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ABSTRAK 

 

Indah Sari Maskur, 2020, ― Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Ulasan 

dengan Model Berbasis Masalah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa ‖. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassaar. Pembimbing I Hambali dan 

pembimbing II Indramini. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Sungguminasa dalam pembelajaran menulis teks ulasan dengan model berbasis 

masalah tahun ajaran 2019-2020 yang berjumlah 32 siswa. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik tes. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deksriptif 

dengan mengklarifikasikan skor sangat tinggi, skor tinggi, skor sedang dan skor rendah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( classroom action 

reasearch) yang terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dengan 1 pertemuan dan siklus II 

dengan 1 pertemuan. Peneliti hanya fokus pada 1 kelas saja dengan 32 siswa. Hasil 

belajar menulis teks ulasan  pada siklus I adalah 60,5 dan hasil belajar dari siklus II 

adalah 83,65. Pada siklus I, kategori siswa yang tuntas adalah 3 siswa dengan persentasi 

9,38% , kategori siswa yang yang tidak tuntas sebanyak 29 siswa dengan persentasi 90,62 

%. Pada siklus II, Kategori siswa tuntas adalah 29 siswa dengan persentasi 90,62 %, 

kategori tidak tuntas adalah 3 siswa dengan persentasi 9,38 % artinya terjadi peningkatan 

sebesar 83,65 %. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

menulis teks ulasan siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan model berbasis masalah dalam menulis teks ulasan. 

Kata kunci : peningkatan, teks ulasan, model berbasis masalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan dewasa ini merupakan suatu bagian penting dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Tidak salah kalau pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan Nasional berusaha semaksimal mungkin 

mencetuskan program dalam dunia pendidikan guna mencerdaskan 

masyarakat.Salah satu program yang terus dicanangkan adalah pendidikan 

gratis dan pengembangan sekolah tambahan belajar. Usaha pemerintah dalam 

proses penciptaan kecerdasan masyarakat terus dikembangkan seiring dengan 

perkembangan era globalisasi yang semakin dinamis dan perkembangan 

IPTEK (Benny, 2009 : 8). 

Pendidikan tidak harus tinggal diam melihat dan mengikuti arus, tetapi 

pendidikan harus sejalan dan selaras dengan perkembangan globalisasi 

dengan menciptakan sumber daya manusia yang mampu diandalkan dalam 

segala bidang kehidupan.Sumber daya manusia merupakan bagian yang 

penting yang harus dimiliki individu masyarakat saat ini untuk mampu 

bertahan menghadapi tantangan era globalisasi tersebut. Untuk mampu 

menciptakan itu, tentunya pemerintah harus memulai dari awal yakni 

memberikan pendidikan bagi siswa pada usia dini (Syah, 2010 : 13). 

Siswa merupakan bagian dalam dunia pendidikan harus mendapatkan 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman.Sekolah sebagai 
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lembaga pendidikan tempat siswa menuntut pendidikan tentunya berusaha 

menciptakan individu yang berdedikasi tinggi dan memilki SDM. Begitu 

banyak model, teknik, dan model pembelajaran yang diterapkan oleh lembaga 

pendidikan dalam mencerdaskan siswanya termasuk dalam pendidikan 

bahasa Indonesia, tetapi  kesemua model dan teknik masih merupakan teknik 

yang konvensional atau bersifat nonmodern. 

Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran 

dalam lembaga pendidikan yang dipelajari siswa. Pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia siswa dituntut harus mampu menulis, berbicara, membaca, dan 

menyimak. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Oleh sebab itu, pembelajaran menulis di sekolah merupakan 

hal yang penting untuk diajarkan  pada siswa, mengingat siswa merupakan 

generasi penerus bangsa kelak. Dengan  pembelajaran menulis, berarti siswa 

diarahkan untuk mengembangkan potensi dirinya (Tarigan,2013:3). 

Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau 

review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku.Teks 

ulasan disebut juga dengan resensi.Ketika mengulas suatu karya, pengulas 

harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi 

kemajuan karya tersebut.kebahasaan dalam teks ulasan menjadi kendala 

dalam pencapaian keberhasilan materi tersebut. Selain itu, kurangnya 

pengetahuan mengenai cara memulai sebuah tulisan, kurangnya ide kreatif 
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menjadi kendala dalam keberhasilan materi. Oleh sebab itu, diperlukan 

sebuah inovasi dalam pembelajaran menulis teks ulasan yang menyenangkan, 

agar siswa tidak jenuh dan dapat memudahkan siswa untuk 

mengorganisasikan ide dan gagasannya dalam menulis. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa terlihat bahwa keterampilan menulis teks ulasan siswa juga 

rendah.Terdapat beberapa siswa masih mendapatkan nilai dibawah standar 

keberhasilan dalam kegiatan menulis teks ulasan padahal KKM yang harus 

dicapai siswa adalah 80.Selain itu,diperoleh gambaran kondisi siswa awal 

sebelum penelitian pada saat proses pembelajaran menulis teks ulasan 

berlangsung.Terlihat siswa tidak terlalu antusias dalam pembelajaran 

sehingga menulis teks ulasan di kelas menjadi kurang menarik.Hasil 

wawancara dengan guru kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa juga dapat 

diketahui terdapat banyak siswa yang masih kurang terampil dalam menulis 

teks ulasan dengan mengulas atau komentar untuk sebuah karya agar menjadi 

lebih baik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dengan adanya 

penggunaan metode Mind Mapping (peta pikiran) membuat siswa harus 

berpikir keras karena dituntut untuk mengingat terus kalimat yang telah 

disusun. Pembelajaran Mind Mapping dengan kondisi tersebut membuat 

motivasi belajar menulis teks ulasan rendah,. Oleh sebab itu diperlukan 

sebuah inovasi dalam pembelajaran menulis teks ulasan yang 

menyenangkan,agar siswa tidak belajar dibawah tekanan dan dapat 

memudahkan siswa  untuk menuliskan ide dan gagasannya dalam menulis. 
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Penelitian ini dilakukan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sangat berpengaruh dunia pendidikan. Kehadiran teknologi yang 

moderen, guru dituntut agar lebih kreatif dalam menentukan model 

pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran agar menjadi 

menarik. Sebuah pembelajaran akan lebih menarik dan membangkitkan 

semangat siswa dalam belajar. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya 

peneliti menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. 

Peneliti akan menerapkan model berbasis masalah, yaitu suatu model 

yang menantang siswa untuk ―belajar bagaimana belajar‖,bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.Masalah 

yang diberikan ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada 

pembelajaran yang dimaksud.Masalah diberikan kepada siswa,sebelum siswa 

mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus 

dipecahkan.Pemilihan judul ini sebagai fokus penelitian berdasarkan hasil 

dari pemikiran peneliti dan di lapangan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 

4 Sungguminasa masih kurang mampu dalam menyajikan suatu tanggapan 

tentang kualitas suatu karya seperti film/drama dalam bentuk tulisan teks 

ulasan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti bermaksud 

menerapkan model berbasis masalah untuk mengatasi masalah kesulitan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa terkait materi menulis teks 

ulasan dengan  memilih judul ini ―Peningkatan Keterampilan Menulis Teks 



 

5 
 

Ulasan dengan Model Berbasis Masalah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa‖ 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan 

masalah dalam penelitian, yaitu : 

1.Bagaimanakah perencanaan keterampilan menulis teks ulasan dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah  pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 4 Sungguminasa? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis teks 

ulasan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah  pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa? 

3. Bagaimanakah hasil pembelajaran keterampilan menulis teks ulasan 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah  pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini, yaitu :  

1.Untuk mendeksripsikan perencanaan pembelajaran menulis teks ulasan 

dengan model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa. 

 2. Untuk mendeksripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis teks ulasan 

dengan model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa. 
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3. Untuk mendeksripsikan hasil pembelajaran menulis teks ulasan dengan 

model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.Manfaat Teoritis 

a.  Sebagai bahan acuan bagi pihak sekolah SMP Negeri 4 

Sungguminasa khususnya tentang peningkatan keterampilan siswa 

menulis teks ulasan melalui penggunaan model berbasis masalah. 

b. Sebagai bahan informasi dan referensi yang dapat menambah 

wawasan peneliti dan pelaku pendidikan dalam pengembangan 

keterampilan menulis ,khususnya pembelajaran menulis teks ulasan. 

2.Manfaat Praktis 

a.Bagi Siswa 

Siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat  dan 

motivasi yang tinggi sehingga hasil pembelajaran siswa dalam 

pembelajaran ini dapat meningkat. 

b.Guru 

Sebagai sarana informasi bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya  

dan kreativitas dalam proses pembelajaran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.Kajian Pustaka 

     1.Hasil Penelitian Relevan 

Penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis berdasarkan 

Model pembelajaran personal telah dilakukan oleh Fransiska Cornelia 

(2019) mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul 

―Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Ulasan Menggunakan Media 

Audiovisual Pada Siswa Kelas VIII SMP ―.Hasil penelitian pada siklus I 

menunjukkan bahwa setelah menggunakan media mengalami peningkatan 

dengan rata-rata 61,80 dan siklus II mengalami peningkatan dengan rata-

rata 71,538 dan dikategorikan berhasil. 

Penelitian tentang ―Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Ulasan 

Dengan Teknik Quantum Writing Pada Siswa Kelas VIII SMPN 13 

Malang― oleh Muhammad Rifai (2016) mahasiswa Universitas Brawijaya 

. Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan persentase hasil belajar yang 

meningkat menjadi 74% dengan rata-rata 74. Kemudian, pada siklus II, 

hasil belajar siswa kembali meningkat dengan ketuntasan belajar klasikal 

mencapai 90,32% dengan rata-rata 81 sehingga dikategorikan berhasil. 

Penelitian tentang ―Peningkatan Pembelajaran Menulis Teks 

Ulasan Cerpen Menggunakan Teknik Mind Map pada Siswa Kelas VIII F 

SMP Negeri 1 Kesamben‖oleh Ulfana Arun (2016) mahasiswa Negeri 
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Malang. Hasil penelitian pada aspek isi memperoleh rata-rata 72,91% , 

aspek penggunaan bahasa memperoleh skor rata-rata 62,5% . Aspek 

sistematika penyajian memperoleh skor rata-rata 93,75%. (4) Aspek 

tampilan produk memperoleh skor rata-rata 87,5%. Skor rata-rata 

keseluruhan produk yaitu sebesar 79.16%.Berdasarkan kriteria kelayakan 

minimal, produk tergolong layak untuk diimplementasikan.Akan tetapi, 

perlu revisi pada beberapa aspek. Hasil uji praktisi, produk memperoleh 

skor rata-rata 77,7%. Berdasarkan kriteria kelayakan minimal produk 

tergolong layak diimplementasikan. Hasil uji lapangan, produk 

memperoleh skor rata-rata 77,7%.  Berdasarkan kriteria kelayakan 

minimal produk tergolong layak diimplementasikan. 

Perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian ini 

adalah penelitian relevan tersebut meneliti tentang teknik dan media 

pembelajaran, sedangkan penelitian ini meneliti tentang model yang 

digunakan dalam pemebelajaran menulis teks ulasan. 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa, 

dengan begitu hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa penerapan 

model personal pada pembelajaran menulis teks ulasan merupakan salah 

satu cara untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan menulis teks 

ulasan. 

Berdasarkan uraian di atas,dapat diketahui bahwa penelitian 

keterampilan menulis teks ulasan dengan model pembelajaran siswa sudah 

banyak dilakukan. Maka dari itu,peneliti melakukan penelitian terhadap 
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keterampilan menulis teks ulasan menggunakan model berbasis masalah 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa. 

2.Menulis 

    2.1.Pengertian Menulis 

Menulis merupakan hal yang penting dalam 

kehidupan.Tarigan(2013:3)menyatakan menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung,tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Menurut Pranoto (2004; 9) menulis berarti menuangkan buah pikiran 

kedalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain 

melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau 

ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, 

melalui proses menulis kita dapat berkomunikasi secara tidak langsung. 

Menurut St. Y. Slamet (2008: 72), menulis yaitu kegiatan yang 

memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks.Menulis adalah suatu 

bentuk berpikir, tetapi justru berpikir bagi membaca tertentu dan bagi 

waktu tertentu. Salah satu tugas terpenting sang penulis adalah menguasai 

prinsip-prinsip menulis dan berpikir, yang akan dapat menolongnya 

mencapai maksud dan tujuannya. Yang paling penting di antara prinsip-

prinsip yang dimaksudkan itu adalah penemuan, susunan, dan gaya. Secara 

singkat belajar menulis adalah belajar berpikir dalam/dengan cara tertentu 

(Angelo, 1980:5). 
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Dengan demikian,menulis merupakan suatu kegiatan yang 

mengekspresikan isi pokok pikiran dari sebuah kata hingga menjadi 

kalimat yang memiliki makna dan untuk mengembangkan potensi diri. 

2.2.Langkah-Langkah Menulis 

Menulis merupakan suatu proses kreatif. Sebagai suatu proses kreatif, 

menulis harus mengalami suatu proses yang secara sadar dilalui dan secara sadar 

pula dilihat hubungan satu dengan yang lain, sehingga berakhir pada suatu tujuan 

yang jelas. Sebagai suatu proses, menulis terdiri atas berbagai tahap sebagai 

berikut: 

a.Tahap Prapenulisan 

Tahap ini merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis 

dan mencakupbeberapa langkah kegiatan antaranya: 

1).Pemilihan dan Penetapan Topik 

Memilih dan menetapkan topik suatu langkah awal yang 

penting, sebab tidak ada tulisantanpa ada sesuatu yang hendak 

ditulis.Masalah pertama yang dihadapi penulis untuk merumuskan 

tema sebuah karangan adalah topik atau pokok pembicaraan 

(Keraf, 1993: 126).Dalam memilih dan menempatkan topik ini 

diperlukan adanyaketerampilanataupengetahuan atau kesungguhan. 

Topik tulisan adalah masalah atau gagasan yang hendak 

disampaikan di dalam tulisan. Masalah atau gagasan itu dapat 

diperoleh atau digali melalui empatsumber, yaitu : (1) pengalaman, 
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(2) pengamatan, (3) imajinasi, dan (4) pendapat dan keyakina 

(Semi,1990:134). 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalaam memilih topik 

adalah: (a) topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas, (b) topik 

itu cukup menarik utamanya bagi penulis, (c) topik itu dikenal 

baik, (d) bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup 

memadai, (e) topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit 

(Akhadiah, 1998:86). 

Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang 

dipilihnya harus cukup sempit dan terbatas, atau sangat khusus 

untuk digarap. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah 

memilih hal-hal yang akan dikembangkan (Keraf, 1993:129). 

2) Menentukan Tujuan Penulisan dan Bentuk Karangan 

Tujuan penulisan diartikan sebagai pola yang 

mengendalikan tulisan secara menyeluruh (Akhadiah, 1998:89). 

Dengan menentukan tujuan penulisan, diketahui apa yang ingin 

dilakukan pada tahap penulisan, bahkan apa yang diperlukan, luas 

lingkup bahasan, pengorganisasian, dan mungkin juga sudut 

pandang yang digunakan. Secara eksplisit, tujuan penulisan dapat 

dinyatakan cara tesis atau dengan menyatakan maksud. 
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3) Bahan Penulisan 

Bahan penulisan ialah semua informasi atau data yang 

digunakan untuk mencapai tujuan penulisan.Bahan tersebut 

mungkin berupa rincian, sejarah kasus, contoh, penjelasan, definisi, 

fakta, hubungan sebab-akibat, hasil pengujian hipotesis, angka-

angka, diagram, gambar, dan sebagainya (Akhadiah, 

1998:90).Bahan-bahan dapat diperoleh dari berbagai sumber, dua 

sumber utama ialah pengalaman dan inferensi dari 

pengalaman.Pengalaman ialah keseluruhan pengetahuan yang 

diperoleh melalui pancaindra, inferensi ialah kesimpulan atau nilai-

nilai yang ditarik dari pengalaman. Inferensi itu kemudian menjadi 

bagian dari pengalaman dan mungkin juga dijadikan sumber 

inferensi baru.Bahan yang diperoleh dari pengalaman didapatkan 

melalui pengalaman langsung atau melalui bacaan. 

4) Menyusun Kerangka Karangan 

Sebuah karangan mengandung rencana kerja, memuat 

ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan 

dikembangkan.Karangan menjamin suatu penyusunan yang logis 

dan teratur, serta memungkinkan seorang penulis membedakan 

gagasan utama dari gagasan tambahan. 

Kerangka karangan dapat berbentuk catatan sederhana, 

tetapi dapat juga berbentuk mendetail dan digarap dengan sangat 

cermat. Secara singkat Keraf (1993:132) mendefinisikan kerangka 
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karangan sebagai suatu rencana kerja yang memuat garis-garis 

besar dari suatu karangan yang akan digarap. 

b. Tahap Penulisan 

Pada tahap ini dibahas setiap butir yang ada di dalam 

karangan yang disusun.Ini berarti digunakan bahan-bahan yang 

sudah diklasifikasikan menurut keperluan sendiri. Kadang pada 

tahap ini, disadari bahwa masih diperlukan bahan lain. 

1) Isi Karangan 

Bagian isi karangan merupakan inti dari karangan itu 

sendiri.Keraf (1993:134) membagi isi karangan yakni 

pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. 

Karangan adalah sebuah karya tulis untuk mengutarakan 

gagasan atau ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan.Berikut 

adalah beberapa pengertian karangan menurut para ahli. 

Karangan adalah hasil akhir dari aktivitas menyusun kata, 

kalimat, serta alinea guna memaparkan atau membahas topik dan 

tema tertentu (Finoza 2004). 

Karangan adalah menulis atau mengarang yang pada 

dasarnya adalah mewujudkan gagasan, maksud gagasan, perasaan 

harapan, kehendak, serta informasi ke dalam tulisan kemudian 

dikirim kepada orang lain (Syafie‘ie 1988). 

Pendapat diatas dapat dikatakan bahwa karangan adalah 

kegiatan menulis sebagai proses melambangkan bunyi-bunyi 



 

14 
 

tuturan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Artinya, segala ide, 

pikiran, dan gagasan yang ada pada pikiran penulis dinyatakan 

dengan menggunakan simbol-simbol bahasa yang telah diatur. 

Lewat simbol-simbol tersebut pembaca dapat mengerti apa yang 

disampaikan sang penulis. 

2) Pilihan Kata 

Achmadi (1990:34) mendefinisikan pilihan kata adalah 

seleksi kata-kata untuk mengeskpresikan ide atau gagasan atau 

perasaan.Dengan memilih kata persyaratan pokok yang harus 

diperlukan yaitu ketapan dan kesesuaian.  

Persyaratan ketepatan menyangkut makna, aspek logika 

kata-kata; kata-kata yang dipilih harus secara tepat 

mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Persyaratan 

kesesuaian menyangkut kecocokan antara kata-kata yang dipakai 

dengan kesempatan/situasi dan keadaan pembaca.Jadi, menyangkut 

aspek sosial kata-kata. 

3) Kalimat Efektif 

Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang 

mengkuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar.Tentu saja 

karena kita menulis tentang bahasa indonesia,kaidah yang menjadi 

patokan kalimat efektif dalam kebahasaan ini adalah kaida bahasa 

indonesia menurut ejaan yang disempurnakan (EYD). 
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Kalimat yang mengandung gagasan haruslah yang 

memenuhi syarat gramatikal.Memerlukan persyaratan efektiviats 

artinya, kalimat itu harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan 

pengaruh, meninggalkan pesan, atau menerbitkan selera pembaca. 

Adapun syarat kalimat efektif yaitu: 

a.Sesuai ejaan yang disempurnakan(EYD) 

Sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca 

yang tepat.Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak 

sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 

b.Sistematis 

Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki 

susunan subjek dan predikat,kemudian ditambahkan dengan 

objek,pelengkap,hingga keterangan.Sebisa mungkin guna 

mengefektifkan kalimat,buatlah kalimat yang urutannya tidak 

membuat pusing,subjek dan predikat diharapkan selalu berada di 

awal kalimat. 

c.Tidak boros dan bertele-tele 

Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak 

menghamburkan kata-kata dan terkesan bertele-tele.pastikan 

susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar 

orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian 

tuangkan. 
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d.Tidak ambigu 

Syarat kalimat efektif yang terakhir,kalimat efektif menjadi 

sangat penting untuk menghindari pembaca dari 

multiftafsir.Dengan susunan kata yang ringkas,sistematis,dan 

sesuai kaidsh kebahasaan;pembaca tidak akan kesulitan 

mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan 

ambigu. 

4) Paragraf 

Akhadiah (1998:33) memberikan batasan paragraf tersusun 

dari beberapa buah kalimat, yang berhubungan satu dengan yang 

lain sehingga merupakan kesatuan utuh untuk menyampaikan suatu 

maksud. 

Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam 

sebuah karangan ke dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat 

pengenal, kalimat utama, atau kalimat topik, kalimat penjelas, 

sampai pada kalimat penutup.Himpunan kalimat ini saling 

bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah 

karangan. 

Pengembangan gagasan menjadi suatu karangan yang utuh 

memerlukan bahasa, dalam hal ini kita harus menguasai kata–kata 

yang akanmendukung gagasan kita. Inikita harus mampu memilih 

kata dan istilah yang tepat sehingga gagasan kita dapat di pahami 

pembaca dengan tepat pula ,kata–kata itu harus kita rangkai 
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menjadi kalimat yag efektif, tetapi itu saja belm cukup  tulisan kita 

harus kita tulis dengan ejaan yang berlaku dan disertai dengan 

tanda baca yang tepat. 

c. Tahap Revisi 

Revisi adalah kegiatan menyempurnakan suatu standar 

sesuai dengan kebutuhan.(PP RI No 15 Th 1991). 

Tahap ini merupakan tahap yang paling akhir dalam 

penulisan.Jika bahan seluruh tulisan sudah selesai, tulisan tersebut 

perlu dibaca kemabali.Hasil bacaan perludiperbaiki, dikurangi, atau 

mungkin juga diperluas. 

3.Teks Ulasan 

3.1.Pengertian Teks Ulasan 

Menurut Depdiknas(2014:96), Teks ulasan adalah suatu teks yang 

dihasilkan dari sebuah analisis terhadap berbagai hal. Dalam pembelajaran 

ini peserta didik diajak untuk bersikap kritis terhadap film atau drama.Teks 

ulasan juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas peserta 

didik.Tidak hanya mengandalkan pengetahuan teori saja, tetapi peserta 

didik dituntut untuk dapat kreatif agar dapat menghasilkan teks ulasan 

yang baik. 

Menurut Kosasih(2014:203), Teks ulasan adalah teks yang di 

dalamnya terdapat sejumlah tafsiran, komentar, ataupun kupasan mengenai 

suatu objek tertentu, yang di dalam hal ini adalah pementasan drama 

ataupun teater. Ulasan bisa berbentuk lisan ataupun tulisan, ulasan tulisan 
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berwujud resensi yang umumnya dimuat di media masa, seperti dalam 

suratkabar ataupun majalah.Ulasan drama diperlukan untuk memberikan 

sebuah penilaian terhadap drama yang telah disaksikan.Bagi sebagian 

orang, membaca terlebih dahulu ulasan drama dari narasumber lebih 

mempunyai nilai lebih daripada menyaksikan tanpa membaca ulasannya 

terlebih dahulu. 

3.2. Struktur Teks Ulasan 

Menurut Ilham Teguh mengemukakan struktur teks ulasan sebagai 

berikut : 

a.    Orientasi 

Orientasi adalah Bagian pertama dalam struktur teks ulasan adalah 

orientasi. Bagian ini menjelaskan secara umum tentang apa yang akan kita 

bahas. Seperti teks lainnya, orientasi biasa terletak di awal paragraf. 

b. Tafsiran  

Tafsiran Tafsiran Struktur teks ulasan berikutnya adalah tafsiran.Di 

dalam tafsiran, berisi pembahasan secara spesifik tentang suatu karya. Bisa 

menjelaskan tentang kelebihan, keunikan, kualitas, dan lain sebagainya 

dari suatu karya. Tafsiran berisi hal yang positif terhadap karya yang 

diulas. 

c. Evaluasi 

Evaluasi berisi pendapat penulis tentang hal yang dirasa kurang di 

dalam suatu karya tersebut. 
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d. Rangkuman  

Bagian terakhir dari struktur teks ulasan adalah rangkuman. Di 

bagian ini penulis akan memberikan komentar secera menyeluruh tentang 

karya yang telah dibahas, apakah karya itu berkualitas atau tidak. 

3.3. Langkah – Langkah Menulis Teks Ulasan 

Menurut Mustaqim (2011), langkah – langkah menulis teks ulasan 

sebagai berikut: 

a. Menentukan jenis buku yang akan diresensi, diupayakan buku terbaru. 

b. Menentukan tujuan resensi buku yang dibuat, akan dikirim kemana 

resensi tersebut. 

c. Membuat judul resensi yang menarik perhatian pembaca. 

d. Menuliskan identitas buku secara lengkap berupa judul, pengarang, 

penerbit, tahun terbit, cetakan dan tebal halaman buku. 

e. Membaca buku secara keseluruhan dan memahami isi buku secara 

cermat. 

f. Menandai atau membuat secara cermat. 

g. Sistematika penulisan resensi : 

 Lead ( pembuka) tulisan, berisi  : 

1. Mengenalkan pengarang buku. 

2. Membandingkan buku-buku yang pernah ditulisnya atau 

dibandingkan dengan pengarang lain. 

3. Memaparkan keunikan buku ( jika ada) atau sesuatu yang 

menarik dalam buku tersebut. 
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4. Merumuskan tema buku yang menjadi sentral pokok dalam 

buku tersebut. 

5. Mengungkapkan kritik dari isi buku yang telah dibahas. 

 Tubuh ( isi) resensi  

1. Bentuk ringkasan atau synopsis. 

2. Memberikan ulasan singkat dan menampilkan kutipan. 

3. Menunjukkan kelemahan dan kelebihan buku. 

4. Mengulas tentang kerangka atau sistematika buku. 

5. Memberikan komentar tentang bobot buku secara umum. 

6. Mengoreksi mengenal kesalahan cetak. 

 Penutup 

1. Memberi ajakan kepada pembaca untuk membaca dan memiliki 

buku. 

2. Memberi saran kepada pembaca mengenal penting tidaknya 

buku yang diresensi. 

3. Memberi tahu tentang harga buku maupun cara memesan dan 

sebagainya. 

4. Model Berbasis Masalah 

     4.1.Pengertian Model Berbasis Masalah 

Menurut Nurhayati Abbas (2000: 12) menyatakan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan 
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keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan 

kepercayaan diri sendiri. 

Sears dan Hersh (2001:7) menyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah dapat melibatkan kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah.Selanjutnya Pierce dan Jones (2001:71–74) menyatakan tentang 

dua macam tipe pembelajaran berdasarkan pada digunakan atau tidaknya 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) itu.Jika di dalam pembelajaran 

ternyata tidak banyak menggunakan karakteristik PBL, maka pendekatan 

pembelajaran itu tergolong Low PBL.Sebaliknya, jika karakteristik PBL 

banyak muncul dalam pembelajaran itu, maka pendekatan pembelajaran 

itu tergolong High PBL. 

Karena Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan seperangkat 

model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, maka ada tiga 

karakteristik yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Pelajaran berfokus pada memecahkan masalah. 

b.Tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu 

pada siswa. 

c. Guru mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah. 

Oleh karena itu, Pembelajaran Berbasis Masalah adalah 

pembelajaran yang lebih mengutamakan proses atau pemecahan suatu 

masalah dengan pola berpikir tingkat tinggi, sehingga siswa ikut dan aktif 

dalam proses pembelajaran. 
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4.2. Langkah – Langkah Model Berbasis Masalah  

Menurut Santyasa (2007), Langkah – langkah pembelajaran model 

berbasis masalah sebagai berikut : 

1.  Guru mendefisikan atau mempresentasikan masalah atau isu 

yang berkaitan (masalah bisa untuk satu unit pelajaran atau 

lebih, bisa untuk pertemuan satu, dua, atau tiga minggu, bisa 

berasal dari hasil seleksi guru atau dari eksplorasi siswa), 

2.   Guru membantu siswa mengklarifikasi masalah dan 

menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi (investigasi 

melibatkan sumber-sumber belajar, informasi, dan data yang 

variatif, melakukan surve dan pengukuran). 

3.   Guru membantu siswa menciptakan makna terkait dengan 

hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan (bagaimana 

mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya),  

4.    Pengorganisasian laporan (makalah, laporan lisan, model, 

program komputer, dan lain-lain), dan  

5.  Presentasi (dalam kelas melibatkan semua siswa, guru, bila 

perlu melibatkan administator dan anggota masyarakat). 

 Sistem Sosial  

Sistem Sosial yang mendukung model ini adalah 

kedekatan guru dengan siswa dalam proses teacher-asisted 

instruction, minimnya peran guru sebagai transmitter 
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pengetahuan, adanya interaksi sosial yang efektif dan 

latihan investigasi masalah kompleks. 

 Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi yang dapat dikembangkan adalah 

peranan guru sebagai pembimbing dan negosiator. Peran-

peran tersebut dapat ditampilkan secara lisan selama proses 

pendefinisian dan pengklarifikasian masalah. 

 Dampak Pembelajaran 

Dampak pembelajaran adalah pemahaman tentang 

kaitan pengetahuan dengan dunia nyata, dan bagaimana 

menggunakan pengetahuan dalam pemecahan masalah 

kompleks. 

 Dampak Pengiring 

Dampak pengiringnya adalah mempercepat 

pengembangan self-regulated learning, menciptakan 

lingkungan kelas yang demokratis, dan efektif dalam 

mengatasi keragaman siswa. 

 

B. Kerangka Pikir 

Pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa dituntut harus mampu 

menyimak,berbicara,membaca,dan menulis. Fokus pada penelitian yaitu 

menulis.Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 
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Oleh sebab itu, pembelajaran menulis di sekolah merupakan hal yang penting 

untuk diajarkan  pada siswa, mengingat siswa merupakan generasi penerus 

bangsa kelak. 

Berdasarkan jenis situasinya,kegiatan menulis dapat berupa kegiatan 

menulis teksulasan, Teks ulasan adalah teks yang di dalamnya terdapat sejumlah 

tafsiran, komentar, ataupun kupasan mengenai suatu objek tertentu, yang di dalam 

hal ini adalah pementasan drama ataupun teater.Dalam menulis teks ulasan baik 

diterapkan model yang tepat.salah satu model yang tepat adalah model berbasis 

masalah.Model berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dirancang agar 

siswa mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki 

kecakapan berpartisipasi dalam tim. Dengan demikian, penggunaan model 

berbasis masalah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan keterampilan 

menulis teks ulasan siswa SMP Negeri 4 Sungguminasa serta adapun gambar 

kerangka pikir yaitu sebagai berikut : 
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C.Hipotesis Tindakan 

Berbagai tindakan yang dilakukan dalam peneltian ini diharapkan dapat 

membawa perubahan dalam peningkatan kemampuan menulis teks ulasan pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa.Hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini yaitu melalui model pembelajaran berbasis masalah kemampuan 

Keterampilan Berbahasa  

Berbicara  Menulis Membaca Menyimak  

Model berbasis masalah 

Film pendek   Cerpen 

Analisis 

 

Teks ulasan 

Temuan 

Siklus II Siklus I 

Bagan kerangka pikir 

  Tes 

 



 

26 
 

menulis teks ulasan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa tahun 

pelajaran 2019-2020 dapat meningkat. 



 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas 

(classroom action research), penelitian tindakan kelas adalah sebuah 

penelitian praktis untuk meningkatkan hasil belajar di kelas dan 

mempunyai siklus serta ada batasan KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal). 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 4 Sungguminasa. Adapun alasan 

pemilihan siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa  karena hasil 

belajar siswa kelas VIII masuk kategori rendah. 

Subjek  dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa  yang aktif dan terdaftar pada semester genap tahun 

ajaran2019/2020, sebanyak 32 orang siswa terdiri dari 10 siswa laki-laki 

dan 22 siswa perempuan. 

 

 

 

  

     Laki – laki          Perempuan          Jumlah 

      10 Siswa            22 Siswa         32 Siswa 

                       Jumlah Total         32 Siswa 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini meliputi: 

1. Faktor Proses yakni aktivitas, minat, dan motivasi  belajar siswa 

serta interaksi antara peneliti dan murid melalui model berbasis 

masalah selama proses pembelajaran. 

2. Faktor hasil belajar yakni skor hasil belajar siswa setiap akhir 

siklus setelah diterapkannya model berbasis masalah dalam menulis 

teks ulasan. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua tahap secara berkelanjutan. 

Setiap siklus dilakukan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi untuk 

mengetahui efektivitas tindakan,apabila dalam tindakan kelas ini ditemukan 

kekurangan dan tidak terciptanya target yang telah ditentukan, maka ini 

ditemukan dan tidak tercapainya target yang telah ditentukan, maka diadakan 

perbaikan pada perencanaan dan pelaksanaan siklusberikutnya.Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model spiral Kemmis dan Mc Taggart 

dengan melalui beberapa siklus tindakan dan terdiri dari empat komponen. 

1). siklus I  

    Pelaksanaan siklus I berlangsung 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan 

tindakan sebagai berikut : 

a.Perencanaan 

Kegiatan awal yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan ini 

yaitu merefleksikan dan menganalisis masalah masalah yang terjadi dalam 
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proses pembelajaran serta mencari alternatif pemecahan masalahnya. 

Sehingga dari hasil kegiatan tersebutb peneliti akan dapat melakukan 

kegiatan selanjutnya seperti berikut: 

Kegiatan peneliti yang dilakukan pada tahap perencanaan ini yaitu : 

1) Menganalisis kurikulum dalam rangka mengetahui standar kompetensi 

dan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan disampaikan 

dengan menggunakan model berbasis masalah. 

2) Menetapkan indikator ketercapaian pembelajaran menulis teks ulasan 

yang mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model berbasis masalah. 

4) Menyiapkan sebuah media cerpen untuk penerapan model berbasis 

masalah. 

5) Menyiapkan pertanyaan untuk evaluasi siswa sebagai penilaian dari 

hasil belajar. 

6) Membuat format penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

7) Menyusun instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

a. Lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menulis teks ulasan 

dengan menggunakan model berbasis masalah. 
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b. Lembar observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model berbasis masalah. 

8) Menentukan kriteria keberhasilan pembelajaran dalam penelitian 

ini dengan nilai ketuntasan 80(KKM) agar bisa dikatakan berhasil. 

b.Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti mengacu pada Rancangan Pelaksanaan 

Pemebelajaran(RPP) yang telah dipersiapkan dengan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2) Guru membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa dalam satu kelompok. 

3) Guru mempersilahkan siswa duduk bersama anggota kelompok 

masing- masing. 

4) Guru membacakan sebuah cerpen didepan kelas. 

5) Guru memberikan tugas kepada siswa menulis sebuah teks 

ulasan dan menentukan kekurangan serta kelebihan dari sebuah 

cerpen yang telah dibacakan . 

6) Guru mempersilahkan membacakan hasil menulis teks ulasan 

di depan kelas. 

7) Guru mempersilahkan siswa lain memberikan komentar 

terhadap tugas yang diberikan. 

8) Guru memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran. 



 

31 
 

9) Guru mengevaluasi kegiatan dengan cara memberikan 

komentar sekaligus memberikan penilian mengenai cara 

penulisan,penyusunan kalimatnya,kemudian memberikan 

contoh penulisan teks ulasan yang benar. 

C. Observasi 

Dalam kegiatan pengamatan peneliti dan guru mengumpulkan serta 

menyusun data yang diperoleh dari proses pembelajaran. Fokus 

pengamatan penelitian ini sebagai berikut: 

 1.Aktivitas guru dalam proses pembelajaran  

  Kegiatan pengamatan aktivitas guru dalam proses pembelajaran di 

kelas menulis teks ulasan  dengan model berbasis masalah dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas guru yang telah disusun dalam 

proses pembelajaran berlangsung. 

 2.Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

   Pengamatan aktivitas peserta didik dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah disusun oleh 

peneliti dalam proses pembelajaran berlangsung. 

 d.Refleksi 

  Hasil observasi yang telah dilaksanakan kemudian dianalisis dan 

direfleksikan untuk mengetahui hasil proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan pada siklus I. Adapun tahap yang dilaksanakan pada tahap 

refleksi yaitu,menganalisis data yang diperoleh dalam tahap pembelajaran 

dengan menggunakan model berbasis masalah seperti data tes hasil belajar 
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, observasi aktivitas guru dan hasil wawancara guru dan peserta didik 

setelah proses pembelajaran berlangsung. 

  Jika pada siklus I belum menunjukkan peningkatan hasil 

belajar,maka perlu adanya suatu tindakan lagi sehingga peneliti akan 

melanjutkan pada siklus II dengan membuat proses belajar mengajar lebih 

menarik. 

2) Siklus II 

a. Perencanaan 

Kegiatan awal yang dilakukan peneliti dalam tahap perencanaan 

pada siklus II ini yaitu membuat rencana pembelajaran berdasarkan 

refleksi dan hasil analisis yang telah dilaksanakan pada siklus I. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada siklus II dengan 

memperhatikan kekurangan dan kendala-kendala yang terjadi pada siklus 

I. 

2) Menyiapkan media cerpen sebagai penerapan dari model berbasis 

masalah. 

3) Menyiapkan soal evaluasi siswa sebagai penelitian dari hasil belajar. 

4) Membuat format penilaian serta menyiapkan sarana yang dapat 

mendukung dalam proses pembelajaran. 

a. Menyusun instrumen pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut:Lembar observasi 

aktivitas guru dalam proses pembelajaran di kelas sesuai yang telah 
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direncanakan di Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan menggunakan model berbasis masalah dalam menulis teks 

ulasan. 

b. Lembar observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan model berbasis masalah. 

5) Menentukan kriteria keberhasilan pembelajaran dalam penelitian ini 

dengan nilai ketuntasan 80(KKM) agar bisa dikatakan berhasil. 

b.Pelaksanaan Tindakan  

Guru melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan  

2) Guru membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

dalam satu kelompok. 

3) Guru mempersilahkan setiap anggota kelompok duduk bersama 

dengan teman kelompok masing-masing. 

4) Guru membacakan sebuah cerpen di depan kelas. 

5) Guru memberikan tugas kepada siswa menulis teks ulasan dan 

menentukan kelebihan serta kekurangan dari cerpen yang telah 

dibacakan. 

6) Guru mempersilahkan satu kelompok naik mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas kemudiam kelompok lain 

mendengarkan dan memberikan komentar atas hasil diskusi yang ada 
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di depan kelas jadi secara langsung kelompok yang tidak maju ke 

depan kelas telah menjelaskan hasil kerja kelompok mereka. 

7) Guru mempersilahkan siswa bergantian untuk mengemukakan 

pendapatnya masing-masing. 

8) Guru memberikan kesimpulan terhadap hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

9) Guru mengevaluasi kegiatan tersebut dengan cara memberikan 

komentar sekaligus memberikan penilaian mengenai jenis mengenai 

cara penulisan,penyusunan kalimatnya, kemudian memberikan contoh 

penulisan teks ulasan yang benar. 

c.Observasi  

Dalam kegiatan pengamatan peneliti dan guru mengumpulkan serta 

menyusun data yang diperoleh dari proses pembelajaran. Fokus 

pengamatan yang dilakukan peneliti sebagai berikut : 

   1. Aktivitas guru dalam proses pembelajaran  

  Kegiatan pengamatan aktivitas guru dalam proses pembelajaran di 

kelas menulis teks ulasan  dengan  model berbasis masalah dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas guru yang telah disusun 

dalam proses pembelajaran berlangsung. 

  2.Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran  

  Pengamatan aktivitas peserta didik dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan lembar observasi aktivitas siswa yang telah disusun 

oleh peneliti dalam proses pembelajaran berlangsung. 
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d.Refleksi 

  Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus I dan 

siklus II serta menganalisis untuk menarik kesimpulan atas 

pelaksanaan model berbasis masalah dalam upaya meningkatkan hasil 

keterampilan menulis teks ulasan siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa. 

E.Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Tes 

Menurut Riduwan  (2006: 37) tes adalah serangkaian 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu / kelompok dengan menggunakan bentuk soal/pertanyaan 

untuk mengukur hasil belajar siswa selama proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

2.Lembar Observasi 

Menurut El Salih (2010), lembar observasi adalah lembar kerja 

yang berfungsi untuk mengobservasi dan mengukur tingkat 

keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran pada kegiatan 

belajar mengajar dikelas dengan menggunakan lembar observasi 

untuk mengukur tingkat keaktifan siswa selama proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 
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F.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan 

data yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik observasi, 

teknik wawancara, dan teknik analisis teks (latihan). 

1. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan denagn cara mengumpulkan data dan 

menyimpan data atau informasi dari berbagai sumber yang berkaitan erat 

dengan penelitian ini. 

1. Teknik observasi dan wawancara 

Teknik observasi dilakukan untuk melihat semua aktivitas murid saat 

melaksakan pembelajaran dan mengadakan wawancara dengan guru dan 

siswa mengenai proses pelaksanaan pembelajaran.  

2. Teknik analisis tes 

Teknik analisis tes dilakukan untuk melihat kemampuan menulis siswa 

yang diberikan pada akhir setiap siklus. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu : 

1. Hasil penugasan belajar peserta didik dianalisa dengan analisis diskriptif 

komperatif yaitu dengan membandingkan nilai penugasan siklus I dengan 

siklus II. 

2. Hasil penugasan dari siklus I dan siklus II, menghasilkan analisa bahwa tes 

penelitan siklus I dan siklus II tersebut memiliki perbedaan maupun 

persamaan,peneliti bisa melihat hasil perbandingannya dengan 
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menggunakan analisis deskriptif.Deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, 

masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau apa adanya. 

Untuk mencari nilai hasil tes belajar murid digunakan rumus: 

Nilai murid (x) = 
                           

                          
 x 100 

Untuk menentukan nilai rata-rata murid digunakan rumus: 

M = 
  

  
 

Keterangan : 

M = mean (nilai rata-rata) 

JX = jumlah nilai murid 

N  = jumlah murid 

(Sumber Sukmadinata, 2007: 203) 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

keterampilan menulis  teks ulasan menggunakan model berbasis masalah yang 

dilihat selama proses pembelajaran berlangsung.Penelitian dikatakan berhasil dan 

akan dihentikan apabila: 

1. Nilai rata-rata kelas berdasarkan nilai tes menulis teks ulasan meningkat 

dari pra-tindakan ke siklus I dan siklus II. 

2. Rata-rata satu kelas telah memenuhi standar keberhasilan yaitu 8
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan data dan pembahasan pembelajaran 

menulis teks ulasan dengan menggunakan model berbasis masalah pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa. Data tindakan, temuan, dan refleksi 

diperoleh melalui tes dan pengamatan.Data setiap siklus dipaparkan secara 

terpisah yang bertujuan untuk melihat perbedaan, persamaan, dan perkembangan 

setiap siklus. Menggunakan model berbasis masalah dalam pembelajaran menulis 

teks ulasan merupakan suatu kesatuan dalam proses pembelajaran yang utuh dari 

setiap siklus, maka dari itu peneliti memusatkan pada satu kelas saja yaitu kelas 

VIII Smp Negeri 4 Sungguminasa. 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

a. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dari itu 

diperoleh data hasil belajar siswa pada siklus I. Data ini dikumpulkan melalui 

instrumen hasil belajar bahasa indonesia. Hasil tes siklus I dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.1. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I 

No Indikator yang diamati Pertemuan I % 

1 Kehadiran siswa     32 100 

2 
Siswa yang mengajukan solusi ketika 

guru memberikan masalah untuk 

    13 40,62 
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 Pada kegiatan siklus I hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran yang berlangsung di kelas ternyata 

menunujukkan pada siklus I ada 7 kriteria penilaian observasi aktivitas siswa. 

Pada tabel penilaian diatas dapat dilihat bahwa kehadiran siswa lengkap, proses 

memotivasi diawal pembelajaran. 

3 

Siswa yang mengajukan pertanyaan 

terhadap masalah yang diberikan 

     7 21,88 

4 

Siswa yang mengajukan solusi dalam 

kelompok terhadap masalah yang 

diberikan 

    10 31,25 

5 

Siswa yang menanggapi solusi 

permasalahan yang diajukan oleh siswa 

lain dalam kelompok 

 

    5 

 

15,62 

6 

Siswa yang aktif bekerja sama dalam 

kelompok untuk menyelesaikan 

masalah 

    10        31,25 

7. 

 

Siswa melakukan aktivitas negatif pada 

saat pembelajaran (main-main, ribut, 

keluar masuk kelas, menggangu, dll) 

    15         46,88 
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pembelajaran masih kurang. Siswa kurang antusias mengikuti proses 

pembelajaran, sebagian siswa juga sudah memperhatikan apa yang dijelaskan oleh 

guru. Kondisi ini disebabkan siswa belum memahami betul materi yang 

disampaikan oleh guru. Pada saat siswa diminta untuk menulis sebuah teks ulasan 

dengan menggunakan media cerpen secara berkelompok banyak siswa yang masih 

sibuk dengan urusan masing-masing seperti berbicara sesama teman kelompok 

yang membuat proses pembuatan tugas yang diberikan oleh guru menjadi lama 

selesai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh 

data hasil belajar siklus I. Data ini dikumpulkan melalui instrumen hasil belajar 

yang telah ditentukan oleh guru dan peneliti. Hasil tes siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2. Nilai Tes pada Siklus I Menulis Teks Ulasan 

NAMA 

SISWA 

                             SKOR JUML

AH 

 

A B C D E F G 

S1 10 10 10 19 10 9 4 68  

S2 10 10 10 20 15 15 4 84  

S3 10 10 4 16 8 8 4 56  

S4 10 10 5 20 8 6 4 59  

S5 10 10 3 20 9 5 4 57  

S6 10 10 7 7 13 4 4 57  

S7 10 8 5 16 12 5 4 58  

S8 10 10 4 19 10 6 4 57  

S9 10 8 6 20 9 5 4 59  

S10 10 9 10 19 6 6 4 59  
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S11 10 8 10 16 7 7 4 61  

S12 10 10 5 20 14 8 4 66  

S13 10 9 6 19 9 5 4 57  

S14 10 8 8 15 8 5 4 56  

S15 10 10 7 16 7 3 4 54  

S16 10 10 9 20 9 2 4 60  

S17 10 10 10 19 10 4 4 61  

S18 10 9 10 20 11 5 4 64  

S19 10 8 10 20 15 6 4 72  

S20 10 10 10 20 14 5 4 68  

S21 
10 10 10 19 13 7 4 69  

S22 
10 9 9 16 15 5 4 63  

S23 10 8 7 16 10 4 4 55  

S24 10 8 6 18 15 4 4 64  

S25 
10 10 5 15 8 6 4 52  

S26 
10 9 3 17 6 10 4 54  

S27 
10 8 2 15 15 2 4 54  

S28 
10 10 9 20 8 3 4 61  

S29 
10 10 7 19 9 5 4 60  

S30 10 10 6 20 10 6 4 60  

S31 10 9 15 20 10 15 4 83  
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 Keterangan: 

A=Penyusunan struktur teks ulasan 

 B=Penentuan judul teks ulasan 

 C=Gambaran umum teks ulasan 

 D=Penilaian teks ulasan 

 E=Penafsiran teks ulasan 

 F=Simpulan teks ulasan 

 G=Ejaan dan tanda baca 

 Pada siklus ini dilaksanakan tes hasil belajar menulis teks ulasan dengan 

menggunakan bahan ajar cerpen, setelah selesai pelaksanaan tindakan untuk siklus 

I. Adapun analisis deskriptif skor hasil belajar menulis teks ulasan dengan model 

berbasis masalah siswa kelas VIII Smp Negeri 4 Sungguminasa. 

 Pada skor hasil belajar menulis teks ulasan siswa pada siklus I dapat 

dikelompokkan dengan 4 kategori (kelas interval), maka diperoleh distribusi 

frekuensi sebagai berikut : 

 

S32 

10 8 15 20 10 15 4 82 

Jumlah  320 286 238 564 326 186 128 1.936 

Rata- 

rata 

10 8.9 7,4 17,6 10,2  5,8    4 60,5 
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Tabel 4.3. Statistik Skor pada Siklus I Menulis Teks Ulasan 

Statistik         Nilai Statistik 

Subjek    32 

Skor ideal     100 

           Skor tertinggi     84 

           Skor terendah    53 

            Jumlah skor  1.936 

Skor rata-rata  60,5 

 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Persentase Skor Peningkatan Kemampuan 

Menulis Teks Ulasan Siklus I 

 

Interval Nilai 

 

Kategori 

 

Frekunsi  

 

Persentasi(%) 

  0-79         

Rendah  

  29 90.62% 

   80-85         

Sedang  

   3    9,38% 

  86-94        

Tinggi  

 _     _ 

   95-100 

 

 Sangat tinggi   _   _ 

 Jumlah            32 100% 

  

 Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa pada siklus I sebesar 

60,5 % berada pada kategori rendah. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dari 

32 siswa yang menjadi subjek penelitian dengan 29 siswa (90,62 %) memperoleh 

skor dalam kategori rendah sedangkan 3 siswa (9,38%) memperoleh skor dalam 

kategori sedang. Adapun persentase ketuntasan hasil belajar menulis teks ulasan 
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dengan model berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa 

pada siklus I ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel.4.5. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Menulis Teks Ulasan Siklus I 

 

 

  

  

 

 Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh ketuntasan dari hasil belajar siswa dengan 

3 siswa dikategorikan tuntas dan 29 siswa yang dikategorikan tidak tuntas.Dari 

hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada siklus I masih 

rendah dan ingin dilanjutkan pada siklus II untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menulis teks ulasan. 

b. Aktivitas Siswa 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran menulis teks ulasan 

dengan model berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa, 

menunjukkan bahwa hasil perolehan rata-rata skor pada aktivitas siswa adalah 

60,5 yang berada pada kategori pasif. Dengan demikian, maka dapat dikatakan 

bahwa aktivitas siswa pada siklus I belum efektif. 

 

      Skor  

 

        Kategori  

 

       Frekuensi  

 

   Persentasi(%) 

 

 

      0-79 

 

    Tidak tuntas 

 

          29 

 

       90,62 % 

 

 

    80-100 

       

       Tuntas 

 

          3 

 

       9,38 % 

 

 

 Jumlah 

 

   32 

 

        100 % 
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 Pada siklus I siswa masih kurang termotivasi belajar sehingga kurang 

terfokus pada materi yang telah diajarkan.Hal ini dapat dilihat pada banyaknya 

siswa yang mengajukan pertanyaan pada masalah yang diberikan masih tergolong 

rendah dan siswa yang memberikan solusi kurang.Sikap siswa ini kurang dalam 

memberikan respon positif terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Hal ini 

siswa belum terbiasa diberikan pertanyaan sebelum proses pembelajaran apalagi 

bekerja secara individu untuk menyelesaikan masalah. 

2.Hasil Belajar Siklus II 

    a. Hasil Belajar Siswa 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

diperoleh data hasil belajar dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui 

hasil belajar siswa pada siklus II. 

Tabel 4.6. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No             Indikator yang diamati Pertemuan II         % 

1 
Kehadiran siswa 

    32       100 

2 

Siswa yang mengajukan solusi ketika 

guru memberikan masalah untuk 

memotivasi diawal pembelajaran. 
    25        78,12 

3 
Siswa yang mengajukan pertanyaan 

terhadap masalah yang diberikan      18       56,25 

4 

Siswa yang mengajukan solusi dalam 

kelompok terhadap masalah yang 

diberikan 

    23       71,87 

5 

Siswa yang menanggapi solusi 

permasalahan yang diajukan oleh 

siswa lain dalam kelompok 
 

    26 

 
       81,25 

6 

Siswa yang aktif bekerja sama dalam 

kelompok untuk menyelesaikan 

masalah 

    29        90,62 
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 Pada siklus II dapat dilihat dengan adanya kelompok yang bersaing dan 

kelihatan bahwa sudah muncul rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang dibahas 

dan motivasi siswa belajar siswa yang sangat meningkat dari siklus I. Hal ini 

dapat dilihat dengan semakin meningkatnya frekuensi siswa yang mengajukan 

solusi ketika guru memberikan masalah diawal pembelajaran, mengajukan 

pertanyaan terhadap masalah yang diberikan sesama kelompok dan memberikan 

tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Hal ini 

menandakan semangat siswa dalam belajar. 

 Adapun hasil belajar pada siklus II yang dihasilkan melalui instrumen 

hasil belajar yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

  Tabel 4.7. Nilai Tes Siklus II Menulis Teks Ulasan 

7. 

 

Siswa melakukan aktivitas negatif 

pada saat pembelajaran (main-main, 

ribut, keluar masuk kelas, menggangu, 

dll) 

    5 15,62 

NAMA 

SISWA 

                             SKOR JUM

LAH A B C D E F G 

S1 9 10 11 20 15 15 8 88 

S2 15 10 15 17 15 15 10 92 

S3 15 10 15 15 12 15 9 81 

S4 15 10 15 20 15 10 5 87 

S5 12 10 15 20 15 7 5 85 
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S6 13 10 15 20 12 5 8 80 

S7 10 10 13 20 15 10 5 88 

S8 15 10 13 15 10 7 4 74 

S9 15 10 13 20 10 15 8 86 

S10 15 10 12 20 15 7 5 84 

S11 15 10 15 15 15 5 10 85 

S12 15 10 15 20 13 5 5 83 

S13 15 10 15 15 12 10 5 80 

S14 13 10 12 15 12 5 8 80 

S15 13 10 15 17 13 15 10 90 

S16 12 10 13 20 13 5 4 70 

S17 10 10 15 17 13 15 10 95 

S18 12 10 11 15 13 15 8 86 

S19 12 10 15 20 15 7 5 84 

S20 12 10 13 20 12 5 8 80 

S21 
15 10 13 17 12 15 8 93 

S22 
15 10 15 20 12 7 8 82 

S23 13 10 15 20 15 7 10 82 

S24 10 10 15 20 13 7 5 82 

S25 
12 10 15 15 13 5 4 80 

S26 
13 10 12 20 13 5 8 80 

S27 
15 10 15 17 12 7 10 89 
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Keterangan: 

A=Penyusunan struktur teks ulasan 

B=Penentuan judul teks ulasan 

C=Gambaran umum teks ulasan 

D=Penilaian teks ulasan 

E=Penafsiran teks ulasan 

F=Simpulan teks ulasan 

G=Ejaan dan tanda baca 

  

 Berdasarkan hasil analisis deksriptif pada siklus II  menyatakan bahwa 

skor pada siklus II berada pada kategori baik setelah dilakukan tindakan dan 

evaluasi dengan memberikan tes hasil belajar menulis teks ulasan dengan model 

berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa. Pada siklus II 

hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.8. Statistik Skor pada Siklus II Menulis Teks Ulasan 

S28 
15 10 15 20 12 15 5 92 

S29 
12 8 13 20 15 7 5 80 

S30 15 7 15 15 15 5 8 75 

S31 12 10 15 20 10 10 4 81 

S32 

15 10 13 17 10 10 8 83 

Jumlah  420 315 447 582 417 293 223 2.677 

Rata-

rata 

13,1 8,84 14 18,2 13 9,2 6,96 83,65 
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Statistik         Nilai Statistik 

Subjek    32 

Skor ideal     100 

           Skor tertinggi     95 

           Skor terendah    70 

            Jumlah skor  2.677 

Skor rata-rata  83,65 

  

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa skor ideal dari penilaian 

yaitu  0 - 100, skor tertinggi yang diperoleh pada siklus II dengan skor 95, 

sedangkan skor  terendah pada siklus II dengan memperoleh skor 70. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus II pada pembelajaran menulis 

teks ulasan dengan model berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa sudah mencapai nilai KKM 80. 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil Belajar Menulis Teks Ulasan 

 

Interval Nilai 

 

     Kategori 

 

   Frekunsi  

 

         Persentasi(%) 

 

       0-79 

 

     Rendah  

        

        3 

 

    9,4 % 

 

      80-85 

 

     Sedang  

     

       16 

 

    50 % 

 

      86-94 

 

       Tinggi  

     

        12 

 

   37,5 % 

 

     95-100 

 

  Sangat tinggi 

       

         1 

 

    3,1 % 

 

 Jumlah  

     

         32 

 

    100% 
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 Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata hasil belajar 

pada siklus II siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa yaitu 9,4% siswa 

berada pada kategori rendah, 50% siswa berada pada kategori sedang, 37,5% 

siswa berada pada kategori tinggi dan 3,1% siswa berada pada kategori sangat 

tinggi. Adapun persentase ketuntasan hasil belajar menulis teks ulasan dengan 

model berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa pada 

siklus II ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.10. Persentase Ketuntasan Hasil pada Siklus II Menulis Teks Ulasan 

   

 Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh ketuntasan hasil belajar siswa yaitu 29 

siswa dikategorikan tuntas dan 3 siswa dikategorikan tidak tuntas. Dari hasil 

belajar siklus II dapat disimpulkan bahwa pada siklus ini telah terjadi peningkatan 

hasil belajar menulis teks ulasan dengan model berbasis masalah siswa kelas VIII 

SMP Negeri 4 Sungguminasa. 

b. Aktivitas Siswa 

 

     Skor 

 

       Kategori  

 

  Frekuensi  

 

         Persentasi(%) 

 

 

0-79 

 

     Tidak tuntas 

 

       3 

 

  9,38 %         

 

 

80-100 

 

         Tuntas 

 

     29 

 

 90,62 % 

 

 

                                

Jumlah 

       

      32 

     

100 % 

 



 

51 
 

 Hasil pengamatan aktivitas siswa pada siklus II lebih meningkat 

dibandingkan dengan siklus I, dimana pada siklus II memperoleh rata-rata skor 

hasil belajar siswa adalah 83,65 yang berada pada kategori aktif. Dengan 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa pada siklus II sudah 

efektif. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sungguminasa dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah siswa kelas VIII pada 

pembelajaran menulis teks ulasan. Untuk meningkatkan pembelajaran menulis 

teks ulasan maka perlu diterapkan model pembelajaran berbasis masalah agar 

siswa tidak terlalu kesulitan dalam mengulas kembali dan memberi komentar 

terhadap suatu karya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus yang setiap siklus terdiri dari 

satu kali pertemuan. 

 Pada tahap perencanaan siklus I dan siklus II , memiliki kemiripan pada 

perencanaan, yang berbeda terletak pada langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan. Langkah pembelajaran pada siklus I belum terlaksana secara 

maksimal kemudian pada siklus II dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini 

menyebabkan hasil yang diperoleh pada siklus I tidak meningkat dibandingkan 

siklus II karena siklus II langkah-langkah pembelajatan terlaksana dengan baik. 

 Pada tahap pelaksanaan tindakan siklus I, dimulai dari menyampaikan 

tujuan pembelajaran kemudia masuk pada inti pembelajaran dengan guru 

menyuruh siswa membentuk kelompok, kemudian diberikan masalah yang akan 
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dipecahkan sendiri oleh siswa dan media cerpen yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks ulasan namun yang didapatkan kurang meningkat. 

Tetapi pada siklus II menjadi meningkat dilihat dari aktivitas siswa sudah 

mengalami peningkatan. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai hasil tes atau evaluasi belajar 

siswa pada pembelajaran menulis teks ulasan melalui dua siklus dengan 

menggunakan model berbasis masalah telah mengalami peningkatan yang sangat 

baik. Skor rata-rata pada hasil tes kemampuan menulis teks ulasan siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa setelah pemberian tindakan. 

 Pada siklus I skor rata-rata dari hasil belajar menulis teks ulasan adalah 

60,5 dari skor ideal 100. Skor tertinggi  84 dan skor terendah 53. Jika skor hasil 

tes kemampuan menulis teks ulasan siswa dapat dikelompokkan kedalam empat 

kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase, yaitu terdapat 29 

siswa berada pada ketegori rendah dengan persentasi 90,62%, terdapat 3 siswa 

berada pada kategori sedang dengan persentasi 9,38%, untuk siswa yang berada 

pada kategori tinggi dan sangat tinggi memiliki persentasi 0%. Terdapat 3 

siswa(9,38) yang tuntas dan 29 siswa(90,62) yang tidak tuntas dalam tes menulis 

teks ulasan dengan model berbasis masalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Sungguminasa. Persentasi ketuntasan dari siklus I dari hasil belajar siswa tersebut 

masih dianggap belum cukup mencapai nilai KKM yaitu 80, oleh karena itu 

perlalu dilakukan lagi tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa menulis 

teks ulasan dengan model berbasis masalah. 
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 Proses dan hasil belajar yang dilakukan pada siklus I dianggap belum 

optimal. Hal ini kareanakan masih banyak siswa yang kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran, terbukti dari hasil lembar observasi yang rendah 

dengan rata-rata skor 60,5 dari skor ideal yaitu 100. Setelah diketahui hasil dari 

siklus I yang dianggap masih kurang efektif maka akan dilakukan tindakan 

selanjutnya dengan melanjutkan ke siklus II. Hasil belajar menulis teks ulasan 

dengan model berbasis masalah pada siklus II terdapat peningkatan yang 

signifikan, dapat dilihat dari rata-rata 32 siswa yaitu 83,65 dari skor ideal 100. 

Skor tertinggi 95 dan skor terendah 70. Jika skor tes kemampuan menulis teks 

ulasan dikelompokkan dalam empat kategori, maka frekuensi dan persentasi dari 

siklus II yaitu, terdapat 3 siswa berada pada kategori rendah dengan persentasi 

9,4%, 16 siswa berada pada kategori sedang dengan persentasi 50%, 12 siswa 

berada pada kategori tinggi dengan persentasi 37,5%, dan 1 siswa berada pada 

kategori sangat tinggi dengan persentasi 3,1%. Dapat dilihat dari 3 siswa (9,38) 

yang belum tuntas dan 19 siswa (90,62) yang dinyatakan tuntas dalam menulis 

teks ulasan, sehingga pada siklus II telah mencapai standar KKM 80 dan siklus II 

ini dapat dinyatakan bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa menulis teks 

ulasan dengan model berbasis masalah siswa kelas VIII SMPNegeri 4 

Sungguminasa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan 

dalam penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan 

tindakan, pengetahuan, dan kemampuan menulis teks ulasan masih rendah 

karena tidak menggunakan model pembelajaran yang cocok untuk 

meningkatkan kemampuan menulis teks ulasan. Kualitas pembelajaran yang 

dapat meningkatkan pembelajaran menulis teks ulasan karena menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah sehingga terjadi peningkatan dan 

mengalami perubahan yang baik pada proses belajar dan tidak lagi 

membosankan dan membuat pembelajaran menulis teks ulasan menjadi 

menarik.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh 

data dari hasil belajar dari siklus I yang ditunjukkan dengan terjadinya 

peningkatan skor rata-rata siswa belajar menulis teks ulasan yaitu 60,5 dengan 

ketuntasan hasil belajar hanya 9,38% dan pada siklus II  83,65 dengan 

persentasi ketuntasan hasil belajar sebesar 90,62%, selisih dari siklus I dan 

siklus II sebesar 23,15% 

 Pembelajaran dengan model berbasis masalah dapat meningktkan hasil 

belajar menulis teks ulasan.Pengetahuan siswa dalam menulis teks ulasan 

mengalami peningkatan dari siklus I dan siklus II.Dari yang sebelumnya siklus 
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I hanya 3 siswa yang tuntas dan siklus II 29 siswa yang tuntas dari 32 siswa 

dikelas VIII SMP Negeri 4 Sungguminasa. Keberhasilan pemebelajaran dapat 

dilihat dari tingkat persentasi yaitu dari siklus I 60,5% dan siklus II 83,65%. 

Secara keseluruhan pada akhir siklus II dapat disimpulkan bahwa semua aspek 

dan kriteria menulis teks ulasan telah mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dan terbukti bahwa penggunaan model berbasis masalah siswa kelas 

VIII Smp Negeri 4 Sungguminasa dinilai berhasil. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1) Guru diharapkan dapat menjadikan model berbasis masalah sebagai 

alternatif dalam mata pelajaran menulis teks ulasan untuk meningkatkan 

hasil belajar serta memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Kepada peneliti berikutnya, yang akan mengkaji rumusan yang sama 

diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji 

pembelajaran menggunakan model berbasis masalah secara lebih 

mendalam lagi. 

3) Kepada peneliti lain yang berniat melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai alat perbandingan. 
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PROFIL SEKOLAH 

A. Visi dan Misi Sekolah 

1. Visi SMP Negeri 4 Sungguminasa 

―Berimtaq, Beriptek, Berbudaya, Berkarakter, Berprestasi, dan berwawasan 

Lingkungan‖ 

2. Misi  SMP Negeri 4 Sungguminasa: 

a. Mengembangkan sikap dan perilaku religiusitas di lingkungan dalam dan 

luar sekolah. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai tuntutan masyarakat dan 

perkembangan iptek. 

c. Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, 

bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif dan 

mandiri. 

d. Menciptakan sekolah yang rapi, bersih, aman dan nyaman sebagai upaya 

pelestarian lingkungan. 

e. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah, demokratis dan berwawasan lingkungan. 

f. Mewujudkan kegiatan gemar menanam pohon bagi warga sekolah sebagai 

upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

g. Mewujudkan program 3R (Recycle, Reuse, Reduce) dalam upaya 

pencegahan pencemaran. 

h. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta dsmai, cinta tanah air, 

semangat kebangsaan dan hidup demokratis. 

A. Profil Sekolah 

B.1 Riwayat singkat pendiri dan Pembina sekolah tempat magang 3 

SMP Negeri 4 Sungguminasa didirikan pada tahun 1997 diatas tanah seluas 7.100 

m
2
 dengan luas seluruh bangunan 5.787 m

2
. SMP Negeri 4 Sungguminasa terletak di 

Jl.Lapangan Syekh yusuf discovery No.3 sungguminasa kecamatan somba opu kabupaten 

gowa, dengan jenjang akreditasi A dan NPSN 40301051. 

SMP Negeri 4 Sungguminasa mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik 

dari segi jumlah peserta didiknya maupun fasilitas belajar yang dapat digunakan oleh 

peserta didik. Hal ini membuat para peserta didik banyak menyumbangkan prestasi dari 
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tahun ketahun. Berikut TimeLine perjalanan pendirian SMP Negeri 4 sungguminasa dari 

tahun ketahun : 

NO 
URAIAN TAHUN 

1.  

Peletakan batu pertama oleh Kepala Kanwil Depdikbud Sulawesi 

Selatan 

September 

1997 

  Ir. H. M. Arifin Thalib, MM   

2. Penggunaan bangunan sebagai kelas jauh SMPN 1 Sungguminasa Mei 1998 

  a.  Plt Kepala Sekolah : Dra. Hj. Sujiati   

  b.  PTK :   

       - Guru 16 Orang   

  
     - Staf Tata Usaha 3 Orang 

  

  c.  Rombel : 3 Rombel dengan jumlah siswa 144 Orang   

3. Penerimaan Siswa SMPN 4 Sungguminasa Juli 1998 

  a.  Plt Kepala Sekolah : Drs. Sappara Suparno   

  b.  PTK :   

       - Guru 22 Orang   

       - Staf Tata Usaha 3 Orang   

  c.  Rombel :    

       Kelas I : 3 Kelas Jumlah Siswa 144 Siswa   

       Kelas I : 3 Kelas Jumlah Siswa 144 Siswa (SMPN 1 Sungguminasa)   

4. a.  Kepala Sekolah : Drs. H. Baso Aburaera Oktober 1998 

  b.  PTK :   

       - Guru 22 Orang   

       - Staf Tata Usaha 3 Orang   

  c.   Rombel :   

       Kelas I : 3 Kelas Jumlah Siswa 144 Siswa   

       Kelas II : 3 Kelas Jumlah Siswa 144 Siswa   

5 Surat Keputusan Pendirian Sekolah: 01 Mei 1999 

  a.  Nomor SK : 001.a/D/1999   

  b.  Tanggal : 01 Mei 1999   

6 a.  Kepala Sekolah : Drs. H. Baso Aburaera Juli 1999 

  b.  PTK :   

       - Guru 28 Orang   

       - Staf Tata Usaha 6 Orang   

  c.  Rombel :   
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       Kelas I : 5 Kelas Jumlah Siswa 240 Siswa   

       Kelas II : 3 Kelas Jumlah Siswa 144 Siswa   

       Kelas III : 3 Kelas Jumlah Siswa 144 Siswa   

7. Sertifikat Akreditasi Sekolah : Akreditasi B 20 Maret 2005 

  a.  Nomor SK : 001.a/D/1999   

  b.  Tanggal : 20 Maret 2005   

8 a.  Kepala Sekolah : Drs. H. Baso Aburaera Mei 2005 

  b.  PTK :   

       - Guru 52 Orang   

       - Staf Tata Usaha 6 Orang   

  c.   Rombel :   

        Kelas I : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

        Kelas II : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

        Kelas III : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

9 a.  Kepala Sekolah : Drs. H. Siradjuddin Juni 2005 

  b.  PTK :   

       - Guru 52 Orang   

       - Staf Tata Usaha 6 Orang   

  c.   Rombel :   

        Kelas I : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

        Kelas II : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

        Kelas III : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

10 a.  Pelaksana Tugas Kepala Sekolah : Dra. Hj. Rasidah Mukramin 

 September 

2007 

  b.  PTK :   

       - Guru 56 Orang   

       - Staf Tata Usaha 6 Orang   

  c.   Rombel :   

        Kelas I : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

        Kelas II : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

        Kelas III : 6 Kelas Jumlah Siswa 288 Siswa   

11 a.  Kepala Sekolah : Drs. Mas'ud Kasim, M.Pd 

 September 

2008 

  b.  PTK :   

       - Guru 64 Orang   

       - Staf Tata Usaha 8 Orang   

  c.   Rombel :   
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        Kelas I : 13 Kelas Jumlah Siswa 585 Siswa   

        Kelas II : 11 Kelas Jumlah Siswa 495 Siswa   

        Kelas III : 10 Kelas Jumlah Siswa 450 Siswa   

12 a.  Kepala Sekolah : Drs. H. Abdul Rahman, M.Pd 

 September 

2012 

  b.  PTK :   

       - Guru 72 Orang   

       - Staf Tata Usaha 8 Orang   

  c.   Rombel :   

        Kelas I : 13 Kelas Jumlah Siswa 585 Siswa   

        Kelas II : 13 Kelas Jumlah Siswa 585 Siswa   

        Kelas III : 11 Kelas Jumlah Siswa 495 Siswa   

13 Sertifikat Akreditasi Sekolah : Akreditasi B 

24 Desember 

2013 

  a.  Nomor SK :079/SK/BAP-SM/XII/2013   

  b.  Tanggal : 24 Desember 2013   

14 a.  Kepala Sekolah : Subair, S.Pd, M.Si 

 Desember 

2016 

  b.  PTK :   

       - Guru 72 Orang   

       - Staf Tata Usaha 8 Orang   

  c.   Rombel :   

        Kelas I : 13 Kelas Jumlah Siswa 416 Siswa   

        Kelas II : 14 Kelas Jumlah Siswa 448 Siswa   

        Kelas III : 16 Kelas Jumlah Siswa 512 Siswa   

15 a.  Kepala Sekolah : H. Zainal, S.Pd, M.Pd Oktober 2018 

  b.  PTK :   

       - Guru 78 Orang   

       - Staf Tata Usaha 8 Orang   

  c.   Rombel :   

        Kelas I : 12 Kelas Jumlah Siswa 401 Siswa   

        Kelas II : 11 Kelas Jumlah Siswa 392 Siswa   

        Kelas III : 13 Kelas Jumlah Siswa 416 Siswa   

16 Sertifikat Akreditasi Sekolah : Akreditasi A 

24 Desember 

2018 

  a.  Nomor SK :   

  b.  Tanggal : 24 Desember 2013   

 

B.2 Fasilitas Sekolah 
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SMP Negeri 4 Sungguminasa memiliki fasiliats yang cukup memadai untuk 

berlansungnya proses belajar mengajar. Berikut ini gambaran umum fasilitas SMP Negeri 

4 Sunguminasa. 

No Jenis Prasarana 

Nama/Kode  

Ruangan 

Panjang 

(m) 

Lebar 

(m) 

Milik 

 

Kondisi 

 

1 Ruang Teori/Kelas D2.4 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

2 Ruang Teori/Kelas F2.2 9.0 7.0 Milik Baik 

3 Ruang Teori/Kelas D2.2 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

4 Laboratorium IPA X1.a 16.0 9.0 Milik Baik 

5 Laboratorium Fisika C7.b 4.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

6 Ruang Ibadah I2 8.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

7 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Laki-laki D1.5a 1.5 2.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

8 Ruang Praktik Kerja S 7.0 4.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

9 Ruang UKS G1 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

10 Ruang Teori/Kelas G2 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

11 Ruang Teori/Kelas D1.4 9.0 7.0 Milik Baik 

12 Ruang Teori/Kelas D1.3 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

13 Ruang Teori/Kelas D1.2 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

14 Ruang Teori/Kelas D1.1 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

15 Ruang Teori/Kelas C6 6.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

16 Ruang Teori/Kelas C5 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

17 Sanggar MGMP C4 3.0 7.0 Milik Baik 

18 Ruang OSIS C3.a 3.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

19 Laboratorium Biologi C2.a 3.0 4.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

20 Laboratorium Biologi C1 12.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

21 Ruang Ibadah I1 8.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

22 Ruang Teori/Kelas B6 8.0 9.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

23 Ruang Teori/Kelas B5 8.0 9.0 Milik 

Rusak 

Ringan 
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24 Ruang Teori/Kelas B3 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

25 Ruang Teori/Kelas B2 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

26 Ruang Teori/Kelas B1 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

27 Ruang OSIS B4 4.0 6.0 Milik Baik 

28 Ruang Perpustakaan H1 6.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

29 Ruang Multimedia A2.4 11.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

30 Ruang Keterampilan A2.3 9.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

31 Laboratorium Bahasa A2.2a 9.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

32 Laboratorium Komputer A2.1 12.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

33 Ruang Guru A1.9 18.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

34 

Kamar Mandi/WC Guru 

Laki-laki A1.8b 1.5 2.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

35 

Kamar Mandi/WC Guru 

Laki-laki A1.4b 2.0 1.5 Milik 

Rusak 

Ringan 

36 

Kamar Mandi/WC Guru 

Perempuan A1.8a 1.5 2.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

37 Ruang Guru A1.7 5.0 3.0 Milik Baik 

38 Lainnya A1.6b 7.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

39 Ruang TU A1.5a 9.0 4.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

40 Ruang Guru A1.4a 3.0 8.0 Milik Baik 

41 Ruang Guru A1.2d 5.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

42 Ruang Konseling/Asesmen A1.2a 5.0 4.0 Milik Baik 

43 Rumah Penjaga Sekolah J 8.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

44 Ruang Teori/Kelas F1.1 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

45 Ruang Teori/Kelas F1.2 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

46 Ruang Teori/Kelas F1.3 7.0 8.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

47 Ruang Teori/Kelas F1.4 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

48 Ruang Teori/Kelas F1.5 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

49 Ruang Teori/Kelas F1.6 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

50 Ruang Teori/Kelas F1.7 9.0 7.0 Milik Rusak 
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Ringan 

51 Ruang Teori/Kelas E1.1 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

52 Ruang Teori/Kelas E1.2 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

53 Ruang Teori/Kelas E1.3 9.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

54 

Kamar Mandi/WC Guru 

Perempuan W.G.PR02 1.5 2.0 Milik Baik 

55 

Kamar Mandi/WC Guru 

Laki-laki W.G.LK02 1.5 2.0 Milik Baik 

56 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan W.PR03 1.5 2.0 Milik Baik 

57 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan W.PR02 1.5 2.0 Milik Baik 

58 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan W.PR01 1.5 2.0 Milik Baik 

59 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Laki-laki W.LK03 1.5 2.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

60 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Laki-laki W.LK02 1.5 2.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

61 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Laki-laki W.LK01 1.5 2.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

62 Lainnya L1 7.0 5.0 Milik Baik 

63 Lainnya M 2.0 6.0 Milik Baik 

64 Ruang Praktik Kerja K 3.5 6.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

65 Lainnya N 30.5 34.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

66 Ruang Teori/Kelas A1.9b 7.0 8.0 Milik Baik 

67 Laboratorium IPA X1.b 4.0 4.0 Milik Baik 

68 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan D1.5b 1.5 2.0 Milik Baik 

69 Ruang Perpustakaan H2 8.0 7.0 Milik Baik 

70 Ruang Perpustakaan H3 4.0 3.0 Milik Baik 

71 Ruang BP/BK A1.2c 3.0 2.5 Milik Baik 

72 Laboratorium IPA X1.c 4.0 5.0 Milik Baik 

73 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Laki-laki D2.5b 1.5 2.0 Milik Baik 

74 Ruang Teori/Kelas E1.4 9.0 7.0 Milik Baik 

75 Ruang Teori/Kelas F2.1 9.0 7.0 Milik Baik 

76 Gudang R 4.0 5.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

77 Ruang Teori/Kelas D2.1 9.0 7.0 Milik Baik 

78 Lainnya Q 4.0 2.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

79 Koperasi/Toko O1 3.0 4.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

80 Ruang OSIS C3.b 3.0 7.0 Milik Rusak 
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Ringan 

81 Lainnya L2 26.0 3.0 Milik Baik 

82 Ruang Teori/Kelas D2.3 9.0 7.0 Milik Baik 

83 Lainnya F2.2 9.0 7.0 Milik Baik 

84 Ruang Teori/Kelas E2.4 9.0 7.0 Milik Baik 

85 Gudang A2.2b 3.0 8.0 Milik Baik 

86 Ruang Guru A1.1a 4.0 3.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

87 Ruang Kepala Sekolah A1.5b 9.0 4.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

88 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan D2.5c 1.5 2.0 Milik Baik 

89 Lainnya A1.6a 7.0 6.0 Milik Baik 

90 Ruang Konseling/Asesmen A1.2b 5.0 4.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

91 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan D2.5d 1.5 2.0 Milik Baik 

92 Gudang A1.1b 3.0 4.0 Milik Baik 

93 Laboratorium Biologi C2.b 3.0 4.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

94 Laboratorium Fisika C7.a 12.0 7.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

95 Lainnya D1.6 4.0 5.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

96 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Laki-laki D2.5a 1.5 2.0 Milik Baik 

97 Gudang 

D1.7 

 4.0 5.0 Milik 

Rusak 

Ringan 

98 Ruang Teori/Kelas E2.1 9.0 7.0 Milik Baik 

       

B.3 Keadaan Siswa 

B.3.1 Penerimaan siswa baru 

Penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Sungguminasa dilakukan melalui 

jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali. 

Pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang 

telah ditetapkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah, 

calon peserta didik SMP Negeri 4 Sungguminasa dapat melakukan pendaftaran PPDB 

melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik paling banyak 5% (lima persen) 

dari daya tampung Sekolah. Sementara dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali 

sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi paling banyak 5% (lima persen) dari daya 

tampung Sekolah, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi. ―Calon peserta 
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didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB 

sebagaimana dimaksud dalam satu zonasi,‖ bunyi Pasal 16 ayat (5) Permendikbud. 

B.3.2 Proses kenaikan kelas 

Proses kenaikan kelas tentunya dilihat dari hasil belajar, sikap dan keterampilan 

peserta didik. Penentuan KKM sebagai standar ketercapaian hasil belajar juga menjadi 

tolak ukur lulus tidaknya peserta didik dalam dua semester. 

SMP Negeri 4 Sungguminasa sendiri telah menerapkan system kelas tuntas 

berkelanjutan (SKTB) sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Adapun kriteria 

yang harus dipenuhi peserta didik agar bisa naik kelas dalam system SKTB adalah : 

 Kehadiran peserta didik minimal 85% dalam semua mata pelajaran kecuali untuk 

izin dan sakit. 

 Menyelesaikan seluruh program mata pembelajaran dalam dua semester pada 

tahun pelajaran yang diikuti. 

 Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, minimal sama dengan KKM. 

 Mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal baik. 

B.3.3 Waktu belajar 

SMP Negeri 4 Sungguminasa menerapkan waktu belajar selama 5 hari (full day 

school sesuai peraturan kurikulum 2013) yakni mulai senin sampai jumat, kemudian 

untuk hari sabtu kegiatan eskul siswa. Adapun pembagian waktu belajar SMP Negeri 4 

Sungguminasa adalah: 

 Waktu belajar full day school hari senin sampai jumat mulai pukul 07.00 -16.00 

WITA 

 Hari sabtu kegiatan eskul 

B.3.4 Jumlah siswa 

Jumlah siswa SMP Negeri 4 sungguminasa adalah sebagai berikut: 

Tingkatan Jumlah 

Kelas VII 383 siswa 

Kelas VIII 401 siswa 
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Kelas IX 392 siswa 

Jumlah Keseluruhan 1.176 siswa 

 

B.4 Personil  

B.4.1 Guru 

SMP Negeri 4 sungguminasa memiliki Guru sebanyak 79 orang dengan rincian 

sebagai berikut: 

 Nama-nama pimpinan sekolah 

No. Nama Jabatan Alamat 

1 H.Zainal,S.Pd.,M.Pd Kepala Sekolah BTN andi Tonro 

2 Sukawati hafid,S.Pd.,M.M Wakil Kepala Sekolah Jl.Kesadaran IV 

Panaikang, Makassar 

3 Hj.Faridah,S.Pd.,M.Pd Wakasek Kesiswaan Jl.A.Tonro No.33/D  

4 Drs.Juma,M.Pd Wakasek humas BTN Gowa lestari 

A4/21,gowa 

5 Masnaeni,S.Pd.,M.Pd Wakasek sarana BTN Tamaruang indah 

E3/6,Gowa. 

 

 Nama Guru  

No. Nama Guru Jabatan Alamat 

1 Niswani,S.Pd.,M.Pd Guru Matematika BTN Aura K1/2,Gowa 

2 Mustar,M.Pd Guru Matematika BTN Aura K4/1,Gowa 

3 
H.Fauziah,S.Pd.,M.Pd 

Guru seni budaya BTN polri manggarupi A1/3 

4 Hj.Husnah,S.Pd.,M.Pd 

 

Guru Bahasa Indonesia BTN B.Palangga mas E5/16 

5 Hamriah,S.Kom.,M.Pd Guru TIK BTN Minasa upa F10/1 

6 Burhan,S.Pd Guru Bahasa inggris Jl.Syekh Yusuf Iv No.2 

7 Hj.Nurlinah,S.Pd.,M.M Bahasa inggris Komp.Tamang asri B1/12 

8 Hj.Hafiah,S.Pd.,M.Pd Guru Ips Terpadu Jl.Swadaya 4/18,Gowa 
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9 St. Nurliah,S.Pd.,M.Pd Guru Bahasa Indonesia BTN Manggarupi Permai 

A9/3,Gowa 

10 Muh Ruslan 

Djaya,S.Pd.,M.Pd 

Guru Matematika Perum berlian indah Blok 

D/9,Gowa 

11 Rachmawati,S.Pd Guru IPS Terpadu BTN Taman asri je‘neberang 

B1/12 

12 Husniaty 

Junus,S.Pd.,M.Pd 

Guru IPA Terpadu Jl.Baji Pangaseang 

12,Makassar 

13 Hj.Nurianna,S.Pd Guru PKN Jl.Swadaya V,Gowa. 

14 Sri Intang,S.Pd Guru IPA Terpadu Tamalate 9 

STP/164,Makassar 

15 Andi Rukmini,S.Pd Guru Prakarya  Sungguminasa,Gowa 

16 

Hasim,S.Pd.,M.Pd 

Guru Bahasa indonesia BTN Nuki Dwikarya 

basali,Gowa 

17 Nur Asmah 

Djafar,S.Pd.,M.Pd 

Guru IPA Terpadu Jl.Traktor IV No.31  

18 
Drs.Abd. Rasyid 

Guru Matematika Jl.M.emmy saelan 3 A/6 

19 
Haeriah,S.Pd 

Guru Bk Jl.Tinumbu Lr 148/267 

20 Dra.Tenriawaru 

Harun.,M.Pd 

Guru PKN Jl.Manggala Raya No.280 

21 
Dra.Hj.Subaedah. S 

Guru IPA Terpadu Jl.Pallangga Raya No.31 

22 Jalinar 

Ermindar,S.Pd.,M.M 

Guru Bahasa Inggris BTN Gerhana alauddin 

23 
Rohaya,S.Pd 

Guru IPA Terpadu Jl.Andi tonro II 

24 Dra.Hamsinar 

Hamid,M.Pd 

Guru IPA Terpadu BTN Berlian indah A/11 

25 
Alimuddin Amir,S.Pd 

Guru Penjaskes Sungguminasa,Gowa 

26 
Ratnawati,S.Pd 

Guru IPS Terpadu BTN A.Tonro Permai D5/9 

27 Dra. Hidayah 

Hamid,M.Pd 

Guru Bahasa Indonesia Sungguminasa, Gowa 

28 

 
Syarif,S.Pd 

Guru Sungguminasa, Gowa 

29 
Haping,S.Pd 

Guru IPS Terpadu Jl.Masjid Raya 174E 

30 
Rosdiana,S.Pd 

Guru IPS Terpadu Andi tonro permai A22/11 

31 
Dra.Hasriani,M.Pd 

Guru IPS Terpadu Bontonompo,Gowa 

32 
Sri Wahyuni 

Guru IPS Terpadu Gowa 
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33 
Nurhayati Sawi,S.Pd 

Guru Gowa 

34 
Drs.Burhanuddin 

Guru Penjaskes Sungguminasa,gowa 

35 
Arfiani Babay,S.Pd.,M.Pd 

Guru IPA Terpadu peruGraha mawang ari C2/5 

36 

Basir,S.Pd 

 

Guru muatan lokal Bahasa 

Daerah 

Jl.Alternatif,Gowa 

37 Muhammad Hasri 

Husain,S.Pd.,M.Pd 

Guru PKN Sungguminasa,gowa 

38 

Sartawati R.,S.Pd 

 

Guru Bahasa Indonesia BTN Je‘netallasa permai 

D10/19 

39 
Rosdiana,S.Pd 

Guru Penjaskes  

40 
Hardiyanti,S.Pd.,M.Pd 

Guru Matematika  

41 
Fahryawan,S.Pd 

  

42 
Nita Fatma Yugari,S.Pd 

  

43 
Anita Amalia Ikhsan,S.Pd 

Guru Bahasa Indonesia  

44 
Mirawati,S.Pd 

  

45 Nurlaely qadri 

Rahim,S.Pd 

  

46 Fitri Wardaningsih 

Hatta,S.Pd 

  

47 
Noer Hani Faried,S.Pd 

  

48 
Wirantiana,S.Pd 

  

49 
Hasriana Hasan,S.Pd 

  

50 
A. Fajar Andriawan,S.Pd 

  

51 
Rosminah,S.Pd 

  

52 Muh.Akbar 

ikramullah,S.Pd 

  

53 
Putri Amelia,S.Pd 

  

54 
St. Hasnah,S.Pd 

  

55 
Nurlaila Azzahrah,S.Pd 

  

56 Nurul Hikma 

Mansyur,S.Pd 

  

57 
Irfan,S.Pd 

  

58 Tasmin Andika 

Kalimuddin,S.Pd 

  

59 Adhie Mahdhi 

Iriansa,S.Pd 

  

60 
Zulfiana,S.Pd 
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61 
Hasbullah,S.Pd 

  

62 Sitti Ahyana 

Mursana,S.Pd 

  

63 Muhammad 

Asriawan,S.Pd 

  

64 
Sudarni,S.Pd 

  

65 
Kurniah,S.Pd 

  

66 
Suhena,S.Pd 

  

67 
Tasrif,S.Pd 

  

68 Sri Husnaeni 

Kamaruddin,S.Pd 

  

69 
Syamsuddin,S.Pd 

  

70 Mohammad Ardani 

Samad,S.Pd 

  

71 
Nurhidayah. J.,S.Pd 

  

72 
Syahrina Syam,S.Pd 

  

73 
Canrakhaira,S.Pd 

  

74 
Salamang,S.Pd 
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B.4.2 Tata usaha 

SMP Negeri 4 sungguminasa memiliki staf/tenaga administrasi sekolah sebanyak 

7 orang dengan rincian sebagai berikut: 

No. Nama Jabatan Alamat 

1 Khairil Abrar Tenaga Administrasi 

sekolah 

Jl.Poros Limbung 

Panciro 

2 Muhiddin,S.sos Tenaga Administrasi 

sekolah 

Jl.Syekh yusuf III 

No.41 

3 Syanti Arsyad,S.E Tenaga Administrasi 

sekolah 

BTN Bakolu Blok 

A9/16 

4 Muslindah,A.Md.Kom Tenaga Administrasi 

sekolah 

Jl.Baso Dg.Taba 

5 Irawati pattah,S.Sos Tenaga Administrasi 

sekolah 

Jl.Gagak No.46C 

6 Alfirayanti,A.Ma Tenaga Administrasi 

sekolah 

Kalukuang 

7 Darmawati,S.Ip Tenaga Administrasi 

sekolah 

 

 

B.4.3 Petugas Kemanan 

SMP Negeri 4 sungguminasa memiliki Petugas keamanan sekolah sebanyak 3 

orang dengan rincian sebagai berikut: 

No. Nama Jabatan Alamat 

1 Sulaeman Petugas Keamanan  

2 Egidius Petugas Keamanan  

3 Dg.Ngitung Petugas Keamanan  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Satuan Pendidikan            : SMP NEGERI 4 SUNGGUMINASA 

Mata Pelajaran                  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester                  : VIII/2 

Materi Pokok                    : Teks Ulasan 

Pertemuan Ke-                  : 1-2 

Alokasi Waktu                  : 2 x pertemuan (80 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan  menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percayadiri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam j

angkauan 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar : 

3.1  Memahami teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan 

cerita biografi baik melalui lisan maupun tulisan 

Indikator : 

3.1.1.Mengidentifikasi struktur teks ulasan 

3.1.2 Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teks ulasan 

Kompetensi Dasar : 

4.1     Menangkap makna teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, cerita 

prosedur, dan cerita biografi baik secara lisan maupun tulisan 

Indikator : 

4.1.1 Menjelaskan isi teks ulasan 

4.1.2 Menentukan amanat yang disampaikan oleh penulis teks ulasan 

4.1.3 Menentukan kesimpulan teks ulasan 

Kompetensi Dasar : 

2.2  Memiliki perilaku peduli, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan atas 

karya budaya yang penuh makna 

Indikator : 

2.2.1 Memberi pendapat dalam berdiskusi tentang struktur teks, kekurangan 

serta kelebihan, dan isi teks Ulasan 

2.2.2 Menunjukkan sikap banyak membantu teman sejawat dalam 

berdiskusi tentang struktur teks,isi teks ulasan,kekurangan dan kelebihan. 

2.2.3 Menunjukkan sikap cinta terhadap  hasil karya budaya bangsa yang 

berupa karya sastra 
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2.2.4 Menunjukkan sikap kerjasama dan semangat dalam berdiskusi tentang 

pemahaman struktur teks,isi teks ulasan,kekurangan dan kelebihan. 

 

Kompetensi Dasar : 

1.2  Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai 

anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan tulis 

Indikator 

1.2.1 Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sebagai  implementasi rasa syukur kepada Tuhan atas keberadaan bahasa 

Indonesia di antaranya dalam menjelaskan struktur teks,isi teks 

ulasan,kekurangan dan kelebihan. 

C. Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan ke-1 

1. Dengan membaca teks ulasan, peserta didik mampu mengidentifikasi 

struktur teks ulasan dengan tepat. 

2. Dengan  membaca sebuah teks ulasan, peserta didik mampu 

mengidentifikasi isi teks ulasan . 

3. Selama proses pembelajaran tentang struktur teks,isi teks 

ulasan,kekurangan dan kelebihan.peserta didik terbiasa berinisiatif 

dan memberi pendapat dengan benar. 

4. Selama proses pembelajaran, peserta didik terbiasa bersikap banyak 

membantu sejawat dengan penuh semangat. 
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5. Selama proses pembelajaran, peserta didik terbiasa menggunakan 

pilihan kata, ekspresi, dan gestur yang menunjukkan sikap 

santun sebagai bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia. 

Pertemuan  ke-2 

1. Setelah membaca teks ulasan, peserta didik mampu menjelaskan isi 

teks ulasan dengan tepat 

2. Setelah membaca teks ulasan, peserta didik mampu menjelaskan 

kekurangan dan kelebihan teks ulasan 

3. Setelah membaca teks ulasan, peserta didik mampu menentukan 

amanat yang disampaikan penulis teks ulasan 

4. Selama proses pembelajaran tentang makna kata, kalimat, 

ungkapan, dan isi teks ulasan peserta didik terbiasa berinisiatif dan 

memberi pendapat dengan benar. 

5. Selama proses pembelajaran  tentang makna kata, kalimat, 

ungkapan, dan isi teks ulasan peserta didik terbiasa menunjukkan 

sikap terbiasa  membantu sejawat dengan baik. 

6. Selama proses pembelajaran tentang makna kata, kalimat, 

ungkapan, dan isi teks ulasan, peserta didik terbiasa menggunakan 

pilihan kata, bahasa, ekspresi, dan gestur yang menunjukkan sikap 

santun dengan baik. 

D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

a.       Struktur teks ulasan 

b.      kekurangan dan kelebihan teks ulasan 
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c.       Kebiasaan bersikap percaya diri dengan berinisiatif dan banyak 

berpendapat saat berdiskusi 

d.      Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran 

dan banyak membantu teman dengan penuh semangat. 

e.       Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan 

kata, bahasa, ekspresi, dan gestur dalam berdiskusi. 

Pertemuan ke-2 

a.       Isi teks ulasan 

b.      isi teks ulasan  

c.       Amanat yang disampaikan penulis teks ulasan 

d.      Kebiasaan bersikap percaya diri dengan berinisiatif dan banyak 

berpendapat saat berdiskusi 

e.      Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran 

dan banyak membantu sejawat dengan penuh semangat. 

f.       Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan 

kata, bahasa, ekspresi, dan gestur dalam berdiskusi 

E. Metode Pembelajaran 

1.      Pendekatan      : Scientifik 

2.       Model            : Model Berbasis Masalah 

Sintak              : Pemberian stimulasi 

Identifikasi masalah 

Pengumpulan data 

Pengolahan data 

Pembuktian 

Menyimpulkan 
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3.       Metode                : Tanya jawab, diskusi, penugasan, unjuk kerja 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (    2 x 40 menit    ) 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1.    Berdoa bersama 

2.    Guru menyampaikan materi dan tujuan 

pembelajaran 

3.    Guru mengingatkan kembali tentang jenis-jenis 

teks yang telah dipelajari sebelumnya. 

4.    Guru membangkitkan motivasi peserta 

didik supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai 

5.    Guru bertanya tentang pengertian teks ulasan 

6.    Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk 

dapat menentukan struktur dalam teks ulasan 

7.    Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk 

dapat menentukan ciri kebahasaan dalam teks 

ulasan 

8.    Guru menjelaskan manfaat dari pembelajaran teks 

ulasan 

10 

menit 
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Inti          Peserta didik membentuk kelompok 3-4 orang. 

         Peserta didik  membaca teks ulasan cerpen 

perahu kertas yang tak tahu kemana harus pulang  

dengan cermat. 

         Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan teks ulasan untuk mengetahui 

pemahaman secara berkelompok. 

         Peserta didik menanya tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan teks ulasan 

         Peserta didik menjawab/mengajukan pertanyaan 

tentang struktur  teks ulasan. 

         Peserta didik menanya tentang ciri kebahasaan 

teks ulasan. 

         Dengan dipandu oleh guru, peserta didik 

mengenali struktur teks ulasan: 

orientasi, tafsiran, evaluasi dan rangkuman. 

           Dengan dipandu oleh guru, peserta didik 

mengenali struktur teks ulasan cerpen penulis tua 

yang berupa orientasi yaitu gambaran umum karya 

sastra yang akan diulas. 

           Dengan dipandu oleh guru, peserta didik 

mengenali struktur teks ulasan yang berupa 

tafsiran yaitu pandangan sendiri tentang karya yang 

diulas. 

65 

menit 
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           Dengan dipandu oleh guru, peserta didik 

mengenali struktur teks ulasan yang berupa 

evaluasi yaitu penulis mengevaluasi karya, 

penampilan, produksi, gambaran detail yang berupa 

bagian, ciri,, produksi, gambaran detail yang berupa 

bagian, ciri, dan kualitas.. 

           Dengan dipandu oleh guru, peserta didik 

mengenali struktur teks ulasan yang berupa 

rangkuman yaitu ulasan akhir dari penulis berupa 

simpulan. 

         Peserta didik membaca contoh analisis fitur 

bahasa/ciri bahasa teks ulasan cerpen penulis tua. 

         Peserta didik menjawab/mengajukan 

pertanyaan tentang ciri kebahasaan teks ulasan 

cerpen  perahu kertas yang tak tahu kemana harus 

pulang . 

   Peserta didik saling menilai kebenaran jawaban 

teman. 

         Peserta didik mendiskusikan  struktur isi teks 

ulasan cerpen  perahu kertas yang tak tahu kemana 

harus pulang  dalam kelompok. 

         Peserta didik mendiskusikan  ciri bahasa teks 

ulasan dalam kelompok. 

         peserta didik mencari kelebihan dan kekurangan 
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cerpen  perahu kertas yang tak tahu kemana harus 

pulang . 

        Peserta didik mempresentasikan hasil 

diskusi  tentang struktur teks ulasan cerpen penulis 

tua dengan penuh percaya diri. 

        Menanggapi hasil presentasi kelompok lain secara 

santun. 

        Menjawab/mengajukan pertanyaan isi teks 

ulasan (pertanyaan literal, inferensial, integratif, 

kritis). 

        Peserta didik saling menilai kebenaran jawaban 

teman 

        Peserta didik mencocokkan jawaban/hasil diskusi  

        Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi 

tentang ciri kebahasaan teks ulasan cerpen penulis 

tua. 

        Menanggapi hasil presentasi kelompok lain secara 

santun. 

        Menjawab/mengajukan pertanyaan isi teks 

ulasan (pertanyaan literal, inferensial, integratif, 

kritis). 

        Peserta didik saling menilai kebenaran jawaban. 

Penutup 1.       Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait 

dengan pembelajaran yang baru berlangsung. 

5 menit 
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Pertemuan Kedua (  2 x 40 menit  ) 

2.       Guru dan peserta didik membuat simpulan 

tentang struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan . 

3.       Guru memberikan tugas untuk pengayaan atau 

remidi kepada peserta didik. 

 

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1.       Peserta didik berdoa bersama. 

2.       Peserta didik bersama guru mengatur tempat 

duduk sesuai kelompok masing-

masing sebelum pembelajaran dimulai. 

3.       Guru mengingatkan kembali manfaat belajar teks 

ulasan. 

 

5 menit 

Inti  Peserta didik membaca kembali  teks ulasan cerpen 

perahu kertas yang tahu kemana harus pulang. 

peserta didik menjawab/mengajukan 

pertanyaan sebagai pemandu pemahaman isi teks 

ulasan. 

  Peserta didik mencatat informasi dari teks ulasan 

70 menit 
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cerpensebagai acuan pemahaman isi teks ulasan 

 Dengan dipandu oleh guru, siswa 

memberikan  komentar terhadap  berbagai isi informasi 

yang didapat dari teks ulasan    Emak dan sepotong roti 

.diskusi kelompok, siswa  membahas komentar masing-

masing dengan sesama siswa.Dengan dipandu oleh guru, 

siswa memperkaya informasi tentang budaya, nilai, 

kebiasaan, sikap seseorang dari buku-buku referensi 

Peserta didik menemukan kekurangan dan kelebihan   

cerpen  Emak dan sepotong roti. 

Peserta didik  menemukan kelebihan dan kekurangan 

cerpen  Emak dan sepotong roti 

Peserta didik  menemukan amanat yang disampaikan 

penulis teks ulasan   cerpen  Emak dan sepotong roti  

Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang 

isi,pesan moral dan amanat yang disampaikan 

penulis  teks ulasan cerpen Emak dan sepotong roti. 

Menanggapi hasil presentasi kelompok lain secara 

santun dan penuh semangat. 

     Peserta didik saling menilai kebenaran jawaban teman 
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         G. Media dan Sumber Belajar 

1.  Media Pembelajaran 

Teks Ulasan cerpen perahu kertas yang tahu kemana harus pulang dan 

cerpen kuukir dipasir 

2.     Sumber Belajar 

Alwi, Hasan. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi IV. Jakarta: 

Balai Bahasa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013a. Bahasa Indonesia: 

Wahana Pengetahuan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2003. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2010. Ejaan Bahasa Indonesia 

yang Disempurnakan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

I.            PENILAIAN 

1.        Sikap spiritual dan sosial 

a.         Teknik Penilaian            : Observasi 

b.        Bentuk Instrumen          : Lembar observasi 

c.         Kisi-kisi                          : 

Penutup 1.      Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait 

dengan pembelajaran yang baru berlangsung. 

2.      Guru dan peserta didik membuat simpulan 

3.      Guru memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi 

kepada peserta didik. 

 

5 menit 
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2.         Pengetahuan 

a.         Teknik Penilaian       : Tes Tulis 

b.          Bentuk Instrumen     :  Uraian non Objektif (UNO) 

c.            Kisi-kisi: 

No Indikator Butir Instrumen 

1 Mengenal struktur teks ulasan 1 

2 Mengenal kekurangan dan kelebihan teks 

ulasan 

2 

 

3.         Keterampilan 

a.        Teknik Penilaian           : Tes Tulis 

b.        Bentuk Instrumen         : Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Smp Negeri 4 

Sungguminasa 

 

H. Zainal,S.Pd.,M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

Sungguminasa,    Februari 2020 

Guru Bahasa Indonesia, 

 

 

Hj.Husnah.S.Pd.,M.Pd. 
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LAMPIRAN 

Soal Siklus I 

 

Petunjuk 

 

1.Buatlah kelompok yang terdiri atas 5-6 orang! 

2.Bacakembaliteksulasan cerpen. 

       3. Jawablahpertanyaanberikut ! 

 

Soal 
1.   Tentukanstruktur kebahasancerpen berikut ! 

2.  Tentukan judul yang tepat untuk teks ulasan tersebut! 

3.    Tentukan kesimpulan,kekurangan dan kelebihan cerpen tersebut! 

 

Cerpen 

    Sekar adalah seorang gadis rantauan yang rindu akan kenangan masa kecil 

di kampung halamannya. kampung halaman yang asri dan penuh dengan 

hamparan sawah. Dimana ia biasanya bersama bocah-bocah yang lainnya berlari 

kesana sini tanpa beban, tertawa riang dengan begitu membahana.Ia bahkan sering 

kali menghabiskan waktu di sungai kecil yang berfungsi untuk mengairi 

sawah.Disana jua ia sering membawa selembar kertas yang ia robek dari buku 

tulisnya, yang kemudian ia bentuk sedemikian rupa menjadi sebuah perahu kertas, 

yang kemudian ia biarkan mengikuti aliran sungai menuju parit-parit kecil di sisi 

pematang.Hingga suatu ketika ibunya mengetahui kebiasaan buruknya yang selalu 

merobek buku tulisnya untuk membuat perahu kertas sehingga membuat buku 

tulisnya cepat habis. 

           Namun, hal indah itu hanya menjadi kenangan belaka. Ia harus 

meninggalkan kampung halamannya karena akan segera digusur, dan ia harus 

pindah ke jember. Sejak saat itulah ia merasakan sakit hati layaknya kehilangan 

kekasih. Bagaimana tidak? Sejak ia lahir sebagai bayi merah dari rahim Ibu nya 

hingga tumbuh menjadi bocah yang gemar bermain di sawah, lalu beranjak remaja 

dan dewasa, semua ia lalui di kampung itu. Karena baginya, tak ada yang mampu 

mengganti kenangannya dengan materi. Semua kenangan di kampung halaman itu 

adalah metamorfosis dari cinta seorang gadis kepada tanah kelahirannya. Cinta 

pertama yang ia bangun jauh sebelum ia mengerti rasanya jatuh cinta kepada 

seorang lelaki selain ayahnya. 

     Sobat, tahukah kamu apa itu perahu kertas? perahu kertas itu adalah 

lambang seorang anak yang merantau, lepas dari orang tuanya. Apakah perahu 

kertas juga rindu pulang? Layaknya ia yang selalu rindu akan kampung halaman 
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beserta kenangannya. Yah tentu saja, setiap yang pergi pasti merindu pulang. Tapi 

terkadang seseorang tak pulang bukan karena tak tahu jalan atau bagaimana 

caranya pulang, melainkan tak tahu ke mana harus pulang. Seperti sekar yang kini 

hanya tinggal di pulau rantauan, ingin pulang ke kampung halaman namun 

ditempat itu siapa yang harus ia temui? Rumahnya yang dulu? warung pecel milik 

ibunya? atau bahkan pusara ayahnya yang kini telah rata dengan tanah? Tak ada 

sama sekali yang bisa ia temui, tempat itu kini telah datar. 

      Hendak pulang ke mana jika kampung halaman telah tenggelam? Bahkan 

genting rumahnya tak lagi kelihatan. Kalaupun ia mengunjungi kampung 

halaman, rumah dan hamparan sawah di belakangnya tak akan pernah ia dapati 

lagi. Memang akan ia cium aroma lumpur, tapi bukan lumpur sawah yang dulu 

kerap mengotori bajunya seperti dulu, melainkan lumpur panas yang terus 

menyembur dan menenggelamkan kenangan. Entah sampai kapan. 

 

Soal Siklus II 

 

Petunjuk 

 

1. Guru membuat kelompok yang terdiri atas 5-6 orang! 

2.   Baca kembaliteksulasan cerpen. 

3.     Jawablahpertanyaanberikut ! 

 

Soal 
1.      Tentukanstruktur kebahasancerpen berikut ! 

2.    Tentukan judul yang tepat untuk teks ulasan tersebut! 

3.      Tentukan kesimpulan,kekurangan dan kelebihan cerpen tersebut! 

 

Cerpen 

Siang itu begitu terik. Pancaran sinar matahari tanpa ampun membakar 

punggung Emak yang tengah mengumpulkan batu-batu kali dari sungai yang 

mengering. Tampaknya, kemarau sudah kelewatan. Padahal, sekarang sudah 

memasuki bulan Desember. Bulan yang disebut-sebut sebagai bulan hujan. 

Namun, hujan justru di bulan ini tidak turun meski setetes. Akibatnya, bisa dilihat 

sendiri. Hampir semua lahan persawahan mengering, menyisakan pohon pari yang 

menguning kering; tidak ada rumput liar yang tumbuh menghijau; hanya ada 

batang-batang pohon kering yang terus menerus menggugurkan daunnya setiap 

kali angin berhembus. Hah… sepertinya kemarau sudah makin menggila. 

Lihatlah, satu-satunya sungai yang kami jadikan sumber air pun mengering, 

seolah dihisap tanpa bekas, meninggalkan batu-batu terjal yang membisu. 



 

90 
 

Tentu saja ini membuat keadaan desa kami makin terpuruk. Harus diakui, desa 

kami memang termasuk desa miskin yang sering dilanda kekeringan saat musim 

kemarau. Namun, desa kami belum pernah seterpuruk ini; sumber kehidupan kami 

mengering tanpa sisa sehingga membuat para penduduk desa meninggalkan 

sungai kerontang itu dan mencari sumber air di tempat lain. 

Kecuali Emak. Bisa dibilang Emak adalah satu-satunya penduduk yang masih 

setia mendatangi sungai kerontang itu. Bukan. Bukan untuk mengambil sisa-sisa 

air sungai kerontang itu yang pasti. Seperti penduduk lain, Emak pergi ke gunung 

untuk mendapatkan air. Setiap hari Emak datang ke sungai itu karena sebuah 

pekerjaan. 

Sejak memasuki kemarau tahun lalu, Emak tidak lagi bekerja sebagai buruh tani, 

melainkan sebagai pengumpul dan pemecah batu kali. Memang, pekerjaan ini 

tampak—dan memang—terlalu kasar untuk seorang wanita seperti beliau. 

Namun, setidaknya, bagi Emak dengan pekerjaannya ini ia bisa mencukupi 

kebutuhan keluarganya, menyekolahkan kedua anaknya yang kini duduk di 

bangku kelas XII SMA dan kelas 1 sekolah dasar. 

Namun, sepertinya bukan awal kemarau tahun lalu bukanlah awal yang membuat 

Emak menjadi wanita pekerja keras macam sekarang. Tepatnya, Emak menjadi 

tulang punggung keluarga sejak meninggalnya bapak empat tahun lalu akibat 

epidemi yang melanda desa kami. Ya benar. Sejak saat itulah Emak harus menjadi 

ibu sekaligus kepala rumah tangga yang menafkahi kedua anaknya, Dani dan 

Dina.Emak memulai pekerjaannya sebagai buruh cuci. Namun, karena tetangga 

kami kurang membutuhkan tenaganya, Emak berpindah menjadi buruh tani. 

Sayang, desa kecil kami sering dilanda kekeringan berkepanjangan. Tidak banyak 

petani yang menggarap sawahnya karena terlalu sering dirugikan oleh ulah 

kemarau yang angkuh. 

Sebelumnya, Emak juga pernah menjadi buruh pikul di pasar. Akan tetapi, 

tubuhnya yang kurus dan ringkih membuatnya tidak bisa terlalu lama melakoni 

pekerjaan itu, belum lagi upah yang tidak seberapa, tidak sebanding dengan 

tenaga dan keringat yang beliau keluarkan. Tidak sebanding juga dengan sakit 

pinggang yang sering Emak rasakan setiap malam. 

Akhirnya, Emak memutuskan untuk menjadi pengumpul dan pemecah batu kali. 

Emak mempunyai alasan sendiri mengapa beliau memilih pekerjaan kasar itu. 

Bagi Emak, tidak selamanya kemarau dan kekeringan yang sering melanda desa 

selalu membawa kerugian dan penderitaan. Setidaknya, walaupun kemarau lebih 

sering meneteskan keringatnya daripada meneteskan air dari langit, kemarau 

masih memberinya kehidupan. Bagi Emak keringnya air sungai tidak berarti 

mengeringnya harapan untuk hidup seperti yang selama ini dikeluhkan banyak 
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penduduk. Justru dengan mengeringnya air sungai, Emak mempunyai peluang dan 

harapan untuk terus hidup. 

Setiap hari, seusai mengantar Dina sekolah, Emak memulai pekerjaannya 

mengumpulkan dan memecahkan batu-batu dengan modal serok bambu dan palu 

besi berdiameter sepuluh senti. Emak lakoni pekerjaan kasarnya dengan penuh 

kesabaran. Dengan harapan dari setiap butir batu yang beliau kumpulkan; dari 

palu besi yang beliau pukulkan; dan dari setiap keringat yang menetas dari kening 

dan tubuhnya, dapat memberi penghidupan yang layak untuk dua buah hatinya. 

Keinginannya sederhana. Emak hanya ingin Dani dan Dina tidak merasakan 

kesulitan dan kesengsaraan seperti yang beliau rasakan selama ini. Emak tidak 

ingin kedua anaknya merasa kekurangan selama beliau masih bisa berdiri dengan 

kedua kakinya. Wanita paroh baya berwajah tirus ini biarlah beliau yang susah 

payah, banting tulang memeras keringat, asal kedua anaknya bisa makan, bisa 

sekolah, bisa jajan, dan yang jelas lebih bahagia darinya. Dan demi mereka juga, 

Emak rela tidak makan asal Dina dan Dani makan tiga kali sehari. 

Emak juga berharap, dari jerih payahnya mengumpulkan dan memecahkan 

batubatu itu, beliau bisa menjualnyake tukang bangunan. Tidak banyak memang 

yang Emak peroleh dari kerja kerasnya selama lima hari atau seminggu. Biasanya 

Emak memperoleh 40 ribu sampai 50 ribu rupiah untuk satu gerobak batu kali 

yang telah beliau pecah. 

Untunglah, Dani si anak sulung selalu membantunyameski sebenarnya Emak 

tidak sampai hati melihat anak gadisnya melakukan pekerjaan kasar itu. Jujur saja, 

Dani cukup senang bisa membantu Emak bekerja, walaupun hanya mengangkuti 

batu dari kali ke bawah pohon nangka di tepian sungai. 

Kebetulan ini adalah hari Minggu. Hari untuk membantu Emak mengumpulkan 

dan memecahkan batu-batu kali. Bagi gadis berjilbab ini, hari Minggu dalam 

kamusnya bukan hari di mana bisa tidur nyenyak hingga siang bolong atau 

bermalas-malasan di kursi empuk sambil menonton acara televisi. Juga bukan hari 

untuk bersantai, jalanjalan atau bersenang-senang dengan teman seumurannya. 

Hari Minggu bagi Dani adalah hari untuk membantu Emak, mengingat tidak 

setiap hari ia bisa membantu Emak. Setiap pagi Dani harus berangkat sekolah 

selepas subuh dan baru sampai di rumah begitu azan Asar berkumandang—pada 

saat itu, biasanya Emak sudah selesai bekerja. 

Makanya, begituia selesai membersihkan rumah, memasak, mencuci dan 

beresberes rumah, sesegara mungkin ia menyiapkan diri membantu Emak. Sambil 

membawa Peralatan seperti yang dibawa Emak, Dani menggandeng adik semata 
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wayangnya melewati jalan terjal berumput kering yang agak menurun ke arah 

sungai. 

Dari kejauhan tampak Emak dengan baju hijau kusam tengah duduk sambil 

memecah batu kali di bawah sebatang pohon nangka yang mulai kehabisan daun. 

Dani langsung duduk di sebelah Emak, sementara si kecil Dina dibiarkan 

bermainmain batu di sekitar mereka. 

―Batu yang Emak kumpulkan banyak juga,‖ kata Dani sambil mulai memukulkan 

palu besinya. 

―Kau seharusnya tidak di sini,‖ ucap Emak membuat kening Dani berkerut. Dia 

lalu menatap Emak lekat-lekat, tetapi Emaksama sekali tidak balas menatapnya. 

―Emak bilang apa?‖ Dani tak mengerti. 

―Kau pulanglah. Ajak adikmu main. Emak bisa lakukan ini sendiri.‖ Tandasnya 

sambil terus memukulkan palu, memecah batu, memecah kegersangan siang yang 

membisu. 

Dani terenyak, bingung memandangi Emak yang tiba-tiba terasa asing. Kenapa? 

Ada apa? 

―Kau dengar Emak ‗kan?‖ Tiba-tiba nada bicara Emak meninggi. Tentu saja ini 

membuat Dani maupun Dina mengerjap. Selama ini Dani tak pernah mendengar 

Emak bicara sedingin ini, apalagi tanpa menatapnya. 

 ―Tapi….‖ 

―Emak tidak pernah menyuruhmu membantu,‖ potong Emak makin keras 

memukulkan palunya, memecah batu hingga berkeping-keping. 

Masih kurang percaya, Dani akhirnya beranjak. Sambil menggandeng adiknya, 

dia berjalan perlahan meninggalkan Emak yang sama sekali tidak menatapnya. 

Dani menoleh, memandangi Emak yang menunduk sambil tak henti-hentinya 

memukulkan palu. 

Dani menghela nafas, dia melangkah lagi. Kenapa Emak begitu? Marahkah Emak 

padaku? Pikirnya. 



 

93 
 

Tepat pada langkahnya yang kelima, Dani dikejutkan dengan jeritan Emak yang 

memantul dari satu sisi tebing yang lain. Sekonyong-konyong, dua kakak beradik 

itu menoleh. Dani, matanya langsung membelalak begitu melihat tangan kiri 

Emak terkulai di atas tumbukan batu dengan darah yang mengucur deras, 

sementara palu besi yang semula digunakan untuk memecah batu tergeletak tak 

berguna. 

―Emak!‖ Pekik Dani langsung menubruk tubuh Emak yang bersandar di batang 

pohon. Wajah tirus itu pucat, bibirkeringnya gemetar, keringat di keningnyamakin 

santer mengalir, mata cekungnya terpejam. 

―Innalillahi, Emak!‖ Dani berusaha menyentuh tangan kiri Emak sehalus 

mungkin, tetapi justru membuat Emak makin mengerang kesakitan. Danibingung. 

Ia ingin membantu Emak, tetapi ia tak tahu harus melakukan apa, harus mulai dari 

mana. Terlebih tubuh Emak tiba-tiba lemas seperti tanpa tulang. 

―Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan?‖ gumamnya sambil berusaha 

menyandarkan kepala Emak di dadanya. 

―Dina, cepat panggilkan Lik Sukur dan Pak Ghozi. Cepat!‖ serunya pada Dina 

yang sejak tadi hanya memandang bingung. Tanpa komentar, bocah bertubuh 

mungil itu lantas berlari meninggalkan Emak dan Mbaknya. 

―Emak, bertahanlah.‖ Ucap Dani bergetar tidak kuasa memandangi luka 

menganga di tangan kiri Emak. Dani bahkan hampir menangis dengan keadaan 

Emak yang makin melemah. Ditambah lagi cairan merah kental itu tidak henti-

hentinya mengucur, mewarnai tumpukan batu kelabu yang sekian lama beliau 

kumpulkan sedikit demi sedikit. 

―Daaaan…‖ ucap Emak lirih nyaris tak terdengar, membuat Dani harus sedikit 

mendekatkan kepalanya. 

―Ma… maaf… maafkan Emak…‖ ucap Emak lagi terbata, menahan perih yang 

teramat sangat. Perih yang membuat semuakekuatannya terhempas ke awan, perih 

yang membuatnya tidak bisa melakukan apa pun meski hanya sekadar membuka 

mata. Ya, perih yang melampaui batas kemanusiaan. 

Sejak tangan kirinya terluka dan tidak bisa bekerja, Emak jadi sangat pendiam. 

Wajah sendunya jadi murung. Belakangan ini, Emak sering menghabiskan waktu 

untuk melamun selama berjam-jam di bale-bale rumah. Tampak jelas di wajah 

senjanya Emak memikirkan sesuatu, sesuatu yang membuatnya tampak frustasi. 

Beberapa kali Dani memergoki Emak menangis. Setiap kali didekati dan ditanya, 

Emak selalu menjawab tidak apa-apa, selalu bersikap seolah beliau baik-baik saja. 
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Jujur, Dani semakin khawatir dengan keadaan Emak. Terlebih tangan kiri Emak 

yang terluka belum sempat tersentuh tangan dokter karena kendala biaya. Luka di 

tangan Emak hanya diobati dengan obat seadanya dan getah daun pinisilin yang 

ditanam di kebun belakang. Akibatnya, luka menganga itu meradang, 

membengkakkan bagian yang lain. 

Dani yakin luka itu sudah menginfeksi tangan Emak. Ia sebenarnya ingin 

membawa Emak ke bidan desa dengan sisa uang hasil penjualan batu beberapa 

hari lalu. Hanya saja Emak selalu menolak dengan alasan bahwa Dani dan Dian 

lebih membutuhkannya untuk ongkos sekolah. Emak juga menegaskan bahwa 

tangannya baik-baik saja dan akan segera sembuh. Dan yang dapat Dani lakukan 

tentu saja menuruti kata-kata Emak, merawatnya dengan curahan kasih dan 

perhatian yang tiada pernah mengering. 

Usai salat Subuh, usai menyiapkan sarapan dan menyelesaikan hampir semua 

pekerjaan rumah, seharusnya Dani cepat berangkat sekolah karena jarak 10 km 

yang ditempuh dengan jalan kaki sering membuatnyaterlambat sampai di sekolah. 

Entah kenapa, pagi ini Dani merasa khawatir meninggalkan Emak. Dia merasa 

begitu karena sudah tiga hari ini kesehatan Emak makin menurun. Ditambah lagi 

sejak kemarin siang Emak tidak dapat beranjak dari ranjang. 

―Emak ingin memberimu sesuatu, tetapi Emak tidak yakin apakah Emak bisa. Kau 

minta apa?‖ 

―Terima kasih, Mak. Doa dan kasih Emak sudah lebih dari cukup untuk Dani.‖ 

Dani lantas menakupkan telapak tangan kanan Emak dipipinya yang mulus. 

Tangan Emak terasa panas, juga lemas seperti tanpa tenaga. 

―Kalau begitu, kau pergilah. Nanti kau bisa kesiangan. Emak akan baik-baik saja.‖ 

Kata Emak pelan masih dengan tersenyum.―Dani tidak masalah membolos sehari 

ini, Mak. Dani akan merawat Emak sampai Emak benar-benar sembuh.‖Emak 

menggeleng pelan, pelan sekali sambil memejamkan matanya yang sayu. 

―Tidak. Kau harus sekolah. Kau harus menjadi yang terbaik seperti yang sering 

kau katakan pada Emak.‖ 

―Tapi, Mak,‖ lanjut Dani, ―Hari ini Dani ada kelas sore. Itu artinya Dani akan 

pulang sampai malam.‖Emak tersenyum tipis, itu pun terkesan dipaksakan, 

―Kau pergilah sekolah. Tunaikan kewajibanmu sebagai seorang anak yang 

berbakti kepada orang tua. Emak tidak meminta apa pun padamu selain 

keberhasilanmu, kebahagiaanmu agar tidak bernasib seperti Emak.‖Berat, Dani 

menurut juga. 
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―Baiklah, Mak. Dani berangkat. Assalamualaikum…‖ ucapnya sambil mengecup 

punggung tangan kanan Emak. 

Emak tersenyum memandangi punggung anak sulungnya yang tampak bersahaja. 

Emak tidak menyangka bahwa anak sulungnya telah tumbuh menjadi gadis cantik 

berhati mulia. Namun, ada sebuah rasa yang tiba-tiba menyesakkan dadanya. 

Sesuatu yang menyusup, menggetarkan hati dan pikirannya. Sesuatu yang 

membuatnyakecewa pada dirinya sendiri. 

Emak lalu menoleh pada Dina yang sejak tadi berdiri disampingnya. Pelan Emak 

berkata, 

―Kau lihat Mbakmu itu, Din? Kau harus seperti dia, ya?‖ dan, si kecil Dina pun 

mengangguk tegas. 

Samar-samar dari balik pekatnya malam, Dani bias melihat lampu rumahnya 

menyala, menembus sela-sela gedhegdinding rumahnya. Sementara suara azan 

tanda salat Isya yang berkumandang dari surau tua yang berdiri kokoh di ujung 

jalan seolah menyambut kepulangannya dari sekolah. 

Pelan, Dani mendorong pintu bambu rumahnya. Sambil mengucap salam, ia 

lantas masuk. Tampak olehnya, di ruang tengah berlantai tanah dengan beberapa 

kursi bambu dan sebuah meja yang sudah reot, Emak dan Dina tengah 

menunggunya. Dani tersenyum manis melihat tatapan polos adiknya, sementara 

Emak menelungkupkan kepala di atas meja. Sepertinya Emak sangat kelelahan, 

pikir Dani. 

Senyum Dani makin mengembang ketika matanyamembentur bayangan sepotong 

roti tar dengan sebatang lilin kecil yang menyala. Roti sederhana yang Dani yakin 

dibeli Emak di toko kue di ujung jalan desa. Roti yang selaluEmak berikan setiap 

kali anakanaknya ulang tahun. Jadi, ini yang ingin Emak berikan untukku? Pikir 

Dani setengah ingin menangis karena terlalu senang. Bagaimana mungkin 

Emakmenyempatkan diri membeli sepotong roti sementara tangannya yang 

terluka dibiarkan tak tersentuh dokter? Terawang Dani. 

―Ini untuk Mbak Dani.‖ Kata Dina memecah keheningan. Mata jernihnya menatap 

Dani, ―Emak bilang minta dibangunkan kalau Mbak Dani pulang.‖ 

Dani tersenyum lantas mengangguk. Ia berjalan ke sebelah kiri Emak lalu 

mendekatkankepalanya ke kepala Emak yang menelungkup. Pelan ia berkata, 

―Emak…‖Emak bergeming. Tampaknya Emak telah terlelap. 

―Emak, Dani pulang…‖ lanjut Dani kali ini sambil merangkul bahu Emak. 
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Masih belum ada jawaban. 

Tiba-tiba seberkas rasa khawatir menjalar ke sekujur tubuhnya. Perlahan tapi 

pasti. Kekhawatiran itu menyurutkan senyum di bibir mungilnya. Ya, 

kekhawatiran yang dirasakan bersama dengan rasa dingin dari punggungEmak. 

―Emak!‖ kini Dani sedikit mengguncangkan bahu ringkih itu hingga kepala 

wanita Separuh baya itu terkulai begitu saja di lengannya. Sejenak, Dani pandangi 

wajah Emak yang pasih. Tiga detik kemudian ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu 

yang berbeda, sesuatu yang belum sempat ia pikirkan. 

Wajah tirus Emak pucat pasih dengan seulas senyum dingin mengembang di bibir 

kering yang jarang tersentuh air. Matanya terpejam rapat, rapat sekali seperti 

orang tidur. Dani pias. Entah kenapa tiba-tiba tulang-tulangnyaseperti dilolos satu 

persatu. 

Dani seperti tersadar, ia baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang 

pergi bersama dengan sebatang lilin yang meleleh di atas sepotong roti, sesuatu 

yang pergi bersama nyala lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, sesuatu yang 

pergi diiringi semayup suara iqomah dari surau tua di ujung jalan….. 

Sementara si kecil Dina memandangi dua anggota keluarganya bergantian. 

Kepolosannya menjadi saksi perjuangan Emak mengumpulkan dan memecahkan 

batu-batu kali demi sepotong roti untuk anak yang beliau kasihi. 

Persembahan untuk Emak 

Wanita mengagumkan dalam hidupku 
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DAFTAR HADIR 

 

 
NO. 

 
Nama Siswa 

                Pertemuan 

     Siklus I     Siklus II 

1. S1           ●          ● 

2. S2           ●          ● 

3. S3           ●          ● 

4. S4           ●          ● 

5. S5           ●          ● 

6. S6           ●          ● 

7. S7           ●          ● 

8. S8           ●          ● 

9. S9           ●          ● 

10. S10           ●          ● 

11. S11           ●          ● 

12. S12           ●          ● 

13. S13           ●          ● 

14. S14           ●          ● 

15. S15           ●          ● 

16. S16           ●          ● 

17. S17           ●          ● 

18. S18           ●          ● 

19. S19           ●          ● 

20. S20           ●          ● 

21. S21           ●          ● 

22. S22           ●           ● 

23. S23           ●          ●  
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24. S24           ●          ● 

25. S25           ●          ● 

26. S26           ●          ● 

27. S27           ●          ● 

28. S28           ●          ● 

29. S29           ●          ● 

30. S30           ●          ● 

31. S31           ●          ● 

32. S32           ●          ● 

Keterangan : 

                   ● = Hadir 
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Lembar Observasi Siswa 

 

Indikator yang diamati         Tidak  

 
Kehadiran siswa 
 

    

 
Siswa yang mengajukan solusi ketika 
guru memberikan masalah untuk 
memotivasi diawal pembelajaran. 
 

    

 
Siswa yang mengajukan pertanyaan 
terhadap masalah yang diberikan 
 
 

    

 
Siswa yang mengajukan solusi dalam 
kelompok terhadap masalah yang 
diberikan 
 

    

 
Siswa yang menanggapi solusi 
permasalahan yang diajukan oleh siswa 
lain dalam kelompok 
 
 

    

 
Siswa yang aktif bekerja sama dalam 
kelomok untuk menyelesaikan masalah 
 
 

    

 
 
Siswa melakukan aktivitas negatif pada 
saat pembelajaran (main-main, ribut, 
keluar masuk kelas, menggangu, dll) 
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Tabel. Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Ulasan 

 
NO. 

 
                                                    Kriteria Struktur 
 

 
Skor 
 

1. Penyusunan struktur 
a. Isi karangan siswa mengandung komponen struktur 

teks ulasan secara lengkap yang meliputi judul 
ulasan, gambaran umum, penilaian, penafsiran, dan 
simpulan. 

b. Isi karangan siswa menagndung komponen struktur 
teks ulasan kurang lengkap. Kurang lengkap jika tidak 
terdapat satu komponen struktur teks ulasan( judul 
ulasan, gambaran umum, penilaian, penafsiran, dan 
simpulan). 

c. Isi karangan siswa mengandung komponen struktur 
teks ulasan tidak lengkap. Tidak lengkap jika terdapat 
lebih dari dua komponen struktur teks ulasan(judul 
ulasan,gambaran umum, penilaian, penafsiran, dan 
simpulan). 

 
 
        10 – 15 
 
 
         5 – 9 
 
 
 
         1 - 4 

2. Judul 
a. Siswa menuliskan judul teks ulasan dengan tepat dan 

mengarahkan pikiran pembaca terhadap isi tulisan. 
b. Siswa menuliskan judul teks ulasan dengan tepat 

tetapi kurang mengarahkan pikiran pembaca 
terhadap isi tulisan. 

c. Siswa menuliskan judul teks ulasan tetapi tidak 
mengarahkan pikiran pembaca terhadap isi tulisan. 

 
        8 – 10 
 
         5 – 7 
 
         1 – 4 

3. Gambaran umum 
a. Siswa menuliskan sinopsis (gambaran umum)cerpen 

yang diulas secara ringkas tanpa mengurangi 
kelengkapan dari isi cerpen yang diulas. 

b. Siswa menuliskan sinopsis (gambaran umum)cerpen 
yang diulas secara ringkas tetapi mengurangi 
kelengkapan dari isi cerpen yang diulas. 

c. Siswa menuliskan sinopsis(gambaran umum)cerpen 
yang diulas tetapi tidak memggambarkan isi cerpen. 

 
 
       10 – 15 
 
         5 – 9 
 
 
         1 – 4 

4. Penilaian  
a. Siswa menuliskan penilaian terhadap kelebihan dan 

kekurangan cerpen yang diulas dan disertai dengan 
penjelasan. 

b. Siswa menuliskan penilaian terhadap kelbihan dan 
kekurangan cerpen yang diulas tetapi tidak disertai 
dengan penjelasan. 

c. Siswa tidak menuliskan kelebihan dan kekurangan 
cerpen yang diulas. 

 
        15 – 20 
 
        10 – 14 
 
           1 – 9 
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5. Penafsiran 
a. Siswa mampu menuliskan 

pandangan(pendapat)terhadap cerpen yang diulas 
secara jelas dan mendukung penilaian sebelumnya. 

b. Siswa mampu menuliskan 
pandangan(pendapat)terhadap cerpen yang diulas 
secara jelas tetapi tidak mendukung penilaian 
sebelumnya. 

c. Siswa menuliskan pandangan(pendapat)terhadap 
cerpen yang diulas tidak jelas dan tidak mendukung 
penilaian sebelumnya. 

 
 
        10 – 15 
 
 
          5 – 9 
 
          1 - 4 

6. Simpulan 
a. Siswa dapat menyimpulkan secara jelas berdasarkan 

hasil penilaian dan penafsiran yang telah dilakukan 
sebelumnya dan menuliskan layak atau tidaknya 
cerpen tersebut untuk dibaca, dinikmati. Maupun 
dimiliki. 

b. Siswa dapat menyimpulkan secara jelas berdasarkan 
hasil penilaian dan penafsiran yang telah dilakukan 
sebelumnya tetapi tidak menuliskan layak atau 
tidaknya cerpen tersebut untuk 
dibaca,dinikmati,maupun dimiliki. 

c. Siswa tidak dapat menyimpulkan secara jelas 
berdasarkan hasil penilaian dan penafsiran yang 
telah dilkukan sebelumnya dan tidak menuliskan 
layak atau tidaknya cerpen tersebut untuk 
dibaca,dinikmati, maupun dimiliki. 

 
 
 
      10  -  15 
 
 
 
        5  -  9 
 
 
         1  -  4 

7. Ejaan dan tanda baca 
a. Penggunaan ejaan sangat tepat dan tidak ada yang 

salah(pemakaian huruf, penulisan kata, dan 
penggunaan tanda baca). 

b. Terdapat 1-5 kesalahan dalam penggunaan ejaan. 
c. Terdapat lebih dari 5 kesalahan dalam penggunaan 

ejaan 

 
       8 – 10 
 
 
       5 – 7 
       1 – 4 
 

 
                                                                    Jumlah  
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TABEL HASIL PERHITUNGAN PADA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Tabel 4.1. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus I 

 

 

N

o 

Indikator yang diamati Pertemuan I % 
 

1 Kehadiran siswa     32 100 
 

2 

Siswa yang mengajukan solusi ketika 

guru memberikan masalah untuk 

memotivasi diawal pembelajaran. 

    13 40,62 
 

3 
Siswa yang mengajukan pertanyaan 

terhadap masalah yang diberikan 
     7 21,88 

 

4 

Siswa yang mengajukan solusi dalam 

kelompok terhadap masalah yang 

diberikan 

    10 31,25 
 

5 

Siswa yang menanggapi solusi 

permasalahan yang diajukan oleh siswa 

lain dalam kelompok 

 
    5 

 
15,62 

 

6 
Siswa yang aktif bekerja sama dalam 

kelompok untuk menyelesaikan masalah 
    10        31,25 

 

7. 

 

Siswa melakukan aktivitas negatif pada 

saat pembelajaran (main-main, ribut, 

keluar masuk kelas, menggangu, dll) 

    15         46,88 
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             4.2. Tabel Hasil Belajar Menulis Teks Ulasan Siklus I 

        Hasil Belajar Siklus I  

NAMA 

SISWA 

                             SKOR JUML

AH 

 

A B C D E F G 

S1 10 10 10 19 10 9 4 68  

S2 10 10 10 20 15 15 4 84  

S3 10 10 4 16 8 8 4 56  

S4 10 10 5 20 8 6 4 59  

S5 10 10 3 20 9 5 4 57  

S6 10 10 7 7 13 4 4 57  

S7 10 8 5 16 12 5 4 58  

S8 10 10 4 19 10 6 4 57  

S9 10 8 6 20 9 5 4 59  

S10 10 9 10 19 6 6 4 59  

S11 10 8 10 16 7 7 4 61  

S12 10 10 5 20 14 8 4 66  

S13 10 9 6 19 9 5 4 57  

S14 10 8 8 15 8 5 4 56  

S15 10 10 7 16 7 3 4 54  

S16 10 10 9 20 9 2 4 60  

S17 10 10 10 19 10 4 4 61  

S18 10 9 10 20 11 5 4 64  

S19 10 8 10 20 15 6 4 72  

S20 10 10 10 20 14 5 4 68  

S21 
10 10 10 19 13 7 4 69  
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S22 
10 9 9 16 15 5 4 63  

S23 10 8 7 16 10 4 4 55  

S24 10 8 6 18 15 4 4 64  

S25 
10 10 5 15 8 6 4 52  

S26 
10 9 3 17 6 10 4 54  

S27 
10 8 2 15 15 2 4 54  

S28 
10 10 9 20 8 3 4 61  

S29 
10 10 7 19 9 5 4 60  

S30 10 10 6 20 10 6 4 60  

S31 10 9 15 20 10 15 4 83  

S32 

10 8 15 20 10 15 4 82 

Jumlah  320 286 238 564 326 186 128 1.936 

Rata- 

rata 

10 8.9 7,4 17,6 10,2  5,8    4 60,5 
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 Tabel 4.3. Statistik Skor Pada Siklus I Menulis Teks Ulasan  

Statistik                        Nilai Statistik 

                               Subjek                                  32 

                            Skor ideal                                  100 

                          Skor tertinggi                                  84 

                         Skor terendah                                  53 

                          Jumlah skor                               1.936 

                        Skor rata-rata                                 60,5 

 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Persentase Skor Peningkatan Kemampuan 

Menulis Teks Ulasan Siklus I  

  Interval Nilai Kategori Frekunsi  Persentasi(%) 

         0-79         Rendah             29        90.62% 

       80-85         Sedang              3        9,38% 

       86-94        Tinggi               _             _ 

      95-100  Sangat tinggi              _             _ 

 Jumlah   32         100% 

 

 Tabel.4.5. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Menulis Teks Ulasan Siklus I 

           Skor          Kategori   Frekuensi  Persentasi(%) 

 

            0-79      Tidak tuntas              29         90,62 % 

 

         80-100          Tuntas               3           9,38 % 
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 Tabel 4.6. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II 

 

 Tabel. 4.6. Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II 

                                Jumlah              32           100 % 

 

No             Indikator yang diamati 

Pertemuan 

II 

        % 

1 Kehadiran siswa     32        100 

2 

Siswa yang mengajukan solusi ketika 

guru memberikan masalah untuk 

memotivasi diawal pembelajaran. 

    25        78,12 

3 
Siswa yang mengajukan pertanyaan 

terhadap masalah yang diberikan 
     18       56,25 

4 

Siswa yang mengajukan solusi dalam 

kelompok terhadap masalah yang 

diberikan 

    23       71,87 

5 

Siswa yang menanggapi solusi 

permasalahan yang diajukan oleh siswa 

lain dalam kelompok 

 
    26 

 
       81,25 

6 

Siswa yang aktif bekerja sama dalam 

kelompok untuk menyelesaikan 

masalah 

    29        90,62 

7. 

 

Siswa melakukan aktivitas negatif pada 

saat pembelajaran (main-main, ribut, 

    5        15,62 
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     Tabel 4.7. Nilai Tes Siklus II Menulis Teks Ulasan 

                             Hasil Belajar Siklus II 

keluar masuk kelas, menggangu, dll) 

NAMA 

SISWA 

                             SKOR JUML

AH 

 

A B C D E F G 

S1 9 10 11 20 15 15 8 88  

S2 15 10 15 17 15 15 10 92  

S3 15 10 15 15 12 15 9 81  

S4 15 10 15 20 15 10 5 87  

S5 12 10 15 20 15 7 5 85  

S6 13 10 15 20 12 5 8 80  

S7 10 10 13 20 15 10 5 88  

S8 15 10 13 15 10 7 4 74  

S9 15 10 13 20 10 15 8 86  

S10 15 10 12 20 15 7 5 84  

S11 15 10 15 15 15 5 10 85  

S12 15 10 15 20 13 5 5 83  

S13 15 10 15 15 12 10 5 80  

S14 13 10 12 15 12 5 8 80  

S15 13 10 15 17 13 15 10 90  

S16 12 10 13 20 13 5 4 70  
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S17 10 10 15 17 13 15 10 95  

S18 12 10 11 15 13 15 8 86  

S19 12 10 15 20 15 7 5 84  

S20 12 10 13 20 12 5 8 80  

S21 
15 10 13 17 12 15 8 93  

S22 
15 10 15 20 12 7 8 82  

S23 13 10 15 20 15 7 10 82  

S24 10 10 15 20 13 7 5 82  

S25 
12 10 15 15 13 5 4 80  

S26 
13 10 12 20 13 5 8 80  

S27 
15 10 15 17 12 7 10 89  

S28 
15 10 15 20 12 15 5 92  

S29 
12 8 13 20 15 7 5 80  

S30 15 7 15 15 15 5 8 75  

S31 12 10 15 20 10 10 4 81  

S32 

15 10 13 17 10 10 8 83 

Jumlah  420 315 447 582 417 293 223 2.677 

Rata- 

rata 

13,1 8,84 14 18,2 13 9,2 6,96 83,65 
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 Tabel 4.8. Statistik Skor Pada Siklus II Menulis Teks Ulasan 

Statistik                        Nilai Statistik 

                               Subjek                                  32 

                            Skor ideal                                  100 

                          Skor tertinggi                                  95 

                         Skor terendah                                  70 

                          Jumlah skor                               2.677 

                        Skor rata-rata                                 83,65 

 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Dan Persentase Hasil Belajar Menulis Teks 

Ulasan 

  Interval Nilai      Kategori      Frekunsi  Persentasi(%) 

         0-79         Rendah             3        9,4 % 

       80-85         Sedang              16        50 % 

       86-94        Tinggi               12         37,5 % 

      95-100  Sangat tinggi              1          3,1 % 

 Jumlah   32         100% 

 

 Tabel 4.10. Persentase Ketuntasan Hasil Pada Siklus II Menulis Teks Ulasan 

 

 

 
Skor  

 
   Kategori  

 
Frekuensi  

 
Persentasi(%) 
 

            0-79      Tidak tuntas              3            9,38 %         
 

         80-100          Tuntas               29           90,62 % 
 
 

                                Jumlah              32           100 % 
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