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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Prestasi Belajar 

Bahasa Indonesia Pokok Bahasaan Menulis Paragraf Melalui Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2006-2007” oleh 

Qudrotun Afiatul Muna (2008). 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik tes dan teknik nontes. Permasalahan yang terjadi pada 

penelitian ini, yaitu siwa merasa kurang tertarik dengan mata pelajaran bahasa 

Indonesia, materi pembelajaran yang terlalu rumit, karena banyak aspek-aspek 

kemampuan yang harus dikuasai, seperti aspek mendengarkan, berbicara, membaca 

dan menulis, cara guru mengajar yang monoton dan tidak menarik menyebabkan 

siswa malas untuk belajar karena pada setiap pembelajaran di kelas guru mengajar 

menggunakan model pembelajaran yang klasikal dengan menggunakan metode 

ceramah. Hasil penelitian mengunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran tipe 

Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf narasi siswa kelas XI IS 1 

SMA Muhammadiyah Sidareja. Hal ini ditunjukan dengan persentase ketuntasan 

belajar yang diperoleh siswa pada siklus I yakni 38,2% dengan 13 anak yang nilainya 

mencapai tuntas dan pada siklus II meningkat menjadi 70,9% dengan 22 anak yang 

nilainya mencapai tuntas. 

Persamaan penelitian Qudrotun dengan penelitian ini adalah sama dalam 

menggunakan metode pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif. Perbedaan antara 

kedua penelitian ini adalah terletak pada tipe model pembelajaran kooperatif. Tipe 
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model pembelajaran kooperatif pada penelitian Qudrotun ialah tipe Jigsaw sedangkan 

dalam penelitian ini ialah tipe Acak Kata “scramble”. Objek penelitian pada kedua 

penelitian ini juga berbeda. Objek penelitian Qudrotun adalah kemampuan menulis 

paragraf narasi, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan mneulis teks 

prosedur kompleks. 

 

2. Penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Surat 

Dinas dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievment Division) di SMP Muhammadiyah Sumbang Kelas VIII D Tahun 

Pelajaran 2008-2009” oleh Bayu Ginanjar (2009). 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan teknik nontes. Permasalahan yang terjadi pada penelitian 

ini adalah kurangnya keterlibatan siswa secara aktif dan inisiatif serta kontribusi siswa 

baik secara intelektual maupun emosional. Hasil penelitian menunjukan bahwa model 

pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Division) dapat meningkatkan 

kemampuan menilis surat resmi atau surat dinas siswa kelas VIII D SMP 

Muhammadiyah siklus I. hal ini ditunjukan dari nilai yang diperoleh pada siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I nilai rata-rata kelas yaitu 67,42 dan pada siklus II nilai rata-rata 

kelas mengalami peningkatan menjadi 81,4. 

Persamaan penelitian Bayu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan 

penelitian tindakan kelas dan sama-sama menggunakan model pembelajaran 

kooperatif. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian dan tipe 

model pembelajaran. Objek penelitian Bayu adalah kemampuan menulis surat dinas 

sedangkan dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis teks prosedur kompleks. 

Tipe model pembelajaran yang digunakan oleh Bayu menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievment Division) sedangkan 

penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe acak kata “scramble”. 

 

B. Ketrampilan Menulis 

Menulis merupakan aktivitas yang dilakukan setelah peserta didik menguasai 

pembelajaran bahasa yang lainnya seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. 

Dibandingkan dengan kemampuan berbahasa yang lainnya menulis merupakan 

kemampuan bahasa yang lebih sulit jika dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini 

disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan 

dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi tulisan (Iskandarwassid & 

Sunendar, 2009:248). 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain 

(Tarigan, 1994:3). Menulis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain bukan melalui percakapan atau bertatap 

muka secara langsung, akan tetapi melalui tulisan. Menurut Tarigan (1994:4), menulis 

merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis sang 

penulis harus terampil dalam memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. 

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang menuntut penulis agar berpikir aktif, 

terutama pada saat kegiatan untuk menyusun kalimat sehingga dapat menghasilkan 

tulisan yang utuh. Kerampilan menulis juga tidak didapatkan secara otomatis, 

keterampilan menulis didapatkan melalui latihan dan praktek yang banyak juga 

teratur. 
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Keterampilan menulis dalam kehidupan modern sangat dibutuhkan, karena 

orang yang terpelajar cenderung memiliki keterampilan dalam menulis. Begitu pula 

dengan yang disampaikan oleh Morsey (dalam Tarigan, 1976:122) menulis 

dipergunakan oleh orang terpelajar untuk mencatat/merekam, meyakinkan, 

melaporkan/memberitahukan, dan mempengaruhi; dan maksud serta tujuan seperti itu 

hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya 

dan mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini tergantung pada pikiran, organisasi, 

pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa orang yang terpelajar mempunyai keterampilan menulis yang 

dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan dalam 

tulisannya. Keterampilan menulis yang dapat mempengaruhi orang lain tentunya 

dengan pemilihan kata dalam tulisannya dan juga struktur kalimat. 

Agar maksud dan tujuan penulis dapat tercapai yaitu pembaca memberikan 

respon yang diinginkan oleh penulis, maka penulis harus menyajikan tulisannya 

dengan baik. Adapun ciri-ciri tulisan yang baik itu adalah sebagai berikut (Tarigan, 

1994:6): 

1. Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis mempergunakan nada 

yang serasi. 

2. Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis menyusun bahan-

bahan yang tersedia menjadi suatu keseluruhan yang utuh. 

3. Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan san penulis untuk menulis dengan 

jelas dan tidak samar-samar: memanfaatkan struktur kalimat, bahasa, dan contoh-

contoh sehingga maknanya sesuai dengan yang diinginkan oleh san penulis. 

Dengan demikian para pembaca tidak usah payah-payah bergumul mamahami 

makna yang tersurat dan tersirat. 
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4. Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk menulis secara 

meyakinkan: menarik minat para pembaca terhadap pokok pembicaraan serta 

mendemonstrasikan para pembaca terhadap pokok pembicaraan serta 

mendemonstrasikan suatu pengertian yang masuk akal dan cermat-teliti mengenai 

hal itu. Dalam hal ini haruslah dihindari pengunaan kata-kata dan pengulangan 

frase-frase yang tidak perlu. Setiap kata haruslah menunjang pengertian yang 

serasi, sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. 

5. Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk mengkritik 

naskah tulisannya yang pertama serta memperbaikinya. Mau dan mampu merevisi 

naskah pertama merupakan kunci bagi penulis yang tepat-guna atau penulisan 

efektif. 

6. Tulisan yang baik mencerminkan kebanggaan sang penulis dalam naskah atau 

manuskrip: kesudian mempergunakan ejaan dan tanda baca secara seksama, 

memeriksa makna kata dan hubungan ketatabahasaan dalam kalimat-kalimat 

sebelum menyajikannya kepada para pembaca. Penulis yang baik menyadari 

benar-benar bahwa hal-hal kecil seperti itu dapat memberi akibat yang kurang 

baik terhadap karyanya (Adel stein & Pival dalam Tarigan, 1976: xxi). Ada pula 

ahli yang merumuskan ciri-ciri tulisan yang baik itu seperti berikut ini: 

a. Jujur: Jangan coba memalsukan gagasan atau ide anda. 

b. Jelas: Jangan membingungkan para pembaca. 

c. SIngkat: Jangan memboroskan waktu para pembaca. 

d. Usahakan keanekaragaman: Panjang kalimat yang beraneka ragam; berkarya 

dengan penuh kegembiraan (Mc Mahan & Day dalam Tarigan, 1960:6). 
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Jadi, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam kegiatan menulis, seorang penulis harus memiliki beberapa 

ciri agar dapat menghasilkan tulisan yang baik. Adapun ciri-ciri yang dimiliki adalah 

jujur, jelas, lugas, singkat, pilihan kata yang tidak membingungkan, dapat 

memberikan informasi kepada pembaca. Penulis yang baik juga mau mengakui 

kekurangannya dan dapat memperbaiki tulisannya kembali. 

Mengingat pentingnya keterampilan menulis, terutama dalam kehidupan 

modern sekarang ini, maka dalam pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan 

tersebut diajarkan. Pembelajaran keterampilan menulis di sekolah meliputi tiga tingkat 

yaitu, tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Di bawah ini adalah 

beberapa tujuan pembelajaran mengingat pentingnya keterampilan menulis, terutama 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Keterampilan menulis diajarkan 

berdasarkan tingkatannya, berikut adalah macam-macam tingkatan yang diajarkan di 

sekolah: 

1. Tingkat pemula 

a. Menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana. 

b. Menulis satuan bahasa yang sederhana. 

c. Menulis pernyataan dan pertanyaan yang sederhana. 

d. Menulis paragraf pendek. 

2. Tingkat menengah 

a. Menulis pernyataan dan pertanyaan. 

b. Menulis paragraf. 

c. Menulis surat. 

d. Menulis karangan pendek. 
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e. Menulis laporan. 

3. Menulis lanjut 

a. Menulis paragraf. 

b. Menulis surat. 

c. Menulis berbagai jenis karangan. 

d. Menulis laporan. 

Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) strategi pembelajaran menulis 

bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan bahasa saja, akan tetapi bagaimana 

mengungkapkan gagasan dengan menggunakan sarana bahasa tulis secara tepat. 

Artinya peserta didik pada tingkat ini pada kegiatan menulis bukan hanya menyusun 

kata dan memilih bahasa saja, akan tetapi peserta didik harus mampu 

mengkomunikasikan gagasannya dalam tulisan yang dihasilkan. 

 

C. Teks Prosedur Kompleks 

1. Pengertian Teks Prosedur Kompleks 

Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan langkah-

langkah, tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai 

tujuan. Teks prosedur yang hanya terdiri atas dua atau tiga langkah tunggal disebut 

teks prosedur sederhana. Meskipun demikian,urutan langkah-langkah tidak dapat 

diubah. Hal tersebut terjadi karena urutan yang satu menjadi syarat bagi langkah-

langkah yang berikutnya. Sebaliknya, jika prosedur itu terdiri atas beberapa langkah 

dan setiap langkahnya itu berjenjang dengan sublangkah dan/atau ada syarat-syarat 

lain yang harus dilakukan, prosedur semacam ini dapat disebut prosedur kompleks. 

Jadi, teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara 
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lengkap dan jelas tentang cara melakukan sesuatu, dalam hal ini cara-cara atau trik 

melakukan sesuatu hal (Kosasih, 2013:107). 

 

2. Struktur Teks Prosedur Kompleks 

Struktur utama teks prosedur kompleks terdiri atas tujuan yang akan dicapai 

dan langkah-langkah atau tahap-tahap. Dalam langkah-langkah atau tahap-tahap 

tersebut dimungkinkan terdapat sublangkah atau sub tahap. 

Secara singkat struktur teks prosedur adalah sebagai berikut: 

a. Pembuka/pengantar karangan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan 

dicapai jika partisipan mengikuti prosedur/langkah yang ada di dalam teks. Pada 

bagian ini dapat dimasukkan unsur pengertian, bahan, syarat, dsb. 

b. Langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti atau ditempuh untuk mencapai 

tujuan atau hasil, mulai dari 1) langkah awal, 2) langkah berikutnya, dan 3) 

langkah akhir. 

 

3. Ciri Kebahasaan Teks Prosedur Kompleks 

Ciri kebahasaan adalah ciri-ciri yang terdapat dalam suatu teks yang 

menunjukkan bahasa yang digunakan pada semua jenis teks tertentu, dalam hal ini 

adalah teks prosedur kompleks. Berdasarkan buku Bahasa Indonesia dari Basiran 

(2013:3)  teks prosedur kompleks sering ditandai oleh ciri-ciri kebahasaan seperti 

berikut ini: 

a. Menggunakan kata/frasa kerja material. 

Kata kerja (verba) material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan 

fisik, seperti: menambahkan dan diminum. Contoh: “Buatlah air the dengan 

menambahkan 2 sendok penuh gula pasir” dan “The jeruk siap diminum.” 
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b. Menggunakan kata kerja/verba aksi dalam menjelaskan perilaku. 

Kata kerja aksi adalah kata kerja yang mengacu pada perilaku/sikap tampak, 

seperti: menolak, menerima, membangkang, merelakan, mengikhlaskan, menyetujui, 

dan/atau mengiyakan. 

c. Menggunakan kata penghubung syarat, pilihan, pengandaian. 

Konjungsi syarat adalah konjungsi yang mengacu pada syarat. Konjungsi 

pilihan adalah konjungsi yang mengacu pada pilihan, sedangkan konjungsi 

pengandaian mengacu pada pengandaian. Ketiga jenis konjungsi itu menggunakan 

kata yang sama, yaitu: jika, kalau, jikalau, manakala, apabila, bila, bilamana, 

sekiranya, seandainya, dan/atau andaikata. Konjungsi ini untuk menandai 

sublangkah/subtahap. 

d. Menggunakan konjungsi temporal. 

Konjungsi temporal adalah konjungsi yang megacu pada urutan waktu dan 

sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Misalnya: pertama, kedua, ketiga, dst., atau 

mula-mula,, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dsb. 

e. Menggunakan kalimat imperatif. 

Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Misalnya buatlah air teh, peraslah 

jeruk ke dalam air teh. 

f. Menggunakan partisipan manusia secara umum. Yang menyuruh/menulis dan 

yang diminta melakukan/membuat sesuatu (yang disuruh) adalah setiap orang 

meskipun yang dimaksud dalam teks adalah Anda. 

g. Kadangkala konjungsi syarat/pilihan/pengandaian sebagai bukti teks prosedur 

kompleks tidak dijumpai dalam teks. Untuk itu, digunakan keterangan syarat. 
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Ciri kabahasaan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Indonesia (2013:44) 

adalah sebagai berikut: 

a. Kalimat imperatif 

Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Berikut adalah contoh kalimat imperatif: 

1) Kenali petugas. 

2) Pahami kesalahan Anda. 

3) Pastikan tuduhan pelanggaran. 

4) Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. 

5) Terima atau tolak tuduhan. 

b. Kalimat deklaratif 

Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat seperti itu 

berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Apabila contoh-

contoh kalimat imperatif di atas diubah menjadi kalimat deklaratif, kalimat-kalimat itu 

dapat disajikan sebagai berikut. 

1) Pengendara yang terkena tilang mengenali mengenali petugas yang memberikan 

tilang. 

2) Pengendara memahami kesalahannya. 

3) Pengendara memastikan tuduhan pelanggaran. 

4) Pengendara tidak menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada petugas. 

5) Pengendara menerima atau menolak tuduhan. 

c. Kalimat interogatif 

Kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat interogatif 

berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contoh-contoh kalimat interogatif 
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berikut ini diubah dari kalimat–kalimat sebelumnya. Kalimat interogatif dapat dibagi 

menjadi kalimat interogatif yang menuntut jawaban ya atau tidak dan kalimat 

interogatif yang memuntut jawaban yang berupa informasi. Kalimat (1), (2), dan (3) 

merupakan kalimat interogatif yang menuntut jawaban ya atau tidak. 

1) Apakah Anda mengenali petugas? 

2) Apakah Anda memahami kesalahan Anda? 

3) Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran? 

4) Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada petugas? 

5) Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan? 

Ciri-ciri yang paling menonjol adalah penggunaan (a) partisipan manusia 

secara umum, seperti pengendara dan Anda pada kalimat pengendara kendaraan 

bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan; (b) verba material, verba yang 

mengacu pada fisik dan verba tingkah laku, verba yang mengacu pada sikap yang 

dinyatakan dengan ungkapan verbal (bukan sikap mental yang tidak tampak); dan (c) 

konjungsi temporal, konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan sekaligus 

menjadi sarana kohesi teks. 

 

D. Model Pembelajaran Acak Kata (scramble) 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Cooperatif learning berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu 

kelompok atau satu tim (Isjoni, 2011:15). Cooperative learning adalah suatu model 

pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengaktifkan 
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siswa, yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak 

peduli pada yang lain. Model pembelajaran ini telah terbukti dapat dipergunakan 

dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai usia (Isjoni, 2011:17). 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis 

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan 

oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, 

di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-

bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan 

masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir 

tugas (Suprijono, 2013:55). 

Mempraktekan pembelajaran kooperatif di ruang-ruang kelas, akan membuat 

peserta didik menjalin persahabatan dan perdamaian. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran kooperatif memandang peserta didik sebagai makhluk sosial (homo 

homini socius), bukan homo homimi lupus (manusia adalah serigala bagi sesamanya). 

Dengan kata lain pembelajaran kooperatif adalah cara belajar mengajar berbasiskan 

peer education (metode belajar mengajar masa depan) yang pasti mendapat perhatian 

(Isjoni, 2011:19) 

Menurut Isjoni (2011:20) ada beberapa ciri dari pembelajaran kooperatif yaitu; 

(a) setiap anggota memliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung di antara 

siswa, (c) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas nelajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya, (d) guru membantu mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal kelompok, dan (e) guru hanya berinteraksi dengan 

kelompok saat diperlukan. 
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2. Pengertian Acak Kata “scramble” 

Istilah scramble berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia berarti perebutan, pertarungan, perjuangan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Fadmawati (2009) pembelajaran kooperatif model scramble adalah pembelajaran 

secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan soal. Soeparno (1998 : 60) berpendapat bahwa model 

scramble adalah salah satu permainan bahasa, pada hakikatnya permainan bahasa 

merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara 

menggembirakan. 

Scramble merupakan model mengajar dengan membagikan lembar soal dan 

lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Siswa 

diharapkan mampu mencari jawaban dan cara penyelesaian dari soal yang ada. 

Dijelaskan juga oleh Daud (2010, dalam http//daudp65.byethost4.com//) bahwa istilah 

scramble berasal dari bahasa Inggris yang berarti “perebutan, pertarungan, 

perjuangan”. Scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan 

latihan pengembangan dan peningkatan wawasan kosakata. Sesuai dengan sifat 

jawabannya scramble terdiri atas bermacam-macam bentuk yakni : 

1. Scramble kata, yakni sebuah permainan menyusun kata-kata dan huruf-huruf yang 

telah dikacaukan letaknya sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna 

misalnya :  

alpjera = pelajar  

ktarsurt = struktur  

2. Scramble kalimat : yakni sebuah permainan menyusun kalimat dari kata-kata acak. 

Bentuk kalimat hendaknya logis, bermakna, tepat, dan benar. Contohnya:  

komme – Ich – aus – Bandung = Ich komme aus Bandung 
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3. Scramble wacana : yakni sebuah permainan menyusun wacana logis berdasarkan 

kalimat-kalimat acak. Hasil susunan wacana hendaknya logis, bermakna. 

Melalui pembelajaran kooperatif model scramble, siswa dapat dilatih berkreasi 

menyusun kata, kalimat, atau wacana yang acak susunannya menjadi susunan yang 

bermakna dan mungkin lebih baik dari susunan aslinya. Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa model scramble merupakan model yang berbentuk 

permainan acak kata, kalimat, atau paragraf. Pembelajaran kooperatif model scramble 

adalah sebuah model yang menggunakan penekanan latihan soal berupa permainan 

yang dikerjakan secara berkelompok. Dalam model pembelajaran ini perlu adanya 

kerja sama antar anggota kelompok untuk saling membantu. Teman sekelompok dapat 

berpikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam mencari penyelesaian soal. Model 

permainan ini diharapkan dapat memacu minat peserta didik dalam pelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada materi teks prosedur kompleks. 

 

4. Prosedur Pembelajaran dengan Model Scramble 

Pembelajaran kooperatif model scramble memiliki kesamaan dengan model 

pembelajaran kooperatif lainnya, yaitu siswa dikelompokkan secara acak berdasarkan 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, atau jika memungkinkan, anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda. Pernyataan ini 

diungkapkan oleh Lestari (2009, dalam (www.ai_lestari.blogspot.com). Seperti yang 

di paparkan oleh Anitah (2010, dalam http://www.pustaka.ut.ac.id/), model 

pembelajaran kooperatif tipe scramble dapat dilakukan seorang guru dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan sebuah wacana, kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang 

terdapat dalam wacana tersebut ke dalam kartu-kartu kalimat 
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b. Guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya sesuai 

materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya dan membagikan kartu 

soal tersebut       

c. Peserta didik dalam kelompok masing-masing mengerjakan soal dan mencari 

kartu jawaban untuk jawaban yang cocok, sebelumnya jawaban telah di acak 

sedemikian rupa. 

d. Peserta didik diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah tersedia dalam 

waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai mengerjakan soal, hasil pekerjaan 

peserta didik dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran model scramble ini adalah model pembelajaran kelompok yang 

membutuhkan kreativitas serta kerja sama peserta didik dalam kelompok. Model ini 

memberikan sedikit sentuhan permainan acak kata, dengan harapan dapat menarik 

perhatian peserta didik. 

Menurut Agus Suprijono (2013:111) model pembelajaran acak kata termasuk 

dalam model pembelajaran aktif. Pada hakikatnya model pembelajaran aktif ini 

digunakan untuk mengarahkan atensi peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dalam model 

pembelajaran acak kata (Suprijono, 2013:131): 

a. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai atau materi ± 45 menit. 

b. Guru menyuruh peserta didik berdiri berpasangan di depan kelas. 

c. Seorang peserta didik diberi kartu yang berukuran 10 × 10cm yang nanti 

dibacakan pada pasangannya. Seorang peserta didik yang lainnya diberi kartu 

yang berukuran 5 × 5 cm yang isinya tidak boleh dibaca (dilipat) kemudian 

ditempelkan di dahi atau diselipkan di telinga. 
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d. Sementara peserta didik membawa kartu 10 × 10cm membacakan kata-kata yang 

tertulis di dalamnya, pasangannya menebak apa yang dimaksud dalam kartu 10 × 

10cm. Jawaban tepat bila sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi atau 

telinga. 

e. Apabila jawabannya tepat (sesuai yang tertulis di kartu), maka pasangan itu boleh 

duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan guru boleh 

mengarahkan dengan kata-kata lain asal tidak langsung memberi jawabannya. 

f. Dan seterusnya. 

 

5. Manfaat Penggunaan Model Scramble 

a. Bagi Peserta Didik : 

1) Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengingat istilah yang sulit akan 

terkurangi bebannya. 

2) Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. 

3) Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi. 

b. Bagi guru : 

1) Mendapat Pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2) Sebagai motivasi meningkatkan keterampilan untuk memilih strategi 

pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran 

sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik. 

3) Guru dapat semakin menciptakan suasana lingkungan kelas yang menyenangkan 

tapi tetap serius (Amanah, 2011:8). 

Peningkatan Kemampuan Menulis ..., Fatkhul Muji Arifah, FKIP UMP, 2015



 

 

 

 

23 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Scramble 

a. Kelebihan 

1) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan 

dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua 

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Setiap anggota kelompok harus 

membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. 

Setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi, setiap anggota kelompok berbagi 

kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama 

proses belajarnya. Setiap anggota kelompok akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif, sehingga dalam teknik ini setiap peserta didik tidak ada 

yang diam karena setiap individu di kelompok diberi tanggung jawab akan 

keberhasilan kelompoknya. 

2) Model pembelajaran ini akan memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil 

bermain. Mereka dapat berekreasi sekaligus belajar dan berpikir, mempelajari 

sesuatu secara santai dan tidak membuat stres atau tertekan. 

3) Selain menimbulkan kegembiraan dan melatih keterampilan tertentu, model 

scramble juga dapat memupuk rasa solidaritas dalam kelompok. 

4) Materi yang diberikan melalui salah satu model permainan ini biasanya 

mengesankan dan sulit untuk dilupakan. 

5) Sifat kompetitif dalam model ini dapat mendorong peserta didik berlomba-lomba 

untuk maju. 

b. Kekurangan 

1) Pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya karena terbentur 

dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 
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2) Terkadang dalam mengimplementasikannya, diperlukan waktu yang panjang 

sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 

3) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik 

menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran ini akan sulit di 

implementasikann oleh guru. 

4) Metode permainan seperti ini biasanya menimbulkan suara gaduh. Hal tersebut 

jelas akan mengganggu kelas yang berdekatan. 

 

E. Kriteria Ketuntasan Menulis Teks Prosedur Kompleks 

Setiap sekolah memiliki standarisasi nilai ketuntasan belajar peserta didik yang 

berbeda, karena kriteria ketuntasan nilai ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan 

yang dimiliki peserta didik. Begitu pula dengan kriteria ketuntasan menulis teks 

prosedur kompleks yang ditentukan oleh peneliti, tentunya dengan 

mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber data yaitu peserta didik 

kelas X KU 1 SMK Negeri 1 Banyumas. Berikut adalah kriteria ketuntasan menulis 

teks prosedur kompleks: 

1. Hasil menulis teks prosedur kompleks dari peserta didik sesuai dengan topik yang 

ditentukan. 

2. Teks prosedur kompleks yang ditulis oleh peserta didik sesuai dengan struktur 

teks prosedur kompleks. 

3. Susunan kalimat dalam teks prosedur kompleks sesuai dengan ciri kebahasaan 

pada teks prosedur kompleks. 

4. Pilihan kata sesuai dengan ciri kebahasaan teks prosedur kompleks (Kemdikbud, 

2013:47) 
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F. Kerangka Berpikir 

Besarkan latar belakang dan landasan teori yang peneliti telah uraikan maka 

kerangka pikir dalam penelitian ini dapat ditetapkan. Salah satu kemampuan menulis 

SMA/SMK pada kelas X yaitu kemampuan menulis atau yang sekarang lebih dikenal 

dengan kemampuan memproduksi teks prosedur kompleks. Kemampuan menulis teks 

prosedur kompleks di kelas X KU 1 masih dirasa kurang karena mereka masih merasa 

kesulitan dalam menyusun kalimat ketika menulis teks prosedur kompleks. Mereka 

juga lebih asik bermain handphone dan berbicara sendiri pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung dan saat kerja kelompok sedang dilakukan. Permasalahan tersebut 

mengakibatkan adanya peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKM. Oleh karena 

itu kemampuan menulis teks prosedur kompleks pada peserta didik SMK Negeri 1 

Banyumas perlu ditingkatkan, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah model pembelajaran acak kata “scramble”. 

Metode scramble adalah pembelajaran secara berkelompok dengan 

mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan sesuai 

dengan soal. Pada pembelajaran menulis teks prosedur kompleks dengan 

menggunakan model pembelajaran acak kata, peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil dengan masing-masing kelompok beranggotakan minimal 4 anak. 

Kemudian guru membagikan teks prosedur kompleks pada masing-masing kelompok 

tentunya dengan kalimat yang sudah diacak, untuk dibaca oleh peserta didik. Peserta 

didik dalam satu kelompok membaca, kemudian menyusun kalimat dalam teks 

prosedur kompleks yang acak disusun agar menjadi teks prosedur kompleks dengan 

penulisan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks dan struktur 

yang sesuai dengan teks prosedur kompleks. Dengan demikian, diharapkan 
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pembelajaran menulis teks prosedur kompleks lebih menyenangkan. Model 

pembelajaran acak kata “scramble” diharapkan menjadi model pembelajaran yang 

lebih bervariasi serta dapat meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur 

kompleks pada siswa kelas X KU 1 SMK Negeri 1 Banyumas menjadi meningkat. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah melalui model pembelajaran acak kata (scramble) kemampuan menulis teks 

prosedur kompleks peserta didik kelas X SMK Negeri 1 Banyumas tahun ajaran 2014-

2015 dapat ditingkatkan. 
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