen 1 dan 

Kelas Eksperimen 2 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Postes

t 

Equal 

variances 

assumed 

,375 ,542 -

1,82

7 

61 ,073 -1,706 ,934 -3,572 ,161 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,82

4 

59,8

02 

,073 -1,706 ,935 -3,576 ,165 

 

Berdasarkan tabel tersebut, signifikasi hasil nilai postest kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 adalah 0,073, dapat dilihat dari hasil sig (2-tailed) 0,073 

> 0,05 yang berarti maka Hₐ diterima dan Hₒ ditolak. Selain melalui tabel 

independent t test hasil statistik dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.16 Data Statistik Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil Postest Postest_Eks1 31 77,42 3,905 ,701 

Postest_Eks2 32 79,13 3,499 ,619 

 

Tabel tersebut menunjukan nilai rata-rata pada kelas eksperimen 2 yang 

diberi perlakuan menggunakan model Think Pair Share lebih tinggi yaitu 79,13 

dibandingkan dengan kelas eksperimen 2 yang diberi perlakuan menggunakan 

model Cooperative Script dengan media peta konsep yaitu 77,42. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model Think 

Pair Share dengan media peta konsep lebih efektif dibanding dengan pembelajaran 

menulis teks ulasan dengan model Cooperative Script dengan media peta konsep. 

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil hipotesis berikut. 

Hₒ = µ₁ ≤ µ₂ Pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model 

Cooperative Script dengan media peta konsep lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan model Think Pair Share dengan media peta 

konsep. (Ditolak) 

Hₐ = µ₁ > µ₂ Pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model 

Think Pair Share dengan media peta konsep lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran menulis teks ulasan 

menggunakan model Cooperative Script dengan media peta 

konsep. (Diterima) 

4.3 Pembahasan 

Bagian pembahasan akan menguraikan keefektifan pada masing-masing 

model yang diujicobakan, yaitu keefektifan model Cooperative Script dengan 



72 
 

 
 

media peta konsep pada pembelajaran menulis teks ulasan, keefektifan model Think 

Pair Share dengan media peta konsep pada pembelajaran menulis teks ulasan, serta 

perbedaan dari kedua model tersebut dalam pembelajaran menulis teks ulasan. 

 

4.3.1 Keefektifan Model Cooperative Script dengan Media Peta Konsep pada 

Pembelajaran Menulis Teks Ulasan 

Model pembelajaran Cooperative Script yang merupakan model 

pembelajaran kooperatif dipadukan dengan media peta konsep yang diterapkan 

pada pembelajaran menulis teks ulasan menunjukan hasil yang signifikan. Peserta 

didik jauh lebih aktif dalam pembelajaran dikarenakan metode diskusi secara 

berpasangan yang diterapkan dalam model pembelajaran ini. Peserta didik juga 

saling bertukar argumen dan menggali lebih jauh mengenai ulasan film yang telah 

disimak. Selama proses diskusi berlangsung peserta didik saling memberikan 

sudutpandang terkait dengan penilaian atau ulasan terhadap film pendek yang 

ditayangkan, sehingga hasil dari teks ulasan yang dihasilkan jauh lebih obyektif dan 

beragam karena peserta didik menulis teks ulasan tidak hanya dari sudut pandang 

mereka sendiri tetapi juga sudut pandang orang lain melalui diskusi secara 

berpasangan. Selain itu dalam berdiskusi peserta didik tidak akan keluar dari materi 

pembelajaran mengenai ulasan film pendek dikarenakan ketika bersidkusi peserta 

didik menggunakan media peta konsep yang berisi struktur dan isi dari masing-

masing struktur pada teks ulasan. 

Berdasarkan hasil pretes dan postest aspek yang dinilai yaitu ketrampilan 

menulis teks ulsan peserta didik, terdapat hasil peningkatan rata-rata nilai peserta 

didik dalam menulis teks ulasan menggunakan model Cooperative Script dengan 

media peta konsep. Nilai rata-rata hasil pretest (sebelum diberikan perlakuan 

menggunakan model Cooperative Script dengan media peta konsep) adalah 61,81. 

Setelah diberikan perlakuan menggunakan model Cooperative Script dengan media 

peta konsep menjadi 77,42. Sehingga dapat disimpulkan Cooperative Script dengan 

media peta konsep dapat meningkatkan hasil pembelajaran menulis teks ulasan. 
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Meskipun ada peningkatan yang signifikan pada hasil pembelajaran peserta 

didik dari Pretset ke Postest namun masih ada beberapa peserta didik yang belum 

tuntas. Kriteria ketuntasan dalam pembelajaran menulis teks ulasan ini adalah 75. 

Peserta didik dapat dinyatakan tuntas apabila teks ulasan yang dihasilkan sesuai 

dengan struktur dan kebahasaan. Berdasarkan data distribusi nilai pada Postest, 

nilai yang masih dibawah kriteria ketuntasan mininal yaitu 14,7% dari keseluruhan 

jumlah peserta didik pada kelas eksperimen 1. 

Penelitian serupa mengenai model Cooperative Script dapat meningkatkan 

hasil pembelajaran adalah penelitian Rima Meilani dan Nani Sutarni tahun 2016 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar”. Penelitian tersebut menunjukan adanya perbedaan 

hasil belajar yang signifikan dalam kelas eksperimen yang telah diterapkan dalam 

pembelajaran kelas X jurusan administrasi perkantoran, ia juga berpendapat bahwa 

model pembelajaran Cooperative Script  juga merupakan model yang inovatif bagi 

pendidik untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

 

 

4.3.2 Keefektifan Model Think Pair Share dengan Media Peta Konsep pada 

Pembelajaran Menulis Teks Ulasan 

Model pembelajaran Think Pair Share yang merupakan model 

pembelajaran kooperatif dipadukan dengan media peta konsep yang diterapkan 

pada pembelajaran menulis teks ulasan menunjukan hasil yang signifikan. Model 

pembelajaran Think Pair Share mengajak peserta didik untuk berdiskusi secara 

berpasangan dan juga berdiskusi secara kelompok besar sehingga cocok diterapkan 

dalam pemeblajaran menulist teks ulasan. Peserta didik juga saling bertukar 

argumen dan menggali lebih jauh mengenai ulasan film yang telah disimak secara 

berpasangan kemudian hasil diskusi akan didiskusikan lagi dengan kelompok yang 

lebih besar. Selama proses diskusi berlangsung peserta didik saling memberikan 
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sudut pandang terkait dengan penilaian atau ulasan terhadap film pendek yang 

ditayangkan, sehingga hasil dari teks ulasan yang dihasilkan jauh lebih obyektif dan 

beragam karena peserta didik menulis teks ulasan tidak hanya dari sudut pandang 

mereka sendiri tetapi juga sudut pandang orang lain melalui diskusi secara 

berpasangan. Selain itu dalam berdiskusi peserta didik tidak akan keluar dari materi 

pembelajaran mengenai ulasan film pendek dikarenakan ketika bersidkusi peserta 

didik menggunakan media peta konsep yang berisi struktur dan isi dari masing-

masing struktur pada teks ulasan. 

Berdasarkan hasil pretes dan postest aspek yang dinilai yaitu ketrampilan 

menulis teks ulsan peserta didik, terdapat hasil peningkatan rata-rata nilai peserta 

didik dalam menulis teks ulasan menggunakan model Think Pair Share dengan 

media peta konsep. Nilai rata-rata hasil pretest (sebelum diberikan perlakuan 

menggunakan model Think Pair Share dengan media peta konsep) adalah 62,63. 

Setelah diberikan perlakuan menggunakan model Think Pair Share dengan media 

peta konsep menjadi 79,13. Sehingga dapat disimpulkan Think Pair Share dengan 

media peta konsep dapat meningkatkan hasil pembelajaran menulis teks ulasan. 

Meskipun ada peningkatan yang signifikan pada hasil pembelajaran peserta 

didik dari Pretset ke Postest namun masih ada beberapa peserta didik yang belum 

tuntas. Kriteria ketuntasan dalam pembelajaran menulis teks ulasan ini adalah 75. 

Peserta didik dapat dinyatakan tuntas apabila teks ulasan yang dihasilkan sesuai 

dengan struktur dan kebahasaan. Berdasarkan data distribusi nilai pada Postest, 

nilai yang masih dibawah kriteria ketuntasan mininal yaitu 3,1% dari keseluruhan 

jumlah peserta didik pada kelas eksperimen 2. 

Penelitian yang relevan mengenai model Think Pair Share dapat meningkatkan 

hasil pembelajaran adalah penelitian Didimus Tanah Boleng (2014) “Pengaruh 

Model Pembelajaran Cooperative Script dan Think- Pair-Share terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis, Sikap Sosial, dan Hasil Belajar Kognitif Biologi 

Siswa SMA Multietnis”. Penelitian eksperimen dilakukan di kelas XI IPA SMA 

Multietnis dengan sampel sebanyak 132 orang peserta didik terbagi dalam enam 
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kelas yang homogen berdasarkan etnis dan nilai ujian nasional SMP peserta didik 

ketika mendaftar. Hasil analisis data dengan menggunakan Analisis Kovarian pada 

taraf signikansi 5% (p<0,05) menunjukkan bahwa model pembelajaran secara 

signifikan berpengaruh terhadap sikap sosial dan meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis, dan hasil belajar kognitif. 

 

4.3.3 Perbedaan Kefektifan Penggunaan Model Cooperative Script dengan 

Media Peta Konsep dan Model Think Pair Share dengan Media Peta Konsep 

dalam Pembelajaran Menulis Teks Ulasan 

Setelah diketahui keefektifan masing-masing model yang diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks ulasan, pembahasan selanjutnya adalah perbedaan dari 

kedua model yang diterapkan. Model Cooperative Script dengan media peta konsep 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks ulasan pada kelas eksperimen 1 dan 

Model Think Pair Share dengan media peta konsep diterapkan dalam pembelajaran 

menulis teks ulasan pada kelas eksperimen 2. Pemberian perlakuan kedua model 

yang berbeda tentu akan memiliki hasil yang berbeda pula. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengolahan data yang dilakukan dapat diketahui perbedaan 

penerapan . Model Cooperative Script dengan media peta konsep  dan model Think 

Pair Share dengan media peta konsep  yang diterpakan dalam pembelajaran 

menulis teks ulasan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.17 Perbedaan Hasil Penelitian Model Cooperative Script Dengan 

Media Peta Konsep  Dan Model Think Pair Share Dengan Media Peta Konsep   

No. Kelas 
Nilai  Rata-Rata Peningkatan % Peningkatan 

Pretest Postest Pretest-Postest Pretest-Postest 

1. Eksperimen 1 61,81 77,42 15,61 15,61% 

2. Eksperimen 2 62,63 79,13 16.5 16,5% 
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Tabel tersebut menunjukan hasil rata-rata kelas eksperimen 1 sebesar 77,42 

dengan prosentase kenaikan 15,61%, sedangkan kelas eksperimen 2 dengan rata-

rata 79,19 dengan prosentase kenaikan 16,63%. Hal tersebut menunjukan kelas 

eksperimen 2 jauh lebih efektif dibandingkan dengan kelas eksperimen 1 dengan 

prosentase kenaikan dari pretes ke postes sebesar 16,5% jauh lebih besar dibanding 

dengan kelas eksperimen 1. Selisih prosentase kenaikan kelas ekperimen 1 dan 

kelas ekperimen 2 adalah 0,89%. 

Berdasarkan hal tersebut makan peneliti menyimpulkan bahwa model Think 

Pair Share dengan media peta konsep jauh lebih efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks ulasan hal tersebut dapat dikarenakan pada model 

pembelajaran Thnik Pair Share kesempatan bagi peserta didik untuk berdiskusi 

jauh lebih luas. Jika dibandingkan dengan model Cooperative Script, di mana 

kesempatan untuk berdiskusi terbatas hanya dengan pasangan saja. Padahal diskusi 

dalam pembelajaran menulis diperlukan agar peserta didik jauh lebih mudah 

menuliskan opini mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Model Cooperative Script dengan media peta konsep efektif diterapkan 

dalam pembelajaran menulis teks ulasan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil uji t, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila hasil dari uji t 

kurang dari nilai signifikasi/probabilitas (sig.) yang telah ditentukan yaitu 

0,05 (p<0,05). Sesuai dengan hasil yang diperoleh nilai 

signifikasi/probabilitas dari uji t menggunakan SPSS 24 adalah 0,000. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan 

menggunakan model Cooperative Script berbantuan media Peta Konsep 

pada kelas eksperimen 1 dinyatakan efektif karena nilai signifikasi kurang 

dari 0,05 (0,000<0,05). Selain menggunakan SPSS 24, juga dilakukan 

pengujian dengan t hitung dan t tabel (analisis regresi) dengan hasil 2,45 < 

12,472 = Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 

pembelajaran menulis teks ulasan setelah mendapat perlakuan 

menggunakan model Cooperative Script berbantuan media Peta Konsep 

mengalami peningkatan dari pretest ke postest. Hal tersebut dapat terlihat 

dari analisis regresi di mana Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 

terdapat perubahan dalam pembelajaran tersebut. 

 

2. Model Think Pair Share dengan media peta konsep efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks ulasan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji 

t, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila hasil dari uji t kurang dari 

nilai signifikasi/probabilitas (sig.) yang telah ditentukan yaitu 0,05 

(p<0,05). Sesuai dengan hasil yang diperoleh nilai signifikasi/probabilitas 
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dari uji t menggunakan SPSS 24 adalah 0,000. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan 

model Think Pair Share berbantuan media Peta Konsep pada kelas 

eksperimen 2 dinyatakan efektif karena nilai signifikasi kurang dari 0,05 

(0,000<0,05). Selain menggunakan SPSS 24, juga dilakukan pengujian 

dengan t hitung dan t tabel (analisis regresi) dengan hasil 2,040 < 11,34 = 

Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan pembelajaran 

menulis teks ulasan setelah mendapat perlakuan menggunakan model Think 

Pair Share berbantuan media Peta Konsep mengalami peningkatan dari 

pretest ke postest. Hal tersebut dapat terlihat dari analisis regresi di mana 

Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat perubahan dalam 

pembelajaran tersebut 

 

3. Pembelajaran menulis teks ulasan lebih efektif menggunakan model Think 

Pair Share dengan media peta konsep dibandingkan dengan menggunakan 

model Cooperative Script dengan media peta konsep. Hat tersebut 

dibuktikan dengan uji perbedaan dua rata-rata, kriteria pengujian pada 

postest kelas eksperimen 1 (menggunakan model Cooperative Script 

dengan media peta konsep) dan kelas eksperimen 2 (menggunakan model 

Think Pair Share dengan media peta konsep) yang telah diberi perlakuan 

dilakukan dengan menggunakan independent sample t test. Jika nilai 

signifikasi (sig-2 tailed) pada tabel independent sample t test > 0,05 maka 

Hₐ diterima dan Hₒ ditolak, sedangkan jika nilai signifikasi (sig-2 tailed) 

pada tabel independen sample t test ≤ 0,05 maka Hₐ ditolak dan Hₒ diterima. 

Hasil yang diperoleh adalah , signifikasi hasil nilai postest kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 adalah 0,073, dapat dilihat dari hasil sig (2-tailed) 

0,073 > 0,05 yang berarti maka Hₐ diterima dan Hₒ ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model Think 

Pair Share dengan media peta konsep lebih efektif dibandingkan 

pembelajaran menulis teks ulasan menggunakan model Cooperative Script 

dengan media peta konsep  
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran 

berikut. 

1. Pendidik perlu memilih dan menggunakan model pembelajaran yang lebih 

kreatif dan inovatif agar pembelajaran menulis teks ulasan mampu dipahami 

oleh peserta didik. Salah satu model yang efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks ulasan adalah model Cooperative Script dengan 

media peta konsep dan model Think Pair Share dengan media peta konsep. 

2. Peneliti dalam bidang pendidikan bahasa indonesia dapat menggunakan 

model dan media lain yang cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis 

teks ulasan yang memungkinkan peserta didik dapat bertukar pendapat dan 

mengulas sebuah karya sastra tidak hanya dari satu sudut pandang saja. 
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Lampiran 1. RPP Kelas Ekperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 30 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : VIII 

Materi Pokok  : Teks Ulasan 

Alokasi Waktu : 4JP (4 X 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  : Menunjukkan  perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong) santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3  : Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 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 (mengunakan, 

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 (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetemsi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.12 Menelaah struktur dan kebahasaan 

teks ulasan (film, cerpen, puisi, novel, dan 

karya seni daerah) yang diperdengarkan 

dan dibaca. 

3.12.1 Menganalisis struktur berupa 

orientasi, tafsir, evaluasi, dan 

rangkuman dalam teks ulasan 

dengan cermat. 
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3.12.2 Menelaah hubungan antar struktur 

dalam teks ulasan dengan cermat. 

3.12.3 Menganalisis ciri kebahasaan dalam 

teks ulasan dengan cermat. 

4.12 Menyajikan tanggapan tentang 

kualitas karya (film, cerpen, puisi, novel, 

karya seni daerah, dll.) dalam bentuk teks 

ulasan secara lisan dan tulis dengan 

memperhatikan struktur, unsur 

kebahasaan, atau aspek lisan. 

4.12.1 Mencatat pokok-pokok (sinopsis 

cerita, keunikan, kelebihan, dan 

kekurangan) film yang disajikan. 

4.12.2 Membuat kerangka berupa orientasi, 

tafsir, evaluasi, dan rangkuman dalam 

teks ulasan dengan percaya diri. 

4.12.3 Mengembangkan kerangka teks 

ulasan menjadi teks ulasan secara utuh 

dengan memperhatikan struktur, 

kebahasaan, atau aspek lisan dengan 

percaya diri 

4.12.4 Menyunting hasil teks ulasan 

dengan percaya diri 

4.12.5 Menyajikan teks ulasan secara lisan 

dengan percaya diri 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Peserta didik dapat menganalisis struktur berupa orientasi, tafsir, evaluasi, dan 

rangkuman dalam teks ulasan dengan cermat 

2. .Peserta didik dapat menelaah hubungan antar struktur dalam teks ulasan dengan 

cermat. 

3. Peserta didik dapat menganalisis ciri kebahasaan dalam teks ulasan dengan cermat. 

 

Pertemuan II 

1. Peserta didik dapat mencatat pokok-pokok (sinopsis cerita, keunikan, kelebihan, dan 

kekurangan) film yang disajikan. 
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2. Peserta didik dapat membuat kerangka berupa orientasi, tafsir, evaluasi, dan rangkuman 

dalam teks ulasan dengan percaya diri. 

3. Peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks ulasan menjadi teks ulasan secara 

utuh dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan dengan percaya diri. 

4. Peserta didik dapat menyunting hasil teks ulasan dengan percaya diri. 

5. Peserta didik dapat menyajikan teks ulasan secara lisan dengan percaya diri 

 

D. Materi Pokok 

Pertemuan I 

1. Struktur Teks Ulasan. 

2. Kebahasaan Teks Ulasan. 

 

Pertemuan II 

1. Cara membuat kerangka teks ulasan 

2. Cara menyajikan tanggapan dalam bentuk teks ulasan. 

3. Cara menyuting teks ulasan 

 

E. Model Pembelajaran 

Pendekatan : Kooperatif 

Model  : Cooperative Script 

Metode : Diskusi,Latihan (Drill), Inquiri. 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Alat : LCD, Laptop. 

2. Media : Film pendek, salindia, contoh teks ulasan, Peta Konsep. 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Bahasa 

Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan, Balitbang Kemdikbud. 

2. Internet. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I (2x40 menit) 

Tahap Langkah-langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Metode/Teknik 

1.  Pendahuluan 1.   Peserta didik merespon salam dan mensyukuri 

anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 

2.   Pendidik  mengulas sedikir terkait materi 

sebelumnya. 

3. Pendidik mengaitkan materi yang akan dibahas 

dengan materi sebelumnya.  

4.  Peserta didik menerima informasi terkait materi 

dan tujuan pembelajaran serta kegiatan yang akan 

dipelajari dalam struktur dan kaidah kebahasaan teks 

ulasan. 

10 

menit 

 

2.    Inti Fase 1 

a.   1. Peserta didik berpasangan dan mengamati contoh 

teks ulasan. (Mengamati) 

2.  2. Peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai 

struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan. (menanya) 

3. Peserta didik meringkas contoh teks ulasan 

berdasarkan struktur (orientasi, tafsir, evaluasi, 

rangkuman) serta mendata ciri kebahasaan yang 

muncul dalam teks ulasan 

Fase 2 

4. Peserta didik menetapkan siapa yang pertama 

berperan sebagai pembicara dan siapada yang 

berperan sebagai pendengar. Sesuai kesepakatan, 

60 

menit 

 

Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

Inquiri 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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Pembicara membacakan ringkasannnya selengkap 

mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok 

kedalam ringkasannya.  Begitu sebaliknya. 

Kemudian beberapa kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi mereka (Mengumpulkan data) 

3.    Fase 3 

6. Peserta didik secara berkelompok menelaah 

hubungan antar struktur  serta ciri kebahasaan yang 

muncul dalam teks ulasan (Mengasosiasikan data) 

7. Peserta didik mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. (Mengomunikasikan) 

Fase 4 

8. Peserta didik dan pendidik menyimpulkan terkait 

dengan struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan. 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

3.      Penutup 1. Memberi penghargaan kepada  satu kelompok 

yang berhasil menjadi kelompok yang teraktif dan 

mampu bekerja sama secara tim. 

2. Pendidik memberikan refleksi berupa evaluasi dan 

penguatan terhadap    pembelajaran yang telah 

berlangsung 

3. Pendidik memberikan tugas rumah pada peserta 

didik yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan 

pada teks ulasan. 

4. Pendidik menjelaskan rencana pembelajaran 

berikutnya. 

10 

menit 

 

 

Pertemuan II (2x40 menit) 

Tahap Langkah-langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Metode/ 
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Teknik 

1.  Pendahuluan 1.  Peserta didik merespon salam dan mensyukuri 

anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 

2.  Pendidik  mengulas sedikir terkait materi sebelumnya. 

3. Pendidik mengaitkan materi yang akan dibahas dengan 

materi sebelumnya. 

4.  Peserta didik menerima informasi terkait materi dan 

tujuan pembelajaran serta kegiatan yang akan dipelajari 

dalam menyajikan gagasan dalam bentuk teks ulasan. 

10 menit  

2.    Inti Fase 1 

a.   1. Peserta didik berpasangan dan mengamati contoh teks 

ulasan. (Mengamati) 

2.  2. Peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai cara 

menyajikan gagasan dalam bentuk teks ulasan. (menanya) 

3. Peserta didik menerima lembar berisi peta konsep 

tentang struktur menulis teks ulasan sebagai acuan dalam 

berdiskusi dan menyimak. 

4. Peserta didik menyimak Film pendek dan mencatat hal-

hal terkait dengan penilaian terhadap film tersebut. 

Fase 2 

5. Peserta didik menetapkan siapa yang pertama berperan 

sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai 

pendengar. Sesuai kesepakatan, Pembicara membacakan 

ringkasannnya selengkap mungkin, dengan memasukkan 

ide-ide pokok kedalam ringkasannya.  Begitu sebaliknya. 

(Mengumpulkan data) 

3.    Fase 3 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

Jawab 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Diskusi 
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7. Secara individu peserta didik menyajikan gagasan 

dalam bentuk teks ulasan film pendek yang telah disimak 

sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan sesuai 

dengan hasil diskusi dan lembar peta konsep yang telah 

diberikan. (Mengasosiasikan data) 

7. Peserta didik saling bertukar dan mengamati hasil 

pekerjaan mereka dengan pasangannya kemudian saling 

menilai. Beberapa peserta didik mempresentasikan di 

depan kelas. (Mengomunikasikan) 

Fase 4 

8. Peserta didik dan pendidik menyimpulkan terkait 

dengan cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks 

ulasan. 

3.      Penutup 1. Pendidik memberikan refleksi berupa evaluasi dan 

penguatan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung 

 2. Pendidik memberikan tugas rumah pada peserta didik 

yaitu menyajikan gagasan dalam bentuk teks ulasan dalam 

karya sastra berbentuk novel. 

3. Pendidik menjelaskan rencana pembelajaran 

berikutnya. 

10 menit  

 

 

 

J. Penilaian 

1.       Kompetensi keagamaan dan sosial 

a.          Teknik penilaian  : observasi/ pengamatan 

b.         Bentuk                : Penilaian antar teman sejawat. 

c.          Instrumen            : lembar penilaian sikap. (terlampir) 

 

2.       Kompetensi Pengetahuan (Pertemuan I) 
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a.          Teknik penilaian  : tes tertulis 

b.         Bentuk Penilaian  : Penugasan kelompok. 

c.          Instrumen penilaian :  lembar kerja. (terlampir) 

 

 

3.       Kompetensi keterampilan  (Pertemuan II) 

a.       Teknik penilaian   : tes penugasan 

b.      Bentuk                 : tugas tertulis. 

c.       Instrumen penilaian  : lembar kerja. 

 

 

Semarang, 26 Juni 2019 

Guru Pendamping Penelitian Peneliti 

 

 

 

 

 

Mardiyah, S. Pd. 

NIP. 196301091984032000 

 

 

 

 

 

Delia Pangesti 

NIM. 2101416063 

Mengetahui, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 30 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : VIII 

Materi Pokok  : Teks Ulasan 

Alokasi Waktu : 4JP (4 X 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  : Menunjukkan  perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong) santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3  : Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) 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 (mengunakan, 

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 (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetemsi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.12 Menelaah struktur dan kebahasaan 

teks ulasan (film, cerpen, puisi, novel, dan 

karya seni daerah) yang diperdengarkan 

dan dibaca. 

3.12.1 Menganalisis struktur berupa 

orientasi, tafsir, evaluasi, dan 

rangkuman dalam teks ulasan 

dengan cermat. 

3.12.2 Menelaah hubungan antar struktur 

dalam teks ulasan dengan cermat. 
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3.12.3 Menganalisis ciri kebahasaan dalam 

teks ulasan dengan cermat. 

4.12 Menyajikan tanggapan tentang 

kualitas karya (film, cerpen, puisi, novel, 

karya seni daerah, dll.) dalam bentuk teks 

ulasan secara lisan dan tulis dengan 

memperhatikan struktur, unsur 

kebahasaan, atau aspek lisan. 

4.12.1 Mencatat pokok-pokok (sinopsis 

cerita, keunikan, kelebihan, dan 

kekurangan) film yang disajikan. 

4.12.2 Membuat kerangka berupa orientasi, 

tafsir, evaluasi, dan rangkuman dalam 

teks ulasan dengan percaya diri. 

4.12.3 Mengembangkan kerangka teks 

ulasan menjadi teks ulasan secara utuh 

dengan memperhatikan struktur, 

kebahasaan, atau aspek lisan dengan 

percaya diri 

4.12.4 Menyunting hasil teks ulasan 

dengan percaya diri 

4.12.5 Menyajikan teks ulasan secara lisan 

dengan percaya diri 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

4. Peserta didik dapat menganalisis struktur berupa orientasi, tafsir, evaluasi, dan 

rangkuman dalam teks ulasan dengan cermat 

5. .Peserta didik dapat menelaah hubungan antar struktur dalam teks ulasan dengan 

cermat. 

6. Peserta didik dapat menganalisis ciri kebahasaan dalam teks ulasan dengan cermat. 

 

Pertemuan II 

6. Peserta didik dapat mencatat pokok-pokok (sinopsis cerita, keunikan, kelebihan, dan 

kekurangan) film yang disajikan. 

7. Peserta didik dapat membuat kerangka berupa orientasi, tafsir, evaluasi, dan rangkuman 

dalam teks ulasan dengan percaya diri. 



 

94 
 

8. Peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks ulasan menjadi teks ulasan secara 

utuh dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan dengan percaya diri. 

9. Peserta didik dapat menyunting hasil teks ulasan dengan percaya diri. 

10. Peserta didik dapat menyajikan teks ulasan secara lisan dengan percaya diri 

 

D. Materi Pokok 

Pertemuan I 

1. Struktur Teks Ulasan. 

2. Kebahasaan Teks Ulasan. 

 

Pertemuan II 

1. Cara membuat kerangka teks ulasan 

2. Cara menyajikan tanggapan dalam bentuk teks ulasan. 

3. Cara menyuting teks ulasan 

 

E. Model Pembelajaran 

Pendekatan : Kooperatif 

Model  : Think Pair Share 

Metode : Diskusi,Latihan (Drill), Inquiri. 

 

F. Media Pembelajaran 

Alat : LCD, Laptop. 

Media : Film pendek, salindia, contoh teks ulasan, Peta Konsep. 

 

G. Sumber Belajar 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Bahasa 

Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan, Balitbang Kemdikbud. 

2. Internet. 
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H. Langkah-langkah Pembelajaran 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I (2x40 menit) 

Tahap Langkah-langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Metode/Teknik 

1.  Pendahuluan 1.   Peserta didik merespon salam dan mensyukuri 

anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 

2.   Pendidik  mengulas sedikir terkait materi 

sebelumnya. 

3. Pendidik mengaitkan materi yang akan dibahas 

dengan materi sebelumnya.  

4.  Peserta didik menerima informasi terkait materi 

dan tujuan pembelajaran serta kegiatan yang akan 

dipelajari dalam struktur dan kaidah kebahasaan teks 

ulasan. 

10 

menit 

 

2.    Inti Think 

a.   1. Peserta didik mengamati contoh teks ulasan. 

(Mengamati) 

2.  2. Peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai 

struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan. (menanya) 

Pair 

3. Peserta didik berkelompok secara berpasangan. 

4. Peserta didik berdiskusi mengenai struktur 

(orientasi, tafsir, evaluasi, rangkuman), hubungan 

antar struktur, serta mendata ciri kebahasaan yang 

muncul dalam teks ulasan. (Mengumpulkan data) 

5. Peserta didik secara berkelompok menelaah 

hubungan antar struktur  serta ciri kebahasaan yang 

muncul dalam teks ulasan (Mengasosiasikan data) 

60 

menit 

 

Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

Inquiri 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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Share 

6. Peserta didik menukar hasil pekerjaannya dengan 

kelompok lain untuk saling menilai. 

(Mengomunikasikan) 

Penghargaan 

7. Memberi penghargaan kepada  satu kelompok 

yang berhasil menjadi kelompok yang teraktif dan 

mampu bekerja sama secara tim 

8. Peserta didik dan pendidik menyimpulkan terkait 

dengan struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan. 

 

 

 

 

Diskusi 

3.      Penutup 1. Pendidik memberikan refleksi berupa evaluasi dan 

penguatan terhadap    pembelajaran yang telah 

berlangsung 

2. Pendidik memberikan tugas rumah pada peserta 

didik yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan 

pada teks ulasan. 

3. Pendidik menjelaskan rencana pembelajaran 

berikutnya. 

10 

menit 

 

 

Pertemuan II (2x40 menit) 

Tahap Langkah-langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Metode/ 

Teknik 

1.  Pendahuluan 1.  Peserta didik merespon salam dan mensyukuri 

anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 

2.  Pendidik  mengulas sedikir terkait materi 

sebelumnya. 

3. Pendidik mengaitkan materi yang akan dibahas 

dengan materi sebelumnya. 

10 menit  
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4.  Peserta didik menerima informasi terkait materi 

dan tujuan pembelajaran serta kegiatan yang akan 

dipelajari dalam menyajikan gagasan dalam bentuk 

teks ulasan. 

2.    Inti Think 

a.   1. Peserta didik berpasangan dan mengamati contoh 

teks ulasan. (Mengamati) 

2.  2. Peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai 

cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks ulasan 

dengan cara diberikan lembar peta konsep sebagai 

acuan dalam berdiskusi dan menulis teks ulasan. 

(menanya) 

3. Peserta didik menyimak Film pendek dan mencatat 

hal-hal terkait dengan penilaian terhadap film tersebut. 

Pair 

4. Peserta didik berdiskusi secara berpasangan 

mengenai cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks 

ulasan sesuai dengan stuktur dan ciri kebahasaannya. 

(Mengumpulkan data) 

Share 

5. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok besar  

mengenai cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks 

ulasan sesuai dengan stuktur dan ciri kebahasaannya. 

6. Secara individu peserta didik menyajikan gagasan 

dalam bentuk teks ulasan film pendek yang telah 

disimak sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan 

berdasarkan hasil diskusi dan lembar peta konsep. 

(Mengasosiasikan data) 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

Jawab 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Diskusi 
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7. Peserta didik saling bertukar dan mengamati hasil 

pekerjaan mereka dengan pasangannya kemudian 

saling menilai. Beberapa peserta didik 

mempresentasikan di depan kelas. 

(Mengomunikasikan) 

Penghargaan 

7. Memberi penghargaan kepada  satu kelompok yang 

berhasil menjadi kelompok yang teraktif dan mampu 

bekerja sama secara tim 

8. Peserta didik dan pendidik menyimpulkan terkait 

dengan cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks 

ulasan. 

3.      Penutup 1. Pendidik memberikan refleksi berupa evaluasi dan 

penguatan terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung 

 2. Pendidik memberikan tugas rumah pada peserta 

didik yaitu menyajikan gagasan dalam bentuk teks 

ulasan dalam karya sastra berbentuk novel. 

3. Pendidik menjelaskan rencana pembelajaran 

berikutnya. 

10 menit  

 

 

 

J. Penilaian 

1.       Kompetensi keagamaan dan sosial 

a.          Teknik penilaian  : observasi/ pengamatan 

b.         Bentuk                : Penilaian antar teman sejawat. 

c.          Instrumen            : lembar penilaian sikap. (terlampir) 
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2.       Kompetensi Pengetahuan (Pertemuan I) 

a.          Teknik penilaian  : tes tertulis 

b.         Bentuk Penilaian  : Penugasan kelompok. 

c.          Instrumen penilaian :  lembar kerja. (terlampir) 

 

 

 

3.       Kompetensi keterampilan  (Pertemuan II) 

a.       Teknik penilaian   : tes penugasan 

b.      Bentuk                 : tugas tertulis. 

c.       Instrumen penilaian  : lembar kerja. 

 

 

Semarang, 26 Juni 2019 

Guru Pendamping Penelitian Peneliti 

 

 

 

 

 

Mardiyah, S. Pd. 

NIP. 196301091984032000 

 

 

 

 

 

Delia Pangesti 

NIM. 2101416063 

Mengetahui, 
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Lampiran RPP 

A. Struktur Teks Ulasan 

Ada 4 hal yang menyusun sebuah teks ulasan sehingga teks tersebut menjadi utuh. Berikut 

ini struktur teks ulasan: 

1. Orientasi 

Berisi pengenalan tentang gambaran umum mengenai sebuah karya (drama dan film) yang 

akan di review atau ulas. Sehingga membuat pembaca mengetahui mengenai apa yang akan di-

ulas. 

2. Tafsiran 

Berisi gambaran detail mengenai sebuah karya (film dan drama) yang di-ulas, contohnya: 

kualitas,keunikan, keunggulan, bagian karya, dan lainnya. 

3. Evaluasi 

Berisi pandangan dari pengulas terhadap hasil karya yang di-ulas. Dilakukan setelah 

melakukan tafsiran, sehingga pengulas bisa memberi bagian yang mempunyai nilai dan bagian 

yang kurang. 

4. Rangkuman 

Berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya (drama dan film). Pengulas biasanya 

memberikan komentar apakah film atau drama yang baru saja di-ulas berkualitas atau tidak. 

Pehatikan contoh teks ulasan berikut! 

Ulasan Novel “Menemuimu dalam Doa” Karya Hamida Surya 

Novel karya Hamida Surya berjudul “Menemuimu Dalam Do'a”. Indah merupakan 

tokoh utama dalam novel. Dalam novel ini diiceritakan bahwa Indah ingin ingat mantan 

kekasihnya. Tiada hari tanpa selalu terbayang, kenangan manis berbagai kesibukan hingga 

perjuangan untuk lelaki lain. Namun, hasilnya nihil. 

Indah merupakan seorang gadis cantik yang sudah berumur 19 tahun. Ia hidup di dalam 

keluarga yang tercukupi. Dalam pembicaraan tentang kehidupan sehari-hari, Indah terlihat 

seperti gadis yang diterbitkan. 
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Namun, semenjak bertemu dengan Galih, Indah mulai berubah. Mulai mereka kenal 

melalui dunia maya. Perkenalan yang tak sengaja membuka kisah baru dalam kehidupan 

Indah. Terlebih lagi, Galih ternyata sepupu sahabat Indah. 

Persetujuan yang terjalin ini menyampaikan hubungan mereka yang dinamakan 

pacaran. Namun, nyatanya nasib baik berpihak kepada mereka. Hubungan itu akhirnya 

harus kandas ditengah jalan setelah disetujui terjalin. Setelah putusnya hubungan itu, 

semakin hari mereka semakin menjauh. Dan mulailah memecahkan masalah masing-

masing seperti masing-masing seperti pertama kali sebelum saling kenal. 

Indah disibukkan dengan berbagai kegiatan akademiknya. Sementara Galih juga 

disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Empat tahun kemudian, mereka saling 

menyapa kembali melalui dunia maya, seperti pertama kali mereka berkenalan. 

Hingga pada akhirnya, hubungan antara akhirnya kembali terjalin. Berjalan selama dua 

tahun, indah memutuskan untuk pergi karena Galih tak lagi mau mendengar apa yang baik 

untuknya. Kepergian Indah bukan karena cinta di dalam jiwanya tidak ada lagi. Namun, ia 

juga harus tetap miliknya sendiri. Hingga saat ini, cinta Indah tetap ada di hati Indah dan ia 

selalu memberikan Galih di dalam doanya. 

Novel “Menemuimu Dalam Do'a” karya Hamida Surya merupakan novel yang sesuai 

dengan kehidupan remaja pada saat ini. Bahasa yang digunakan sangat ringan dan mudah 

dimengerti. Setiap manusia yang mengalami jatuh cinta, Seakan-akan dia masuk ke cerita 

dalam novel ini. Dua pilihan yang sangat berat dalam satu cinta yaitu satu lagi atau terus 

mendoakan. Sampai akhirnya lebih memilih merelakan apa yang direncakan Tuhan. 

Novel "Menemuimu Dalam Doa" ini bahasan pada konfliknya sangat memberatkan 

yang terjadi di dalam pikiran dan hati. Alur antara otak dah hati memang sudah biasa jika 

tak tercapai. Dalam novel ini, kejadian-kejadian yang nampak seperti nyata dalam 

kehidupan remaja dihadirkan, sehingga terlihat lebih mengena. Yang menjadi kekurangan 

pada tampilan depan atau sampul pada novel yang disetujui kurang berwarna. Covernya 

terkesan mati dan tidak sesuai dengan isi bahasan. 
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Strukt

ur 

Bukti Ciri Struktur Hubungan Antar 

Struktur 

Orient

asi 

Paragraf 1 1. Tedapat identitas novel 

2. Berisi gambaran umum 

tentang novel yang diulas. 

Orientasi 

digunakan 

sebagai 

perkenalan atau 

gmabaran umum 

menganai novel 

yang akan 

diulas, kemudian 

dilanjutkan 

dengan sinopsis 

novel dalam 

tafsir yang 

nantinya 

digunakan 

sebagai 

pertimbangan 

evaluasi 

mengenai 

kelebihan, 

kekurangan, 

serta keunikan 

novel, kemudian 

seluruh ulasan 

dirangkum 

dalam 

rangkuman yang 

menunjukan 

kualitas novel 

secara 

keseluruhan. 

Tafsira

n 

Paragraf 2-4 Berisi sinopsis cerita mulai dari 

perkenalan cerita, konflik, hingga 

akhir cerita diceritakan secara 

runtut. 

Evalua

si 

Paragraf 5 1. Tedapat keunikan novel 

2. Kekurangan novel 

3. Kelebihan novel 

Rangk

uman 

Paragraf 6 1. Berisi penengasan ulang 

dari orientasi, tafsir, dan 

evaluasi. 

2. Berisi penilaian terhadap 

novel secara keseluruhan. 
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B. Kaidah Kebahasaan Teks Ulasan 

Berikut ini kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks ulasan: 

6. Terdapat opini penulis 

7. Menggunakan kalimat persuasif (kalimat yang mempengaruhi pembaca) 

8. Menggunakan konjungsi subordinatif. (Namun, tetapi, walaupun) 

 

Perhatikan teks ulasan sebelumnya! 

Ciri Kebahasaan Bukti 

Menampilkan opini penulis Novel “Menemuimu Dalam Do'a” 

karya Hamida Surya merupakan novel yang 

sesuai dengan kehidupan remaja pada saat ini. 

Bahasa yang digunakan sangat ringan dan 

mudah dimengerti. Setiap manusia yang 

mengalami jatuh cinta, Seakan-akan dia masuk 

ke cerita dalam novel ini. Dua pilihan yang 

sangat berat dalam satu cinta yaitu satu lagi 

atau terus mendoakan. Sampai akhirnya lebih 

memilih merelakan apa yang direncakan 

Tuhan. 

Menggunakan kalimat persuasif Dalam novel ini, kejadian-kejadian yang 

nampak seperti nyata dalam kehidupan remaja 

dihadirkan, sehingga terlihat lebih mengena. 

Menggunakan konjungsi subordinatif 1. Namun, ia juga harus tetap miliknya 

sendiri. 

 

C. Cara Menyajikan Gagasan dalam bentuk Teks Ulasan 

1. Membaca atau menyimak keseluruhan dari karya yang ingin diulas. 

2. Mencatat hal-hal yang akan diulas seperti kekurangan dan kelebihan karya serta 

sinopsis cerita jika ada. 
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3. Menyusun teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 

4. Menyunting teks. 
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Lampiran Penilaian Pertemuan I 

LEMBAR KERJA SISWA 1 (PENGETAHUAN) 

Kelompok : 

Anggota : 1. 

    2. 

Kelas  : VIII 

Mata Pelajaran: Bahasa Indonesia 

 

1. Tentukan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan “Tenggelamnya Kapal 

Van Der Wijk”! 

Tenggelamnya Kapal Van Der Dijk 

Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk atau disingkat TKVDW merupakan 

adaptasi dari roman karya Buya Hamka yang kemudian difilmkan. Film ini dibintangi oleh 

beberapa artis berbakat seperti Herjunot Ali, Pevita Pearce, dan juga Reza Rahadian. Film 

ini rencananya akan rilis pada tanggal 19 Desember 2013 dan bisa langsung Anda tonton 

di bioskop-bioskop kesaangan Anda. Film yang disutradarai oleh Sunil Soraya ini sukses 

menjadi film yang cukup laris pada tahun 2013. 

Dikisahkan, tahun 1930 Zainudin yang diperankan oleh Herjunot Ali berlayar dari 

tanah kelahirannya Makassar menuju ke Batipuh, Padang Panjang yang tidak lain adalah 

tempat kelahiran ayahnya. Ia bertemu dengan Hayati (Pevita Pearce) yang menjadi bunga 

persukuan di Minagnkabau. Zainuddin jatuh hati kepada Hayati dan kemudian memberikan 

kata-kata yang bisa membuat wanita terbawa dalam setiap kata yang dirangkai oleh 

Zainuddin. 

Setelah melihat alur romantisme dari film ini, selanjutnya penonton akan mulai 

diperlihatkan konflik-konflik yang mulai muncul, seperti ketika hubungan antara 

Zainuddin dan Hayati tidak disetujui oleh para ninik-mamak dan juga tetua suku karena 

dirasa Zainuddin masih belum mapan dan tidak memiliki darah Minang. 

Sebelum Zainuddin meninggalkan Batipuh, keduanya menuliskan sebuah ikrar setia 

akan menjalani hidup bersama suatu saat nanti. Tetapi kenyataan kembali datang pada 

Zainuddin ketika dalam sebuah pertunjukkan opera, ia bertemu dengan Hayati yang saat 

itu bersama dengan suaminya yaitu Aziz. Kisah cinta keduanya kini mengalami masa yang 

paling berat. 
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Film yang berdurasi 2,5 jam lebih ini memperlihatkan artistik dan properti ala tahun 

1930-an. Namun kurang begitu meyakinkan kalau peristiwa itu terjadi pada tahun tersebut. 

Hal yang paling terasa adalah alur cerita yang terkesan lampat dan ada beberapa bagian 

yang tida kbegitu menarik sama sekali, seperti terlihat pada adegan ketika tokoh Zainuddin 

dan Hayati sedang surat menyurat. Akibatnya, konflik yang didapat kurang menarik, hanya 

sebagian saja yang naik, tapi kemudian menjadi datar. Penggunaan lagi Nidji pada 

backsound dirasa kurang pas untuk menyertai film ini, hal ini karena film ini bersetting 

pada tahun 1930-an sedangkan lagu tersebut terkesan modern. 

Special effect ketika kapal tenggelam dirasa biasa saja dan terkesan agak dipaksakan. 

Kita bisa melihat ketika kapal Titanic tenggelam, yaitu karena menabrak karang, berbeda 

dengan tenggelamnya kapal van der wijk ini yang tidak begitu jelas apa sebab 

tenggelamnya kapal tersebut. 

Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, film ini tetap menarik untuk 

ditonton. Penggunaan kata yang pas serta kostum yang apik dari Samuel Wattimena 

membuat film ini menjadi salah satu film terbaik tahun 2013 lalu. Penggunaan kalimat yang 

cenderung puitis membuat film ini menarik dan bisa Anda jadikan referrensi untuk ditonton 

bersama keluarga tercinta. 

 

Struktur Bukti Ciri Struktur Hubungan 

Antar 

Struktur 

Orientasi 

   

Tafsiran 
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Evaluasi 

  

Rangkuman 

  

 

 

 

 

Rambu Jawaban Soal Pengetahuan 

 

Struktur Bukti Ciri Struktur Hubungan 

Antar Struktur 

Orientasi 

Film Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijk atau 

disingkat TKVDW 

merupakan adaptasi dari 

roman karya Buya Hamka 

yang kemudian difilmkan. 

3. Tedapat 

identitas film 

(judul, 

sutradara, 

pemain, 

Orientasi 

digunakan 

sebagai 

perkenalan atau 

gmabaran 

umum 

Ciri Kebahasaan Bukti 
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Film ini dibintangi oleh 

beberapa artis berbakat 

seperti Herjunot Ali, Pevita 

Pearce, dan juga Reza 

Rahadian. Film ini 

rencananya akan rilis pada 

tanggal 19 Desember 2013 

dan bisa langsung Anda 

tonton di bioskop-bioskop 

kesaangan Anda. Film yang 

disutradarai oleh Sunil Soraya 

ini sukses menjadi film yang 

cukup laris pada tahun 2013. 

tanggal 

penayangan) 

4. Berisi 

gambaran 

umum tentang 

film yang 

diulas. 

menganai film 

yang akan 

diulas, 

kemudian 

dilanjutkan 

dengan sinopsis 

film dalam 

tafsir yang 

nantinya 

digunakan 

sebagai 

pertimbangan 

evaluasi 

mengenai 

kelebihan, 

kekurangan, 

serta keunikan 

film, kemudian 

seluruh ulasan 

dirangkum 

dalam 

rangkuman 

yang 

menunjukan 

kualitas film 

secara 

keseluruhan. 

Tafsiran 

Paragraf 2-4 Berisi sinopsis cerita 

mulai dari perkenalan 

cerita, konflik, hingga 

akhir cerita 

diceritakan secara 

runtut. 

Evaluasi 

Paragraf 5 dan 6 4. Tedapat 

keunikan film 

5. Kekurangan 

Film 

6. Kelebihan 

film 

Rangkuman 

Dengan 

mengesampingkan beberapa 

kekurangan tadi, film ini tetap 

menarik untuk ditonton. 

Penggunaan kata yang pas 

serta kostum yang apik dari 

Samuel Wattimena membuat 

film ini menjadi salah satu 

film terbaik tahun 2013 lalu. 

Penggunaan kalimat yang 

cenderung puitis membuat 

3. Berisi 

penengasan 

ulang dari 

orientasi, 

tafsir, dan 

evaluasi. 

4. Berisi 

penilaian 

terhadap 

film secara 

keseluruhan. 
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film ini menarik dan bisa 

Anda jadikan referrensi untuk 

ditonton bersama keluarga 

tercinta. 

 

 

Ciri Kebahasaan Bukti 

Menampilkan opini penulis Special effect ketika kapal tenggelam dirasa 

biasa saja dan terkesan agak dipaksakan. Kita 

bisa melihat ketika kapal Titanic tenggelam, 

yaitu karena menabrak karang, berbeda dengan 

tenggelamnya kapal van der wijk ini yang tidak 

begitu jelas apa sebab tenggelamnya kapal 

tersebut. 

Menggunakan kalimat persuasif film ini tetap menarik untuk ditonton. 

Penggunaan kata yang pas serta kostum yang 

apik dari Samuel Wattimena membuat film ini 

menjadi salah satu film terbaik tahun 2013 lalu. 

Penggunaan kalimat yang cenderung puitis 

membuat film ini menarik dan bisa Anda 

jadikan referrensi untuk ditonton bersama 

keluarga tercinta. 

 

Menggunakan konjungsi subordinatif 2. Namun kurang begitu meyakinkan 

kalau peristiwa itu terjadi pada tahun 

tersebut. 

3. Akibatnya, konflik yang didapat 

kurang menarik, hanya sebagian saja 

yang naik, tapi kemudian menjadi 

datar. 
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Pedoman Penskoran 

Jawaban  Skor Maksimal Penilaian Akhir 

Mampu menjelaskan struktur dan 

kebahasaan secara lengkap dan tepat 

5 

Jumlah skor x 10 

Mampu menjelaskan struktur dan 

kebahasaan kurang lengkap dan tepat 

4 

Mampu menjelaskan bagian struktur 

saja 

3 

Mampu menjelaskan bagian 

kebahasaan saja 

2 

Mampu menjelaskan struktur dan 

kebahasaan dalam teks ulasan tidak 

tepat. 

1 
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Lampiran Pertemuan II 

LEMBAR SOAL KETRAMPILAN 

 

Perhatikan instruksi berikut! 

1. Simaklah film pendek berjudul “Botol” 

2. Catatlah pokok-pokok film berupa sinopsis cerita, kelebihan, kekurangan, serta 

keunikan dari film tersebut. 

3. Buatlah kerangka teks ulasan yang terdiri dari orientasi, tafsir, evaluasi, dan 

rangkuman. 

4. Kembangkan kerangka tersebut menjadi teks ulasan secara utuh dengan memperhatikan 

struktur dan kebahasaan dari teks ulasan. 

5. Suntinglah pekerjaanmu dengan cara menukarnya dengan teman lain. 

 

  



 

112 
 

Lampiran Penilaian Pertemuan II 

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Pokok Bahasan : Teks Ulasan 

Kelas   : VIII 

 

 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator 

Soal 

Bentuk 

soal 

Jml. 

Soal 

Instru 

men 

1. 4.12 Menyajikan 

tanggapan tentang 

kualitas karya 

(film, cerpen, 

puisi, novel, 

karya seni daerah, 

dll.) dalam bentuk 

teks ulasan secara 

lisan dan tulis 

dengan 

memperhatikan 

struktur, unsur 

kebahasaan, atau 

aspek lisan. 

Teks 

Ulasan 

Peserta didik 

dapat 

menyajikan 

teks persuasi 

secara tulis 

Perbuatan   1 Lamp. 

 

1. Instrumen : 

6. Simaklah film pendek berjudul “Botol” 

7. Catatlah pokok-pok film berupa sinopsis cerita, kelebihan, kekurangan, 

serta keunikan dari film tersebut. 

8. Buatlah kerangka teks ulasan yang terdiri dari orientasi, tafsir, evaluasi, 

dan rangkuman. 

9. Kembangkan kerangka tersebut menjadi teks ulasan secara utuh dengan 

memperhatikan struktur dan kebahasaan dari teks ulasan. 
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10. Suntinglah pekerjaanmu dengan cara menukarnya dengan teman lain. 

 

2. Rubrik Penilaian :  

Pedoman Penskoran : 

No. Aspek Struktur yang Dinilai Skor 

1. Orientasi 

Peserta didik mampu membuat pengenalan mengenai 

gambaran umum film yang disajikan yang mencakup 

pencapaian masalah yang akan dibahas. 

 

Sangat Baik (menyebutkan judul, tokoh utama dalam film, 

pemain, dan sutradara) 
4 

Baik (menyebutkan judul, pemain, dan sutradara) 3 

Cukup (menyebutkan judul dan sutradara) 2 

Kurang ( hanya menyebutkan judul) 1 

2. Tafsir 

Peserta didik mampu menjelaskan sinopsis film 
 

Sangat baik (Menjelaskan sinopsis dengan runtut) 4 

Baik (Hanya menceritakan bagian pengenalan hingga 

konflik) 
3 

Cukup  (Hanya menceritakan bagian terjadinya konflik) 2 

Kurang (hanya menceritakan bagian akhir cerita) 1 

3. Evaluasi 

Peserta didik mampu mengemukakan pendapat dan 

menampilkan fakta penguat argumen. 

 

Sangat Baik (Menyebutkan keunikan, kelebihan, dan 

kekurangan film) 
4 

Baik (Menyebutkan kelebihan dan kekurangan film) 3 

Cukup (Hanya menyebutkan 

keunikan/kelebihan/kekurangan film) 
2 

4. Rangkuman 

Peserta didik mampu menegaskan kembali mengenai 

kualitas film yang diulas dengan sangat tepat. 
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Sangat baik (Menegaskan kembali 3 struktur teks ulasan 

yang telah dibuat) 
4 

Baik (Menegaskan kembali 2 struktur teks ulasan yang telah 

dibuat) 
3 

Cukup (Menegaskan kembali 1 struktur teks ulasan yang 

telah dibuat) 
2 

Skor Maksimal 16 

 

 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah:  

Nilai Akhir =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

(40)
× (100 %) =  …. 

 

No. Ciri kebahasaan yang dinilai Skor 

1 Paragraf  

 Mengandung kohesi dan koherensi 4 

 Mengandung kohesi/koherensi 2 

2. Diksi  

 Pemilihan diksi tepat dan sesuai 4 

 Pemilihin diksi hanya tepat/sesuai 2 

3. Kalimat  

 Tidak bersubjek ganda 4 

 Kehematan kata 4 

 Kelogisan kalimat 4 

4. Kesalahan tanda baca  

 Sangat baik (<5) 4 

 Baik (5-10) 3 

 Cukup (10-15) 2 

 Kurang (>15) 1 

  24 
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Lampiran 2. Media Peta Konsep
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Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik 

 

LEMBAR KERJA MENULIS TEKS ULASAN 

SMP NEGERI 30 SEMARANG 

 

Nama  : ............................................................................ 

Kelas  : VIII ..... 

Semester : Ganjil (1) 

Tanggal : ............................................................................ 

Jenis Tugas : Proyek Menulis Teks Ulasan 

 

Perhatikan instruksi berikut! 

1. Simaklah film pendek yang ditayangka oleh gurumu. 

2. Catatlah pokok-pokok film tersebut sesuai dengan struktur teks ulasan. 

3. Diskusikanlah hasil simakanmu dengan teman kelompok.  

4. Buatlah kerangka teks ulasan yang terdiri dari orientasi, tafsir, evaluasi, dan 

rangkuman secara individu. 

5. Kembangkan kerangka tersebut menjadi teks ulasan secara utuh dengan 

memperhatikan struktur dan kebahasaan dari teks ulasan. 

6. Suntinglah pekerjaanmu dengan cara menukarnya dengan teman lain. 
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Lampiran 4. Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen 1 

 

NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 1 

 

KODE NILAI 

A1 55 

A2 65 

A3 70 

A4 58 

A5 63 

A6 45 

A7 63 

A8 68 

A9 65 

A10 45 

A11 58 

A12 73 

A13 63 

A14 60 

A15 60 

A16 58 

A17 60 

A18 65 

A19 68 

A20 68 

A21 45 

A22 65 

A23 65 
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A24 70 

A25 63 

A26 63 

A27 58 

A28 58 

A29 58 

A30 73 

A31 68 
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Lampiran 5. Daftar Nilai Postest Kelas Eksperimen 1 

 

NILAI POSTEST KELAS EKSPERIMEN 1 

 

KODE NILAI 

A1 78 

A2 78 

A3 83 

A4 77 

A5 78 

A6 77 

A7 80 

A8 75 

A9 75 

A10 80 

A11 68 

A12 83 

A13 78 

A14 75 

A15 80 

A16 78 

A17 80 

A18 83 

A19 80 

A20 75 

A21 70 

A22 70 

A23 80 
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A24 83 

A25 73 

A26 78 

A27 80 

A28 75 

A29 72 

A30 78 

A31 80 
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Lampiran 6. Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen 2 

 

NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 2 

 

KODE NILAI 

B1 68 

B2 63 

B3 65 

B4 63 

B5 55 

B6 70 

B7 60 

B8 63 

B9 80 

B10 68 

B11 73 

B12 70 

B13 75 

B14 63 

B15 60 

B16 68 

B17 55 

B18 60 

B19 58 

B20 55 

B21 50 

B22 55 

B23 63 
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B24 68 

B25 73 

B26 63 

B27 65 

B28 80 

B29 70 

B30 63 

B31 63 

B32 68 
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Lampiran 7. Daftar Nilai Postest Kelas Eksperimen 1 

NILAI POSTEST KELAS EKSPERIMEN 2 

 

KODE NILAI 

B1 78 

B2 83 

B3 78 

B4 80 

B5 78 

B6 80 

B7 80 

B8 78 

B9 83 

B10 80 

B11 80 

B12 75 

B13 78 

B14 78 

B15 83 

B16 75 

B17 80 

B18 75 

B19 77 

B20 77 

B21 77 

B22 82 

B23 77 

B24 75 

B25 80 
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B26 80 

B27 75 

B28 85 

B29 88 

B30 80 

B31 82 

B32 70 
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Lampiran 8. Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen 1 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN 1 

 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 

1 Adam Wicaksana 

2 Aditya Jevonatha 

3 Agil Niken Ayu Purnomo 

4 Ahmad Raihan Wardhani 

5 Aji Prasetya Kusjanto 

6 Asyifa Dini Alya 

7 Bagas Agdian Putra Pamungkas 

8 Chelsea Nur Cahyani 

9 Daffa Farros Oktoviarto 

10 Dania Wahyu Sasmita 

11 Eka Audina 

12 Elok Fadhillatunnisa 

13 France Putra Javanika Telaumbanua 

14 Gofar Gozali 

15 Kanaya Melindra Rahmadani 

16 Kayla Azra Alma Safira 
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17 Laelani Nur Afifah 

18 Michaellia Rahma Dhivany 

19 Muhamad Bagus Sugiharto 

20 Muhammad Ragil Kurniawan 

21 Mulia Faradila Maharani 

22 Naysilla Putri Handayani 

23 Rian Yazid Ilmany 

24 Rif'at Fadlurrohman 

25 Rizqi Afrizal Permana Putra 

26 Ryan Risky Eka Riyadi 

27 Shabrina Salsabila Putri Ramskhi 

28 Syafira Rahma Alia 

29 Toni Putra Febri Triyuanto 

30 Valencia Anya Putri Arimbi 

31 Veronica Putri Nur Azizah 
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Lampiran 9. Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen 2 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN 2 

 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 

1 Aditya Prafasta Shandy 

2 Ahmad Musabihin 

3 Aldila Shofa Rahmania Putri 

4 Anggika Suci Megantari 

5 Anung Sasongko Putratama 

6 Azrinaz Sekaringtyas 

7 Chanaya Adestya Putri Ramadhani 

8 Daffa Satria Pratama 

9 Devi Vanesa Asmarani 

10 Dewangga Rakha Nugraha 

11 Fajar Prasetyadi 

12 Finda Aulia Putri 

13 Galuh Chandra Maulida 

14 Ghibran Maulana Ibrahim 

15 Ibtihal Husna Saskhia 

16 M. Fariz Sheehan 

17 Marita Adhwa Mahabah 

18 Muhammad Asyam Islamay Rassya 

19 Muhammad Dheva Rizki Saputra 

20 Muhammad Raihan Pratama 

21 Nabila Prima Ruly Pratiwi 
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22 Nasya Khairunnisa Arrazaqu Roediono 

23 Naysilla Amanda Viandiny 

24 Passha Puspita Sari Azahra 

25 Rafeyfa Andiani Satya Budiono 

26 Rayhan Fikri Avianta 

27 Salsabila Septiyana 

28 Septi Monika Sari 

29 Shinta Maharani Saputra 

30 Sofia Aprilia Arimuti 

31 Wanda Aulia Choirunnisa 

32 Yoshiko Rizka Indayana Ds. 
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Lampiran 10. Hasil Pretest Terendah Kelas Eksperimen 1 
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Lampiran 11. Hasil Pretest Tertinggi Kelas Eksperimen 1 
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Lampiran 12. Hasil Postest Terendah Kelas Eksperimen 1 
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Lampiran 13. Hasil Postest Tertinggi Kelas Eksperimen 1 

 

 

 

 

  



 

133 
 

Lampiran 14. Hasil Pretest Terendah Kelas Eksperimen 2 
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Lampiran 15. Hasil Pretest Tertinggi Kelas Eksperimen 2 
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Lampiran 16. Hasil Postest Terendah Kelas Eksperimen 2 
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Lampiran 17. Hasil Postest Tertinggi Kelas Eksperimen 2 
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Lampiran 18. SK Pembimbing 
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Lampiran 19. Surat Izin Penelitian 

 

 



 

139 
 

Lampiran 20. APKG 1 (RPP) 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU – PKP 1 

(APKG-PKP 1) 

LEMBAR PENILAIAN 

KEMAMPUAN MERENCANAKAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana perbaikan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/mahasiswa ketika mengajar. Kemudia, 

nilailah semua aspek yang  terdapat dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini  : 

 

1. Menentukan bahan  pembelajaran dan merumuskan   1 2 3 4 5 

tujuan / indikator perbaikan pembelajaran 

1.1. Menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai   

Dengan kurikulum dan masalah yang dipelajari 

1.2. Merumuskan tujuan khusus/indicator pembelajaran   

         Rata-rata butir  1 = 

A  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media 

(alat bantu pembelajaran) dan sumber belajar 

2.1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran  

2.2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu 

Pembelajaran 

2.3. Memilih sumber belajar 

        Rata-rata butir  2 = 

B  

 

3. Merencanakan skenario pembelajaran 

3.1. Menentukan jenis kegiatan pembelajaran  

3.2. Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3. Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4. Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

NAMA GURU/MAHASISWA : Delia Pangesti 

NIM    : 2101416063 

TEMPAT MENGAJAR  : SMP N 30 Semarang 

KELAS    : 8F dan 8G 

MATA PELAJARAN  : Bahasa Indonesia 

WAKTU   : Jam Pelajaran 

TANGGAL   : 4 s.d 11 September 2019 

 

   

 

√   

    

 

√  

   

  

 

  

 

√  

 
√   

 5 

 

 

     √   

 

 

 

 

  √  

 

  

     √ 

 
   √  

 
  √  

 

 

4,5   
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3.5. Menyiapkan pertanyaan 

 

Rata-rata butir  3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas pembelajaran 

4.1. Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar 

4.2. Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar siswa 

Dapat berpartisipasi dalam perbaikan pemebelajaran 

Rata-rata butir  4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat 

Penilaian pembelajaran 

5.1. Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2. Membuat alat-alat penilaian dan kunci jawaban 

 

Rata-rata butir  5 = E 

6. Tampilkan dokumen rencana pembelajaran 

6.1. Kebersihan dan kerapihan 

6.2. Penggunaan bahasa lisan 

 

Rata-rata butir  5 = E 

 

 

  

              

 

Semarang, 26 Juni 2019 

Guru Pendamping Penelitian Peneliti 

 

 

 

 

 

Mardiyah, S. Pd. 

NIP. 196301091984032000 

 

 

 

 

 

Delia Pangesti 

NIM. 2101416063 

 

     

 

 √ 

 4,6  

 

 

    

 

 √ 

  √  

 

 

 4,5 

 

 

 

 √ 

 

   √ 

 

   

  5 

    √  

 
  √    

 

 

5  

Nilai APKF 1 = R 

R =  A+B+C+D+E+F x 10 =  

                   3 
 95 
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Lampiran 21. APKG 2 (Proses Pembelajaran) 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU – PKP 2 

(APKG-PKP 2) 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 2  

 
 

  

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta dampaknya pada diri 

siswa 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian berikut 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dengan mata pelajaran, pilihlah salah satu 

butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan 

5. Nilailah semua aspek kemampuan guru 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran     1 2 3 4

 5 

1.1. Menata fasilitas dan sumber belajar 

1.2. Melaksanakan tugas rutin kelas 

     Rata-rata butir 1 = A 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

2.1. Memulai pembelajaran 

2.2. Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, siswa 

Situasi dan lingkungan 

2.3. Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang sesuai  

Dengan tujuan, siswa , situasi dan lingkungan 

2.4. Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis 

2.5. Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara individu, kelompok 

Atau klasikal 

2.6. Mengelola waktu pembelajaran secara efesien 

     Rata-rata butir 2 = B 

NAMA GURU/MAHASISWA :  Delia Pangesti 

NIM    :  2101416063 

TEMPAT MENGAJAR  :  SMP N 30 Semarang 

KELAS    :  8F dan 8G 

MATA PELAJARAN  :  Bahasa Indonesia 

WAKTU   :  Jam Pelajaran 

TANGGAL   : 4 s.d 11 September 2019 

 

  

  

 √  

 

  

 √  

 

  

  4 

 

 

 

 

 

    √ 

 
   √   

 

   √  

 

    

 

√ 

   √ 

 

  

    √   

 4,5 
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3. Mengelola interaksi kelas 

3.1. Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi  

pembelajaran 

3.2. Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3. Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan gerak badan 

3.4. Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5. Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

     Rata-rata butir 3 = C 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan  

Sikap positif siswa terhadap belajar 

4.1. Menunjukan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh pengertian dan 

Sabar kepada siswa 

4.2. Menunjukan kegairahan dalam mengajar 

4.3. Mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi 

4.4. Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangan 

4.5. Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

     Rata-rata butir 4 = D 

 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam perbaikan  

Pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Mendemonstrasikan penguasaan materi bahasa Indonesia 

5.2 Mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan 

bernalar 

5.3 Memberikan latihan keterampilan berbahasa 

5.4 Peka terhadap kesalahan penggunaan istilah teknis 

5.5 Memupuk kegemaran membaca 

 

 

 

 

 

      

 

 

   √  

 

    

 

√ 

     

 

√ 

 

 

 

 

   √  

   √ 

 

  

 4,8 
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NIlai APKF PKP = Y 
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