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ABSTRAK 

ELZA SUKMAWATI.S. 2022. “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Kelas VII.4 SMP Negeri 2 Takalar dalam Pembelajaran Menulis Cerita 

Fantasi dengan Menggunakan Metode Problem Bassed Learning”. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. Andi 

Paida, S.Pd, M..Pd dan Pembimbing II Dr. Abdul Wahid, M. Pd.  

Dalam penelitian ini masalah utamanya yaitu untuk  mengetahui peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa Kelas VII.4 SMP Negeri 2 Takalar dalam 

pembelajaran menulis cerita fantasi dengan metode problem bassed learning. 

Jenis penelitian ini adalah  penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR). Pendekatan PTK dipilih karena pendekatan ini sesuai 

dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk  mengetahui kemampuan berpikir kreatif 

siswa SMP dalam pembelajaran menulis cerita fantasi dengan metode problem 

bassed learning pada Siklus I dan siklus II. Dalam penelitian ini instrumen 

pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan angket. 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan proses pembelajaran menulis cerita 

fantasi dengan metode problem bassed learning dilaksanakan menggunakan 

tahap-tahap yang sesuai dengan metode yang di gunakan dan berjalan dengan baik, 

sesuai rencana proses pembelajaran (RPP) dan telah terjadi peningkatan hasil 

belajar pada setiap aspek pengamatan proses pembelajaran. Pembelajaran menulis 

cerita fantasi siswa memperoleh hasil yang baik dengan terjadi peningkatan nilai 

pada siklus I dengan nilai rata-rata 52.1% meningkat pada siklus II menjadi 

83.1% dengan persentase peningkatan sebesar 30.9%. 

Kata Kunci: Befikir Kreatif, Menulis Cerita Fantasi, PBL, SMP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini sangatlah 

kompleks dan beragam, mulai dari permasalahannya lemahnya dalam proses 

pembelajaran dan lemahnya dalam proses evaluasi pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir 

kreatif namun dipaksa untuk menghafal informasi, pentingnya kemampuan 

berfikir kreatif merupakan proses berfikir yang mampu memberikan ide-ide atau 

gagasan yang berbeda yang kemudian dapat menjadi pengetahuan baru dan 

jawaban yang dibutuhkan.  

Berfikir kreatif layaknya dayung dalam sebuah perahu, yakni sebagai 

pengantar dalam melewati permasalahan pembelajaran dengan siswa sebagai 

pengendali dayung tersebut membawa untuk lewat arah mana siswa mencapai 

tujuan atau jawaban yang diinginkan. Menurut Munandar (dalam Mulyana, 2010), 

berfikir kreatif atau berfikir divergen adalah memberikan macam-macam 

kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan 

pada keragaman jawaban dan kesesuaian. Adapun siswa dapat dikatakan kreatif 

apabila dapat memecahkan masalah dengan ide gagasannya sendiri dan 

menghasilkan ide atau gagasan yang baru. 

Suryadi dan Herman (2008) menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

merupakan suatu proses berpikir untuk mengungkapkan hubungan-hubungan 

baru, melihat sesuatu dari sudut pandang baru, dan membentuk kombinasi baru 
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dari dua konsep atau lebih yang sudah dikuasai sebelumnya.  

Kemampuan berpikir kreatif membantu peserta didik menciptakan ide-ide baru 

berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan 

dari sudut pandang yang berbeda. Kemampuan bepikir kreatif juga dibutuhkan 

untuk menemukan inovasi-inovasi baru dalam lingkungan sekolah. Yunianta, 

Rusilowati, dan Rochmad (2012) mengatakan bahwa sedikitnya orang-orang yang 

berpikir kreatif ditandai dengan rendahnya inovasi dan kreasi baru oleh 

masyarakat umum. 

Keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan mental. Sebagai 

keterampilan mental, berpikir kreatif bersifat abstrak. Berpikir kreatif baru dapat 

dipahami dan dimengerti dengan jelas jika diperformansikan ke dalam bentuk 

bahasa tulis, atau tulisan. Menulis adalah aktivitas menuangkan pikiran ke dalam 

bentuk tulisan (Munandar, 2012). Dengan demikian, tampak bahwa menulis dan 

berpikir kreatif memiliki keterkaitan, menulis melibatkan keterampilan berpikir 

kreatif, disamping keterampilan linguisti. Hal itu sejalan dengan apa yang 

dikemukakan Nurgiyantoro (2012: 422) bahwa, “menulis merupakan kemampuan 

yang lebih sulit dikuasai dibandingkan tiga kemampuan lain yaitu menyimak, 

berbicara, dan membaca. Seperti yang diungkapkan oleh Saputra (2014) bahwa 

keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks, penulisan sebuah 

karangan yang sederhana sekalipun menuntut penulisnya untuk memiliki 

kemampuan memahami apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara menulisnya. 

Tidak hanya itu, keterampilan menulis juga melibatkan berbagai keterampilan 

lainnya, seperti kemampuan menyusun ide, gagasan, dan perasaan dengan 
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menggunakan kata-kata dan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang tepat 

sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa, kemudian menyusunnya dalam bentuk 

paragraf.  

Keterampilan menulis tidak bisa didapatkan secara instan dan serta merta, 

melainkan melalui proses belajar dan berlatih. Oleh karena itu, keterampilan 

menulis diajarkan di setiap jenjang pendidikan, khususnya pada pembelajaran 

bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013 jenjang SMP kelas 

VII.4 keterampilan menulis tercantum dalam K.I 4 (Kompetensi Inti 4) yang 

berbunyi “Mencoba, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

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

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang atau teori.”  

Pada dasarnya tidak ada model yang paling ideal, masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan sendiri. Hal ini sangat bergantung pada tujuan yang 

hendak dicapai guru, ketersediaan fasilitas dan kondisi siswa. Proses belajar akan 

lebih efektif jika guru dapat mengkondisikan semua siswa terlibat aktif dan terjadi 

hubungan yang dinamis dan saling mendukung antar siswa satu dengan siswa 

yang lain.  

Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan guru untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan di atas. Salah satu model pembelajaran yaitu Problem 

Based Learning. Menurut Arends dalam Bekti Wulandari (2013: 180) PBL 

merupakan pembelajaran yang memiliki esensi berupa menyuguhkan berbagai 
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situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa. Sebagai tambahan 

dalam PBL peran guru adalah menyodorkan berbagai masalah autentik sehingga 

jelas bahwa dituntut keaktifan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.  

SMP Negeri 2 Takalar juga tidak terlepas dari permasalahan mengenai proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis. Observasi yang 

dilakukan di kelas VII.4 SMP Negeri 2 Takalar Semester Genap Tahun 2021/2022 

diketahui bahwa keterampilan menulis siswa masih rendah, hal tersebut dapat 

dilihat dari: 1) keterampilan menulis siswa dalam mengerjakan tugas 2 orang 

(6,25%); 2) mengerjakan soal latihan di depan kelas 7 orang (21,87%); 3) 

menjawab pertanyaan 10 orang (31,25%); 4) mengemukakan ide saat 

pembelajaran 6 orang (18,75%). Selain rendahnya keterampilan menulis terdapat 

masalah lain yaitu rendahnya hasil belajar, ditinjau dari nilai siswa tuntas KKM 

≥75 hanya sebanyak 9 siswa (28,12%).  

Rendahnya keterampilan menulis dan hasil belajar pada siswa VII.4 SMP 

Negeri 2 Takalar disebabkan karena beberapa faktor, yakni: faktor dari strategi 

dan faktor dari siswa. Faktor penyebab dari strategi diantaranya kurang tepatnya 

strategi pembelajaran yang digunakan dalam mengajar. Menurut Ahmadi (2004: 

89) pengambilan model pembelajaran yang digunakan atau dalam mata pelajaran 

dapat menjadi penyebab kesulitan belajar (kurangnya aktifitas). Hal ini 

dikarenakan guru kurang menguasai materi, lebih-lebih kurang persiapan, 

sehingga cara menerangkan kurang jelas, sukar dimengerti oleh muridmuridnya. 

Faktor dari siswa diantaranya siswa menjadi bosan dan siswa juga cenderung 

malu atau kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasannya. Menurut 
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Ahmadi (2004: 90) metode mengajar yang kurang menarik dapat menyebabkan 

siswa menjadi pasif, sehingga anak tidak ada aktifitas. Siswa menjadi tidak 

mendengarkan penjelasan dari guru, siswa cenderung mencari kesibukan lain 

bahkan siswa akan tidur di kelas karena bosan.  

Faktor penyebab rendahnya keterampilan menulis cenderung disebabkan dari 

guru. Dalam pembelajaran guru masih menggunakan strategi pembelajaran yang 

konvensional. Guru lebih dominan pada waktu pembelajaran, sementara siswa 

hanya dipandang sebagai objek dan menjadi pasif. Pada saat siswa pasif, siswa 

mengalami proses tanpa ada rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa ada daya 

tarik terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti 

membuat alternatif pemecahan masalah untuk mengarahkan proses penelitian 

sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran atau agar penelitian dapat benar-benar 

berjalan dengan lancar. Jadi, batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas VII.4 SMP Negeri 2 

Takalar dalam Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi dengan Menggunakan 

Metode Problem Bassed Learning.” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,: 

1.  Bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII.4 

SMP Negeri 2 takalar dalam pembelajaran menulis cerita fantasi dengan 

metode problem bassed learning pada siklus I? 

2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII.4 
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SMP Negeri 2 takalar dalam pembelajaran menulis cerita fantasi dengan 

metode problem bassed learning pada siklus II? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti ini bertujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

VII.4  SMP Negeri 2 takalar dalam pembelajaran menulis cerita fantasi 

dengan metode problem bassed learning pada siklus I  

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

VII A SMP Negeri 2 takalar dalam pembelajaran menulis cerita fantasi 

dengan metode problem bassed learning pada siklus II. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini ialah hasil dan temuan penelitian dapat 

berkontribusi pada pengembangan teori berpikir kreatif, khususnya di dalam 

pembelajaran menulis cerita fantasi di SMP Negeri 2 Takalar. Penelitian ini 

juga berkontribusi penting pada pengembangan dan elaborasi metode 

pembelajaran-terutama metode pembelajaran problem based learning dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam menulis cerita fantasi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dapat membuka wawasan tentang kemampuan berfikir 

kreatif dalam menulis cerita fantasi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai  bahan kajian pustaka 
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dan referensi khususnya, peningkatan kemampuan berfikir kreatif 

dalam menulis cerita fantasi dengan menggunakan metode problem 

bassed learning. 

c. Penelitian ini dapat memberikan konstrubusi untuk peningkatan 

pengetahuan bahasa indonesia, Khususnya berfikir kreatif dalam 

menulis cerita fantasi 

d. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang perangkat 

dan metode pembelajaran seperti metode problem bassed learning. 

. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1) Berpikir Kreatif 

a. Pengertian Berpikir Kreatif 

Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila 

mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Pada 

hakikatnya berpikir kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal 

yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah 

ada. Menurut Harriman (2017:120), berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang 

berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian 

proses, termasuk memahami masalah, membuat tebakan dan hipotesis tentang 

masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan 

hasilnya.  

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa berpikir kreatif 

adalah kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk 

menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. 

b. Tujuan Berpikir Kreatif 

  Untuk melakukan proses sebagaimana dikemukakan, maka berbagai model 

dan strategi pembelajaran perlu diketahui dan diterapkan. Model dan strategi 

pembelajaran tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir mahasiswa, salah satunya adalah kemampuan berikir 



9  

 

 

kreatif. Keterampilan berpikir kreatif memiliki empat pilar, dan empat pilar 

tersebut seringkali dikatakan sebagai komponen pendekatan ilmiah, yaitu: 

1) Associating.  

Keterampilan mengkoneksikan sejumlah perspektif dari beragam disiplin 

yang berbeda sehingga membentuk gagasan yang kreatif. Asosiasi 

menggunakan kemampuan dan kekayaan wawasan dan mengaplikasikannya 

dalam bidang tertentu sehingga menghasilkan temuan baru yang inovatif;  

2) Questioning.  

Peserta didik yang kreatif adalah peserta didik yang selalu bertanya. 

Mereka memunculkan serangkaian pertanyaan yang mereka rumuskan 

sehingga mendapatkan aneka gagasan baru. Di balik pertanyaan terbentang 

luas hamparan gagasan kreatif yang menunggu untuk diekspresikan;  

3) Observing.  

Kemampuan melakukan observasi telah melahirkan banyak ide. 

Kemahiran peserta didik melakukan observasi dan ketajaman mencium 

peluang mengembangkan inovasi di baliknya, merupakan energi peserta didik 

berkreasi; dan  

4) Experimenting.  

Peserta didik yang kreatif tidak takut melakukan kesalahan. Dia akan 

melakukan percobaan berulang-ulang untuk sesuatu yang ingin dia ketahui, 

sampai dia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Mereka juga tak pernah 

takluk ketika eksperimen gagasan barunya itu kandas. Mereka selalu terus 

mencoba dan mencoba, sehingga gagasannya berubah menjadi kenyataan. 
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c. Manfaat Berpikir Kreatif 

Ada beragam manfaat yang bisa didapat jika memiliki kemampuan berpikir 

kreatif. Salah satunya adalah mampu mengambil solusi yang orisinil dan baru. 

Dengan berpikir kreatif, Anda bisa mengembangkan solusi yang baru untuk 

suatu masalah. Solusi tersebut bisa saja tidak pernah terpikirkan sebelumnya.  

Kemampuan ini membutuhkan kemampuan problem solving yang baik. Selain 

itu pekerja juga membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik untuk 

menyelesaikan masalah (Tiyas Septiana 2019: 5). Kemampuan berpikir kreatif 

bisa dilatih agar terus berkembang. Dihimpun berikut cara untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif: 

1) Keluar dari zona nyaman  

Lingkungan sangat memengaruhi cara berpikir seseorang. Jika seseorang 

sudah nyaman di satu lingkungan, tidak jarang dia akan stuck dengan 

lingkungan tersebut.  Imbasnya, apa yang dia dapat hanya berputar pada 

lingkungan atau zona nyaman tersebut.  Agar pola pikir Anda lebih bervariasi, 

cobalah untuk keluar dari zona nyaman. Awalnya mungkin Anda akan kesulitan 

untuk beradaptasi, tetapi hal ini bisa membantu untuk mengembangkan cara 

berpikir kreatif.  Jika mendapatkan sebuah masalah, Anda bisa mulai mencari 

jawaban di luar lingkungan pertemanan.  Cara ini bisa memperkaya cara Anda 

melihat suatu masalah. Efeknya, Anda mendapatkan beragam opsi pemecahan 

masalah dari banyak sudut pandang.  

2) Menonton film dengan genre yang berbeda  

Menonton film bisa menjadi media untuk mengasah cara berpikir kreatif. 
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Kegemaran akan satu jenis film atau musik bisa menunjukkan kepribadian 

seseorang.  Cara berpikir Anda bisa sedikit "dibelokkan" dengan mencoba 

menonton film di luar kesukaan Anda. Jika selama ini Anda suka genre 

romansa, misalnya, cobalah mencari genre lain.  Otak akan terpacu untuk 

menyerap informasi yang berbeda dengan cara ini. Setelah selesai menonton 

film, ide baru akan bermunculan.   

3) Melakukan kegiatan baru  

Mencoba kegiatan baru akan membuat otak berpikir dari sisi yang berbeda. 

Cobalah untuk mencoba hobi baru atau mengambil jalan yang berbeda saat 

pulang kerja.  Dengan cara ini, otak akan terlatih untuk melihat dan menangkap 

informasi baru.  Melakukan hal baru juga melatih otak agar terhindar dari 

gangguan penyakit otak. Cara ini cocok untuk meningkatkan kemampuan otak.  

4) Menulis dengan topik bebas  

Jika tiba-tiba ide Anda terhenti, menulis bisa membantu melancarkan 

ide. Siapkan kertas kosong lalu mulailah menulis secara acak. Anda tidak perlu 

mengkosep terlebih dahulu apa yang akan Anda tulis. Biarkan tangan dan otak 

Anda bekerja secara acak.  Dari hasil tulisan-tulisan tersebut, Anda bisa 

menemukan ide-ide baru yang original. 

d. Prinsip berfikir kreatif 

1). Kreativitas ada pada setiap orang 

Kreativitas bukan keterampilan yang dimiliki segelitir orang dengan 

gelar, profesi, dan kedudukan tertentu. Kreativitas adalah pola pikir. Pola 
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pikir yang tidak biasa dan keberanian untuk bereksplorasi. ‘To be human is 

to be creative.’ 

2) Kreativitas adalah paradoks. 

Kreativitas memiliki banyak hal kontradiktif yang akan menimbulkan 

tanda tanya. 

3) Kreativitas bersifat membangun (konstruktif) 

Kreativitas berkembang, menghasilkan sesuatu dan terbuka terhadap 

banyak alternatif, namun pada intinya, Kreativitas selalu berusaha untuk 

membuat perbedaan. 

4) Kreativitas adalah Keberanian 

Kreativitas menghargai imajinasi, Kreativitas bersedia melepaskan hal-hal 

yang sudah pasti untuk berpikir lebih besar lagi. Kreativitas menuntut tekad 

yang kuat dan keyakinan diri (Andhika Prawira, 2020: 2). 

e. Langkah-langkah Berfikir Kreatif 

1) Mempergunakan Bahasa Mental Otak. 

2) Meningkatkan ingatan. 

3) Teknik Mengingat 

4) Membuat Peta Pikiran. 

5) Kuadran Berpikir dan Penyelesaian Masalah. 

2. Menulis Cerita Fantasi 

Keterampilan berbahasa merupakan peranan penting di dalam kehidupan 

manusia, Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasi adalah 

keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis 
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keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Adanya menulis, 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud 

dan tujuannya. 

a. Pengertian Menulis Cerita Fantasi 

Menurut Artati (2016: 41) menyatakan teks fantasi adalah irisan 

mengungkapkan cerita fantasi, tetapi masih menggunakan nama tokoh, tempat, 

dan pristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Menurut 

Nurgiyantoro (2016: 295) cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan 

tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik 

menyangkut hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Cerita fantasi 

bersifat fiktif (bukan kejadian nyata), tetapi dapat dipahimi oleh latar nyata 

atau objek nyata dalam kehidupan dan diberi fantasi.  

Menurut Futri dan Supriatna (2019: 57) mengatakan cerita fantasi adalah 

cerita fiksi bergendre fantasi yang memaparkan terjadinya peristiwa, dalam 

bentuk cerita yang bukan sebenarnya terjadi melainkan peristiwa yang 

diciptakan. Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa cerita 

fantasi adalah salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih 

kreativitas dan cerita fantasi termasuk ke dalam teks narasi bersifat yang fiktif 

atau fiksi. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau 

kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi 

adalah cerita fiksi bergenre fantasi (dunia imajinatif yang diciptakan penulis). 

b. Tujuan Menulis Cerita Fantasi 

Cerita Fantasi merupakan suatu cerita imajinasi berupa khayalan yang di 
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buat oleh penulis/ manusia. Tokoh dalam cerita fantasi tidak nyata karena hanya 

fantasi dari penulis.  Adapun tema yang di buat adalah magic dan futuristik. 

Adapun tujuan menulis cerita fantasi adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menghibur yang membaca, dan meningkatkan daya imajinasi 

pembaca Struktur Teks Cerita Fantasi. 

2) Untuk memberikan hiburan bagi pembaca maupun penontonnya, serta 

Meningkatkan daya imajinasi pembaca. Tetapi tetap tidak meninggalkan 

tujuan utamanya yaitu menghibur (Wikipedia, 2019). 

c. Manfaat Menulis Cerita Fantasi 

Menurut Ahmadi dalam (Farahdila, 2018: 45) beberapa manfaat menulis, 

antara lain:  

1) Dengan menulis dapat lebih mengenali potensi yang ada pada diri yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditulis. 

2) Melalui menulis dapat mengembangkan berbagai gagasan yang ingin 

dikemukakan dalam tulisan dalam bentuk teks.  

3) Dari menulis, dapat memperluas wawasan kemampuan dalam berpikir. 

baik dalam bentuk teoretis maupun dalam berpikir terapan. 

4) Melalui tulisan dapat menilai gagasan sendiri secara objektif. 

5) Dengan menulis dapat memotivasi diri untuk belajar dan membaca lebih 

giat. Penulis menjadi penemu atau pemecah masalah, bukan hanya sekadar 

menjadi penyadap informasi dari orang lain, dan  

6) Dengan menulis dapat membiasakan diri untuk berpikir dan berbahasa 

secara tertib, memperluas, dan meningkatkan pertumbuhan kosakata, 
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meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. 

d. Prinsip Menulis Cerita Fantasi 

e. Langkah-langkah Menulis Cerita Fantasi 

1) Tahap pratulis merupakan tahap awal dalam kegiatan menulis. Kegiatan 

dalam tahap pratulis meliputi hal-hal sebagai berikut.  

a) Menentukan topik cerita atau ide cerita.  

Pada tahap ini peserta didik dibimbing untuk menemukan ide atau 

topik cerita dengan melakukan pengamatan pada subjek atau objek 

tertentu, mengaitkan dengan pengalaman pribadi atau orang lain, dan 

berimajinasi. Pendidik dapat membantu peserta didik dengan 

menyediakan topik tertentu yang berkaitan dengan nilai konservasi, 

misalnya: sikap toleransi antar sesama manusia dan mahluk Tuhan, 

kejujuran dalam segala aspek kehidupan, maupun kecintaan terhadap 

lingkungan.  

b.)  Mengumpulkan informasi pendukung ide atau topik cerita.  

    Peserta didik dapat menggali ide dengan membaca contoh teks-teks 

cerita fantasi. Untuk mendukung informasi ide yang dipilih, peserta didik 

dapat melihat dalam sumber-sumber lain seperti buku, majalah, artikel, 

maupun internet. Pendidik dapat membantu peserta didik dalam 

menyediakan contoh teks-teks cerita fantasi dengan muatan nilai-nilai 

konservasi yang beragam, agar pemahaman peserta didik meningkat.  

c.) Membuat kerangka karangan.  

Tahap ini peserta didik membuat perancangan tulisan dengan 
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memilih subtopik yang nantinya akan dikembangkan menjadi tulisan utuh. 

Peserta didik dibimbing untuk memilih subtopik apa saja yang akan 

dibahas dengan menyisipkan nilai-nilai konservasi. Pendidik dapat 

membantu peserta didik untuk menjabarkan nilai-nilai konservasi beserta 

indikatornya, agar peserta didik mudah dalam mengintegrasikan nilai 

konservasi dengan isi cerita.  

2) Tahap penulisan merupakan tahap yang paling penting karena pada 

tahap ini sesuai persiapan yang telah dilakukan pada tahap pratulis 

dituangkan dalam kertas. Pada tahap ini, menulis sebuah cerita harus 

memerhatikan penggunaan bahasa baku yang baik. Kegiatan yang perlu 

diperhatikan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.  

a.) Merencanakan produk cerita, dalam hal ini yaitu cerita fantasi.  

Pada kegiatan ini, peserta didik mengembangkan cerita dengan 

memilih tokoh yang memiliki watak yang mencerminkan nilai-nilai 

konservatif, misalnya kejujuran, peduli, dan bertanggung jawab. Selain 

tokoh, nilai konservasi juga dapat dimuatkan pada konflik cerita.  

b.) Mengembangkan cerita.  

Pada tahap ini, peserta didik dibimbing untuk menulis berdasarkan 

kerangka yang sudah dikembangkan pada tahap pratulis. Pendidik dapat 

memberikan arahan agar peserta didik mengembangkan cerita tiap-tiap 

paragraf secara runtut.  

c.) Memberi judul yang menarik.  

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dapat menarik 
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minat pembaca. Peserta didik dapat memberikan judul sesuai dengan 

topik cerita atau sesuai isi cerita.  

3) Tahap pascatulis merupakan tahap penyuntingan setelah melakukan 

penulisan. Tahap penyuntingan meliputi dua aspek, yaitu aspek tata tulis 

dan aspek ilustrasi. 

a) Aspek tata tulis.  

Pada aspek ini peserta didik diarahkan untuk memeriksa kembali 

kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi, ejaan yang digunakan, pemilihan 

kata, dan penggunaan kalimat yang efektif.  

b) Aspek ilustrasi.  

Pada aspek ini peserta didik diarahan untuk menyusun atau menulis 

sebuah cerita dengan memerhatikan struktur cerita fantasi. 

6) Metode Pembelajaran Problem Bassed Learning 

a.) Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning/PBL) 

 Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) atau yang 

selanjutnya sering disebut PBL adalah salah satu model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dengan caramenghadapkan para peserta didik 

tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan 

model pembelajaran ini, peserta didik dari sejak awal sudah dihadapkan kepada 

berbagai masalah kehidupan yang mungkin akanditemuinya kelak setelah lulus 

dari bangku sekolah.  

Model pembelajaran PBL adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 
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menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan masalah untuk dianalisis 

dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. 

Permasalahan dapat diajukan atau diberikan guru kepada siswa, dari siswa 

bersama guru, atau dari siswa sendiri, yang kemudian dijadikan pembahasan 

dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan belajar siswa. 

Dengan demikian, Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) adalah sebuah model pembelajaran yang memfokuskan pada 

pelacakan akar masalah dan memecahkan masalah tersebut (Abbudin, 

2011:243) Selanjutnya Stepien, dkk, 1993 (dalam Ngalimun, 2013: 89) 

menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahaptahap metode ilmiah 

sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan 

masalah.  

Sedangkan DIRJEN DIKTI (dalam hand out Cholisin :2006) memberikan 

pengertian bahwa Problem Based Learning merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks 

bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 

masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

materi pelajaran.  

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Problem Based 

Learning merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan 

akar masalah yang ada di dunia nyata sebagai konteks pembelajaran dengan 
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melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap 

metode ilmiah sehingga siswa belajar berpikir kritis dan belajar melalui 

pengalaman pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran.  

a. Tujuan Metode Problem Based Learning  

Tujuan pembelajaran berdasarkan masalah ada tiga, yaitu membantu siswa 

mengembangkan keterampilan-keterampilan penyelidikan dan pemecahan 

masalah, memberi kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman-

pengalaman dan peranperan orang dewasa, dan memungkinkan siswa 

meningkatkan sendiri kemampuan berpikir mereka dan menjadi siswa mandiri. 

Adapun tujuan PBL menurut Rusman (2010: 238) yaitu penguasaan isi belajar 

dari disiplin heuristik dan pengembangan keterampilan pemecahan masalah. 

PBL juga berhubungan dengan belajar tentang kehidupan yang lebih luas 

(lifewide learning), keterampilan memaknai informasi, kolaborasi dan belajar 

tim, dan keterampilan berpikir reflektif dan evaluatif. Trianto (2010: 94-95) 

menyatakan bahwa tujuan PBL yaitu membantu siswa mengembangkan 

keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar peranan 

orang dewasa yang autentik dan menjadi pembelajar yang mandiri.  

b. Manfaat Metode Problem Based Learning  

1. Meningkatkan kemandirian dalam belajar 

Pendekatan ini mendorong anak-anak untuk berinisiatif dan tanggung 

jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Saat mereka didorong untuk 

menggunakan penelitian dan kreativitas, mereka mengembangkan 
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keterampilan yang akan bermanfaat bagi mereka hingga dewasa. 

2. Mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar 

Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang cenderung mengharuskan 

siswa untuk duduk, mendengar, dan mencatat, pada pendekatan ini, siswa 

duduk di kursi kemudi. Mereka harus tetap tajam, menerapkan pemikiran 

kritis, dan berpikir out of the box untuk memecahkan masalah. 

3. Mengembangkan keterampilan dalam dunia nyata 

Kemampuan yang dikembangkan siswa tidak hanya diterapkan ke dalam 

satu kelas atau materi pelajaran, tetapi juga dapat diterapkan pada sejumlah 

besar mata pelajaran sekolah serta kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Mulai 

dari kepemimpinan hingga kemampuan menyelesaikan masalah dalam konteks 

kehidupan nyata. 

4. Meningkatkan kemampuan kerja sama 

   Beragam aktivitas dalam pendekatan problem-based learning meminta 

siswa untuk berkolaborasi dengan teman sekelasnya untuk menemukan solusi. 

Pendekatan kerja sama ini mendorong anak-anak untuk membangun 

keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, kompromi, dan mendengarkan. 

5. Mendorong penghargaan intrinsik 

Penghargaan yang diperoleh dari problem-based learning jauh lebih besar 

daripada sekadar nilai A. Siswa mendapatkan rasa self-respect dan kepuasan 

karena mengetahui bahwa ia telah memecahkan teka-teki, menciptakan solusi 

inovatif, atau membuat produk yang nyata. 

c. Prinsip Metode Problem Based Learning 
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Beragam model pembelajaran yang berkembang saat ini salah satunya 

adalah pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning (PBL). 

Premis dasar PBL adalah belajar merupakan proses konstruksi pengetahuan 

baru yang berdasarkan pada pengetahuan terkini. Glaser dalam (Nurchasanah, 

2017: 31) menyebutkan bahwa belajar adalah proses yang konstruktif dan 

bukan penerimaan. Proses kognitif itu disebut juga metakognisi. Proses 

kognitif selalu mempengaruhi penggunaan pengetahuan, faktor-faktor sosial, 

dan kontekstual dalam pembelajaran.  Ada beberapa prinsip dalam PBL, yakni:  

1. Belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan.  

Pembelajaran tradisional didominasi oleh pandangan bahwa belajar adalah 

penuangan pengetahuan kekepala pebelajar. Kepala pebelajar dipandang 

sebagai kotak kosong yang siap diisi melalui repetisi dan penerimaan. 

Pengajaran lebih diarahkan untuk penyimpanan informasi oleh pebelajar pada 

memorinya seperti menyimpan buku-buku di perpustakaan. Pemanggilan 

kembali informasi bergantung pada kualitas nomor panggil (call number) yang 

digunakan dalam mengklasifikasikan informasi. Namun, psikologi kognitif 

modern menyatakan bahwa memori merupakan struktur asosiatif. Pengetahuan 

disusun dalam jaringan antar konsep, mengacu pada jalinan semantik. Ketika 

belajar terjadi informasi baru digandengkan pada jaringan informasi yang telah 

ada. Jalinan semantik tidak hanya menyangkut bagaimana menyimpan 

informasi, tetapi juga bagaimana informasi itu diinterpretasikan dan dipanggil.  

2. Knowing About Knowing (metakognisi) Mempengaruhi Pembelajaran.  

Prinsip kedua yang sangat penting adalah belajar adalah proses cepat, bila 
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pebelajar mengajukan keterampilan-keterampilan self monitoring, secara 

umum mengacu pada metakognisi (Bruer, 1993 dalam Gijselaers, 1996). 

Metakognisi dipandang sebagai elemen esensial keterampilan belajar seperti 

setting tujuan (what am I going to do), strategi seleksi (how am I doing it?), 

dan evaluasi tujuan (did it work?). Keberhasilan pemecahan masalah tidak 

hanya bergantung pada pemilikan pengetahuan konten (body of knowledge), 

tetapi juga penggunaan metode pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. 

Secara khusus keterampilan metokognitif meliputi kemampuan memonitor 

prilaku belajar diri sendiri, yakni menyadari bagaimana suatu masalah 

dianalisis dan apakah hasil pemecahan masalah masuk akal. 

3. Faktor-faktor Kontekstual dan Sosial Mempengaruhi Pembelajaran.  

Prinsip ketiga ini adalah tentang penggunaan pengetahuan. Mengarahkan 

pebelajar untuk memiliki pengetahuan dan untuk mampu menerapkan proses 

pemecahan masalah merupakan tujuan yang sangat ambisius. Pembelajaran 

biasanya dimulai dengan penyampaian pengetahuan oleh pembelajar kepada 

pebelajar, kemudian disertai dengan pemberian tugas-tugas berupa masalah 

untuk meningkatkan penggunaan pengetahuan. Namun studi-studi 

menunjukkan bahwa pebelajar mengalami kesulitan serius dalam 

menggunakan pengetahuan ilmiah. 

d. Langkah-langkah Metode Problem Based Learning  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut 

untuk berpikir secara kritis dan ilmiah dalam melaksanakan setiap langkah-

langkah pembelajaran berbasis masalah (Bahtiar, 2017: 209).  
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1. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah  

a. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah  

Sebagai suatu model pembelajaran, Pembelajaran Berbasis Masalah 

dinilai memiliki beberapa kelebihan (Abbudin, 2011:250), di antaranya:  

1) Dapat membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan, 

khususnya dengan dunia kerja.  

2) Dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah 

secara terampil, yang selanjutnya dapat mereka gunakan pada saat 

menghadapi masalah yang sesungguhnya di masyarakat kelak.  

3) Dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif 

dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya, para siswa 

banyak melakukan proses mental dengan menyoroti permasalahan dari 

berbagai aspek.  

b. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah  

Sebagai sebuah model pembelajaran, selain memiliki kelebihan, PBL 

juga memiliki kekurangan. Menurut Abbudin (2011:250), kekurangan 

PBL antara lain:  

1) Sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan yang sesuai 

dengan tingkat berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan tingkat kemampuan berpikir pada para siswa.  

2) Sering memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan 

penggunaan metode konvensional.  

3) Sering mengalami kesulitan dalam perubahan kebiasaan belajar 
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dari yang semula belajar mendengar, mencatat dan menghafal informasi 

yang disampaikan guru, menjadi belajar dengan cara mencari data, 

menganalisis, menyusun hipotesis, dan memecahkannya sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas sebagai sebuah model pembelajaran PBL sudah 

pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran 

berbasis masalah adalah membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan 

kehidupan di luar sekolah, melatih keterampilan siswa untuk memecahkan 

masalah secara kritis dan ilmiah serta melatih siswa berpikir kritis, analitis, 

kreatif dan menyeluruh karena dalam proses pembelajarannya siswa dilatih 

untuk menyoroti permasalahan dari berbagai aspek.  

Kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah adalah seringnya 

siswa menemukan kesulitan dalam menentukan permasalahan yang sesuai 

dengan tingkat berpikir siswa, selain itu juga pembelajaran berbasis masalah 

memerlukan waktu yang relatif lebih lama dari pembelajaran konvensional 

serta tidak jarang siswa menghadapi kesulitan dalam belajar karena dalam 

pembelajaran berbasis masalah siswa dituntut belajar dengan mencari data, 

menganalisis, merumuskan hipotesis dan memecahkan masalah. Di sini peran 

guru sangat penting dalam mendampingi siswa sehingga diharapkan hambatan-

hambatan yang ditemui oleh siswa dalam proses pembelajaran dapat diatasi. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Siti Zubaedah dengan judul penelitian “Upaya Meningkatkan Kemandirian 

dan Kreatifitas Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Metode 

Discovery Learning di kelas MAN Kebumen 2 Tahun Pelajaran 2009/2010” 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode discovery learning yang 

dilakukan melalui kegiatan investigasi berupa pengumpulan dan pemprosesan 

data oleh peserta didik untuk menemukan suatu konsep, refleksi dan penemuan 

tugas ternyata dapat meningkatkan dan kreatifitas peserta didik difokuskan 

pada saat investigasi.  

Reni Sintawati dengan judul penelitian “Implementasi pendekatan 

Saintifik Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Bahasa 

indonesia di SMA Negeri 1 Jetis Bantul”, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa implementasi discovery learning disekolah itu berjalan dengan baik dan 

mengalami peningkatan nilai setiap tahunnya.  

Siti Mutoharo dengan judul penelitian “Pengaruh Model Guided Discovery 

Learning Terhadap Hasil Belajar Kimia pada Konsep Laju Kreasi”, hasil 

penelitian ini menunjukkan ada pengaruh model guided discovery learning 

terhadap hasil belajar kimia siswa. 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran menulis teks cerita fantasisiswa kelas VII SMP Negeri 2 Takalar 

masih menggunakan model konvensional, hanya meminta siswa untuk 

mendengarkan. Kemudian, guru mengujinya dengan menulis teks cerita fantasi. 

Cara tersebut dirasa belum efektif untuk menggali potensi siswa dalam menulis 

teks cerita fantasi karena dalam proses menulis, siswa dihadapkan pada 

penggalian imajinasi agar tertuang tulisan yang bersifat khayal, ada unsur 

keanehan dan unsur-unsur magis. Dalam proses penggalian imajinasi ini, akan 

sulit jika siswa hanya diminta untuk membayangkan sebuah situasi tanpa 
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menggunakan media dalam proses penggalian imajinasinya.  

Penggunaan metode konstektual dalam pembelajaran menulis teks cerita 

fantasi ini, diharapkan untuk dapat mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar 

siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Metode berbasis masalah dirasa 

dapat membantu siswa untuk dalam pembelajaran dalam penggalian imajinasi 

karena siswa difokuskan pada satu situasi yang sama dan diharapkan dengan 

adanya media pembelajaran ini siswa mampu menghasilkan tulisan yang indah 

dan bermakna. 

Selain itu, dengan adanya media pembelajaran siswa akan lebih antusias dalam 

proses pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka berpikir 

sebagai berikut. Sebelum kelas diberikan perlakuan terlebih dahulu diberikan 

pretest. Pretest tersebut dilakukan dengan memberikan soal tes kepada semua 

kelas baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Setelah dilakukan pretest 

barulah kemudian dilakukan perlakuan atau pembelajaran menulis teks cerita 

fantasi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah 

pembelajaran dilaksanakan barulah kemudian diberikan posttest dengan 

menggunakan metode konstektual pada kelas eksperimen. Berikut ini adalah 

bagan kerangka berpikir pada penelitian yang diakukan peneliti. 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

D.  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka penulis membuat 

hipotesis sebagai berikut: Ha (hipotesis alternatif): Terdapat kemampuan berpikir 

kreatif dalam pembelajaran menulis cerita fantasi dengan menggunakan metode 

Problem Bassed Learning. Guru belum menerapkan Metode PBL dengan media 

konkret.  Hasil belajar Bahasa Indonesia masih rendah. Guru menerapkan Metode 

PBL dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII SMP Negeri 2 Takalar.  

Problem Bassed Learning pada siswa kelas VII.4 SMP Negeri 2 Takalar.  

 H1: Tidak terdapat Peningkatan.Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 

Membaca 

Pembelajaran Bahasa Indonessia 

Menyimak Berbicara Menulis 

Keterampilan Menulis Cerita Fantasi 

Pelaksanaan Tindakan Penggunaan Metode PBL 

Refleksi Evaluasi 

 

Siklus 

Temuan 

Observasi  

Kurikulum 2013 
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VII.4 SMP Negeri 2 Takalar dalam Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi dengan 

Menggunakan Metode Problem Bassed Learning. 

H2: terdapat Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas VII.4 

SMP Negeri 2 Takalar dalam Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi dengan 

Menggunakan Metode Problem Bassed Learning. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

atau Classroom Action Research (CAR). Pendekatan PTK dipilih karena 

pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk Untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa SMP dalam pembelajaran 

menulis cerita fantasi dengan metode problem bassed learning pada Siklus I 

dan siklus II. 

A.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Takalar. Sekolah ini dipilih 

sebagai tempat penelitian karena sekolah ini mengajarkan bahasa Indonesia 

dari kelas VII.4. Pada kelas VII.4 bahasa Indonesia adalah mata pelajaran 

wajib dalam satu minggu. Meskipun bahasa Indonesia telah diajarkan mulai 

dari semester ganjil, namun keterampilan menulis bahasa Indonesia siswa di 

sekolah ini masih rendah sehingga peneliti melakukan PTK di sekolah ini agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaan bahasa Indonesia di kelas 

khususnya dalam keterampilan menulis. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester satu atau semester ganjil tahun 

pelajaran 2021/2022 yaitu pada bulan Februari 2022. Penelitian ini terdiri dari 

dua siklus. Siklus I terdiri dari satu pre-test, tiga tindakan, dan satu post-test. 
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Kemudian siklus II terdiri dari dua tindakan dan satu post-test. Alur penelitian 

tindakan kelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

B.  Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto tahun (2016: 26) memberi 

batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk 

variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Dalam sebuah 

penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada 

subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas SMP Negeri 2 Takalar kelas VII.4 yang 

berjumlah siswa 32 Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan sebagai berikut. 

a. Siswa kelas VII.4 sudah mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia mulai 

dari kelas I SD, sehingga siswa telah memahami materi bahasa Indonesia 

dasar. 

b. Alokasi waktu pelajaran bahasa Indonesia di kelas lebih banyak yaitu 120 

menit dalam satu minggu. Objek penelitian ini adalah keterampilan 

berbicara bahasa Indonesia pada siswa kelas VII.4 SMP Negeri 2 Takalar. 

2. Obyek Penelitian 

a. Metode Pembelajaran Problem Bassed Learning. 

b. Kemampuan Berpikir Kreatif. 

c. Keterampilan Menulis Cerita Fantasi. 
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C.  Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan. Menurut Burns dalam 

Kunandar (2008: 44) “Penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta 

pada pemecahan masalah dalam situasi soaial dengan pandangan untuk 

meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan 

kolaborasi dan kerja sama para peneliti, praktisi, dan orang awam.” Penelitian 

tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Menurut Suyanto dalam Muslich (2011: 9) “PTK adalah suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu 

agar dapat memperbaiki dan/atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di 

kelas secara profesional. PTK merupakan penelitian tindakan yang dilakukan 

dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara 

kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

mutu (kualitas) proses belajar mengajar di kelas melalui suatu tindakan 

(treatment) tertentu dalam suatu siklus (Kunandar, 2008: 45).  

Peneliti memilih PTK karena pada saat peneliti melakukan PPL di sekolah 

tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang muncul, sedangkan syarat 

dari PTK adalah adanya permasalahan riil yang muncul pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Jenis penelitian tindakan kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kolaboratif. Peneliti akanberkolaborasi atau 

bekerja sama dengan guru kelas VII untuk mengkaji permasalahan yang ada serta 

saling memberi masukan dan saran untuk keberhasilan PTK ini.  
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Tujuan PTK ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan media 

permainan kartu kuartet dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Indonoesia siswa kelas VII.4 SMP Negeri 2 Takalar tahun ajaran 2022 

1. Siklus I:  

1. Penyusunan rencana  

Rencana PTK disusun berdasarkan kepada hasil pengamatan atau observasi 

yang refleksif. Hasil pengamatan atau observasi tersebut kemudian dicermati 

bersama untuk melihat masalah-masalah yang ada dan aspek-aspek apa yang 

perlu ditingkatkan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam proses belajar 

mengajar. Setelah melakukan observasi, peneliti kemudian menyusun rencana 

tindakan bersama guru kelas yaitu Kelas VII.4 yang kemudian bertindak sebagai 

kolaborator 1 dan mengkonsultasikan hasil diskusi tersebut kepada dosen 

pembimbing. Diskusi dan konsultasi tersebut menghasilkan hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Mengidentifikasikan masalah yang ada di kelas VII ASMP Negeri 2 Takalar.  

2) Menganalisis dan merumuskan masalah yang ada.  

3) Menentukan materi ajar yang akan digunakan saat proses belajar mengajar di 

kelas dengan menggunakan metode kontekstual.  

4) Merancang dan mendiskusikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas 

menggunakan metode kontekstual.  

5) Menyiapkan instrumen penelitian yang dibutuhkan seperti RPP, soal pre-test 

dan post-test, cerita fantasi, lembar observasi, catatan lapangan, dan angket 
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refleksi. 

6) Menyusun jadwal pelaksanaan tindakan kelas.  

7) Menyiapkan perlengkapan dan ruang kelas yang akan dipakai untuk 

pelaksanaan tindakan.  

2. Tindakan  

Pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

terkendali yang digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan tindakan-

tindakan berikutnya untuk memperbaiki keadaan yang ada. Pada tahap ini, 

peneliti mengadakan pre-test kepada seluruh siswa kelas VII ASMP Negeri 2 

Takalar untuk mengetahui kemampuan awal menulis cerita fantasi. Selanjutnya, 

pelaksanaan tindakan pada siklus I ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis cerita fantasi siswa dengan cara dengan menggunakan 

metode kontekstual. Langkah-langkah pelaksanaan tindakan akan dijabarkan 

sebagai berikut.  

1) Mengajarkan materi bahasa Indonesia yang telah dipersiapkan.  

2) Memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana belajar menulis bahasa 

Indonesia menggunakan metode problem basic learning.  

3) Menerapkan metode problem basic learning dalam pembelajaran menulis 

cerita fantasi.  

4) Memperkirakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam setiap pertemuan 

dengan alokasi waktu yang ada.  

5) Menyiapkan kemungkinan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila 
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menemui kendala-kendala saat proses belajar mengajar berlangsung.  

6) Mengadakan post-test I untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang telah 

dilakukan pada siklus I ini. 

3. Observasi  

       Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan tindakan terkait. Objek 

observasi adalah seluruh proses tindakan terkait, pengaruhnya (yang disengaja dan 

tidak disengaja), keadaan dan kendala tindakan yang direncanakan dan 

pengaruhnya, serta persoalan lain yang timbul dalam konteks terkait. Konteks 

terkait di sini adalah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam tahap observasi yaitu:  

1) Mengamati tingkah laku siswa saat proses belajar mengajar berlangsung dan 

perubahan-perubahan yang terjadi saat penerapan metode problem basic 

learning.  

2) Mengamati respon siswa saat proses belajar mengajar menggunakan metode 

problem basic learning.  

3) Mengamati keaktifan siswa saat proses belajar mengajar menggunakan 

metode problem basic learning baik secara individu maupun berkelompok.  

4) Mencatat setiap kegiatan yang terjadi saat proses belajar mengajar ke dalam 

catatan lapangan dan mendokumentasikannya dengan kamera digital atau 

handphone berupa foto dan video.  

4. Refleksi  

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan seperti yang 



35  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

telah dicatat dalam lembar observasi. Refleksi (perenungan) merupakan kegiatan 

analisis, interpretasi dan penjelasan terhadap semua informasi yang diperoleh 

dari observasi atas pelaksanaan tindakan. Refleksi biasanya dibantu dengan 

diskusi antara peneliti dan kolaborator agar dapat memberikan dasar perbaikan 

rencana. 

1) Peneliti dan kolaborator melakukan refleksi berdasarkan nilai tes, catatan 

lapangan, angket refleksi, dan hasil observasi siswa secara individu maupun 

kelompok. Pada tahap ini, peneliti dan kolaboratorakan melakukan hal-hal 

sebagai berikut.  

2) Membahas kelebihan dan kekurangan peneliti saat mengajar kemampuan 

menulis cerita fantasi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan metode 

problem basic learning.  

3) Mencari solusi terhadap kelemahan peneliti saat mengajar agar pada langkah 

selanjutnya tidak mengulangi lagi kesalahannya. 

4) Melakukan refleksi atau merenungkan penerapan metode problem basic 

learning terhadap kemampuan menulis cerita fantasi siswa.  

5) Melakukan refleksi atau merenungkan hasil tes berbicara siswa setelah 

diterapkannya metode problem basic learning untuk meningkatkan 

kemampuan menulis cerita fantasi siswa. Setelah peneliti dan kolaborator 

melakukan tahap-tahap di atas, maka akan menghasilkan beberapa rencana 

tindakan yang dapat dilakukan pada siklus selanjutnya. Rencana tindakan-

tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan pada siklus 
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selanjutnya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.  

2. Siklus II  

Pada siklus II rencana tindakan-tindakan yang dilakukan ditujukan untuk 

melakukan perbaikan hasil belajar siswa berdasarkan hasil refleksi atau 

perenungan pada siklus I. Apabila pada siklus I diadakan pre-test, pada siklus II 

ini tidak lagi diadakan pre-test tetapi hanya dilakukan perlakukan tindakan dan 

post-test. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti pada siklus II akan dijelaskan 

sebagai berikut.  

a. Penyusunan Rencana  

Setelah melakukan refleksi siklus I, peneliti kemudian menyusun rencana 

tindakan pada siklus II sebagai berikut. 

1) Mengevaluasi hasil refleksi dan mendiskusikannya dengan kolaborator dan 

dosen pembimbing untuk mencari solusi perbaikan pada perlakuan tindakan 

selanjutnya.  

2) Mencatat masalah-masalah yang dihadapi pada saat pemberian tindakan pada 

siklus 1.  

3) Menyusun rencana perbaikan tindakan berdasarkan diskusi yang telah 

dilakukan.  

b. Tindakan  

Pada pelaksanaan tindakan pada siklus II, peneliti melakukan perbaikan pada 

saat mengajar seperti menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan pada 

siklus 1 dengan lebih menarik dan interaktif sehingga siswa akan lebih mudah 
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memahami materi. Selain itu, peneliti juga mengajarkan kembali kalimat-kalimat 

yang digunakan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan saat metode 

kontekstual dalam bahasa Indonesia serta kosakata-kosakata yang terdapat pada 

tulisan siswa, sehingga siswa akan lebih lancar menulis cerita fantasi saat 

metode berlangsung. 

c. Observasi  

Observasi dilakukan peneliti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 

1) Melakukan pengamatan terhadap penerapan metode kontekstual.  

2) Mencatat perubahan yang terjadi setelah siswa diberikan tindakan pada 

siklus ini.  

d. Refleksi  

Setelah peneliti selesai memberikan tindakan pada siklus II, peneliti 

kemudian melakukan refleksi dengan kolaborator satu dan kolaborator dua untuk. 

Langkah-langkah refleksi pada siklus II akan dijelaskan sebagai berikut.  

1) Berdiskusi dengan kolaborator untuk membahas permasalahan yang muncul 

pada siklus ini dan berusaha mencari solusi terbaik.  

2) Merefleksikan penerapan metode problem basic learning terhadap hasil tes 

kemampuan menulis siswa.  

3) Menganalisis hasil akhir penelitian. Pada siklus III dan siklus selanjutnya, 

tahap-tahap penelitiannya sama dengan tahap-tahap penelitian pada siklus 

sebelumnya yang merupakan refleksi perbaikan dari siklus sebelumnya.  

Apabila hasil penelitian yang diharapkan sudah tercapai, maka siklus 
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dianggap sudah selesai. Berdasarkan tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan 

pada setiap siklus, hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:  

a) Guru dapat membuat dan menerapkan metode problem basic learning 

sebagai media yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa.  

b) Keterampilan menulis siswa semakin meningkat setelah diterapkannya cerita 

fantasi sebagai media pembelajaran yang dapat dilihat dari hasil tes menulis 

siswa.  

c)  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2: Alur Penelitian Tindakan Kelas. 

 

 

 

 

 

Siklus I Siklus II 
 

Pre test Tindakan 1 

Tindakan 1 

Tindakan 2 

Tindakan 3 

Post test1 

Post test 

Tindakan 2 
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D.  Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil data 

penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah tes dan non-test. 

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian dan Tujuan Penelitian Instrumen 

No. Jenis Instrumen Tujuan Sasaran Sasaran 

1. Ujian kemampuan 

berpikir kreatif 

Untuk mengetahui 

kemampuan 

berpikir kreatif 

Peserta didik Diawal dan 

diakhir 

pelaksanaan 

pembelajaran 

2. Angket sikap 

kreatif 

Untuk mengetahui 

sikap kreatif saat 

mengelola 

pembelajaran yang 

dilakukan 

Peserta didik Diawal dan 

diakhir 

pelaksanaan 

pembelajaran 

3. Angket respon 

peserta didik 

Untuk 

mendeskripsikan 

respon peserta 

didik tentang 

pembelajaran 

biologi memakai 

menggunakan 

model Project 

based learning 

Peserta didik Diakhir setelah 

proses 

pembelajaran 

selesai 

 

Uraian dari setiap jenis instrumen yang dipakai untuk eksperimen adalah:  

1. Tes kemampuan berpikir kreatif  

Instrumennya memakai tes essai dengan macam soal berdasarkan indikator 

dari kemampuan berpikir kreatif untuk bahan ajar menulis cerita fantasi. Banyak 
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soal yang dikasihkan kesiswa yakni 10 nomor. Indikator kemampuan berpikir 

kreatif yakni Fluency, Flexibility, Originality, Elaboration, dan Menilai 89 

(evaluasi). Nilai kemampuan berpikir kreatif persiswa didapatkan dari penskoran 

tiap nomor soal dapat dilihat pada Tabel 3.3. Sebelumnya instrumen pada tes 

kemampuan berpikir kreatif digunakan, diuji dahulu dengan dilakukan uji coba 

pada tiap siswa yang telah mendapat materi cerita fantasi. 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Jawaban Tes Kemampuan Berfikir Kreatif 

No. Indikator Kriteria Skor Skor 

Maksimal 

1. Fluency a. Siswa memberikan jawaban 

lengkap dengan benar.  

b. Siswa memberikan dua atau 

tiga jawaban dengan benar.  

c. Siswa memberikan satu 

jawaban dengan benar.  

d. Siswa tidak memberikan 

jawaban yang diharapkan 

untuk menyelesaikan masalah 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

3 

2. Flexibility a. Siswa menjawab 

menggunakan empat atau lebih 

pendekatan.  

b. Siswa menjawab 

menggunakan dua pendekatan.  

c. Siswa menjawab 

menggunakan satu pendekatan.  

d. Siswa menjawab 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

3 
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menggunakan satu pendekatan 

yang kurang tepat 

3. Originality a. Frekuensi jawaban siswa 5-

10%.  

b. Frekuensi jawaban siswa 10-

15%.  

c. Frekuensi jawaban siswa 15-

20%.  

d. Frekuensi jawaban siswa lebih 

dari 20%. 

3 

2 

1 

0 

 

 

3 

4. Elaboration a. Siswa memberikan gambaran 

yang jelas, terperinci, dan 

mendetail, serta dapat 

menjelaskannya dengan logis.  

b. Siswa memberikan gambaran 

yang jelas, terperinci, dan 

mendetail, namun kurang 

menjelaskannya dengan logis.  

c. Siswa memberikan gambaran 

yang jelas, namun tidak 

terperinci dan mendetail.  

d. Siswa kurang mampu 

memberikan gambaran yang 

jelas, mendetail dan terperinci 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

5. Menilai a. Siswa menjawab 

menggunakan tiga atau lebih 

pendekatan.  

b. Siswa menjawab 

menggunakan dua pendekatan.  

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

3 
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c. Siswa menjawab 

menggunakan satu pendekatan.  

d. Siswa menjawab 

menggunakan satu pendekatan 

yang kurang tepat. 

 

0 

Sumber: Kriteria perskoran pada Tabel 3.4 dikutip menurut Utami Munandar. 

2. Angket sikap kreatif 

Angket merupakan aturan penumpukan bukti melewati penyampaian 

pertanyaan tertulis untuk subjek eksperimen, responden atau sumber bukti dan 

jawabanya diberikan pula secara tertulis (Budiyono, 2014: 47). Angket ini 

digunakan untuk menghasilkan melalui sikap kreatif siswa. Penilaian per nomor 

pernyataan bisa diamati pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Pedoman Penskoran Angket Sikap Menulis Kreatif 

No. Indikator Jenis Pertanyaan 

Positif Skor Negatif Skor 

1. Rasa ingin tahu SS  

S  

TS  

STS 

4 

3 

2 

1 

SS  

S  

TS  

STS 

1 

2 

3 

4 

2. Bersifat imajinatif SS  

S  

TS  

STS 

4 

3 

2 

1 

SS  

S  

TS  

STS 

1 

2 

3 

4 

3. Merasa tertantang olehkemajemukan SS  

S  

TS  

STS 

4 

3 

2 

1 

SS  

S  

TS  

STS 

1 

2 

3 

4 
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4. Sifat berani mengambil resiko SS  

S  

TS  

STS 

4 

3 

2 

1 

SS  

S  

TS  

STS 

1 

2 

3 

4 

5. Sifat menghargai SS  

S  

TS  

STS 

4 

3 

2 

1 

SS  

S  

TS  

STS 

1 

2 

3 

4 

Sumber: Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010).  

3. Angket respon peserta didik 

Merupakan alat bantu dalam rangka mengevaluasi hasil belajar yang jauh 

lebih praktis (Bidyono, 2014: 84). Angket ini menggunakan pilihan ganda yang 

terdiri kurang lebih pertanyaan dengan setengah besar jawaban tertutup yaitu 

“ya” dan “tidak”. Angket ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

apresiasi siswa terhadap model PBL. Penskoran tiap butir pernyataan dapat 

dilihat pada Tabel 3.6.  

Tabel 3.6 Pedoman Penskoran Angket Respon Peserta Didik 

No. Aspek Indikoator 

Aspek 

No 

Butir 

Pertanyaan Jenis 

Pertanyaan 

Ya Tidak 

1.  Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

Pendahuluan 1 Apakah senang 

belajar mata 

pelajaran Bahasa 

Indonesia 
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dengan Model 

Project based 

learning (PBL) 

2 Apakah tugas dan 

macam belajar 

memakai model 

Problem based 

learning (PBL) 

memberikan 

manfaat. 

  

2 Apakah tugas dan 

macam belajar 

memakai model 

Project based 

learning (PjBL) 

memberikan 

manfaat. 

  

3 Apakah 

pelaksanaan dalam 

pembelajaran 

sesuai teori. 

  

4 Apakah ada upaya 

mengatasi kendala 

dalam 

pembelajaran 

  

5 Apakah ada kesan 

yang baik selama 

mengikuti belajar 

dengan 

menggunakan 

model Problem 

based learning 

(PBL). 

  

2. Pelaksanaan Inti 6 Apakah pemberian   
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Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

dengan Model 

Problem based 

learning (PBL) 

Pembelajaran tugas dalam 

pembelajaran yang 

diberikan dengan 

model Problem 

based learning 

(PBL) memberikan 

manfaat. 

7 Apakah ada saran 

mengenai 

perbaikan dalam 

proses 

pembelajaran. 

  

8 Apakah ada 

penilaian guru 

selama ini. 

  

9 Adakah penerapan 

berbagai macam 

penilaian selama 

ini. 

  

10 Apakah model 

Problem based 

learning (PBL) 

dapat 

meningkatkan 

kemampuan 

berfikir kreatif dan 

sikap kreatif mu. 

  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, 
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dan catatan lapangan yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Tes  

Tes digunakan untuk mengukur menulis cerita fantasi menggunakan metode 

kontekstual siswa. Pada penelitian ini akan dilakukan pre-test dan pos-test. 

Penelitian ini menggunakan pre-test dan post-test. Pre-test untuk mengukur 

kemampuan menulis cerita fantasi siswa sebelum diberikan tindakan. Selanjutnya, 

post-test dilakukan untuk mengukur kemampuan menulis siswa setelah diberikan 

tindakan. Tes yang akan dilakukan adalah pre-test, post-test 1 pada siklus 1, dan 

post-test 2 pada siklus 2.  

b. Observasi  

Observasi merupakan cara penilaian dengan mengadakan pengamatan terhadap 

suatu hal secara langsung, teliti dan sistematis, disertai dengan kegiatan 

pencatatan terhadap sesuatu yang diamati (Nurgiyantoro, 2010: 57). Dalam 

observasi ini peneliti dibantu oleh kolaborator I dan kolaborator II. 

c. Catatan lapangan 

Catatan lapangan berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada 

saat pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini, kolaborator mencatat segala sesuatu 

yang terjadi di kelas untuk menggambarkan urutan-urutan kejadian pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Catatan tersebut berupa deskripsi lengkap 

tentang kegiatan belajar mengajar yang terjadi dari awal hingga akhir yang 

dilakukan peneliti berdasarkan langkah-langkah perencanaan tindakan yang telah 

dibuat sebelumnya. 
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d. Angket Refleksi 

Angket refleksi merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang diberikan peneliti 

setelah tindakan kegiatan belajar mengajar dilakukan. Angket ini berfungsi 

sebagai masukan dan kritik untuk peneliti terhadap tindakan yang telah 

diberikannya agar pada pemberian tindakan berikutnya dapat lebih baik lagi dari 

tindakan sebelumnya. 

F. Teknik Analisis data  

Pada penelitian ini terdapat dua kelompok data yang akan dianalisis. Data 

pertama yang akan dianalisis yaitu data hasil observasi pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung yang berupa data aktivitas siswa dan yang kedua yaitu data 

hasil belajar siswa yang diperoleh dari pre-test, post-test I, dan post-test II. 

Analisis data yang akan dilakukan terhadap kedua data tersebut akan dijabarkan 

sebagai berikut.  

a. Analisis Data Aktivitas Siswa dalam Proses Belajar Mengajar 

Data aktivitas siswa didapat dari lembar observasi aktivitas siswa. Data 

tersebut digunakan untuk melihat dan mengetahui proses dan perkembangan 

aktivitas siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Data jumlah siswa 

yang ikut dalam masing-masing aktivitas akandipersentasekan dengan rumus: 

𝑃 =
𝐹

𝑁
 𝑋100% 

Keterangan: 

P = Angka persentase aktivitas.  
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F = Frekuensi aktivitas siswa.  

N = Jumlah siswa.  

Interpretasi aktivitas belajar siswa dilakukan seperti yang dikemukakan oleh 

Arikunto (2010: 272) sebagai berikut.  

Tabel 3.4 Presentase Aktivitas Belajar Siswa 

Presentase Aktivitas Belajar Kategori 

0% ≤ P < 20% Kurang sekali 

20% ≤ P < 40% Kurang 

40% ≤ P < 60% Cukup 

60% ≤ P < 80% Baik  

80% ≤ P < 100% Baik sekali 

 

b. Analisis data Ketuntasan Belajar Siswa (Tes) 

Data ketuntasan belajar siswa diperoleh berdasarkan pre-test, post-test 1 pada 

siklus I dan post-test 2 pada siklus II. Pada setiap siklus dilakukan analisis data 

untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

bahasa Indonesia yang ditentukan oleh SMP Negeri 2 Takalar adalah 75 sehingga 

siswa dikatakan tuntas apabila nilai yang diperoleh siswa telah memenuhi KKM.  

Pada penelitian ini diharapkan siswa yang mencapai KKM lebih dari 75% dari 

jumlah siswa kelas VII A yang berjumlah 29 siswa. Jumlah tersebut telah 

dikonsultasikan dengan expert judgement (dosen pembimbing skripsi). Untuk 

menghitung ketuntasan belajar siswa secara individu akan digunakan rumus 
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sebagai berikut: 

 

  

Keterangan : 

N = Ketuntasan belajar siswa secara individu.  

G.  Indikator Keberhasilan  

 Penelitian Penelitian ini dikatakan berhasil apabila setelah penelitian ini 

selesai keterampilan berbicara bahasa Indonesia siswa semakin meningkat. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai siswa sebelum diberikan tindakan dan 

sesudah diberikan tindakan. Kriteria keberhasilan penelitian ini meliputi dua hal, 

yaitu keberhasilan proses dan keberhasilan produk (peningkatan kemampuan 

siswa berdasarkan nilai tes menulis). Kedua kriteria keberhasilan penelitian 

tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.  

a. Keberhasilan Proses  

Indikator keberhasilan proses dapat dilihat dari hasil observasi individu dan 

observasi kelompok. Aspek-aspek yang terdapat pada kedua lembar observasi 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut. N = Skor siswa x 4.  

a).  Aspek pengamatan pada lembar observasi individu terdiri dari:  

1) Siswa aktif bertanya kepada guru.  

2) Siswa aktif menjawab pertanyaan guru.  

3) Siswa aktif maju ke depan kelas.  

b)   Aspek pengamatan pada lembar observasi kelompok terdiri dari:  

N =skor siswa x 4 
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1. Siswa mencatat materi yang telah diajarkan.  

2. Siswa kompak saat menulis cerita fantasi.  

3. Siswa antusias saat menulis cerita fantasi.  

4. Siswa aktif berbicara saat menulis cerita fantasi.  

5. Siswa mengobrol dengan teman.  

6. Siswa melamun saat guru menjelaskan. 

b. Keberhasilan Hasil 

Indikator keberhasilan produk dapat dilihat berdasarkan adanya peningkatan 

kemampuan menulis siswa sebelum diberikan tindakan dan sesudah diberikan 

tindakan. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran bahasa Indonesia 

siswa kelas VII 4 adalah 75 Nilai KKM tersebut didapat peneliti berdasarkan 

KKM yang telah ditentukan oleh SMP Negeri 2 Takalar tahun ajaran 2021/2022 

sehingga penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% dari jumlah siswa telah 

mencapai nilai di atas 75. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

“      Setelah dilakukan proses penelitian, maka dapat deskripsikan hasil penelitian 

sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Takalar pada kelas 

VII,4. Untuk penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2022. Pada penelitian 

kali ini metode yang digunakan adalah metode problem bassed learning.   Hasil 

penelitian ini yaitu hasil dari keterampilan menulis cerita fantasi Kelas VII 4 SMP 

Negeri 2 Takalar yang berupa angka yang dideskripsikan secara kuantitatif 

sedangkan hasil penelitian dari proses peningkatan keterampilan menulis cerita 

fantasi siswa didskripsikan secara kualitatif.”  

1. Penyajian Data Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 

VII 4 SMP Negeri 2 Takalar dalam Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi 

dengan Menggunakan Metode Problem Bassed Learning. 

a. Siklus I 

Keterampilan berpikir kreatif siswa Kelas VII A SMP Negeri 2 Takalar dalam 

pembelajaran menulis dengan menggunakan metode Problem Based Learning 

diperoleh persentase yaitu:” 

1)  Data dan Analisis Data Observasi Aktivitas Siswa 

Pada siklus I ini, data proses pembelajaran diperoleh dari hasil observasi 

terhadap   aktivitas   siswa   selama     proses pembelajaran berlangsung. Proses 
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pembelajaran kemampuan menulis cerita fantasi dilaksanakan selama dua kali 

pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 35 menit. Kegiatan observasi 

dilakukan dengan menggunakan format observasi siswa yang telah disediakan 

sebelumnya. Gambaran proses pelaksanaan setiap pertemuan pada siklus I 

diuraikan seperti berikut ini.” 

a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama, guru memberikan gambaran mengenai teks 

ekplanasi suasana kelas begitu ramai. Terlihat beberapa siswa yang sedang 

mengobrol dengan temannya, ada juga siswa yang mengantuk pada saat 

pembelajaran berlangsung dan siswa yang mengganggu temannya. Melihat 

kondisi kelas yang tidak kondusif guru segera menenangkan kelas dengan 

memberikan teguran terhadap siswa yang mengobrol, mengantuk, mondar-

mandir dan mengganggu temannya. Melihat kondisi kelas sudah mulai kondusif 

guru melanjutkan kembali penjelasan materi cerita fantasi. Setelah pembelajaran 

berakhir, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah didapatkan. Selanjutnya guru menutup pelajaran 

dengan mengucapkan hamdalah.  

Tabel 3.5 Aktivtas  Siswa pada Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Proses Pembelajaran Persentase Keaktifan % Jumlah 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1. Siswa menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2 

(18,18) 

3 

(27,27) 

6 

(54,54) 

11 

(100%) 



53  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siswa mengutarakan pendapat 

mengenai pengertian teks eksplanasi 

3 

(27,27) 

5 

(45,45) 

3 

(27,27) 

11 

(100%) 

3. Siswa membentuk kelompok 

heterogen dipandu oleh guru. 

4 

(36,36) 

5 

(45,45) 

2 

(18,18) 

11 

(100%) 

4. Siswa menulis cerita fantasi 3 

(27,27) 

2 

(18,18) 

6 

(54,54) 

11 

(100%) 

5. Siswa"berdiskusi untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

3 

(27,27) 

3 

(27,27) 

6 

(54,54) 

11 

(100%) 

 

Tabel 3.5 menunjukan bahwa pada kegiatan pembelajaran, mulai dari 

kegiatan siswa menyimak materi yang disampikan guru, didominasi oleh siswa 

yang tidak aktif sebanyak 6 orang (54,54%), siswa yang kurng aktif sebanyak 3 

orang (27,27%), dan siswa yang aktif sebanyak 2 orang (18,18%).   

Menurut pengamatan peneliti, banyknya siswa yang tidak aktif dan kurng aktif 

dalam menyimak materi pembelajaran disebabkan karena mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada saat itu berada di jam terakhir. Siswa terlihat lelah dan tidak 

bersemngat dalam menerima maateri pembelajaran.’ 

Pada Kegiatan Pembelajaran pembelajaran siswa mengutrakan pendapat 

mengenai pengertian menulis cerita fantasi juga belum menunjukkan hasil yang 

baik. Hal ini dibuktkan hanya 3 siswa (27,27%) yang aktif mengangkat tangan 

dan mengutarakan pendapat mereka. 5 orang siswa   (45,45%) tampak kurng 

aktif untuk memberikan pendapat mengenai menulis cerita fantasi dan 3 siswa 

(27,27%) terlihat tidak aktif sama sekali dalam mengutarakan pendapat.  
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Menurut pengamatan peneliti, hal ini disebabkan oleh kebanyakan siswa 

belum memiliki keberanian   untuk   ikut   aktif   memberikan   kontribusi   

dalam   mengutarakan pendapatnya. 

Pada kegiatan pembelajaran siswa membentuk kelompok secara heterogen 

yang dipandu oleh guru, diperoleh data sebanyak 4 siswa (36,36%) aktif, 5 siswa 

(45,45%) kurang aktif, dan 2 siswa (18,18%)   tidak aktif. Menurut 

pengamatan peneliti, hal tersebut disebabkan oleh   kecenderungan siswa untuk 

berkelompok dengan teman duduk mereka sehingga kurang antusias terhadap 

kelompok yang dibentuk oleh guru. 

Pada kegiatan Pembelajaran siswa menulis cerita fantasi, Terdapat 3 orang 

siswa (27,27%) yang aktif, kemudian sebanyak 2 siswa (18,18%) kurang aktif, 

dan 6 siswa (54,54%) tidak aktif. Menurut peneliti, kegiatan pembelajaran ini 

didominasi oleh siswa yang tidak aktif karena kebanykan siswa hanya 

bergantung pada teman-teman dalam kelompoknya. Suasana pembelajaran yang 

saat itu berada di jam terakhir, membuat siswa kurang antusias dalam 

menuangkan ide atau gagasannya didalm tulisannya.” 

Pada kegiatan pembelajaran siswa berdiskusi menyimpulkan hasil 

pembelajaran, terdapat 3 siswa (27,27%)   aktif, kemudian sebanyak 3 siswa 

(27,27%) kurang aktif, dan sebanyak 6 siswa (54,54%) tidak aktif. Menurut 

pengamatan peneliti, banyaknya siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi 

menentukan ide pokok tiap paragraf disebabkan karena siswa cenderung 

bergantung kepada teman sekelompoknya yang aktif dan mereka terlihat masih 
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ragu-ragu dalam mengutarakan pendapat dalam diskusi.” 

b) Pertemuan Kedua 

Berdasarkan Perencanaan Penelitian yang telah dilakukan, maka pada 

pertemuan kedua materi pelajaran yang akan diajarkan sebelumnya adalah 

mendiskusikan hasil cerita narasi yang telah dibuat secara individu lalu di 

diksuikan dengans atu teman kelompok untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang 

dianggap baik. Selanjutnya yakni mengumpulkan hasil menulis cerita narasi 

secara individu pda siklus pertama.” 

Tabel 4. Altivitas siswa Pada Pertemuan Kedua. 

 

No 

 

Kegiatan Proses Pembelajaran 

Persentase Keaktifan %  

 

Jumlah 
Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1. Siswa“membentuk kelompok 

Heterogen 

7(63,63) 3 (27,27) 2 (18,18) 11(100%) 

2. Siswa diminta untuk mendiskusikan 

teks bacaan yang telah di amati 

6(54,54) 3(27,27) 2(18,18) 11(100%) 

3. Setiap kelompok"membacakan hasil 

kerja kelompoknya 

5(45,45) 4(36,36) 2(18,18) 11(100%) 

4. Siswa menyimak dan mendengarkan 

hasil diskusi teman-temannya 

7(63,63) 3(27,27) 1(9,09) 11(100%) 

5. Siswa diminta" menjawab soal yang 

terdapat pada teks bacaan. 

4(36,36) 5 (45,45) 2 (18,18) 11(100%) 

6. Siswa"diminta untuk mencari 

persamaan dan perbedaan dari teks 

pertama dan kedua 

6(54,54) 4 (36,36) 1 (9,09) 11(100%) 

 

Berdasarkan tabel ke 4, kegiaatan pembelajran mulai dari kegiatn siswa 

membentuk kelompok secara heterogen, didominnasi oleh siswa yang aktif 

sebanyak 7 orang (63,63%), siswa yang kurang aktif sebanyak 3 orang 
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(27,27%), dan sisswa yang tidak aktif sebanyak 2 orang (18,18%).  Menurut 

pengamatan peneliti, siswa yang aktif pada kegiatan pembelajaran ini 

bertammbah karena siswa sudah mengetahui. Akan"kelompok mereka masing-

masing pada pertemuan pertama, sehingga memudahkan mereka untuk 

bergabung ke kelompok masing-masing. 

Dalam tahap diskusi teks bacaan cerita fantasi, 6 siswa (54,54%) terlihat aktif 

3 siswa (27,27%) kurang aktif, dan 2 siswa (18,18%) tidak aktif. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, siswa yang aktif mendiskusikan teks bacaan sudah 

memahami tentang teknik penulisan teks cerita fantasi yang benar. Siswa yang 

kurang aktif sebanyak 3 orang terlihat berdiskusi dengan teman kelompoknya 

selama proses diksusi teks cerita fantasi. Siswa yang kurang aktif dalam menulis 

karangan disebabkan karena siswa tersebut, melihat pekerjaan temannya saat 

menulis teks cerita fantasi. 

Pada kegiatan pembelajaran siswa membacakan hasil diskusi tentang teks 

cerita fantasi masing-masing dalam kelompoknya, menunjukkan 5 siswa 

(45,45%) aktif dalam berdiskusi. 4 siswa (36,36%) terlihat kurang aktif 

disebabkan karena siswa merasa malu untuk memperlihatkan dan mendiskusikan 

hasil kerjanya. 2 siswa (18,18%) tampak tidak aktif dalam berdiskusi. Mereka 

lebih cenderung mendengarkan pendapat temannya, tanpa mau berpartisipasi 

dalam berdiskusi.” 

Pada kegiatan menyimak dan mengumpulkan data diperoleh data sebanyak 7 

siswa (63,63%) aktif, 3 siswa (27,27%) kurang aktif, dan 1 siswa (9,09%) tidak 
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aktif. Pada kegiatan pembelajaran ini. Siswa yang Kurang aktif adalah siswa 

yang kurang memperhatikan hasil diskusi temannya sedangkan siswa yang tidak 

aktif adalah siswa yang memilih mengobrol bersama temannya dan hanya 

mengandalkan hasil kerja temannya.” 

Pada Kegiatan menjawab soal cerita fantasi, peneliti memperoleh data bahwa 

hanya terdapat 4 siswa (36,36%) yang aktiff dalam menjawab soal-soal, 

siswa yang lain tampak pasif dan masih ragu-ragu untuk mengeluarkan 

pendapatnya. 5 siswa (45,45%) tampak kurang aktif dan sebanyak 1 siswa 

(9,09%) terlihat  tidak aktif dalam menjawab pertanyaan.” 

Pada kegiatan pembelajaran siswa diminta mencari persamaan dan perbedaan 

dari cerita fantasi pertama dan kedua, terdapat 6 siswa (54,54%) dinyatakan aktif, 

kemudian sebanyak 4 siswa (36,36%) dinyatakan kurang aktif, dan sebanyak 1 

siswa (9.09%) tidak aktif.  Menurut pengamatan peneliti, siswa yang kurang 

aktif karena hanya mengandalkan jawaban dari temannya, lalu siswa yang tidak 

aktif karena kurang memperhatikan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasii pembelajaran menulis cerita fantasi padaa siklus pertama 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsng. Aspek yang diamati dalam 

observasi ini meliputi perilaku yang ditunjukkan siswa dan guru selama 

mengikuti pembelajaran. Dari kegiatan observsi ini juga diperoleh data 

mengenai kemampuan menulis cerita fantasi siswa mulai pernyataan umum 

(pembuka), deretan penjelasan (isi), dan interpretasi (penutup) Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan peneliti, secara keselurhan proses pembelajaran 
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menulis cerita fantasi pada siklus pertama masih dikategorikan belum 

memuaskan.” 

Melalui observasi pada siklus I ada beberapa respon perilaku siswa yang dapat 

dilihat dalam meneerima pembelajaran menulis cerita fantasi dengan 

menggunakan media gambar. Selama pembelajaraan tidak semuaa siswa dapat 

mengikuti dengan baik.  Mereka terlihat masih sibuk dengan kegiatan mereka 

masing-masing. Dalam proses belajar-mengajar siswa tampak tidak siap dalam 

mengikuti pembelaajaran. Beberapa orang siswa terlihat berbicara dengan 

temannya ketika guru menjelaskan materi pembelajaran.  

Pada  kegiatan  menulis  cerita fantasi, siswa tampak tidak aktif dalam 

berdiskusi menentukan struktur cerita fantasi bersama dengan anggota 

kelompok mereka masing-masing.”Pada Akhir Pembelajaran secara kolaaboratif 

kegiatan refleksi antara guru dan peneliti dilakukan. Dalam proses itu, dapat 

diakui bahwa pembeelajaran memang belum berlangsung lancar sehingga 

hasil yang dicapai belum mencapai target penilaian yang ditetapkan. Agar 

dapat mencapai hasil yang baik tersebut, pelaksanaan siklus II mash perlu 

dilakukkan. Oleh karena itu, pelaksanaan siklus II dilakukan lebih cermat guna 

mengatasi kendala-kendla pada siklus I. Hal ini disebabkan guru belum 

menjelaskan secara detail tentang materi menulis cerita fantasi.” 

Setelah dilaksanakan proeses menulis cerita fantasi dengan metode PBL 

(Problem Bassed Learning) pada siklus I dapat diketahui bahwa metode yang 

digunakan guru cukup disukai siswa. Siswa merasa lebih mudah untuk 
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memahami cerita fantasi karena melalui metode PBL seluruh anggota tubuh 

siswa benar-benar digerakan atau difungsikan sehingga siswa merasa tidak 

bosan dan mengantuk ketika pembelajaran berlangsung. Namun tidak semua 

siswa bersikap seperti itu, beberapa anak terlihat tidak begitu antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Terlihat siswa berbicara sendiri dan bergurau dengan 

teman sebangkunya, tiduran di atas meja, atau berjalan-jalan ke bangku 

temannya. Selama pembelajaran berlangsung siswa juga kurang begitu aktif, 

terlihat siswa masih ragu dan takut untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru. Metode yang digunakan selama pelaksanaan siklus 

pertama membuat siswa menjadi cukup aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan data-data tersebut, dinyatakan bahwa penggunaan metode PBL 

(Problem Bassed Laerning) masih perlu diterapkan pada kegiatan pembelajaran 

pada siklus selanjutnya.” 

Tabel 5 Analisis observasi siswa pada siklus I 

NO Proses Kegiataan’Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Proses"Kegiataan 

Pembelajaran 

Pertemuan kedua 

 

 

Jumlah 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

 

1 2 (18,18) 3 (27,27) 6 (54,54) 7 (63,63) 3 (27,27) 2 (18,18) 11 (100%) 

2 3 (27,27) 5 (45,45) 3 (27,27) 6 (54,54) 3 (27,27) 2 (18,18) 11 (100%) 

3 4 (36,36) 5 (45,45) 2 (18,18) 5 (45,45) 4 (36,36) 2 (18,18) 11 (100%) 

4 3 (27,27) 2 (18,18) 6 (54,54) 7 (63,63) 3 (27,27) 1 (9,09) 11 (100%) 

5 3 (27,27) 3 (27,27) 6 (54,54) 4 (36,36) 5 (45,45) 2 (18,18) 11 (100%) 

6    6 (54,54) 4 (36,36) 1 (9,09) 11(100)% 



60  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Data dan Analisis Data Observasi Aktivitas Guru 

Pada siklus I ini, data proses Pembelajarann diperoleh dari hasil observasi, 

terhadap   aktivitas   guru   selama     proses pembelajaran berlangsung.   Proses 

pembelajaran menuliis cerita fantasi di laksanakan selama dua kali pertemuan. 

Setiap pertemuan berlangsung selama 2x35 menit. Kegiaatan observasi dilakukan 

dengan menggunakan format observaasi guru yang telah disediakan 

sebelumnya. Gambaran proses aktivitas guru setiap pertemuan pada siklus I 

diuraikan seperti berikut ini. 

a)  Pertemuan Pertama 

Tabel 6. Aktivitas Guru Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Pembelajaran Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang 

1. Guru membuka Pelajaran dengan 

membaca Doa 

 √   

2. Guru”menyampaikan Tujuan 

pembelajaran 

  √  

3. Guru”memberiikan motivasi belajar    √ 

4. Guru"mengorganiasikan kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil 

 √   

5. Guru"mengarhkan siswa pada 

materi pembelajaran 

 √   

6. Guru"mengobservasi keterampilan 

menulis cerita fantasi siswa selama 

proses pembelajaran berlaangsung 

   √ 
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7. Guru"memberikan penguatan atau 

penghargan kepada siswa 

  √  

8. Guru”mentup pelajaran  √   

 

Berdasarkan tabel 6, diperoleh data bahwa aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran pada pertemuan pertma belum terlaksana secara maksimal. Ada 

beberapa aktivitas guru yang terlaksana dengan baik yaitu pada saat membuka 

pelajaran, mengorganisasikan kelompok-kelompok, mengarhkan siswa pada 

kondisi pembelaajaran, dan pada saat guru menutup pelajaran. Selanjtnya aktivitas 

guru yang cukup baik yaitu guru menyampaikaan tujuan pembelajaran dan 

memberi penguatan terhadap pendapat siswa. Pada aktivitas memberikan motivasi 

kepada siswa dan mengobservasi kegiatan menulis cerita fantasi siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, guru kurang melaksanakannya dengan baik.” 

Guru kurang memberikaan motivasi atau apersepsi dan presensi belajar kepada 

siswa sebelum memasuki pembelajaraan. Hal inilah yang sering kali menjadi 

penyebab rendahnyaa minat siswa dalam mengikuti pelajaran khususnya menulis 

cerita fantasi. Upaya guru dalam menyampaiikan materi dengan cara memberikan 

contoh nyata kepada siswa sangat kurang. Selanjutnya pada kegiatan 

mengobservaasi kegiatan menulis cerita fantasi siswa, guru tidak 

melaksanakannya dengan maksimal. Ada beberapa aktivitas guru yang seharusnya 

dapat dihindari dalam kegiatan ini seperti sering mengaangkat telepon di hadapan 

siswa dan adanya keperluan administrasi sekolah yang mengharuskan guru 

meninggalkan kelas untk sementara waktu. Hal ini tentunya berpengaruh pada 
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tingkat keseriusan dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran. Guru juga tidak 

maksimal dalam memberikan penguatan terhadap pendapat yang dikemukakan oleh 

siswa.  

Pada aktivitas guru pada pertemuan pertama belum terlaksana secara 

maksimal. Guru kurang memotivasi siswa sebealum memulai pelajaran hal inilah 

penyebab terjadinya siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelaajaran dan siswa 

merasa bermalas-malasan dan menyebabkan pembelajaran menulis cerita fantasi 

belum memuaskan.  

b) Pertemuan Kedua 

Tabel 7. Aktivitas Guru"Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Pembelajaran Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

Berdoa 

 √   

2. Guru melakukan presensi, apresiasi 

dan menyampaikan"tujuan pembelajaran 

 √   

3. Guru memberikan motivasi belajar 

untuk meningkatkan’minat dan rasa ingin 

tahu siswa 

  √  

4. Guru menyampaikan’materi dengan 

cara memberi contoh nyata pada siswa 

 √   

5. Guru menjelaskan’materi secara rinci 

melalui contoh konkrit 

 √   

6. Guru mengobservasi kegiatan 

menulis cerita fantasi selama proses 

pembelajaran berlangsung 

  √  
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7. Guru mengajak’siswa berdiskusi 

mengenai hasil kerjanya 

  √  

8. Guru menutup’pelajaran dengan 

salam dan doa 

 √   

 

Tabel 7, memperlihatkan data bahwa aktivitas guuru dalam proses pembelajaran 

pada pertemuan kedua belum terlaksaana secara maksimal. Ada bebrapa aktivitas 

guru yang terlaksana denngan baik yaitu pada saat membuka pelajaran, 

menyampaikan tujuan pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaaikan materi 

pembelajaran menjelaskan melalui penggunaan contoh konkrit dan pada saat 

guru menutup pelajaran. Selanjutnya aktivitas guru yang cukup baik yaitu 

memberikan motivasi belajar, mengobservasi kegiatan menulis karangan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung dan memberi penguatan terhadap 

pendapat siswa. Guru kurang memberikan motivasi kepada siswa. Seharuasnya 

pada pertemuan kedua ini, kegiatan pembelajaran tersaebut terlaksana dengan 

baik. Apalagi pada pertemuan pertaama kondisi kelas kurang kondusif. Hal 

tersebut terjadi karena kurangnya minat siswa mengikuti pembelajaran. Kegiatan 

memberikan motivasi ini sangat penting kareana motivasi merupakaan dasar bagi 

siswaa untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Selanjutnya pada kegiatan 

mengobservasi kegiatan menulis karangaan siswa dan memberikan penguatan dan 

penghaargaan kepada siswa, sama halnya dengan pertemuan pertama, guru tidak 

melaksanakannya secara maksimal. 

Pada pertemuan kedua siklus I cara mengajar guru nampak belum maksimal 
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dan susana kelas kurang konduasif hal tersebut terjadi kurangnya minnat siswa 

mengikuti pembelaajaran pada kegiataan memotivasi siswa sangat penting hal 

seperti ini dapat menumbuhkan siswa aktif dalam belajar.” 

3) Wawancara 

Wawancaraa dilaukukan kepada Siswa dan Guru setelah pembelajaran telah 

selesai. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap 

pembelajaran menulis teks eksplanasidengan menggunakan metode PBL yang 

telah digunakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukaan siswa saat wawancara 

diantaraanya, (1) apakah siswa senang dengan model yang digunaakan oleh guru; 

(2) apakah ada perubahan cara mengajar yang digunakan oleh guru; (3) apakah 

reaksi siswa ketika harus menuliskan cerita fantasi; (4) apa penyebab kesulitan 

siswa dalam menulis cerita fantasi; (5) apa pendapat siswa terhaadap metode PBL 

yang digunakan oleh”guru dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan terhadap lima orang anak diperoleh informasi bahwa mereka 

senang dengan adanya pembelajaran menulis karangan dengan menggunakan 

metode PBL.  

Mereka merasakan adanya perubahan cara mengajar guru ke arah yang lebih 

baik. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa mereka senang karena selama 

pembelajaran berlangsung mereka benar-benar bisa memanfaatkan seluruh 

anggota tubuhnya, biasanya hanya duduk, diam dan menuliskan apa yang 

disampaikan guru. Mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan 

yaitu menulis. Mereka pada umumnyaa berpendapat bahwa pengguanaan model 
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pembelajaaran seperti itu memberikan manfaat bagi mereka karena proses 

pembelajarannya menyenangkan karena siswa merasa lebih diperhatikan sehingga 

tidak cepat bosan untuk belajar. Mereka merasa senang karena metode 

pembelajaran yang digunakan lebih santai, menaarik, dan variatif sehingga merka 

tidak bosan. Dua siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 

menyatakan bahwa mereka’kurang berminat dalam pembelajaran menulis cerita 

fantasi karena bacan yang diberikan oleh guru agak sulit dipahami dan waktu yang 

diberikaan agak kurang. Mereka mengemukakan belum terbiasa dengan adaanya 

perubahan cara mengajar yang digunakan oleh guru.  

Selain itu, mereka masih bingung dan kurang memahami cara menuangkan ide 

atau gagasannya sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan struktur dan 

menulis cerita fantasi. Mereka mempunyai harapaan pada pembelajaran 

berikutnya hendaaknya kegiatan pembelajaran yang disajikan oleh guru lebih 

menarrik dan santai dengan bantuan media gambar. Selain itu, merka juga berharap 

agar waktu yang diberikaan untuk mengerjakaan tugas lebih diperpanjang dengan 

teks yang tidak terlalu panjang dan mudah dipahami.  

Hasil Wawancara terhadap Guru mata pelajanran diperoleh data bahwa guru 

mengalami kendala dalam membawakan pelajaran menulis cerita fantasi karena 

hanya beberapa siswa saja yang aktif menyimak dan berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran selain itu guru juga merasa kesulitan memadukan keempat komponen 

dalam PBL secara utuh. Dengan kondisi seperti ini, memang menjadi suatu 

penghalang berhasilnya suatu pembelajaran. Keaktifan dan antusias siswa sangat 
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penting dalam membangun interaksi antara siswa dengan guru apalagi untuk 

menggunakuaan metode PBL ini cenderung mensyaraaatkan keaktifan siswa 

sehingga siswa yang merasa kemampuannya lemah merasa minder. Selanjutnya, 

guru juga mengatakan siiswa belum mampu beradaptasi dengan metode PBL 

karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga kesulitan 

menemukan jawaban ataupun gagasannya sendiri. 

Kondisi pembelajaran yang monoton seperti yang terjadi di kelas VII A 

mengakibatkan tingkat kemampuan menulis cerita fantasi siswa sangat rendah. 

Hasil wawancara siswa pada siklus I ini diperoleh data bahwa guru sering kali hanya 

memperhatikan siswa yang pintar saja sedangkan siswa yang diam  diabaikan. 

Sebagaimana pernyataan guru mata pelajaran saat diwawancarai bahwa guru hanya 

mengiming-imingkan nilai untuk menumbuhkan motivasi siswa. Hal tersebut hanya 

berpengaruh kepada siswa yang memiliki prestasi yang tinggi sedangkan siswa 

yang berprestasi rendah tidak dapat melakukan apa-apa kecuali pasrah, dan inilah 

yang membuat sebagian besar siswa merasa bosan.  

Guru dan siswa memberikan apresiasi yang baik ketika diminta pendapatnya 

mengenai motode pemmbelajaran PBL (Problem Bassed Learning). Bagi guru 

dan siswa, metode PBL merupakan salah satu metode yang dapat mengatasi 

permaslahan pembelajaran di kelas. Siswa yang dulunya bosan karena kurang 

mendapat perhatian atau kesempatn dalam memberikan kontribusi dalam 

pembelajaran sudah memiliki posisi yang sama dengan siswa yang lain. Selain itu 

metode PBL juga melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan 
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pendapat dan berani menjelaskan jawabannya. 

b. Siklus II 

Keterampilan berpikir kreatif siswa Kelas VII A SMP Negeri 2 Takalar dalam 

pembelajaran menulis dengan menggunakan metode Problem Based Learning 

diperoleh persentase yaitu: 

Berdasarkan hasil refleksi pada kegiatan pembelajaran siklus pertama, peneliti 

bersama guru mata pelajaran merancang perencanaan ulang untuk mengatasi hal-

hal yang masih dianggap kurang pada siklus pertama diantaranya siswa kurang 

aktif untuk memberikan tanggapan, saran, maupun kritikan terhadap penyajian 

materi. Untuk itu peneliti dan guru merencanakan pembelajaran pada siklus kedua 

tetap dalam bentuk diskusi namun dalam kelompok yang berbeda. 

1) Data dan Analisis Data’Observasi Aktivitas Siswa 

Pembelajaran menulis cerita fantasi pada siklus kedua dilaksanakan selama dua 

kali petemuan. Setiap pertemauan berlangsung selama 2x45 menit. Kegiatan 

observasi dilakukan"selama proses pembelaajaran berlangsung dengan 

menggunakan format observasi siswa yang telah disediakan sebelumnya. 

Gambaran proses pelaksanaan setiap pertemuan diuraikan seperti berikut ini.  

a) Pertemuan’Perdana 

Berdasarkan perencanan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

maka pada pertemuan pertamaa, guru melakukkan pengelolan kelas dan 

meminta ketua kelas untuk memiimpin teman-temannya untuk bersiap 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnyaa guru memberikan penjelasan 
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tujuuan yang hendak dicapai secara jelas tentang menulis karangan. Pada tahap 

kegiatan awal ini tampak siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.” 

Penyajian materi pembelajaran oleh guru berbeda dengan penyajian materi 

pembelajaran pada siklus I, kali ini materi pembelajaran disampaikan lebih 

ringan dan lebih berfokus pada tujuan yang hendak dicapai dan menciptakan 

situasi kelas yang tidak menegangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat lebih 

mudah mengerti dan pembelajaran pun lebih efektif. Guru juga menggunakan 

contoh nyata untuk memberikan penjelasan kepada siswa agar siswa lebih 

mudah untuk memahami isi cerita fantasi.  

Tabel 8. Aktivitas Siswa pada Pertemuan Pertama 

No Kegiatan”Proses Pembelajaran Persentase”Keaktifan % Jumlah 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak”Aktif 

1. Siswa"menyimak    materi    yang 

disampaikan oleh guru. 

6 (54,54) 3 (27,27) 2,(18,18) 11(100%) 

2. Siswa mengutarakan pendapat 

mengenai pengertian teks eksplanasi 

7 (63,63) 2 (18,18) 2 (18,18) 11(100%) 

3. Siswa membentuk kelompok 

heterogen dipandu oleh guru. 

8 (72,72) 2 (18,18) 2 (18,18) 11(100%) 

4. Siswa menulis teks eksplanasi 6 (54,54) 3 (27,27) 2 (18,18) 11(100%) 

5. Siswa berdiskusi untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran 

7 (63,63) 2 (18,18) 2 (18,18) 11(100%) 

 

Berdasarkan data pada tabel 7, diketahui bahwa pada kegiatan pembelajaran, 

mulai dari kegiatan siswa menyimak materi yang disampaikan oleh guru, 
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didominasi oleh siswa yang aktif sebanyak 6 orang (54,54%), siswa yang kurang 

aktif sebanyak 3 orang (27,27%), dan 2 siswa yang tidak aktif (18,18%). Menurut 

pengamatan peneliti siswa yang aktif pada kegiatan pembelajaran ini bertambah 

karena siswa mulai tertarik terhadap materi yang disajikan oleh guru. Meskipun 

masih terdapat siswa yang kurang aktif dan tidak aktif, namun data tersebut sudah 

menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Pada kegiatan pembelajaran siswa mengutarakan pendapat mengenai 

pengertian cerita fantasi sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya 7 siswa (63,63%) yang berani mengutarakan pendapatnya mengenai 

materi yang dipertanyakan oleh guru.2 orang siswa (18,18%) terlihat kurang aktif 

dalam memberikan pendapat, dan terdapat 2 siswa (18,18%) tampak masih tidak 

aktif dalam mengungkapkan pendapat. Menurut pengamatan peneliti, peningkatan 

tersebut disebabkan karena kebanyakan siswa semakin tertarik dengan materi yang 

dibahas karena guru menekankan kepada siswa mengenai pentingnya pengetahuan 

mengenai menulis cerita fantasi.” 

Pada kegiatan pembelajaran siswa membentuk kelompok heterogen dipandu 

oleh guru, diperoleh data sebanyak   8 siswa (72,72%) aktif, 2 siswa (18,18%) 

kurang aktif dan 2 siswa (18,18%) tidak aktif. Menurut peneliti kegiatan 

pembelajaran ini sudah didominasi oleh siswa yang aktif karena kebanyakan siswa 

sudah sangat antussias mengikuti pembelajaran. Dengan adanya keantusiasan 

siswa tersebut, guru dapat dengan mudah mengarahkann siswa untuk membentuk 

kelompok yang baru. Pembentukan kelompok yang baru tersebut, sengaja 



70  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

dilakukan oleh guru karena pada kelompok yang dibentuk pada siklus I siswa 

tampak kurang kerja sama dengan baik. Pada kegiatan pembelajaran siswa menulis 

cerita fantasi, terdapat 6 siswa (54,54%) aktif, kemudian sebanyak 3 siswa 

(27,27%) kurang aktif, dan 2 orang (18,18%) siswa tidak aktif. 

Selanjutnya, pada kegiaytan siswa berdiskusi menyimpulkan hasil 

pembelajaran diperoleh data 7 siswa (63,63%) aktif, 2 siswa (18,18%) kurang aktif, 

dan 2 siswa (18,18%) tidak aktif. Adanya peningkatan jumlah siswa yang aktif 

dalam berdiskusi dalam menyimpulkan hasil diskusi disebabkan karena siswa 

sudah mulai tertarik pada pembelajaran. Selain itu, tingkat pemahaman siswa dalam 

menyimpulkan hasil diskusi yang masih kurang mendorong mereka untuk 

mendiskusikan kembali hasil yang tepat. 

Selama proses pembelajaran menulis cerita fantasi berlangsung pada siklus II, 

hampir seluruh siswa mengikutinya dengan baik. Berdasarkan data yang ada 

diketahui bahwa siswa menunjukkan respon yang sangat baik ketika peneliti 

meminta lagi untuk membentuk kelompok. Pada siklus II ini formasi anggota 

kelompok peneliti ubah. Siswa menyetujui hal ini karena kelompok yang terbentuk 

pada siklus I tidak semua anggotanya bekerja sama dan lebih bergantung pada 

anggota yang lain.” 

Metode yang dilakukan selama pelaksanaan siklus I maupun siklus II membuat 

siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Siswa yang dulunya hanya sering 

pasif, kini mulai berani berpartisipasi baik itu memberikan pertanyaan maupun 

mengeluarkan pendapatnya. Menurut siswa, metode pembelajaran PBL sangat 
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baik untuk membentuk keaktifan siswa. Siswa merasa termotivasi untuk ikut aktif 

menulis cerita fantasi, apalagi metode PBL ini memberikan kesempatan yang 

sama tanpa memandang tingkat pengetahuan siswa.” 

b) Pertemuan"Kedua 

Berdasarkan perencanaan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka 

setiap siswa diarahkan untuk kembali bergabung dengan kelompok mereka 

masing-masing. Guru dan peneliti mengarahkan siswa untuk mendiskusikan hasil 

menulis cerita fantasi yang telah mereka buat untuk mendapatkan masukan dari 

masing-masing teman kelompoknya.” 

Tabel 9. Aktivitas’Siswa pada Pertemuan Kedua 

No 

 

Kegiatan Pembelajaran Persentase Keaktifan % Jumlah 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1. Siswa membentuk kelompok 

Heterogen 

9 (81,81) 2 (18,18) 0 (0) 11 100%) 

2. Siswa menulis cerita fantasi secara 

mandiri. 

9 (81,81) 1 (9,09) 1 (9,09) 11(100%) 

3. Setiap kelompok mendiskusikan 

hasil kerja masing-masing anggotanya 

untuk mendapatkan masukan dari 

teman kelompoknya 

10(90,90) 1 (9,09) 0 (0) 11 100%) 

 

4. 

Siswa  mengumpulkan tugas tepat 

waktu. 

10 

(90,90) 

1 

(9,09) 

0 

(0) 

11 

(100%) 

 

5. 

Siswa mengutarakan kesulitan dalam 

proses menulis cerita fantasi 

 

8 (72,72) 

 

2 (18,18) 

 

1 (9,09) 

11 

(100%) 
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6. 

Siswa memberikan solusi atau jalan 

keluar terhadap cerita fantasi masalah 

yang sedang dibahas. 

 

9 (81,81) 

 

2 (18,18) 

 

0 (0) 

11 

(100%) 

 

Berdasarkan data pada tabel 8, diperoleh data bahwa pada kegiatan 

pembelajaran, mulai dari kegiatan siswa membentuk kelompok heterogen, 

didominasi oleh siswa yang aktif sebanyak 9 orang siswa (81,81%), siswa yang 

kurang aktif sebanyak 2 orang (18,18%) dan tidak terdapat siswa yang tidak aktif.  

Menurut pengamatan peneliti, siswa yang aktif pada kegiatan pembelajaran ini 

bertambah karena siswa mulai menyesuaikan diri dengan kelompoknya sehingga 

lebih mudah dalam bekerja sama. 

Pada kegiatan siswa menulis cerita fantasi secara mandiri, terlihat 9 siswa 

(81,81%) aktif menulis cerita fantasi secara mandiri. 1 siswa (9,09%) tampak 

kurang aktif, dan 1 orang siswa (9,09%) tidak aktif. Peningkatan jumlah siswa yang 

aktif pada pertemuan I siklus II ini disebabkan karena guru sudah mulai 

memperhatikan siswa lebih mendetail sehingga tidak ada lagi siswa yang merasa 

kurang diperhatikan oleh guru. Selain itu, pemahaman siswa yang sudah baik 

mengenai struktur cerita fantasi membuat mereka dapat dengan mudah menulis 

cerita fantasi secara mandiri. 

Pada kegiatan pembelajaran siswa secara berkelompok mendiskusikan hasil 

kerja kelompok masing-masing anggotanya untuk mendapatkan masukan dari 

teman kelompoknya menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya 10 siswa (90,90%)   yang aktif dalam berdiskusi, 1 orang siswa (9,09%) 
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kurang aktif, dan 1 siswa (9,09%) tidak aktif.  Menurut pengamatan peneliti, 

peningkatan tersebut disebabkan karena kebanyakan siswa semakin tertarik dengan 

cara mengajar guru selain itu mereka juga semakin mudah memahami materi yang 

dibahas dan siswa sudah terbuka untuk masukan dari teman sekelompoknya 

mengenai cerita fantasi yang mereka buat. 

Pada kegiatan pembelajaran siswa mengumpulkan tugas, diperoleh data 

sebanyak 10 siswa (90,90%) dinyatakan aktif, terdapat 1 siswa yang kurang aktif, 

dan tidak ada siswa yang tidak aktif. Pada kegiatan pembelajaran ini, siswa sudah 

mampu menyelesaikan tugas menulis cerita fantasi secara tepat waktu sehingga 

mereka dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Masih terdapat beberapa siswa 

yang terlambat mengumpulkan tugas. Siswa yang terlambat mengumpulkan tugas 

tersebut dikarenakan mereka masih menunggu siswa lainnya yang masih 

mengerjakan tugas. Dalam kegiatan siswa mengutarakan kesulitan dalam proses 

menulis karangan, terdapat 8 siswa (72,72%) aktif, kemudian sebanyak 2 siswa 

(18,18%) kurang aktif, dan 1 siswa (9,09%) tidak aktif.  

Menurut peneliti, kegiatan pembelajaran ini sudah didominasi oleh siswa yang 

aktif karena kebanyakan siswa sudah mulai antusias mengikuti pembelajaran. 

Selain sudah memiliki keberanian dan rasa percaya diri yang baik, siswa aktif 

karena sangat tertarik untuk ikut memberikan pendapatnya dalam diskusi. Pada 

kegiatan pembelajaran memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah 

yang sedang dibahas, terdapat 9 siswa (81,81%) aktif, kemudian sebanyak 2 siswa 

(18,18%) kurang aktif, dan tidak ada yang tidak aktif.” 
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Dalam siklus II ini, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdeskripsi melalui observasi. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, seluruh siswa mengikutinya dengan baik. Berdasarkan data yang ada, 

diketahui bahwa siswa menunjukkan respon yang sangat baik ketika peneliti 

meminta lagi untuk membentuk kelompok. Pada siklus II ini formasi anggota 

kelompok sudah berbeda. Siswa menyetujui hal ini karena kelompok yang 

terbentuk pada siklus I semua anggotanya tidak bekerja sama dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi, keterampilan menulis cerita fantasi siswa pada siklus 

II ini sudah baik. Umumnya, mereka sudah dapat menguasai materi yang guru 

berikan.  

Hal ini terlihat keefektifan siswa dan keantusiasan siswa dalam menulis dan 

menentukan struktur teks eksplanasi. Pemberian motivasi yang diberikan guru 

diawal pembelajaran mampu memicu antusias siswa dalam menerima 

pembelajaran dengan baik dan menulis cerita fantasi dengan baik. Penjelasan 

cerita fantasi yang diberikan guru kepada siswa dapat mereka terima dengan baik 

sehingga mereka dapat memahami naskah tersebut dengan lebih baik dalam 

pembelajaran menulis cerita fantasi ini. Keterlibatan guru dalam mengarahkan 

siswa terlihat sangat baik. Siswa dapat diarahkan dengan mudah karena cenderung 

lebih efektif memperhatikan penjelasan yang diberikan guru. Ketika peneliti 

memberikan teks yang akan mereka amati strukturnya, siswa tampak tertib dan 

tidak langsung mengamati cerita fantasi tanpa ada instruksi dari guru. Mereka 

segera membuka dan bekerjasama membaca   ketika guru sudah memberikan 
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instruksi. Kerjasama siswa pada pertemuan kedua ini tampak lebih kompak. Hal 

ini terlihat dari kerjasama siswa dalam mendiskusikan dan menentukan ide-ide 

pokok tiap paragraf dalam tulisannya. 

Proses menentukan struktur dan menulis teks eksplanasi pada siklus II ini lebih 

baik dari pada siklus I, karena para peserta atau siswa lain mengikutinya dengan 

baik. Dari kegiatan observasi ini dapat dinyatakan bahwa penggunaan metode 

PBL (Problem Bassed Learning) meningkatkan kemampuan menulis cerita fantasi 

siswa sesuai dengan struktur-struktur cerita fantasi. Hal tersebut dinyatakan karena 

selama pelaksanaan siklus kedua, rata-rata siswa tampak aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

a) Pertemuan Pertama 

Tabel 10 Rekapitulasi Perbandingan Observasi Siswa Siklus I dan II pada 

NO. Proses Kegiataan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama siklus 1 

Proses Kegiataan Pembelajaran 

Pertemuan pertama siklus II 

Jumlah 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1. 2 (18,18) 3 (27,27) 6 (54,54) 6 (54,54) 3 (27,27) 2 (18,18) 11 (100%) 

2. 3 (27,27) 5 (45,45) 3 (27,27) 7 (63,63) 2 (18,18) 2 (18,18) 11 (100%) 

3. 4 (36,36) 5 (45,45) 2 (18,18) 8 (72,72) 2 (18,18) 2 (18,18) 11 (100%) 

4. 3 (27,27) 2 (18,18) 6 (54,54) 6 (54,54) 3 (27,27) 2 (18,18) 11 (100%) 

5 3 (27,27) 3 (27,27) 6 (54,54) 7 (63,63) 2 (18,18) 2 (18,18) 11 (100%) 
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Pada proses pembelajaran siklus I dan II pertemuan pertama bahwa pada 

kegiataan siswa menyimak materi yang disampaikan oleh guru pada siklus I siswa 

yang aktif 2 (18,18) kurang aktif 3 (27,27) dan yang tidak aktif 6 (54,54). 

Sedangkan pada siklus II Siswa yang aktif 6 (54,54) kurang aktif 3 (27,27) dan 

tidak aktif 2 (18,18) terlihat pada kegiataan siswa menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru siklus I masih siswa tidak aktif dan siklus II siswa nampak 

aktif.” 

Pada kegiataan siswa mengutarakan pendapat juga belum mengenai hasil yang 

baik pada siklus I Nampak terlihat, siswa yang aktif 3 (27,27) kurang aktif 5 

(45,45) tidak aktif 3 (27,27) sedangkan pada siklus II 7 (63,63) kurang aktif 2 

(18,18) tidak aktif 2 (18,18) tetapi pada siklus II nampak siswa yang aktif dalam 

mengutarakan pendapat. 

Pada kegiataan siswa membentuk kelompok secara heterogen yang dipandu 

oleh guru diperoleh data siswa sebanyak aktif 4 (36,36) kurang aktif 5 (45,45) tidak 

aktif 2 (18,18) sedangkan pada siklus II diperoleh data siswa yang aktif sebanyak 

8 (72,72) kurang aktif 2 (18,18) tidak aktif 2 (18,18) menurut pengamatan 

peneliti, hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan siswa untuk berkelompok 

dengan teman duduk mereka kurang antusias pada siklus I dan siklus II cukup 

antusias. 

Pada siswa menulis cerita fantasi, terdapat siswa yang aktif 3 (27,27) kurang 

aktif 2 (18,18) tidak aktif 6 (54,54) pada siklus II siswa yang aktif 6 (54,54) kurang 

aktif 3 (27,27) dan tidak aktif 2 (18,18) pada siklus I kebanyakan siswa hanya 
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bergantung pada teman-teman kelompoknya saja, tetapi nampak terlihat siklus II 

sangat antusias pada teman-teman kelompoknya sehingga mereka dapat 

menuliskan cerita fantasi secara mandiri.” 

Pada kegiataan pembelajaran selanjutnya siswa nampak mendiskusikan dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran serta mengamati struktur cerita fantasi pada 

siklus I siswa masih ragu mengutarakan pendapat sedangkan siklus II siswa tidak 

canggung lagi dalam mengutarakan pendapat terlihat pada kegiataan 

pembelajaran siswa yang aktif pada siklus I sebanyak 3 (27,27) kurang aktif 3 

(27,27) tidak aktif sebanyak 6 (54,54) sedangkan siklus II sebanyak 7  (63,63) 

siswa yang aktif , 2 (18,18) kurang aktif 2 (18,18) tidak aktif.” 

Selama proses pembelajaran menulis cerita fantasi berlangsung terlihat pada 

siklus I siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran. Selama pembelajaran 

tidak semua siswa dapat mengikuti dengan baik, dan beberapa siswa terlihat 

berbicara dengan temannya ketika guru menjelaskan materi pembelajaran. 

Sedangkan pada siklus II Nampak terlihat bahwa siswa begitu antusias mengikuti 

proses pembelajaran menulis cerita fantasi. Siswa dapat diarahkan dengan mudah 

karena cenderung lebih efektif memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh 

guru. 
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Tabel 11 Rekapitulasi Perbandingan Observasi Siswa Siklus I dan II Pertemuan 

kedua 

NO. Proses kegiataan pembelajaran 

Pertemuan kedua siklus I 

Proses kegiataan pembelajaran 

Pertemuan kedua siklus II 

Jumlah 

Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak Aktif Aktif Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1 7 (63,63) 3 (27,27) 2 (18,18) 9 (81,81) 2 (18,18) 0 (0) 11(100%) 

2 6 (54,54) 3 (27,27) 2 (18,18) 9 (81,81) 1(9,09) 1(9,09) 11(100%) 

3 5 (45,45) 4 (36,36) 2 (18,18) 10 (90,90) 1(9,09) 0(0) 11(100%) 

4 7 (63,63) 3 (27,27) 1 (9,09) 10 (90,90) 1 (9,09) 0 (0) 11(100%) 

5 4(36,36) 5(45,45) 2(18,18) 8 (72,72) 2 (18,18) 1 (9,09) 11(100%) 

6 6 (54,54) 4 (36,36) 1 (9,09) 9 (81,81) 2 (18,18) 0(0) 11(100%) 

 

Berdasarkan tabel diatas proses kegiataan pembelajaran mulai dari kegiataan 

siswa membentuk kelompok secara heterogen pada siklus I didominasi oleh siswa 

yang aktif 7 (63,63) kurang aktif 3 (27,27) tidak aktif 2 (18,18) sedangkan pada 

siklus II siswa yang aktif 9 (81,81) kurang aktif 2 (18,18) dan tidak seorangpun 

yang tidak aktif. Menurut pengamatan peneliti pada siklus I bahwa siswa terlihat 

aktif pada kelompok dan siklus II siswa sangat aktif. 

Dalam tahap penulisan cerita fantasi secara mandiri pada siklus I siswa yang 

aktif 7 (63,63) kurang aktif 3 (27,27) tidak aktif 2 (18,18) pada siklus II siwa yang 

aktif 9 (81,81) kurang aktif 2 (18,18) tidak ada siswa yang tidak aktif. Perbandingan 

pada  siklus  I  dan  II  menunjukan  bahwa  siklus  I  siswa  kurang  aktif  karena 

siswa, melihat pekerjaan temannya saat menulis cerita fantasi dan pada siklus II 
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siswa lebih aktif.  

Pada kegiataan pembelajaran siswa mengumpulkan tugas menulis cerita fantasi 

siswa yang aktif 7 (63,63) kurang aktif 3 (27,27) tidak aktif 1 (9,09) pada siklus II 

siswa yang aktif 10 (90,90) kurang aktif 1 (9,09) dan tidak ada siswa yang tidak 

aktif. Perbandingan pada siklus I dan II menunjukan bahwa pada siswa terlihat 

begitu antusias. 

Pada kegiataan pembelajaran siswa yang mengutarakan kesulitan dalam proses 

menulis cerita fantasi terlihat pada siklus I terdapat 4 (36,36) siswa yang aktif dan 

kurang aktif 5 (45,45) tidak aktif sebanyak 2 (18,18) dan pada siklus II siswa yang 

aktif 8 (72,72) kurang aktif  sebanyak 2 (18,18) dan yang tidak aktif sebanyak 1 

(9,09) Perbandingan pada siklus I dan II bahwa pada siklus I siswa mengalami 

kesulitan karena mereka masih canggung dengan pendapatnya sendiri sedangkan 

pada siklus II bahwa siswa aktif sudah mulai percaya diri untuk menggutarakan 

pendapatnya. 

Pada kegiataan siswa memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah 

yang sedang dibahas terlihat pada siklus I siswa yang aktif 6 (54,54) kurang aktif 4 

(36,36) tidak aktif 1 (9,09) sedangkan pada siklus II siswa yang aktif 9 (81,81) 

kurang aktif 2 (18,18) dan tidak ada siswa yang tidak aktif, maka perbandingan 

pada siklus I dan II pada kegiataan siswa memberikan solusi atau jalan keluar 

terhadap masalah siswa kurang aktif dan siklus II siswa cukup aktif karena pada 

siklus I \ masih terdapat siswa yang tidak mau menerima masukan atau saran dari 

peserta diskusi dan silkus II siswa lebih antusias dan memperhatikan saran dari 
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peserta diskusi.  

Selama proses pembelajaran menulis cerita fantasi berlangsung pada siklus I 

dapat diakui bahwa selama proses pembelajaran siswa kurang aktif dan minat 

belajarnya kurang mereka hanya sibuk dengan urusan mereka masing dan kurang 

memperhatikan pelajaran dan dikategorikan belum memuaskan sedangkan pada 

siklus II siswa tampak aktif dan banyak kemajuan yang dapat kita lihat seperti 

siswa aktif dalam pembelajaran dan pada siklus II dikategorikan cukup 

memuaskan. 

2)  Data dan Analisis Data Observasi Aktivitas Guru 

      Pada siklus II ini, data proses pembelajaran diperoleh dari hasil observasi, 

terhadap   aktivitas   guru   selama     proses pembelajaran berlangsung.   Proses 

pembelajaran keterampilan menulis teks eksplanasi dilaksanakan selama dua kali 

pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit. Kegiatan observasi 

dilakukan dengan menggunakan format observasi guru yang telah disediakan 

sebelumnya. Gambaran proses aktivitas guru setiap pertemuan pada siklus II 

diuraikan seperti berikut ini. 

a) Pertemuan’Pertama 

Tabel 12. Aktivitas"Guru Pertemuan Pertama 

No Kegiatan”Pembelajaran Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang 

1. Guru"membuka pelajaran dengan 

Berdoa 

 √   
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2. Guru"menyampaikan tujuan 

Pembelajaran 

√    

3. Guru”memberikan motivasi belajar  √   

4. Guru"mengorganisasikan kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil 

 √   

5. Guru"mengarahkan siswa pada materi 

Pembelajaran 

 √   

6. Guru"mengobservasi keterampilan 

menulis cerita fantasi siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung 

 √   

7. Guru"memberikan penguatan atau 

penghargaan kepada siswa 

 √   

8. Guru”menutup pelajaran √    

 

Tabel 9, diperoleh data bahwa aktivitas guru dalam proses pembelajaran pada 

pertemuan pertama sudah terlaksana dengan sangat baik. Ada beberapa aktivitas 

guru yang terlaksana dengan sangat baik yaitu guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan guru menutup pelajaran. Adapun aktivitas guru yang terlaksana 

dengan baik yaitu pada saat membuka pelajaran, memberikan motivasi belajar 

kepada siswa, mengorganisasikan kelompok-kelompok, mengarahkan siswa pada 

materi pembelajaran, mengobservasi keterampilan menulis teks eksplanasi siswa.  

Pada pertemuan pertama siklus II, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan sangat baik. Kegiatan pembelajaran mengorganisasi kelompok kelas dan 

kegiatan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa juga sudah terlaksana 

dengan baik. Guru mengorganisasikan siswa menjadi tujuh kelompok kelompok 

dan menyampaikan materi dan kegiatan pembelajaran karena mengingat pada 
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siklus II kegiatan pembelajaran mengalami perubahan dari segi formasi 

kelompok. Kemudian pada kegiatan memberikan penguatan terhadap jawaban 

atau pendapat siswa juga sudah terlaksana dengan baik. Upaya yang dilakukan 

guru cukup signifikan dalam memberikan penguatan terhadap jawaban siswa. 

Guru menyadari bahwa apresiasi yang diberikan kepada siswa dapat memberikan 

motivasi tersendiri bagi siswa. 

a) Pertemuan"Kedua 

Tabel 13."Aktivitas Guru Pertemuan Kedua 

No Kegiatan’Pembelajaran Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang 

1. Guru membuka"pelajaran dengan 

Berdoa 

√    

2. Guru melakukan"presensi, apresiasi 

dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

√    

3. Guru memberikan’motivasi belajar 

untuk meningkatkan minat dan rasa 

ingin tahu siswa 

√    

4. Guru menyampaikan materi dengan 

cara memberi contoh nyata pada siswa 

√    

5. Guru menjelaskan materi secara rinci 

melalui contoh konkrit 

 √   

6. Guru mengobservasi keterampilan 

siswa dalam menulis cerita fantasi 

 √   

7. Guru mengajak siswa berdiskusi 

mengenai hasil kerjanya 

√    
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8. Guru menutup pelajaran dengan 

salam dan doa 

√    

 

Berdasarkan tabel 10, diperoleh data bahwa aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran pada pertemuan kedua sudah terlaksana dengan baik. Ada beberapa 

aktivitas guru yang terlaksana dengan sangat baik yaitu pada saat guru membuka 

pelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan”presensi, 

apresiasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberi motivasi kepada 

siswa, guru mengobservasi keterampilan menulis cerita fantasi siswa, guru 

mengajak siswa berdiskusi mengenai hasil kerjanya, dan pada saat guru menutup 

pelajaran. Pada kegiatan mengarahkan siswa pada materi pembelajaran dan 

mengobservasi keterampilan menulis cerita fantasi pada siswa selama 

pembelajaran berlangsung partisipasi guru terlihat sudah baik. 

Pada pertemuan kedua siklus II, guru membuka pelajaran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran dengan sangat baik. Begitu pula dengan pada saat guru 

memberikan motivasi dan apersepsi kepada siswa untuk ikut aktif dalam kegiatan 

pembelajaran juga terlaksana dengan sangat baik. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapakan salam kepada siswa dan menyapa siswa dengan ramah. Hal tersebut 

membuat siswa semakin termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 

menyadari bahwa siswa yang selalu diberikan motivasi meskipun kepada siswa 

yang kurang atau tidak aktif lambat laun juga akan turut berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Apalagi dalam pembelajaran ini menggunakan metode PBL 

(Problem Bassed Learning) yang pada prinsipnya memberikan ruang kepada 
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siswa untuk aktif dan berpartisipasi dengan baik tanpa membedakan siswa yang 

berprestasi tinggi maupun siswa yang berprestasi sedang atau rendah. 

Kegiatan pembelajaran mengorganisasi kelompok kelas dan kegiatan 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa juga sudah terlaksana dengan 

sangat baik. Guru mengorganisasikan siswa menjadi tiga kelompok sebagaimana 

yang dilakukan pada pertemuan pertama. Kemudian guru mengarahkan siswa pada 

materi pembelajaran dengan maksud agar siswa memiliki gambaran umum 

terhadap materi yang dibahas.” 

Pada kegiatan pembelajaran mengobservasi siswa yang sedang menulis, guru 

sudah melaksanakan dengan baik.  Berbeda dengan pertemuan-pertemuan 

sebelumnya  terdapat  berbagai  macam  aktivitas  di  luar  pembelajaran  sehingga 

kegiatan mengobservasi ini tidak terlaksana secara maksimal. Kemudian pada 

kegiatan menutup pelajaran, guru melaksanakannya dengan sangat baik 

mengingat pertemuan ini adalah pertemuan terakhir peneliti di kelas VII A SMP 

Negeri 2 Takalar tersebut. Guru merefleksi hasil pembelajaran yang telah 

terlaksana selama 4 kali pertemuan. Guru merasa puas dengan hasil yang telah 

dicapai oleh siswanya karena siswa yang sebelumnya pasif dalam pembelajaran 

khususnya pelajaran menulis, sudah mulai menampakkan keberanian dan kemauan 

untuk ikut menyejajarkan dirinya dengan siswa yang berprestasi tinggi.” 

Perbandingan Pada proses pembelajaran aktivitas guru pada siklus I guru 

kurang maksimal dalam membawakan materi pembelajaran dan mengakibatkan 

siswa tidak aktif dalam pembelajaran dan suasana kurang kondusif. Sedangkan 
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pada siklus II terlihat bahwa guru membawakan materi pembelajran secara 

maksimal dan siswa begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis cerita 

fantasi. 

3) Wawancara 

Kegiatan wawancara pada siklus II masih sama seperti pada siklus I. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran 

menulis cerita fantasi dengan menggunakan metode PBL yang telah dilakukan. 

Dari kegiatan wawancara ini dapat diketahui bahwa secara umum, siswa senang 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, karena pembelajaran lebih 

menarik dan santai sehingga membuat mereka lebih bersemangat juga untuk 

mengikuti pembelajaran.  

Dengan  adanya kegiatan  diskusi  ini  mereka  menjadi mampu    untuk    

memecahkan masalah yang dihadapi dengan mencari penyelesaiannya bersama 

teman sekelompoknya dengan bantuan guru sebagai pemberi penguatan. Siswa 

yang diwawancarai saat itu mengutarakan bahwa mereka menginginkan 

pembelajaran yang santai, tidak terlalu tegang, melibatkan seluruh aktifitas tubuh, 

menarik, tetapi membuat mereka paham terhadap materi yang disampaikan. 

Secara umum mereka pun suka terhadap cara mengajar yang dilakukan oleh guru. 

Dari data ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran menulis cerita fantasi dengan 

menggunakan metode PBL (Problem Bassed Learning) telah mampu 

meningkatkan keterampilan menulis cerita fantasi siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran, motivasi siswa 
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sudah baik dan keberaniannya pun juga sudah ada. Hal ini tidak terlepas dari 

penyajian materi yang disajikan dengan jelas. Setelah mengikuti pembelajaran 

menulis cerita fantasi selama 4 kali pertemuan menggunakan metode PBL guru 

beranggapan bahwa mereka sudah memiliki keterampilan dalam menulis cerita 

fantasi. Siswa yang dulunya belum mampu menulis cerita fantasi dengan baik, 

kini mulai terampil dalam menulis dan memahami struktur dari teks eksplanasi. 

Menurut guru, metode PBL (Problem Bassed Learning) ini efektif digunakan 

dalam pembelajaran, khususnya keterampilan menulis. Pernyataan tersebut juga 

memberikan indikasi bahwa penelitian dengan menggunakan metode PBL pada 

keterampilan menulis cerita fantasi dianggap berhasil. 

2.  Penyajian Data Hasil Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi Siswa Kelas 

V SDN 2 Bonto-bonto Desa Padang Lampe Kab. Pangkep 

a. Data dan Analisis Data Hasil Kemampuan Menulis Cerita Fantasi I 

Penggunaan metode PBL (Problem Bassed Learning) dalam pembelajaran 

menulis cerita fantasi pada siklus pertama menekankan pada lima aspek 

penilaian yaitu yaitu isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa, mekanik  

1) Aspek isi” 

Tabel 14. Klasifikasi"Nilai isi pada cerita fantasi 

No Hasil"yang 

Dicapai 

Siswa 

Frekuensi” Persentase”(%) Tingkat, 

Penguasaan 

1. 85-100, 0 0 Sangat,Baik 

2. 70-84, 0 0 Baik 

3. 55-69, 20 72.72 Cukup 

4. 50-54' 6 9.09 Kurang 
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5. 00-49' 4 18.18 Sangat,kurang 

Jumlah, 30 100  

 

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak ada 

siswa yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan sangat baik.  

Tingkat kemampuan siswa pada kategori baik sebanyak 0 siswa (0%). 

Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai pada kategori cukup sebanyak 20 

orang (72.72%). 6 siswa (9.09%) memperoleh nilai pada kategori kurang. 

Selanjutnya siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat kurang sebanyak 

4 siswa (18.18%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menulis 

cerita fantasi siswa pada aspek isi  pada siklus I kurang. 

2) Aspek’Organisasi 

Tabel 15. Klafikasi’nilai Organisasi’pada cerita fantasi 

No Hasil’yang Dicapai 

Siswa 

Frekuensi, Persentase,(%) Tingkat, 

Penguasaan 1. 85-100 0 0 Sangat,Baik 

2. 70-84 20 54.54 Baik, 

3. 55-69 4 9.09 Cukup, 

4. 50-54 0 0 Kurang, 

5. 0-49 6 36.36 Sangat,kurang 

Jumlah 30 100  

 

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak ada 

siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat baik. Kemampuan dengan 

kategori baik sebanyak 20 siswa (54.54%). Selanjutnya, siswa yang memperoleh 

nilai pada kategori cukup sebanyak 4 orang (9.09%). Pada kategori kurang, tidak 

ada siswa yang memperoleh nilai kurang. Selanjutnya pada kategori sangat 
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kurang sebanyak 6 siswa (36.36%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan menulis cerita fantasi pada aspek organisasi baik. 

3) Aspek Kosa’Kata 

Tabel 16. Klasifikasi’Nilai Aspek Kosa Kata 

No Hasil’yang Dicapai 

Siswa 

Frekuensi, Persentase,(%) Tingkat, 

Penguasaan 1. 85-100 0 0 Sangat,Baik 

2. 70-84 20 54.54 Baik, 

3. 55-69 4 9.09 Cukup, 

4. 50-54 0 0 Kurang, 

5. 0-49 6 36.36 Sangat,kurang 

Jumlah 30 100  

 

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa 4 orang 

siswa (9.09%) yang memperoleh nilai pada kategori cukup. Tidak ada siswa 

yang memperoleh. Pada kategori Kemampuan baik. Selanjutnya, siswa yang 

memperoleh nilai pada kategori sangat kuarang sebanyak 6 orang (36.36%) dan 

sebanyak 20 siswa (54.54%) memperoleh nilai pada kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menulis pada aspek kosa kata pada 

siklus I sangat cukup. 

4) Aspek Penggunaan’Bahasa 

Tabel 17. Klasifikasi Nilai’Aspek Penggunaan Bahasa 

No Hasil’yang Dicapai 

Siswa 

Frekuensi’ Persentase’(%) Tingka’Penguasaan 

1. 85-100 0 0'z Sangat Baik’ 

2. 70-84 0 0' Baik' 

3. 55-69 6 18.18' Cukup’ 

4. 50-54 4 9.09' Kurang’ 

5. 0-49 20 72.72' Sangat’kurang 
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Jumlah 30 100'  

 

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak 

terdapat siswa 0 (0) memperoleh nilai pada kategori sangat baik dan kategori 

baik. Kemampuan pada kategori cukup sebanyak 6 siswa (18.18%). Selanjutnya, 

siswa yang memperoleh nilai pada kategori kurang sebanyak 4 orang (9.09%), 

dan yang memperoleh nilai pada kategori sangat kurang sebanyak siswa 20 

(72.72%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterampilan menulis teks 

eksplanasi siswa   pada aspek penggunaan bahasa pada siklus I masih sangat 

kurang. 

5) Aspek Mekanik 

Tabel 18. Klasifikasi’Nilai Aspek Mekanik 

No Hasil yang Dicapai 

Siswa 

Frekuensi, Persentase,(%) Tingka’Penguasaan 

1. 85-100’ 7 18.18' Sangat’Baik 

2. 70-84' 1 9.09' Baik' 

3. 55-69' 1 9.09' Cukup’ 

4. 50-54' 7 18.18' Kurang’ 

5. 0-49' 14 45.45' Sangat’kurang 

Jumlah' 11 100'  

 

Berdasarkan kategori kemampuan diatas dinyatakan siswa yang memperoleh 

nilai sangat baik sebanyak 7 orang siswa (18.18%) Sedangkan yang memperoleh 

kategori nilai baik sebanyak 1 siswa (9.09%). Kemampuan cukup sebanyak 1 

siswa (9.09%). Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai pada kategori kurang 

sebanyak 7 orang (18.18%), dan terdapat siswa yang memperoleh nilai pada 
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kategori sangat kurang. Sebanyak 14 (45.45%) Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat keterampilan menulis mekanik siklus I kurang. Secara umum, 

kemampuan menulis siswa pada siklus I dari kelima aspek penilaian disajikan 

dalam tabel 19 berikut. 

Tabel 19. Rekapitulasi Pencapaian Nilai Siswa pada Siklus I 

No Hasil’yang Dicapai 

Siswa 

Frekuensi, Persentase,(%) Tingkat, 

Penguasaan 1. 85-100 0 0 Sangat,Baik 

2. 70-84 15 54.54 Baik, 

3. 55-69 5 9.09 Cukup, 

4. 50-54 0 0 Kurang, 

5. 0-49 10 36.36 Sangat,kurang 

Jumlah 30 100  

 

b. Data’dan Analisis Data Hasil Kemampuan Menulis Cerita Fantasi II 

Penggunaan metode PBL dalam pembelajaran menulis cerita fantasi pada siklus 

kedua menekankan pada lima aspek penilaian yaitu aspek: isi, organisasi, kosa 

kata, penggunaan bahasa, mekanik.” 

1) Aspek isi 

Tabel 20. Klasifikasi’Nilai Aspek isi 

No Hasil’yang 

Dicapai 

Siswa 

Frekuensi Persentase (%) Tingkat 

Penguasaan 

1. 85-100 15 45.45 Sangat Baik 

2. 70-84 10 27.27 Baik 

3. 55-69 4 18.18 Cukup’ 

4. 50-54 1 9.09 Kurang 

5. 0-49 0 0 Sangat kurang 

Jumlah 30 100  
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Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 

15 siswa (45.45%) yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan sangat 

baik dan 10 siswa (27.27%) pada kategori baik. Kemampuan cukup sebanyak 4 

siswa (18.18%). Selanjutnya, siswa yang memperoleh nilai pada kategori kurang 

sebanyak 1 orang (9.09%), dan tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai pada 

kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterampilan 

menulis cerita fantasi siswa pada aspek isi pada siklus II dapat dikatakan 

meningkat, dari kategori kurang menjadi kategori baik. 

2) Aspek Organisasi 

Tabel 21. Klasifikasi’Nilai Aspek Organisasi 

No Hasil yang 

Dicapai’ 

Siswa 

Frekuensi Persentase (%) Tingkat 

Penguasaan 

1. 85-100 19 63.63 Sangat Baik 

2. 70-84 13 27.27 Baik 

3. 55-69 1 9.09 Cukup’ 

4. 50-54 0 0 Kurang 

5. 0-49 0 0 Sangat kurang 

Jumlah 30 100  

 

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa 19 siswa 

(63.63%) memperoleh nilai pada kategori kemampuan sangat baik. 13 siswa 

(27.27%) pada kategori baik, selanjunya yang memperoleh nilai pada kategori 

cukup sebanyak 1 siswa (9.09%). Selanjutnya, tidak terdapat siswa yang 

memperoleh nilai pada kategori kurang dan sangat kurang. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kemampuan menulis cerita fantasi siswa pada aspek organisasi 
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dapat dikatakan meningkat, dari kategori baik pada siklus I, menjadi kategori 

baik pada siklus II dan pada siklus II sudah terdapat siswa yang memperoleh 

tingkat kemampuan sangat baik sebanyak 7 siswa dari sebelumnya pada siklus I 

tidak ada siswa yang memperoleh tingkat kemampuan sangat baik.” 

3) Aspek’Kosa Kata 

Tabel 22. Klasifikasi’Nilai Aspek Kosa kata 

No Hasil yang Dicapai’ 

Siswa 

Frekuensi Persentase (%) Tingkat 

Penguasaan 

1. 85-100 17 63.63 Sangat Baik 

2. 70-84 11 18.18 Baik 

3. 55-69 2 9.09 Cukup” 

4. 50-54 0 0 Kurang 

5. 0-49 2 9.09 Sangat kurang 

Jumlah 30 100  

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 

1 7  siswa (63.63%) yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan sangat 

baik dan 11 siswa (18.18%) pada kategori baik. Kemampuan cukup sebanyak 2 

siswa (9.09). Selanjutnya, tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai pada 

kategori kurang sebanyak 2 siswa (9.09%)dan sangat kurang 0 siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat keterampilan menulis cerita fantasi siswa pada 

aspek kosa kata pada siklus II dapat dikatakan kategori sangat baik pada siklus 

II. 

4) Penggunaan’Bahasa 

Tabel 23 Klasifikasi’Nilai Aspek Penggunaan Bahasa 

No Hasil’yang Dicapai 

Siswa 

Frekuensi Persentase’(%) Tingkat 

Penguasaan 

1. 85-100 18 54.54 Sangat Baik 
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2. 70-84 8 27.27 Baik 

3. 55-69 2 9.09 Cukup 

4. 50-54 0 0 Kurang 

5. 0-49 2 9.09 Sangat kurang 

Jumlah 30 100  

 

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa 18 orang 

siswa (54.54) memperoleh nilai pada kategori sangat baik. Kemampuan baik 

sebanyak 8 siswa (27.27%), yang memperoleh nilai pada kategori cukup 

sebanyak 2 (9.09%) Selanjutnya, tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai 

pada kategori kurang. Tetapi pada kategori sangat kurang sebanyak 2 siswa 

(9.09%) Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterampilan menulis cerita fantasi 

pada aspek penggunaan bahasa pada siklus II meningkat sangat Baik. 

5) Aspek Mekanik 

Tabel 24. Klasifikasi’Nilai Aspek Mekanik 

No Hasil yang Dicapai 

Siswa 

Frekuensi Persentase”(%) 'Tingkat 

Penguasaan 

1. 85-100 18 72.72 Sangat Baik 

2. 70-84 10 18.18 Baik 

3. 55-69 2 9.09 Cukup 

4. 50-54 0 0 Kurang 

5. 0-49 0 0 Sangat kurang 

Jumlah 30 100  

 

Berdasarkan kategori kemampuan tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 18 

siswa (72.72%) yang memperoleh nilai pada kategori kemampuan sangat baik. 

Kemampuan baik sebanyak 10 siswa (18.18%). Selanjutnya, sebanyak 2 orang 

(9.09%) memperoleh nilai pada kategori cukup. Tidak terdapat siswa yang 
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memperoleh nilai pada tingkat kemampuan kurang dan sangat kurang. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat keterampilan menulis cerita fantasi siswa pada aspek 

mekanik pada siklus II dapat dikatakan meningkat, dari kategori sangat rendah 

menjadi kategori baik menjadi sangat baik. 

Tabel 25. Rekapitulasi"Pencapaian Nilai Siswa pada Siklus II 

No Rentangan’Skor Frekuensi Setiap Aspek Tingkat‘Penguasaan 

1 2 3 4 5 

1 85-100 15 15 13 14 18 Sangat Baik 

2 70-84 10 9 10 9 10 Baik 

3 55-69 4 1 1 1 2 Cukup 

4 50-54 1 0 0 0 0 Kurang 

5 0-49 0 0 1 1 0 Sangat’kurang 

Jumlah 30 30 30 30 30  

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Takalar. Penelitian 

ini dilaksanakan dalam dua siklus, yang masing-masing siklus dilakukan melalui 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Naniek 

Kusumawati meneliti dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII 

Dengan metode Pembelajaran PBL Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Mangkujayan I Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian Naniek Kusumawati 

tersebut menunjukkan bahwa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengalami 
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peningkatan yang signifikan yaitu siswa dapat berperan aktif secara berkelompok 

maupun individu dalam menulis cerita fantasi sehingga kegiatan dalam proses 

belajar berlangsung dengan lancar seperti yang telah direncanakan.” 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 

proses pembelajaran maupun dalam hasil pembelajaran. Suasana kelas tampak 

kondusif dan siswa tampak lebih antusias dan termotivasi mengikuti pembelajaran, 

saling bekerjasama dalam kelompok dan tampak aktif dalam menulis teks 

eksplanasi. Hasil penelitian ini memberikan penguatan terhadap penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode 

Problem Bassed Learning (PBL), menunjukkan bahwa sekalipun penelitian ini 

dilakukan dengan setting penelitian yang berbeda baik dari segi waktu, lokasi, 

maupun subjek penelitian, ternyata hasilnya sama yaitu metode PBL ini mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam proses hasil pembelajaran.  

Berikut ini disajikan paparan peningkatan keterampilan menulis cerita fantasi 

siswa.” 

Tabel 26. Nilai Kemampuan’Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

No Rentangan 

Skor 

Siklus I Siklus II Tingkat 

Penguasaan 
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1. 85-100 0 0 18 72.72 Sangat Baik 

2. 70-84 2 9.09 12 27.27 Baik 

3. 55-69 4 18.18 0 0 Cukup 

4. 50-54 6 27.27 0 0 Kurang 

5. 0-49 18 45.45 0 0 Sangat kurang 

Jumlah 30 100 30 100  

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada siklus I, tidak ada siswa yang 
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dikategorikan sangat baik. Terdapat 2 siswa (9.09%) yang memperoleh baik. 

Selanjutnya 4 siswa (18.18%) mendapat nilai kategori cukup, 6 siswa (27.27%) 

dalam kategori kurang, dan 18 siswa (45.45%) dalam kategori sangat kurang. 

Pada siklus II. Terdapat 18 (72.72%) siswa yang mendapat nilai dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 13 siswa (27.27%) memperoleh nilai kategori baik, tidak 

ada siswa yang memperoleh kategori cukup, sangat kurang, dan kurang. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan nilai siswa 

dari berbagai kategori.  

Bukan hanya kurangnya minat siswa dan sulitnya menemukan ide dalam 

pembelajaran menulis cerita fantasi bisa diatasi oleh hadirnya media teks cerita 

fantasi, nilai menulis cerita fantasi siswa pun dapat ditingkatkan. Hal ini senada 

dengan teori yang dikemukakan oleh Trianton (2013: 58) bahwa metode yang 

bagus adalah metode yang memiliki pesan sebagai perangsang belajar dan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, sehingga peserta didik tidak menjadi bosan atau 

cepat jenuh dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Meskipun masih ada 

10,3% siswa pada kelas eksperimen yang kemampuan menulis cerita fantasi 

masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah, tetapi mereka sudah 

mampu mengembangkan imajinasinya secara lebih baik dibandingkan sebelum 

memanfaatkan metode PBL dengan media teks cerita fantasi. 

Selain data tersebut, nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 52.1 dalam 

kategori sangat kurang dan nilai rata-rata siswa pada siklus II sebesar 83.1 dalam 

kategori cukup. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa kemampuan 
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menulis cerita fantasi siswa meningkat dari 52.1 (siklus I) menjadi 83.1 (siklus II) 

dengan persentase peningkatan 30.9%. 

Meningkatnya nilai rata-rata siswa pada siklus II ini terjadi akibat adanya 

perbaikan pada siklus II dari refleksi pada siklus I dan masukan para siswa dari 

kegiatan wawancara. Tindakan perbaikan tersebut meliputi perubahan kelompok. 

Peneliti"mengubah formasi kelompok karena banyak siswa yang kurang berkerja 

sama dengan teman kelompoknya pada siklus I. Pada siklus I, pembentukan 

kelompok dilakukan dengan cara berhitung secara bergantian hingga siswa urutan 

terakhir. Siswa yang menyebut angka 1 bergabung menjadi satu kelompok, siswa 

yang menyebut angka 2 bergabung menjadi satu kelompok, demikian seterusnya. 

Pembentukan kelompok dengan cara ini menyebabkan adanya satu kelompok yang 

anggotanya terdiri atas siswa yang pintar-pintar dan ada pula kelompok yang 

anggotanya terdiri   atas siswa yang kemampuannya biasa-biasa saja, sehingga 

komposisi anggota kelompok tidak merata. 

Untuk mengatasi hal ini, pada siklus II peneliti membentuk kelompok kembali 

dengan cara menentukan 12 siswa yang peneliti anggap memiliki kemampuan 

yang baik dalam siklus I sebagai ketua kelompok, kemudian siswa tersebut 

menentukan sendiri anggotanya. Dengan cara itu komposisi anggota kelompok 

yang terbentuk merata, dan kelompok terbentuk secara heterogen. Upaya 

perbaikan ini merupakan hasil refleksi pada siklus I. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Siti Zubaedah dengan judul penelitian “Upaya Meningkatkan 
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Kemandirian dan Kreatifitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika melalui 

Metode Discovery Learning di kelas MAN Kebumen 2 Tahun Pelajaran 

2009/2010” Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode PBl yang dilakukan 

melalui kegiatan investigasi berupa pengumpulan dan pemprosesan data oleh 

peserta didik untuk menemukan suatu konsep, refleksi dan penemuan tugas 

ternyata dapat mempengaruhi dan kreatifitas peserta didik difokuskan pada saat 

investigasi. 

Secara keseluruhan pembelajaran pada siklus I kurang memuaskan dan 

suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung kurang kondusif, namun 

pada proses selanjutnya hasil yang dicapai sudah memuaskan dan suasana kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung lebih kondusif. Perubahan itu tidak lepas 

dari tindakan-tindakan yang peneliti lakukan dan pemberian motivasi kepada siswa 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada serta motivasi kepada siswa 

untuk memahami pentingnya keterampilan menulis dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini peneliti lakukan untuk memotivasi siswa agar mereka sadar dan mau 

berlatih”menulis dengan sungguh-sungguh. Dengan bekal motivasi yang tinggi 

akan lebih mudah bagi siswa untuk menerima dan mengikuti proses pembelajaran. 

Kondisi pembelajaran yang di dalamnya diwarnai dengan antusias siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran merupakan bukti bahwa kelas tersebut hidup. 

Nilai rata-rata hasil belajar para siswa yang diperoleh telah menunjukkan 

peningkatan. Peningkatan kemampuan siswa tersebut meliputi peningkatan kelima 

aspek penilaian yaitu aspek isi, organisasi, kosa kata, penggunaan bahasa, dan 
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mekanik. 

Pada siklus I, keterampilan menulis cerita fantasi siswa kurang memuaskan 

dan suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung kurang kondusif 

dengan adanya siswa yang lebih bergantung pada teman lain dan berbicara sendiri 

sehingga mengganggu siswa yang lain. Pembelajaran keterampilan menulis 

melalui metode ini masih dirasakan baru oleh siswa sehingga pola pembelajaran ini 

merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek kosa kata pada kegiatan siklus I rata-rata 

penggunaan bahasa siswa masih dalam kategori sangat kurang. Setelah dilakukan 

tindakan berdasarkan siklus I dan II, terjadi peningkatan dari kategori kurang 

menjadi kategori baik. Hal ini terjadi karena kesempatan siswa untuk berdiskusi 

dengan teman kelompok dalam menuangkan ide atau gagasan utama cukup banyak 

sehingga mereka dapat dengan mudah menentukan gagasan pada setiap paragraf. 

Pembelajaran dalam menggali ide atau gagasan didalam pikiran dalam menulis 

cerita fantasi penting karena gagasan merupakan pokok dari pengembangan 

paragraf. 

Pada aspek isi pada kegiatan siklus I rata-rata ketepatan kepaduan isi antar 

kalimat dan paragraf berada dalam kategori kurang. Setelah dilakukan tindakan 

berdasarkan siklus I dan II, terjadi peningkatan dari kategori kurang menjadi sangat 

baik. Hal ini terjadi karena siswa dapat dengan mudah memadukan kalimat dan 

paragraf setelah mereka menentukan gagasan terlebih dahulu. 

Pada aspek organisasi pada kegiatan siklus I rata-rata kemampuan siswa masih 
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dalam kategori baik. Setelah dilakukan tindakan berdasarkan siklus I dan II, 

terjadi peningkatan dari kategori baik hingga kategori sangat baik. Pada siklus I 

rata-rata siswa menulis karangan kurang, karena siswa kurang memperhatikan 

urutan susunan karangan tidak terorganisir dengan baik sedangkan yang diminta 

Pada siklus II, siswa sudah sebagian besar menulis cerita fantasi dengan 

memperhatikan struktur teks cerita fantasi dengan terorganisir Jadi, dalam hal ini 

terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus ke II.” 

Pada aspek kosa kata pada kegiatan siklus I rata-rata siswa berada dalam 

kategori Sangat kurang karena didalam penggunaan pilihan kata dan ungkapan 

kurang tepat kadang siswa menggunakan pilihan ejaan yang tidak tepat maka 

terjadilah suatu kesalahan didalam cerita fantasi. Setelah dilakukan tindakan 

berdasarkan siklus I dan II maka terjadi peningkatan pada siklus II. Pada siklus II, 

rata-rata siswa sudah berada pada kategori baik, sangat baik, cukup. Tidak terdapat 

siswa yang berada pada kategori kurang, dan sangat kurang. 

Pada penggunaan bahasa pada kegiatan siklus I rata-rata penguasaan topik 

siswa sudah berada pada kategori kurang. Setelah dilakukan tindakan berdasarkan 

siklus I dan II terjadi peningkatan dari kurang menjadi sangat baik. Pada 

penggunaan bahasa pada kegiatan siklus I rata-rata penggunaan bahasa pada hasil 

kerja siswa berada dalam kategori cukup. Setelah dilakukan tindakan berdasarkan 

siklus I dan II, terjadi peningkatan dari kategori cukup hingga kategori sangat baik. 

Hal ini" terjadi karena pada siklus I rata-rata siswa mengunakan bahasa 

daerah mereka sedangkan pada siklus II, penggunaan bahasa yang digunakan sudah 
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terlihat kebakuannya dan tidak lagi menggunakan bahasa daerah mereka. Pada 

aspek Mekanik pada kegiatan siklus I rata-rata mekanik siswa sudah berada pada 

kategori baik. Setelah dilakukan tindakan berdasarkan siklus I dan II kemampuan 

siswa tetap mereka pertahankan pada kategori baik, namun terjadi peningkatan 

pada siklus II yang semua siswanya sudah berada pada kategori baik dan sangat 

baik. Tidak terdapat siswa yang tingkat kemampuannya berada pada kategori 

cukup, kurang, dan sangat kurang. 

Suasana Belajar pada siklus II lebih kondusif, Siswa senang mengikuti 

pembelajaaran keterampilaan menulis cerita fantasi melalui metode PBL. Siswa 

sangat antusias mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa juga merasakan manfaat 

yang besar dari pembelajaraan keterampilan menulis cerita fantasi melalui metode 

PBL ini. Manfaat yang diperoleh itu antara lain siswa memperoleh pengalaman, 

pengetahuan mupun suasana baru dalam belajar. Siswa juga dapat mengukur 

tingkat keterampilan menulis cerita fantasi (merefleksi diri), dapat menjadikan 

pembelajaran ini sebagai sarana untuk melatih keterampilan menulis, dan 

menciptakan kebersaman di antara siswa dengan bekerja sama dalam kelompok.  

Hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan bahwa menunjukkan 

peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh siswa, dari nilai 52.1% (siklus I) menjadi 

83.1 (siklus II) dengan persentase peningkatan 30.9%. Oleh karena itu, penelitian 

ini dianggap berhasil dan tidak diulang pada siklus berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perencanaan pembelajaran menulis cerita fantasi menggunakan metode 

pembelajaran Problem Bassed Learning (PBL) yang dilakukan mampu terlaksana 

dan berjalan dengan baik, sesuai dengan bahan ajar cerita fantasi dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Pelaksanaan proses pembelajaran menulis cerita fantasi dengan metode PBL 

dilaksanakan menggunakan tahap-tahap yang sesuai dengan metode yang di 

gunakan dan berjalan dengan baik, sesuai rencana proses pembelajaran (RPP) dan   

telah terjadi peningkatan hasil belajar pada setiap aspek pengamatan proses 

pembelajaran.  

Pembelajaran menulis cerita fantasi siswa memperoleh hasil yang baik dengan 

terjadi peningkatan nilai pada siklus I dengan nilai rata-rata 52.1% meningkat 

pada siklus II menjadi 83.1% dengan persentase peningkatan sebesar 30.9%. 

B. Saran 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan simpulan tersebut, peneliti akan 

memeberikan saran untuk"pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan keterempilan menulis, khususnya pada pembelajaran cerita fantasi yakni 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru kelas dapat menerapkan metode pembelajaran Problem 

Bassed Learning (PBL) pada  keterampilan menulis cerita fantasi agar 
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kegiatan pembelajaran tidak membosankan, mampu"membangkitkan 

kreatifitas dan meningkatkan psikomotorik siswa serta memaksimalkan 

ketajaman konsentrasi siswa agar lebih fokus dan mampu memahami 

pembelajaran dengan baik. 

2. Guru wajib bisa lebih kreatif dalam membangun pemahaman siswa.  

3. Siswa harusnya"mampu bersungguh-sungguh saat mengikuti proses 

Pembelajaran agar dapat memperoleh"nilai yang bagus agar mampu 

mempemroleh pengetahuan yang dapat memebrikan manfaat bagi dirinya.  
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LAMPIRAN PENELITIAN 

Lampiran 1 : Surat Pengantar Penelitian 

  

 

 

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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SMP              : SMP NEGERI 2 TAKALAR                                                                                                           

Mata Pelajaran                : Bahasa Indonesia                                                                                                   

Kelas/Semester               : VII/1                                                                                                                       

Waktu                : 40 × 2  Pelajaran                                                                                                           

Materi Pokok/Tema  : Menulis cerita fantasi 

1. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

4.4  Menyajikan gagasan kreatif dalam 

bentuk cerita fantasi secara lisan dan 

tulis dengan memperhatikan   struktur 

dan penggunaan bahasa. 

 

Indikator Target/Kunci  

4.4.4 Menulis cerita fantasi dengan 

memperhatikan pilihan kata, kelengkapan 

struktur, dan kaidah penggunaan kata 

kalimat/ tanda baca/ejaan. 

 

 

2. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

Media   : Lembar kerja (siswa), Lembar penilaian. 

Alat/Bahan : Laptop, HP Android, internet  

Sumber Belajar : Buku Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII, Kemendikbud, 

Tahun 2016 

 

3. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KegiatanPendahuluan (10Menit) 

Mengucapkan salam, berdo’a, mengondisikan kelas ke dalam situasi belajar, dan mengabsen siswa. 

Dibuka dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dapat menggairahkan peserta didik untuk 

belajar. 

Guru bertanya-jawab tentang materi yang sudah dipelajari yang ada kaitannya dengan materi yang 

akan dipelajari. 

Mengungkapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 Kegiatan Inti ( 60Menit ) 

Kegiatan Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberitayangan dan bahan 

bacaan terkait materi jenis cerita fantasi. 

Critical Thinking 

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanya kmungkin 

hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan 

dengan materi Menulis cerita fantasi 

Collaboration 
Peserta didik mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling 

bertuka rinformasi mengenai Menulis cerita fantasi 
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Communication 

Peserta didik, mengemukakan pendapat secara individu mengenai 

materi yang disampaikan,kemudian ditanggapi oleh pesertadidik 

yang lain. 

Creativity 

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Menulis cerita fantasi. Peserta didik kemudian diberi 

kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

KegiatanPenutup (10Menit) 

Bersama-sama menyimpulkan butir-butir pokok materi yang telah dipelajari. 

Umpan balik tentang proses pembelajaran. 

Mewajibkan Peserta didik untuk membaca buku, menyampaikan materi pokok/tema untuk pertemuan 

berikutnya. 

Salam, doa dan tutup dipimpin oleh perwakilan kelas. 

 

4.   Kesimpulan dan Penilaian 

  Kesimpulan 

1. Peserta didik dapat menentukan tema dalam menulis cerita fantasi. 

 

 

Penilaian 

a. PenilaianSikap   : Lembar Observasi 

b. PenilaianPengetahuan  :Tertulis 

c. PenilaianKeterampilan :Praktik 

 

Takalar, 20   Juli 2022 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Peneliti  

 

 

H. Marhumi Saputriyani S.pd                                          Elza Sukmawati.S                                                 

NIP : 197109041994121002                                                   NIM : 105331106918 
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Lampiran 4 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SMP              : SMP NEGERI 2 TAKALAR                                                                                                           

Mata Pelajaran                : Bahasa Indonesia                                                                                                   

Kelas/Semester               : VII/1                                                                                                                       

Waktu                : 40 × 3 /Jam Pelajaran                                                                                                           

Materi Pokok/Tema  : Menulis cerita fantasi 

6) Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Mengidentifikasi informasi dalam 

Menulis Cerita Fantasi tentang sesuatu 

(objek budaya atau peristiwa 

alam/sosial di sekitar siswa) yang 

didengar dan dibaca. 

IndikatorPenunjang: 

3.1.1 MengidentifikasiUnsur 

CeritaFantasi 

 

3.1.2  Peserta didik dapat menentukan 

jenis cerita fantasi. 

 
 

7) Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

Media   : Lembar kerja (siswa), Lembar penilaian. 

Alat/Bahan : Laptop, HP Android, internet  

Sumber Belajar : Buku Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII, Kemendikbud, 

Tahun 2016 

 

8) Langkah-Langkah Pembelajaran 

KegiatanPendahuluan (10Menit) 

Mengucapkan salam, berdo’a, mengondisikan kelas ke dalam situasi belajar, dan mengabsen siswa. 

Dibuka dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dapat menggairahkan peserta didik untuk 

belajar. 

Guru bertanya-jawab tentang materi yang sudah dipelajari yang ada kaitannya dengan materi yang 

akan dipelajari. 

Mengungkapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 Kegiatan Inti ( 60Menit ) 

Kegiatan Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, 

membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberitayangan dan bahan 

bacaan terkait materi jenis cerita fantasi. 

Critical Thinking 

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanya kmungkin 

hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan factual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan 
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dengan materi Menulis cerita fantasi 

Collaboration 
Peserta didik mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling 

bertuka rinformasi mengenai Menulis cerita fantasi 

Communication 

Peserta didik, mengemukakan pendapat secara individu mengenai 

materi yang disampaikan,kemudian ditanggapi oleh pesertadidik 

yang lain. 

Creativity 

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari terkait Menulis cerita fantasi. Peserta didik kemudian diberi 

kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

KegiatanPenutup (10Menit) 

Bersama-sama menyimpulkan butir-butir pokok materi yang telah dipelajari. 

Umpan balik tentang proses pembelajaran. 

Mewajibkan Peserta didik untuk membaca buku, menyampaikan materi pokok/tema untuk pertemuan 

berikutnya. 

Salam, doa dan tutup dipimpin oleh perwakilan kelas. 

 

9)   Kesimpulan dan Penilaian 

  Kesimpulan 

1. Peserta didik dapat menentukan tema dalam menulis cerita fantasi. 

 

 

Penilaian 

5) PenilaianSikap   : Lembar Observasi 

6) PenilaianPengetahuan  :Tertulis 

7) PenilaianKeterampilan :Praktik 

 

Takalar, 17   Juli 2022 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

           

H. Marhumi Saputriyani S.pd                                           Elza Sukmawati.S                                                 

NIP : 197109041994121002                                                    NIM :105331106918 
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Lampiran 5 : Lembar Hasil Kerja Siswa 

1. Buatlah cerita fantasi sesuai dengan struktur dan langkah-langkah menulis 

cerita fantasi yang benar? 
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2. Tulislah Masing-masing Cerita pengalaman sendiri sesuai struktur 

penulisan cerita fantasi ! 
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Lampiran 6 : Daftar Nama Siswa Kelas VII.4 
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Lampiran 7 : Jadwal Mata Pelajaran Kelas VII.4 
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Lampiran 8: Pedoman Penskoran Angket Respon Peserta Didik 
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Lampiran  9: Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII.4 
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Lampiran 10 : Foto bersama dengan Siswa Kelas VII.4 dan Guru Mata Pelajaran 

Bahahasa Indonesia Kelas VII.4 
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