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Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, 
Prof. Dr. Dandan Supratman, M.Pd, II   Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 

 
Kata kunci : teknik pemetaan pikiran, teknik peniruan model, kompetensi menulis 

deskripsi.                  
 
 Pembelajaran menulis di SMA masih mengalami berbagai hambatan 
sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kompetensi menulis siswa belum 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Siswa kurang mampu menuangkan 
gagasan dalam bentuk tulisan. Pemahaman siswa tentang struktur kalimat, ejaan, 
maupun kebahasaan masih kurang. Siswa juga kurang termotivasi untuk menulis. 
Selain hambatan yang berasal dari siswa, hambatan lain dapat juga berasal dari 
guru. Kenyataan di lapangan, guru lebih mementingkan penilaian aspek kognitif 
(Pengetahuan dan Pemahaman Konsep) saja. Guru kurang menyadari bahwa 
belajar berbahasa adalah belajar berkomunikasi, sehingga pembelajaran bahasa di 
sekolah seharusnya lebih menitikberatkan bagaimana siswa dapat berkomunikasi 
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan 
maupun secara tertulis. Kurangnya kreativitas guru dalam memilih teknik maupun 
media pembelajaran menyebabkan pembelajaran menulis di sekolah menjadi 
sesuatu yang membosankan bagi siswa. 
     Pembelajaran menulis dengan teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan 
model merupakan teknik yang diduga dapat meningkatkan kompetensi menulis 
siswa. Teknik pemetaan pikiran merupakan teknik pembelajaran menulis yang 
diduga lebih efektif karena melalui pemetaan pikiran siswa dapat termotivasi dan 
dapat memudahkan siswa dalam menuangkan ide secara tertulis. Pemetaan pikiran 
dapat merangsang siswa untuk menghubungkan konsep-konsep sehingga dapat 
terorganisasi menjadi sebuah paragraf. Teknik peniruan model diduga juga dapat 
miningkatkan kompetensi siswa meskipun tidak seefektif teknik pemetaan 
pikiran. Dengan model/master yang ada, siswa dapat meniru gaya penulisan. 
     Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) apakah terdapat 
peningkatan kemampuan menulis secara signifikan dalam pembelajaran menulis 
deskripsi pada siswa SMA dengan digunakannya teknik pemetaan pikiran dan 
teknik peniruan model, (2) apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 
menulis deskripsi yang signifikan pada siswa SMA dengan digunakannya teknik 
pemetaan pikiran dan teknik peniruan model, dan (3) manakah di antara teknik 
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pemetaan pikiran dan teknik peniruan model yang lebih efektif diterapkan dalam 
pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA?  
 Tujuan penelitian ini adalah (1) membuktikan ada tidaknya peningkatan 
kemampuan menulis secara signifikan dalam pembelajaran menulis deskripsi pada 
siswa SMA dengan digunakannya teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan 
model, (2) membuktikan ada tidaknya perbedaan peningkatan kemampuan 
menulis deskripsi yang signifikan pada siswa SMA dengan digunakannya teknik 
pemetaan pikiran dan teknik peniruan model, dan (3) menentukan manakah di 
antara teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan model yang lebih efektif 
diterapkan dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Adapun populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA se-Kabupaten Kendal 
tahun Pelajaran 2007/2008. Sampel dalam penelitian ini adalah data kemampuan 
menulis deskripsi siswa kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal sebagai kelompok 
eksperimen 1 dan data kemampuan menulis deskripsi siswa kelas X-1 SMA 
Negeri 1 Cepiring sebagai kelompok eksperimen 2. Kelompok eksperimen 1 
dikenai perlakuan pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan 
pikiran dan kelompok eksperimen 2 dikenai perlakuan pembelajaran menulis 
deskripsi dengan teknik peniruan model. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik tes, yaitu tes awal dan tes akhir. Analisis dilakukan secara deskriptif 
dengan mengoreksi hasil tes oleh dua orang korektor dan hasilnya dibagi dua 
untuk menentukan nilai rata-rata. Untuk mengetahui keefektifan penggunaan 
kedua teknik pembelajaran tersebut digunakan uji t-test paired samples. 
 Temuan dalam penelitian ini adalah (1) terdapat peningkatan kemampuan 
menulis secara signifikan dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA 
dengan digunakannya teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan model. 
Adapun peningkatan kemampuan menulis deskripsi dengan teknik pemetaan 
pikiran sebesar 18,43, dan peningkatan kemampuan menulis deskripsi dengan 
teknik peniruan model sebesar 14,08, (2) ada perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran dan kemampuan 
menulis deskripsi dengan teknik peniruan model (t=1,063; p=0,291 pada pre-test, 
serta t = 2,722; p=0,008 pada post-test ), dan (3) hasil belajar pembelajaran 
menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran lebih efektif (77,78 + 11,09) 
dibandingkan dengan hasil pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 
peniruan model (72,22 + 6,69). 
 Berdasarkan temuan tersebut disarankan dalam upaya meningkatkan hasil 
belajar menulis khususnya menulis deskripsi guru dapat menggunakan dengan 
teknik pemetaan pikiran, karena telah jelas terbukti keefektifannya dapat 
meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi. 
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ABSTRACT 
 

Yuniasih. 2008. The Comparison between Effectiveness of Mind Mapping and 
Copy the Master Techniques in Writing Descriptive Lesson on SMA 
Students. Thesis. Indonesian Department. Postgraduate Program in 
Semarang State University. Conselor: I Prof. Dr. Dandan Supratman, 
M.Pd., II Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 

 
Keywords:  mind mapping technique, copy the master technique, descriptive 

writing competence. 
 

 Learning writing still faced various handicaps, so the result of learning 
writing hasn’t reached the objectives so far.  Some students did not reach the 
minimum competence criteria in writing. Some students were so poor in 
expressing their ideas in writing. The students’ understanding in sentence 
structure, spelling and other linguistic aspects was also very poor. The students 
were less motivated to write. Besides the internal handicaps encountered by the 
students, there were also handicaps from the teachers. It was the fact that the 
teachers were more concentrated on the cognitive value (recall and knowledge). 
They didn’t realize that studying language was basically to communicate, learning 
language at school should be stressed on how to use Indonesian language 
correctly and properly, both in oral and written form. The lack of creativity of 
teachers in choosing techniques and media made the students feel bored in 
attending the writing lesson at school. 
 Writing lesson using mind mapping and copy the master techniques was 
supposed to be able to increase the students writing competence. Mind mapping 
techniques was supposed to be effective; students were motivated to express their 
idea in writing. Mind mapping could correlate the concepts and organize the 
sentences into paragraph. Copy the master techniques could also increase 
students’ competence in writing though it was not as mind mapping could. The 
problems of this research were to know (1) whether there was any significant 
increase of students’ competence in writing descriptive using mind mapping and 
copy the master techniques (2) whether there was any significant different 
competence in descriptive writing lesson for at SMA students using mind 
mapping and copy the master techniques (3) which was more effective mind 
mapping or copy the master techniques in descriptive writing lesson at SMA 
students. 
 The aims of this research were (1) to prove whether or not there was 
significant increase of students’ competence in writing descriptive at SMA 
students using mind mapping and copy the master technique (2) to prove whether 
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or not there was significant different competence in writing descriptive at SMA 
students using mind mapping and copy the master techniques (3) to determine 
which was more effective mind mapping or copy the master techniques in writing 
descriptive for SMA students. 
  

This research was an experiment one. The population was the entire SMA 
students grade X in Kendal Regency the year 2007/2008. The sample was the data 
of descriptive writing competence grade X1 SMAN 2 Kendal as experiment group 
1 and data of descriptive writing competence grade X1 SMAN 1 Cepiring as 
experiment group 2. Experiment group 1 was located the descriptive writing 
lesson using mind mapping and experiment group 2 was given copy the master 
techniques. The collecting data was from the student test; pretest and post test. 
The descriptive analysis was applied to correct the test by two correctors and the 
result was divided into two to get the average grade. To know the effectiveness of 
the two techniques was proved by t-test paired. 
 The findings were (1) there was a significant improvement in descriptive 
writing lesson on SMA students using mind mapping and copy the master 
techniques. They were 18, 43 point for mind mapping techniques and 14,08 point 
in copy the master techniques. (2) There was significant differences between mind 
mapping and copy the master techniques (t = 1,063; p = 0,291 on pre-test, and t= 
2,722; p=0.008 on post-test). (3) The result of students learning on descriptive 
writing using mind mapping technique was more effective (77,78 + 11,09) than 
the result of students learning on descriptive writing using copy the master 
technique (72,22 + 6,69). 
 Based on findings above, it was suggested that in the effort to increase the 
students’ writing descriptive competence, a teacher could apply the mind mapping 
technique because it proved to be more effective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Dengan bahasa manusia dapat berpikir lebih 

baik dan runtut. Manusia dapat membangun, memelihara, dan mewariskan 

budayanya melalui bahasa. Hanya dengan bahasa perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta ilmu sosial dapat dipelajari oleh peserta didik. 

Dengan bahasa, seni, dan budaya juga dapat dinikmati. 

Sebagai alat komunikasi, bahasa memegang peran penting. Pikiran, dan 

perasaan manusia dapat diungkapkan kepada orang lain melalui bahasa. Tanpa 

bahasa segala informasi baik berupa ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, 

seni, budaya, serta informasi lain  tidak dapat terserap oleh pikiran peserta didik. 

Tanpa bahasa gagasan manusia tidak dapat disampaikan kepada orang lain, 

sehingga orang lain tidak dapat mengetahui maksud serta pikiran seseorang.  

Pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan  serta menggunakan kemampuan analitis dan integratif yang ada 

dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan pada peningkatan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 
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baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Pembelajaran bahasa perlu 

dikembangkan menjadi pembelajaran keterampilan berbahasa bukan hanya 

pembelajaran tentang tata bahasa. 

Pembelajaran bahasa Indonesia berhasil apabila siswa dapat menggunakan 

bahasa Indonesia atau berkompeten dalam berbahasa Indonesia. Hal ini sangat 

beralasan karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Untuk itu, 

pembelajaran di sekolah ditekankan pada penggunaan bahasa, bukan ilmu bahasa 

(Depdiknas 2003b:5). Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya lebih ditekankan 

kepada praktik berbahasa, yaitu mengembangkan empat keterampilan berbahasa 

yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keberhasilan pembelajaran bahasa dapat diukur dari kompetensi siswa 

dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, keempat aspek tersebut saling berkaitan dan dapat 

dilaksanakan secara terpadu (integratif). Hal ini berarti, pada saat menyampaikan 

pembelajaran aspek mendengarkan, siswa juga belajar bagaimana menuturkan 

hasil dengaran, menuliskan kembali hasil dengaran, dan membacakan simpulan 

hasil dengaran. Pada saat pelaksanaan pembelajaran aspek membaca, siswa  

belajar menuturkan hasil bacaan, menuliskan kembali hasil bacaan serta 

mendengarkan isi bacaan yang dibacakan siswa lain. Sementara pada saat 

pembelajaran aspek menulis berlangsung, siswa juga belajar membaca hasil 

tulisannya, menuturkan hasil tulisannya serta mendengarkan saat siswa lain 

mempresentasikan hasil tulisannya. Pada saat pelaksanaan pembelajaran aspek 
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berbicara, siswa belajar menulis simpulan yang dibicarakan, membaca hasil 

diskusi serta mendengarkan permasalahan yang dibicarakan. Jadi, jelaslah di sini 

keempat aspek tersebut dalam pelakasanaan pembelajaran dapat dilaksanakan 

secara integratif tidak lagi terkotak-kotak atau berdiri sendiri. Kenyataan di 

lapangan belum semua guru menyadari pentingnya pembelajaran praktik 

berbahasa yang sesuai fungsi dan peran bahasa itu sendiri. 

Dari keempat aspek berbahasa, pembelajaran aspek menulis di SMA 

merupakan aspek yang pembelajarannya belum menampakkan hasil seperti apa 

yang diharapkan. Pembelajaran menulis kurang mendapatkan perhatian 

sewajarnya. Pelly (dalam Syamsi 1999:1) menyatakan bahwa pembelajaran 

membaca dan menulis yang dulu merupakan pelajaran dan latihan pokok kini 

kurang mendapatkan perhatian baik dari siswa maupun guru. Pembelajaran 

menulis tidak ditangani sebagaimana mestinya. Guru dan siswa biasanya lebih 

memfokuskan kegiatan pembelajaran pada materi-materi teoretis yang mengarah 

pada keberhasilan siswa dalam pencapaian nilai ujian nasional. Hal ini 

mengakibatkan kompetensi menulis siswa tidak memadai. Rendahnya mutu 

kemampuan menulis siswa disebakan oleh kenyataan bahwa pembelajaran 

menulis ”dianaktirikan”.  

Pembelajaran kompetensi menulis deskripsi masih mengalami berbagai 

hambatan. Hal ini terjadi pula pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Kendal. Setelah 

dilakukan pengamatan dan penelitian terhadap hasil belajar siswa tentang menulis 

deskripsi, diketahui bahwa nilai mereka rendah dengan nilai rata-rata kelas berada 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 59. Hal ini masih 
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dikategorikan rendah karena KKM untuk kompetensi dasar menulis hasil 

observasi dalam bentuk paragraf deskripsi adalah 68. Setelah dilakukan 

wawancara dengan beberapa sumber (guru dan siswa), diketahui adanya faktor-

faktor penghambat keberhasilan pembelajaran menulis deskripsi. Faktor-faktor 

tersebut dapat berasal dari guru maupun dari siswa. Berdasarkan pengamatan 

penulis di lapangan, beberapa faktor penghambat keberhasilan pembelajaran 

menulis yang berasal dari guru seperti berikut. 

Dalam melaksanakan pembelajaran menulis, guru kurang dapat 

mengembangkan metode dan teknik pembelajaran. Dari pengamatan peneliti di 

lapangan serta hasil wawancara dengan rekan guru MGMP Bahasa Indonesia 

SMA se-Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa selama ini dalam 

melaksanakan pembelajaran menulis guru hanya berkutat pada pemberian materi 

menulis yang bersifat teoretis saja, lebih menonjolkan aspek pengetahuan dan 

pemahaman konsep (PPK) saja, sedangkan aspek praktik masih kurang 

mendapatkan perhatian bagi guru. Guru lebih mementingkan penilaian produk 

tulisan daripada penilaian proses penulisan. Guru kurang memahami bahwa 

kompetensi menulis hanya dapat dikuasai oleh siswa melalui proses menulis, 

sehingga dalam proses pembelajaran menulis siswa sangat memerlukan 

bimbingan dan latihan secara terus-menerus.  

Guru masih menerapkan pembelajaran konvensional dengan teknik 

berceramah. Guru belum berani menerapkan metode-metode inovatif karena 

merasa takut target kurikulum tidak dapat tercapai dengan alokasi waktu yang 

sudah ditentukan. Dalam pembelajaran guru langsung memberikan instruksi 



5 
 

 

menulis kepada siswa dengan menentukan tema tanpa menentukan sasaran dan 

tujuan penulisan.   

Sebagai guru hendaknya pandai dalam memilih metode dan teknik 

pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Bab IV Pasal 19 ayat 1: 

”Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

 

Dari isi pasal tersebut dapat dibuat simpulan bahwa siswa harus berperan 

aktif dalam pembelajaran. Siswa bukan lagi sebagai objek akan tetapi sebagai 

subjek dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dalam 

pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator. Peran serta siswa sangat 

menentukan keberhasilan pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Dalam pembelajaran siswa harus benar-benar 

diberdayakan. 

Brown (1994:15-32) mengidentifikasi beberapa masalah penting dalam 

proses belajar- mengajar bahasa kedua, yaitu yang berkaitan dengan siswa seperti 



6 
 

 

motivasi belajar atau kompetensi berkomunikasi, yang berkaitan dengan guru 

misalnya tingkat kompetensi mengelola pembelajaran, yang berkaitan dengan 

pembelajaran ialah masalah pendekatan yang digunakan, dan ada yang berkaitan 

dengan lingkungan para siswa, misalnya seberapa besar lingkungan memberikan 

dukungan terhadap proses belajar bahasa kedua tersebut.  

Di sisi lain setelah siswa selesai menulis, guru langsung mengoreksi dan 

menilai hasil tulisan siswa. Guru kurang memberdayakan siswa agar diberi 

kesempatan untuk merevisi dan menyunting. Siswa tidak diberi kesempatan untuk 

mengemukakan ide dan memberikan koreksi sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Kreativitas siswa terabaikan oleh guru. Pembelajaran semacam ini 

menyebabkan kompetensi menulis siswa tidak mengalami peningkatan dan 

menjadi terhambat. 

 Pendekatan yang digunakan guru umumnya berupa pendekatan 

konvensional atau pendekatan tematik. Guru biasanya mengawali pembelajaran 

menulis dengan menentukan tema, kemudian siswa mengembangkan  tema/topik 

menjadi kerangka karangan untuk kemudian dikembangkan ke bentuk karangan 

utuh. Pembelajaran dengan pendekatan semacam itu menghambat kreativitas 

siswa. Hal ini disebabkan oleh dominasi guru dalam pembelajaran sehingga siswa 

cenderung pasif. 

 Dalam pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan 

anak untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 
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diingatnya itu dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya 

ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teoretis, tetapi 

miskin aplikasi (Sanjaya 2006:1). Hal ini juga tampak pada saat guru mengadakan 

evaluasi. Guru lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dan pemahaman konsep 

saja. Jadi penilaian masih bersifat teoretis, belum mengacu pada penilaian aspek 

psikomotor maupun penilaian aspek afektif. Pemberian tugas kepada siswa hanya 

sebatas pada tugas semata tidak mendapat umpan balik, baik yang bersifat 

pemberian penghargaan bagi siswa yang berhasil maupun koreksi dan remidial 

bagi siswa yang gagal. Pembelajaran akan terasa menyenangkan apabila siswa 

yang berhasil mendapat penghargaan (dirayakan), meskipun hanya dengan tepuk 

tangan bersama. 

Selain itu, guru tidak dapat memanfaatkan media pembelajaran dengan 

baik. Media pembelajaran menulis belum dimanfaatkan guru secara maksimal. 

Dalam proses pembelajaran menulis guru masih jarang menggunakan contoh-

contoh berupa  teks yang dapat dijadikan model, ataupun media berupa gambar, 

peta konsep, serta media lain yang sesuai. Pada umumnya guru merasa kesulitan 

dalam memanfaatkan media karena keterbatasan pengetahuan maupun sarana 

prasarana di sekolah. Guru kurang menyadari bahwa media pembelajaran adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya 

tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada 

khususnya (Arsyad 2006:3-4). Dengan memanfaatkan media, pembelajaran  lebih 

efektif. Siswa lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Media yang tepat 
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juga dapat membantu dan memudahkan bagi guru dalam menyampaikan pelajaran 

kepada siswa. 

Oleh karena itu para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat 

yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-

alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-

kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun 

sederhana dan bersahaja tetap merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan 

pengajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, kreativitas guru untuk menciptakan 

media sangat diharapkan. 

Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga 

dituntut dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang 

akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu, guru harus 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran 

(Hamalik 1994:6). Pemilihan media yang tepat, sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, materi serta minat siswa merupakan salah satu faktor penting untuk 

mewujudkan tujuan keberhasilan pembelajaran. 

Hambatan lain yang dijumpai dalam pembelajaran menulis adalah 

hambatan yang berasal dari siswa. Siswa kurang menyenangi pelajaran menulis. 

Siswa beranggapan bahwa kegiatan menulis merupakan materi pembelajaran yang 

kurang menarik bahkan beberapa siswa enggan mengerjakan tugas menulis karena 

merasa bosan. Penyebab hal tersebut adalah faktor psikologis dan faktor teknis. 

Secara psikologis siswa merasakan adanya kejenuhan terhadap penyajian materi 

menulis yang disampaikan guru, sedangkan faktor teknis timbul karena siswa 
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merasa tidak memiliki kecakapan teknis dalam menulis. Siswa tidak memahami 

kriteria menulis yang baik, kurang menguasai penggunaan ejaan yang benar, tidak 

mampu menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam paragraf, serta tidak dapat  

menghubungkan paragraf yang satu dengan lainnya secara koheren.  

Selain hambatan tersebut masih ada hambatan lain yaitu siswa kurang 

dapat membedakan jenis karangan. Setiap kali diberi tugas untuk menulis 

sebagian besar tulisan siswa bersifat naratif. Permasalahan kompleks semacam 

itulah yang menimbulkan rasa keengganan siswa dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. Kalau pun siswa mau menulis atau mengerjakan tugas, itu 

dilakukan siswa hanya karena merasa takut kepada guru atau takut tidak 

memperoleh nilai. Hal ini terbukti pada saat guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk menulis. Siswa selalu mengeluh karena kurang dapat menemukan gagasan 

untuk dituangkan ke dalam tulisan. Terlebih apabila guru memberikan tawaran 

kepada siswa untuk berpartisipasi dalam suatu lomba menulis, siswa baru bersedia 

untuk berpartisipasi setelah ditunjuk oleh guru, bukan atas inisiatif siswa. 

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya dalam pembelajaran menulis 

adalah siswa tidak serius dalam mengerjakan tes menulis karena dalam ujian 

nasional tidak ada ujian menulis berbentuk karangan. Butir-butir soal yang ada 

dalam naskah ujian nasional berbentuk pilihan ganda yang tidak dapat digunakan 

untuk mengukur kompetensi menulis siswa. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

serius dalam mengerjakan ujian dan siswa mempunyai peluang untuk 

berspekulasi. 
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Pembelajaran menulis di SMA seperti itu tentu saja tidak sejalan dengan 

tuntutan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang lebih menekankan  

kompetensi siswa, disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menekankan terkuasainya setiap 

kompetensi dasar yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam standar isi, dan 

telah disesuaikan pula dengan situasi, kondisi serta visi dan misi setiap satuan 

pendidikan. 

 Untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti 

memandang bahwa guru perlu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dengan 

inovasi pembelajaran, pembelajaran menulis dapat terlaksana secara efektif dan 

berkualitas sehingga kompetensi menulis siswa diharapkan dapat meningkat. 

Tentu saja inovasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

  Pembelajaran yang efektif dan berkualitas dapat tercapai apabila ditunjang 

dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang matang, penggunaan media 

yang cermat, pengembangan metode yang bervariasi, penentuan strategi yang 

menyenangkan, sajian materi yang utuh dan terpadu, bentuk evaluasi yang 

konsisten, berkelanjutan serta komprehensif sehingga dapat mengukur kompetensi 

siswa baik berupa aspek pengetahuan dan pemahaman konsep, aspek sikap, 

maupun aspek praktik. Pembelajaran semacam itulah yang dapat berhasil dengan 

baik dan bermutu. 

 Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Kendal umumnya merupakan siswa yang 

aktif dan senang menerima teknik pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan 

tidak membosankan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi 
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permasalahan dalam pembelajaran menulis pada siswa tersebut peneliti 

menerapkan teknik pembelajaran yaitu teknik pemetaan pikiran. Untuk 

mengetahui keefektifan teknik pemetaan pikiran tersebut, peneliti 

membandingkannya dengan teknik yang lain yaitu teknik peniruan model. Dalam 

penelitian ini, kedua teknik tersebut diterapkan dalam pembelajaran menulis 

deskripsi pada siswa Kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal (sebagai kelas eksperimen 

1), dan kelas X-1 SMA Negeri 1 Cepiring (sebagai kelas Eksperimen 2) untuk 

kemudian hasilnya dibandingkan dan ditentukan teknik mana yang lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

 Menurut peneliti, kedua penggunaan teknik pembelajaran itu layak 

dibandingkan keefektifannya karena kedua teknik tersebut berdasar pada landasan 

teori yang berbeda. Teknik pemetaan pikiran bedasar pada teori belajar kognitif, 

sedangkan teknik peniruan model berdasar pada landasan teori belajar 

konstruktivistik. 

Pemetaan pikiran hakikatnya adalah pemetaan informasi yang disimpan 

dalam pikiran. Pemetaan pikiran (atau disebut juga peta pikiran) merupakan 

pendekatan keseluruhan otak yang membuat siswa mampu membuat catatan yang 

menyeluruh dalam satu halaman. Dengan menggunakan citra visual dan perangkat 

grafis lainnya, peta pikiran memberikan kesan yang lebih dalam. Teknik 

pencatatan ini dikembangkan pada 1970-an oleh Tony Buzan dan didasarkan pada 

riset tentang bagaimana cara kerja otak yang sebenarnya. Otak seringkali 

mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan 

perasaan. Peta pikiran ini dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu 
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ingatan dengan mudah (DePorter 2002b:152). Peta pikiran mampu merangsang 

dan menumbuhkan kreativitas siswa dalam membuat catatan. Hal ini juga dapat 

digunakan dalam menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Peta pikiran yang 

terorganisasi dengan baik berpengaruh baik pula jika dituangkan dalam bentuk 

tulisan. 

 Ada beberapa prinsip kognitif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. 

Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan Hartley (dalam Malik 2004:3) 

seperti dalam kutipan berikut. 

”Prinsip-prinsip kognitif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah 

(1) pelajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila 

pelajaran disusun berdasarkan pola tertentu, (2) penyusunan bahan 

pelajaran dari sederhana ke yang rumit, (3) pelajaran dengan memahami 

lebih baik dari pada menghafal tanpa pemahaman, dan (4) tugas guru 

adalah menunjukkan hubungan apa yang telah diketahui sebelumnya, serta 

(5) adanya perbedaan individu yang harus diperhatikan sebagai faktor 

yang mempengaruhi proses pembelajaran”. 

 

Kutipan tersebut mengandung maksud bahwa prinsip-prinsip kognitif 

dapat diterapkan dalam pembelajaran karena dapat membantu siswa untuk lebih 

mampu mengingat dan memahami materi pelajaran jika disusun dengan pola 

tertentu. Dengan menerapkan prinsip kognitif, penyajian materi pelajaran dapat 

dilakukan dari hal yang sederhana ke yang rumit. Prinsip kognitif tersebut juga 

bermakna lebih mengutamakan aspek pemahaman dari pada sekadar aspek 
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hafalan serta  lebih memperhatikan perbedaan kemampuan siswa secara 

individual. 

 Sejalan dengan teori kognitif, pada pembelajaran menulis dengan teknik 

pemetaan pikiran diterapkan pendekatan kuantum. Quantum teaching (pendekatan 

kuantum) adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di 

sekitar momen belajar. Interaksi ini mencakupi unsur-unsur untuk belajar efektif 

yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini mengubah 

kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi 

mereka sendiri dan bagi orang lain (DePorter, 2002a:5). Dalam pendekatan 

kuantum diterapkan strategi rancangan belajar dengan kerangka TANDUR dalam 

setiap pembelajaran. Adapun TANDUR dapat bermakna seperti berikut. 

T------ Tumbuhkan 

Tumbuhkan minat dengan memuaskan ”Apakah Manfaatnya BAgiKu” 

(AMBAK), dan memanfaatkan kehidupan pelajar. 

A------ Alami 

Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua 

pelajar. 

N------ Namai 

Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, sebuah masukan  

D-----   Demonstrasikan 

Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk ”menunjukkan bahwa mereka 

tahu”. 

U------ Ulangi 
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Tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan ”Aku tahu 

bahwa memang aku tahu” 

R-----   Rayakan 

Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan  

ilmu pengetahuan. 

Pendekatan kuantum dengan kerangka TANDUR tersebut harus tampak 

dalam RPP/Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, jika diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian, tahap demi tahap dalam proses pembelajaran 

dapat dilaksanakan secara runtut.  

Peniruan model menurut Marahimin (2005:21) adalah teknik yang 

menuntut dilakukannya latihan-latihan sesuai dengan master yang diberikan. 

Calon penulis (dalam hal ini siswa) membaca model terlebih dahulu secara 

berulang-ulang lalu menganalisis isi dan kemudian membuat kerangkanya. 

Selanjutnya siswa mulai menulis dengan meniru model. Tentu saja tidak sama 

persis, tetapi yang ditiru adalah kerangka, ide, cara ataupun tekniknya. 

 Menurut penganut teori konstruktivistik siswa seharusnya dipandang 

sebagai individu yang memiliki potensi yang unik untuk berkembang, bukan 

sebagai tong kosong yang hanya menunggu untuk diisi oleh guru. Teori 

konstruktivistik sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kecakapan pribadi 

sosial siswa dalam mengembangkan potensi kreativitas melalui bahasa tulisan. 

Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan, bahwa siswa diberi 

kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, 
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sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih 

tinggi (Nurjanah  2005:2). 

 Sejalan dengan teori konstruktivistik tersebut, dalam pembelajaran 

menulis dapat pula diterapkan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual 

adalah pendekatan yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan 

atau masalah yang disimulasikan. Dalam pendekatan ini siswa menggunakan 

kemampuan berfikir kritis, terlibat penuh dalam mengupayakan terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif, ikut bertanggung jawab atas terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif, dan membawa skemata masing-masing ke dalam 

proses pembelajaran. Hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran berlangsung secara alamiah, bukan sekadar transfer pengetahuan 

dari guru kepada siswa, namun  proses pembelajaran lebih dipentingkan dari pada 

hasil (http://www.pakguruonline.pendidikan net.html).   

Jika dicermati, kedua teknik pembelajaran tersebut meskipun berlandaskan 

pada dasar teori yang berbeda, keduanya mempunyai persamaan. Persamaan 

tersebut tampak pada peran guru dalam proses pembelajaran. Baik penganut teori 

kognitif maupun penganut teori konstruktivistik menganggap bahwa guru sebagai 

fasilitator, guru lebih mengutamakan kreativitas siswa sebagai subjek belajar 

bukan sebagai objek belajar. Guru sebagai pembimbing siswa dalam proses 

pembelajaran, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Selain perbedaan 

tersebut, baik teori kognitif maupun teori konstruktivistik keduanya lebih 

mementingkan proses pembelajaran dari pada produk. Oleh sebab itu, penelitian 

tentang perbandingan antara keefektifan penggunaan teknik pemetaan pikiran dan 
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peniruan model dalam pembelajaran perlu dilakukan. Hal ini untuk mengetahui, 

manakah diantara kedua teknik tersebut yang lebih efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis deskripsi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Ada berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan 

pembelajaran menulis di SMA. Permasalahan tersebut adalah minat dan motivasi 

siswa, pendekatan, strategi, metode, teknik serta materi pembelajaran. Semua 

permasalahan itu menuntut kreativitas guru. Kompetensi profesional guru sangat 

diperlukan dalam mengatasi permasalahan- permasalahan tersebut. 

 Salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian adalah faktor 

motivasi. Apakah guru dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dan 

memberikan  dorongan/rangsangan yang dapat menimbulkan ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran menulis? Guru harus dapat menumbuhkan minat dan 

membuat siswa menjadi senang menulis dan dapat meningkatkan kompetensi 

menulisnya untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sebagai life skills.  

 Di samping permasalahan motivasi, juga terdapat permasalahan lain yaitu 

kebijakan guru dalam menentukan metode. Pemilihan metode yang tepat, dan 

bervariasi dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran 

yang inovatif, tidak bersifat teoretis serta penilaian yang komprehensif lebih 

memberi kebermanfaatan bagi siswa. Jadi pembelajaran menulis harus 

menekankan kepada praktik menulis bukan pada konsep-konsep menulis. Siswa 

tidak hanya dijejali dengan teori-teori yang membosankan dan bersifat abstrak 
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namun perlu adanya implementasi secara praktis dalam kehidupan siswa. Jadi 

dalam pembelajaran menulis, siswa langsung diajak praktik menulis. Hal ini 

sejalan dengan fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. 

Apakah guru sudah menggunakan teknik pembelajaran yang inovatif 

untuk lebih memotivasi dan mempermudah praktik menulis? Untuk menjawab 

pertanyaan ini perlu diterapkan pembelajaran menulis dengan teknik pemetaan 

pikiran. Pemetaan pikiran adalah alat pikir organisasional yang sangat hebat. 

Pemetaan pikiran adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam 

otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Pemetaan pikiran adalah cara 

mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran (Buzan 

2006:4). Pemetaan pikiran merupakan salah satu teknik pembelajaran yang perlu 

dilaksanakan karena dengan teknik ini siswa dapat menentukan kebebasan untuk 

menulis apa saja yang ada dalam pikirannya. Permasalahannya, apakah pemetaan 

pikiran dapat meningkatkan kompetensi menulis deskripsi siswa SMA? 

Bagaimanakah aplikasi teknik pemetaan pikiran dalam pembelajaran menulis 

deskripsi? Semua itu terjawab dalam penelitian ini. 

Selain teknik pemetaan pikiran, teknik lain yang perlu digunakan dalam 

meningkatkan kompetensi menulis siswa adalah peniruan  model. Teknik 

peniruan  model adalah teknik yang menuntut dilakukannya latihan-latihan sesuai 

master yang diberikan (Marahimin 2005: 20). Model-model itu harus dibaca 

terlebih dahulu, dilihat isi dan bentuknya, dianalisis serta dibuatkan kerangkanya. 

Yang dimaksud dengan meniru model di sini bukan berarti menjiplak (menjadi 

plagiator), akan tetapi yang ditiru adalah kerangkanya, atau idenya, atau bahkan 
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cara maupun tekniknya. Latihan-latihan inilah yang merupakan inti dari segala 

macam dan bentuk pelajaran menulis.  

Upaya apakah yang dilakukan guru agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung meriah dan menyenangkan? Untuk melakukan pembelajaran agar 

berlangsung secara meriah dan menyenangkan, guru perlu menerapkan 

pembelajaran dengan pendekatan kuantum. Pembelajaran dengan kuantum 

(quantum teaching) adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala 

nuansanya. Quantum teaching juga menyertakan segala kaitan, interaksi, dan 

perbedaan yang memaksimalkan momen belajar (DePorter 2002a:3). 

Pembelajaran dengan pendekatan kuantum melibatkan semua aktivitas siswa. 

Siswa benar-benar menjadi subjek belajar. Guru harus memahami segala apa yang 

dibutuhkan siswa berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan asas 

utama kuantum yaitu Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita dan Antarkan Dunia 

Kita ke Dunia Mereka. Dengan kuantum, pembelajaran dapat berlangsung penuh 

kemeriahan. Jadi dalam hal ini lebih mementingkan proses belajar yang mampu 

melibatkan keaktifan siswa sehingga siswa merasa senang. Dalam penelitian ini 

pendekatan kuantum digunakan pada proses pembelajaran menulis deskripsi 

dengan tujuan agar pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan. 

Bagaimana guru dapat mengemas materi pelajaran agar menjadi lebih 

bermakna bagi kehidupan siswa? Permasalahan ini juga merupakan hal yang patut 

diangkat dan diperhitungkan karena bagaimanapun juga sebuah pembelajaran 

dapat dikatakan berhasil apabila apa yang diperoleh dalam proses pembelajaran 

tersebut dapat lebih memberikan makna bagi kehidupan peserta didik. Untuk itu 
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penyajian pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA perlu disajikan 

dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning). CTL dapat 

menjadikan kegiatan belajar mengajar lebih mengasyikkan dan lebih bermakna. 

Dengan CTL pembelajaran dikaitkan dengan lingkungan nyata yang ada di sekitar 

siswa sehingga proses pembelajaran lebih efektif.   

Masalah lain yang diteliti dalam penelitian ini adalah menulis paragraf 

deskripsi. Tulisan berjenis deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran 

dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana atau keadaan. Seorang penulis 

deskripsi mengharapkan pembacanya, melalui tulisannya dapat melihat apa yang 

dilihatnya, dapat mendengar apa yang didengarnya, mencium bau yang 

diciumnya, mencicipi apa yang dimakannya, merasakan apa yang dirasakannya, 

serta sampai kepada kesimpulan yang sama dengannya (Marahimin 2005:45). Jadi 

deskripsi merupakan hasil dari observasi melalui pancaindera yang disampaikan 

dengan kata-kata. Penggunaan pancaindera secara maksimal lebih mempermudah 

penulis untuk menuangkan tulisan dalam bentuk deskripsi. 

Permasalahan yang berkenaan dengan pembelajaran menulis deskripsi di 

SMA dapat diatasi dengan menerapkan teknik pembelajaran yang inovatif. Dalam 

penelitian ini dua teknik pembelajaran (pemetaan pikiran dan peniruan model) 

diaplikasikan pada pembelajaran menulis deskripsi dan hasilnya dibandingkan 

untuk ditentukan manakah diantara dua teknik tersebut yang lebih efektif. 
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1.3 Cakupan Masalah 

 Semua permasalahan yang telah dipaparkan, tidak secara keseluruhan 

diteliti dalam penelitian ini. Masalah yang diteliti terbatas pada bagaimana 

penggunaan dua teknik pembelajaran menulis, yaitu teknik pemetaan pikiran dan 

teknik peniruan model dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas X 

SMA. Selain itu, dalam penelitian ini juga diteliti apakah terdapat peningkatan 

prestasi belajar siswa (dalam hal ini kemampuan menulis deskripsi siswa) setelah 

mengikuti pembelajaran menulis dengan teknik pemetaan pikiran dan peniruan 

model? Hasil penggunaan kedua teknik tersebut dibandingkan, untuk ditentukan 

teknik manakah yang lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menulis 

deskripsi khususnya pada siswa kelas X SMA. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Bertolak dari latar belakang, identifikasi masalah, serta cakupan masalah 

seperti yang telah dipaparkan, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

(1) Apakah terdapat peningkatan kemampuan menulis secara signifikan dalam 

pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA dengan digunakannya teknik 

pemetaan pikiran dan teknik peniruan model? 

(2) Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan menulis secara 

signifikan dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA dengan 

digunakannya teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan model? 
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(3) Manakah di antara teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan model yang 

lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa 

SMA?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah dan cakupannya, tujuan penelitian ini adalah: 

(1) membuktikan ada tidaknya peningkatan kemampuan menulis secara signifikan 

dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA dengan digunakannya 

teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan model; 

 

(2) membuktikan ada tidaknya perbedaan peningkatan kemampuan menulis yang 

signifikan dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA dengan 

digunakannya teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan model; 

(3) menentukan manakah di antara teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan 

model yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis deskripsi 

pada siswa SMA. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Apabila hipotesis penelitian ini terbukti, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran 

menulis di SMA. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut. 

(1) Manfaat Teoretis 
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Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

tentang wawasan pengetahuan kependidikan khususnya tentang teknik-teknik 

pembelajaran menulis deskripsi. 

(2)  Manfaat Praktis 

      Secara praktis, temuan-temuan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. 

(a) Bagi siswa, temuan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan menulis    

deskripsi 

(b) Bagi guru, temuan penelitian ini dapat dijadikan strategi alternatif untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran dengan teknik yang lebih efektif, serta 

mengevaluasi pembelajaran agar memperoleh hasil yang lebih bermutu sesuai 

dengan  tujuan pembelajaran. 

(c) Bagi pengambil kebijakan, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

penentuan strategi, pendekatan, maupun teknik pembelajaran menulis di SMA. 

(d) Bagi para peneliti, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk acuan penelitian lebih lanjut tentang teknik pembelajaran pemetaan 

pikiran dan peniruan model dalam pembelajaran menulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 
KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang berkenaan dengan menulis, teknik pemetaan pikiran, 

teknik peniruan model serta pembelajaran menulis deskripsi telah banyak 

dilakukan. Beberapa peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian yang 

berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah Subyantoro (2001), Thahar 

(2002), Sukada (2005), Riyadhi (2005), Wasimin (2005), Ridwan (2001), 

Salimuddin (2004), Haryadi (2004), Khusnin (2004), Suyatinah (2002), Mafrukhi 

(2005), Haryani (2000), Kadir (2002), Kurniawati (2002), dan Siswandi (2006).   

Subyantoro (2001) telah meneliti peningkatan kemampuan menulis 

dengan menggunakan pemaduan pendekatan konteks, proses, dan pola pada 

mahasiswa penyetaraan S1. Subyantoro (2001) dalam penelitiannya menemukan  

bahwa pembelajaran yang didasarkan pada pemaduan konteks, proses, dan pola 

dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi mahasiswa penyetaraan 

S1. Temuan lain dalam penelitian tersebut bahwa pembelajaran yang didasarkan 

pada pemaduan konteks, proses, dan pola cenderung menghasilkan respon yang 

sangat baik pada mahasiswa. Mereka lebih merasa dekat dengan topik yang akan 

ditulis, mahasiswa merasa memiliki peran yang lebih pada saat perkuliahan baik 

yang berkenaan dengan penentuan tujuan, sasaran, maupun topik tulisan. Selain 

itu mahasiswa juga dapat belajar lebih konkrit dari pola-pola tulisan yang 
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disajikan dosen. Menurut Subyantoro (2001) pemaduan pendekatan konteks, 

proses, dan pola ini menjadi pendekatan pembelajaran menulis yang efektif 

apabila berada dalam suasana perkuliahan yang humanis. Temuan dalam 

penelitian ini dapat memberi informasi yang sangat berarti (khususnya bagi para 

dosen/para guru bahasa Indonesia) sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

menulis. 

Hasil penelitian yang dilakukan Subyantoro (2001) ini memberikan 

informasi bagaimana meningkatkan kemampuan menulis dengan menggunakan 

pemaduan pendekatan konteks, proses, dan pola. Relevansinya dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis, akan tetapi pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

Subyantoro (2001) berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian juga berbeda. Subjek penelitian 

Subyantoro (2001) adalah mahasiswa yang usianya sudah dewasa sehingga baik 

kompetensi menulis maupun pola berpikirnya sudah memadai, sedangkan subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA yang masih mempunyai 

kompetensi menulis dan pola pikir yang belum terarah.  

Selain itu, Thahar (2002) juga telah meneliti upaya meningkatkan 

keterampilan  menulis artikel populer melalui model bongkar pasang. Penelitian 

yang berupa studi kasus terhadap peserta penataran menulis kreatif untuk guru-

guru SLTP se-Sumatera Barat ini membuktikan bahwa dengan menggunakan 

model bongkar pasang dapat ditingkatkan partisipasi dan kemajuan hasil yang 
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signifikan bagi peserta pelatihan yang dilaksanakan selama seminggu. Tentu saja 

temuan ini sangat bermanfaat bagi guru/dosen/instruktur/fasilitator bahasa 

Indonesia untuk mengembangkan model-model pembelajaran menulis secara 

praktis. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan Thahar (2002) ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan model atau teknik pembelajaran menulis. 

Namun penelitian yang dilakukan Thahar lebih menekankan pada model 

pembelajaran menulis bagi orang yang sudah dewasa (peserta pelatihan), 

sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah teknik pembelajaran 

menulis bagi siswa SMA. 

Penelitian tentang menulis juga telah dilakukan oleh Sukada (2005). 

Adapun yang diteliti oleh Sukada (2005) adalah peningkatan kemampuan menulis 

teks berita dengan strategi ATDRAP siswa kelas II SMP Negeri 4 Kendari. Yang 

dimaksud strategi ATDRAP dalam penelitian Sukada ini adalah merupakan 

akronim yang menggambarkan proses menulis teks berita yang terdiri atas: A 

(Amati) yaitu mengamati dan memilih peristiwa untuk dijadikan topik berita, T 

(Tanyakan) membuat pertanyaan untuk mendapatkan tentang rincian topik, D 

(Datakan) mendapatkan hasil wawancara, RA (Drafkan) membuat draf teks 

berita, dan P (Publikasikan) mempublikasikan teks berita. Hasil penelitian ini 

memberikan informasi bahwa strategi ATDRAP terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan menulis teks berita siswa kelas II SMP Negeri 4 Kendari. Temuan 

dalam penelitian ini merupakan sumbangan besar bagi para guru bahasa Indonesia 

karena dapat dijadikan masukan dalam pengembangan strategi pembelajaran 
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menulis. Dalam penelitian Sukada (2005) lebih menekankan pada  strategi 

pembelajaran sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

membandingkan dua teknik pembelajaran untuk kemudian ditentukan mana yang 

lebih efektif. 

Pembelajaran menulis juga telah diteliti oleh Riyadhi (2005). Dalam  

penelitian berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Surat Pribadi 

dengan Pendekatan Proses pada Siswa Kelas V SD Negeri Sumbersari III Kota 

Malang ini ditemukan simpulan bahwa pembelajaran menulis dengan pendekatan 

proses dapat meningkatkan kemampuan menulis surat pribadi pada siswa kelas V 

SD Negeri Sumbersari III Kota Malang. Temuan penelitian ini memberikan 

sumbangan informasi tentang pengembangan strategi pembelajaran menulis 

khususnya menulis surat pribadi. Penelitian Riyadhi (2005) ini meneliti tentang 

peningkatan kemampuan menulis dengan pendekatan/teknik pembelajaran proses, 

sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantum. 

Penelitian lain yang berkenaan dengan permasalahan pembelajaran 

menulis juga telah dilakukan Wasimin (2005). Dalam penelitian tindakan kelas 

tentang  optimalisasi pembelajaran teks deskripsi bahasa Inggris siklus lisan 

melalui penggunaan media furnitur miniatur ditemukan adanya peningkatan 

keaktifan siswa dalam mendeskripsikan benda setelah digunakannya media 

furnitur miniatur dalam pembelajaran teks deskripsi. Hal ini sangat membantu 

para guru untuk menambah wawasannya tentang penggunaan media dalam 

pembelajaran bahasa. Adapun perbedaan penelitian Wasimin (2005) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian Wasimin (2005) lebih 
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menekankan pada pemanfaatan media pembelajaran yang diterapkan dalam 

mendeskripsikan sebuah benda, sedang dalam penelitian ini penekanannya pada 

penggunaan teknik pembelajaran pemetaan pikiran dan peniruan model dalam 

pembelajaran menulis deskripsi tempat. 

Ridwan (2001) meneliti pengembangan kecerdasan emosional untuk 

meningkatkan kemampuan menulis wacana deskripsi siswa kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Terpadu Yaummi Fatimah Pati. Temuan dalam penelitian yang telah 

dilakukan adalah kemampuan menulis wacana deskripsi siswa kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Terpadu Yaummi Fatimah Pati dapat meningkat setelah dikembangkan 

kecerdasan emosionalnya. Hal ini dapat menambah wawasan bagi guru bahasa 

Indonesia tentang adanya kecerdasan emosional yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran menulis wacana deskripsi. Permasalahan yang diteliti oleh Ridwan 

(2001), yaitu tentang  penggunaan teknik pembelajaran dengan pengembangan 

kecerdasan emosional untuk meningkatkan menulis deskripsi.  

Hubungan antara kemampuan membaca pemahaman dan menulis 

karangan deskripsi telah diteliti oleh Salimuddin (2004). Salimuddin telah 

melakukan penelitian tentang hubungan kemampuan membaca pemahaman dan 

menulis karangan berdasarkan gambar berseri dengan kemampuan menyelesaikan 

matematika. Dalam tesisnya ditemukan adanya hubungan signifikan antara 

kemampuan membaca dan menulis terhadap kemampuan matematika. Dengan 

adanya hubungan signifikan antara kemampuan membaca dan menulis dengan 

kemampuan matematika tentunya mengilhami guru dalam pembelajaran bahasa 
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Indonesia untuk dapat lebih memfokuskan pada kemampuan membaca dan 

menulis.  

Haryadi (2004) meneliti pendekatan pembelajaran dan sikap bahasa siswa 

terhadap keterampilan menulis laporan. Dalam penelitian ini Haryadi 

membandingkan keefektifan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran 

menulis dengan pendekatan struktural. Kedua pendekatan itu dikaitkan dengan 

sikap bahasa siswa yang berbeda, yaitu sedang dan rendah. Temuan dalam 

penelitian ini memberikan informasi bahwa secara keseluruhan keterampilan 

menulis siswa yang diajar dengan pendekatan komunikatif secara signifikan lebih 

tiggi daripada siswa yang diajar dengan pendekatan struktural. Hal ini berlaku 

baik pada siswa dengan sikap tinggi maupun rendah. Temuan pada penelitian ini 

dapat menambah pemahaman guru tentang perbandingan dua pendekatan yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran menulis. Penelitian Haryadi (2004) 

mempunyai relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan. Akan tetapi ada 

perbedaannya. Adapun perbedaannya yaitu, Haryadi (2004) meneliti 

perbandingan antara  penggunaan pendekatan komunikatif dan pendekatan 

struktural, sedangkan peneliti meneliti perbandingan antara keefektifan 

penggunaaan teknik pemetaan pikiran dan peniruan model dengan pendekatan 

kuantum. 

Penelitian tentang menulis juga telah diteliti oleh Khusnin (2004). Dalam 

penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis melalui 

Pembelajaran Contextual Teaching Learning di Kelas X SMA Negeri 1 Cepiring 

yang telah dilakukan Khusnin (2004) tersebut ditemukan adanya peningkatan 
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keterampilan menulis pada siswa setelah mendapat pembelajaran dengan 

contextual teaching learning. Penelitian ini memberikan sumbangan kepada guru 

bahasa Indonesia untuk menggunakan pendekatan contextual teaching learning 

dalam pembelajaran menulis.  

Penelitian Khusnin (2004) mempunyai relevansi dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis deskripsi. Akan tetapi ada perbedaannya yaitu, Khusnin 

(2004) meneliti penggunaan pendekatan contextual teaching learning/CTL sedang 

peneliti menggunakan pendekatan kuantum dalam penelitian ini. 

Suyatinah (2002) juga melakukan penelitian tentang menulis. Dalam 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keefektifan Pembelajaran Menulis di 

Kelas II SD Negeri Ngaglik Sardonoharjo dengan Menggunakan Pendekatan 

Proses dan Media Gambar ini ditemukan beberapa hal, ialah pendekatan proses 

dan media gambar berhasil meningkatkan keterampilan menulis siswa. Aktivitas 

siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Ngaglik Sardonoharjo meningkat sesudah 

dilakukan pembelajaran menulis dengan pendekatan proses dan media gambar. 

Ada perbedaan antara peneltian yang telah dilakukan Suyatinah (2002) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, Suyatinah (2002) meneliti penggunaan 

pendekatan proses dan media gambar sedang peneliti menggunakan pendekatan 

kuantum  dan media berupa master/contoh dan gambar pemetaan pikiran. 

Penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan pembelajaran menulis. 

Adapun penelitian yang berhubungan dengan teknik pemetaan pikiran salah 

satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Mafrukhi pada tahun 2005 
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dalam bentuk tesis. Mafrukhi (2005) dalam tesisnya telah meneliti penggunaan 

teknik pemetaan kognitif dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan 

kompetensi menulis ekspositori pada siswa SMA. Hasil penelitiannya 

memberikan informasi bahwa kompetensi menulis ekspositori siswa SMA 

menjadi lebih baik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan teknik 

pemetaan kognitif dengan pendekatan kontekstual dibandingkan dengan 

kompetensi menulis siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

teknik konvensional. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa 

keefektifan pembelajaran menulis ekspositori dengan teknik pemetaan kognitif 

mencakupi semua aspek, yaitu kesesuaian topik dengan isi, hubungan 

antarkalimat, hubungan antarparagraf, penggunaan kalimat, penggunaan diksi, dan 

penggunaan EYD. Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang keefektifan penggunaan teknik pemetaan kognitif dalam pembelajaran 

menulis ekspositori di SMA. Hal ini sangat bermanfaat sebagai masukan bagi para 

guru bahasa Indonesia dalam pelaksanaan pembelajaran terutama aspek menulis.  

Adapun perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Mafrukhi (2005) 

dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian Mafrukhi (2005) yang 

dibandingkan adalah  keefektifan antara teknik pembelajaran inovatif dan teknik 

pembelajaran konvensional, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti  

yang dibandingkan adalah keefektifan penggunaan antara dua teknik 

pembelajaran yang sama-sama inovatif, yaitu teknik pemetaan pikiran dan 

peniruan model. 
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 Sementara itu, Haryani (2000) juga telah mengadakan penelitian tentang 

penggunaan peta konsep sebagai media pembelajaran dalam pencapaian belajar 

bermakna (meaningfull learning) oleh guru bidang studi IPS di SMU Negeri 2 

Kodya Samarinda. Temuan dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman guru 

tentang pembuatan peta konsep serta belajar bermakna dan penggunaan peta 

konsep sebagai media pembelajaran dalam pencapaian belajar bermakna 

meningkat pada setiap siklus. Temuan dalam penelitian ini dapat 

direkomendasikan bagi guru agar secara kontinyu dapat menggunakan peta 

konsep sebagai media pembelajaran sehingga tercapai belajar bermakna 

(meaningfull learning) pada siswa. Hal yang dibahas dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Haryani (2000) dengan apa yang diteliti oleh peneliti sangat 

berbeda. Dalam penelitiannya, Haryani (2000) hanya menekankan pada 

penggunaan satu teknik pembelajaran saja, yaitu peta konsep. Haryani (2000) 

tidak membandingkan penggunaan teknik pembelajaran tersebut dengan 

penggunaan teknik pembelajaran lain  yang sama-sama inovatif. 

Kadir (2002) meneliti keefektifan strategi peta konsep dalam pembelajaran 

Sains dan Matematika. Penelitian ini merupakan meta analisis penelitian 

eksperimen psikologi dan pendidikan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

secara keseluruhan pengaruh strategi peta konsep tergolong tinggi. Hasil 

penelitian ini setidaknya dapat dijadikan acuan bagi guru untuk digunakan dalam 

membantu siswa meningkatkan kemampuan memperdalam konsep. Meskipun 

sama-sama meneliti peta konsep, namun penelitian Kadir (2002) sangat berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun perbedaannya adalah Kadir 
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menerapkan peta konsep pada pembelajaran Sains dan Matematika dan strategi 

peta konsep ini tidak dibandingkan dengan strategi lainnya, sedangkan peneliti 

menerapkannya pada pembelajaran menulis untuk kemudian dibandingkan dengan 

teknik pembelajaran lain yaitu peniruan model. 

Penelitian yang berhubungan dengan teknik peniruan model pernah 

dilakukan oleh Kurniawati (2004). Dalam penelitian tindakan kelas ini Kurniawati 

(2004) meneliti peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi dengan 

teknik peniruan model. Dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa kemampuan 

menulis karangan deskripsi para siswa kelas II 5 SMA Negeri 2 Ungaran dapat 

meningkat setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik peniruan model. Selain 

itu dalam penelitian ini juga ditemukan perubahan perilaku siswa yang 

ditunjukkan dengan hasil pengamatan bahwa siswa menjadi antusias, tidak merasa 

terbebani bila mendapat tugas menulis karangan deskripsi dengan teknik meniru 

model. Dari penelitian ini guru mendapat wawasan tentang pengembangan teknik 

pembelajaran menulis deskripsi. Meskipun ada relevansi antara penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawati (2004) dengan apa yang diteliti oleh peneliti, namun 

sesungguhnya ada perbedaannya. Perbedaan tersebut adalah dalam penelitian 

Kurniawati (2004) tidak membandingkan dua  teknik pembelajaran yang sama-

sama inovatif, seperti apa yang peneliti lakukan. 

Siswandi (2006) telah meneliti upaya meningkatkan kemampuan menulis 

narasi melalui penggunaan metode copy the master varian teknik anakronisme 

pada siswa kelas X-4 SMA Negeri 2 Demak. Temuan dalam penelitian ini adalah 

adanya peningkatan prestasi belajar siswa (dalam hal ini menulis narasi) setelah 
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digunakannya teknik copy the master dalam proses pembelajaran menulis. 

Peningkatan tersebut meliputi aspek penggarapan isi, penokohan, konflik, latar, 

sudut pandang serta aspek yang berkaitan dengan kebahasaan (tata tulis, yakni 

kalimat dan penggunaan ejaan). Selain itu, teknik copy the master juga dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk menulis narasi. Ada perbedaan mendasar 

antara penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2006) dengan apa yang diteliti 

oleh peneliti, yaitu dalam penelitian Siswandi (2006) menerapkan peniruan model 

dalam pembelajaran menulis cerpen dan tidak membandingkannya dengan   

teknik pembelajaran lain, sedangkan peneliti menerapkan peniruan model pada 

pembelajaran menulis deskripsi serta membandingkannya dengan teknik 

pembelajaran pemetaan pikiran. 

 Dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut merupakan 

penelitian yang berhubungan dengan pendekatan, model, strategi, media 

pembelajaran, teknik pembelajaran, dan pengembangan. Topik-topik tersebut 

merupakan permasalahan penting berkenaan dengan pembelajaran menulis, dan 

perlu segera mendapatkan penanganan serius. Apabila permasalahan itu tidak 

ditindaklanjuti dapat berdampak pada hasil pembelajaran yang tidak maksimal. 

Dalam pembelajaran perlu adanya kreativitas guru untuk dapat 

mengembangkan metode, media, teknik, strategi maupun pendekatan 

pembelajaran. Hal ini sangat diperlukan untuk mencapai peningkatan hasil belajar 

siswa dan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.  
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Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan seperti apa yang telah 

dipaparkan, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang memfokuskan 

penelitian pada permasalahan yang berhubungan dengan perbandingan antara 

keefektifan pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan teknik 

pemetaan pikiran dan menggunakan teknik peniruan model pada siswa SMA. Jadi 

menurut peneliti, topik dalam penelitian ini belum ditulis orang lain. 

 

2.2 Kerangka Teoretis  

Konsep-konsep yang digunakan dalam kerangka teoretis untuk membahas 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini meliputi teori belajar 

konstruktivistik, teori belajar kognitif, pendekatan dalam pembelajaran yaitu 

pendekatan kuantum, pendekatan kontekstual, hakikat kompetensi menulis, 

tahapan menulis, tulisan deskripsi, standar kompetensi dan kompetensi dasar 

pembelajaran menulis di SMA, pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 

pemetaan pikiran, dan  pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan 

model. 

 

2.2.1 Teori Belajar 

 Pengertian belajar yang sesungguhnya belum dapat dipastikan orang 

sepenuhnya karena masalah belajar adalah permasalahan setiap orang dan bersifat 

unik. Tipe-tipe belajar yang dimiliki setiap individu berbeda-beda. Seseorang 

hanya dapat belajar dengan baik apa bila dalam situasi tenang, sunyi, tidak 

terganggu oleh suara apapun. Di sisi lain, seseorang hanya dapat belajar dengan 
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maksimal apa bila dalam situasi yang menyenangkan, sambil mendengarkan 

alunan musik ataupun hal-hal lainnya. Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan 

jika terdapat bermacam-macam cara, pendekatan, model serta tipe belajar. Hal 

tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan tentang teori belajar. 

 Para ahli mengelompokkan teori-teori belajar ke dalam berbagai kelompok.  

Dalam penelitian ini hanya dipaparkan teori belajar konstruktivistik dan teori 

belajar konitif karena peneliti menganggap kedua teori belajar itulah yang 

berkenaan dengan permasalahan penelitian. 

 

2.2.1.1 Teori Belajar Konstruktivistik 

 Salah satu prinsip psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak begitu saja 

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswalah yang harus aktif 

membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. Teori belajar 

konstruktivistik memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun 

atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi makna pada 

pengetahuan sesuai pengalamannya. 

 Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivistik adalah membangun 

pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui 

konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pegetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil atau 

diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata (Baharuddin, 2007:116). Hal ini menuntut guru untuk 

selalu mengembangkan kompetensi profesionalnya melalui inovasi pembelajaran. 
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Guru tidak lagi mendominasi kelas. Guru bertugas sebagai fasilitator dan 

mengantarkan siswa untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan. 

Dengan demikian siswa tidak hanya sekadar menghafalkan konsep-konsep 

pelajaran, akan tetapi siswa dapat langsung mengaitkan ilmu yang telah ia miliki 

dengan lingkungan kehidupan di sekelilingnya. 

 Dalam proses belajar di kelas menurut Nurhadi (2004), siswa perlu 

dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak 

mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivistik adalah ide. Siswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. 

Dengan dasar itu, maka belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

”mengkonstruksi”, bukan ”menerima” pengetahuan-pengetahuan. 

 Oleh karena itu, Slavin (1994) menyatakan bahwa dalam proses belajar dan 

pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa menjadi pusat kegiatan belajar 

dan pembelajaran di kelas. Guru dapat memfasilitasi proses ini dengan mengajar 

menggunakan cara-cara yang membuat sebuah informasi menjadi bermakna dan 

relevan bagi siswa. Untuk itu, guru harus memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan atau mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri, disamping 

mengajarkan siswa untuk menyadari dan sadar akan strategi belajar mereka 

sendiri. 

 Menurut penganut teori konstruktivistik, pembentukan pengetahuan dapat 

diperoleh dengan cara subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam 
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interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subjek 

menyusun pengertian realitasnya. Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan 

disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. 

Proses penyesuaian diri terjadi secara terus-menerus melalui proses rekonstruksi. 

 Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran, si belajarlah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang 

harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang 

lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan 

belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa 

akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. 

Belajar lebih diarahkan pada experimental learning yaitu merupakan adaptasi 

kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkrit, diskusi dengan teman sekelas, 

yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep 

baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si 

pendidik melainkan pada pembelajar. 

 Beberapa hal yang harus mendapat perhatian serius dalam pembelajaran 

konstruktivistik, yaitu (a) mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam 

konteks yang relevan, (b) mengutamakan proses, (c) menanamkan pembelajaran 

dalam konteks pengalaman sosial, dan (d) pembelajaran dilakukan dalam upaya 

mengkonstruksi pengalaman (Pranata, http://puslit.petra.ac.id/jurnal/interior). 

 Selain hal tersebut, ada tiga prinsip yang menggambarkan konstruktivistik, 

yaitu (a) seseorang tidak pernah benar-benar memahami dunia sebagaimana 

adanya karena tiap orang membentuk keyakinan atas apa yang sebenarnya, dan 
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(b) keyakinan/pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang menyaring atau 

mengubah informasi yang diterima seseorang, serta (c) siswa membentuk suatu 

realitas berdasar pada keyakinan yang dimiliki, kemampuan untuk bernalar, dan 

kemauan siswa untuk memadukan apa yang selama ini mereka yakini dengan apa 

yang benar-benar mereka amati dan mereka peroleh dalam kehidupan mereka  

(http://www.damandiri.or.id/file/yusufunsba). 

 Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap 

diterima dan diingat siswa. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk 

memunculkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya. Dalam ide-ide konstruktif, biarkan siswa mengkonstruksi 

sendiri pengetahuannya. Hal ini sejalan dengan esensi konstruktivisme bahwa 

siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke 

situasi lain. 

 Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut penganut  teori 

konstruktivistik belajar adalah perubahan proses mengkonstruksi pengetahuan 

berdasarkan pengalaman nyata yang dialami siswa sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Pengetahuan yang mereka peroleh sebagai hasil 

interpretasi pengalaman yang disusun dalam pikirannya. Secara psikologis, tugas 

dan wewenang guru adalah mengetahui karakteristik siswa, memotivasi belajar, 

menyajikan bahan ajar, memilih metode belajar, dan mengatur kelas. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara membiarkan siswa dalam situasi bahwa belajar 

sebagai proses mengkonstruksi pengetahuan, dan guru sebagai fasilitator dalam 
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menerapkan kondisi yang kolaboratif. Siswa belajar dalam kelompok dan siswa 

tidak hanya belajar dari dirinya sendiri, akan tetapi mereka juga dapat belajar dan 

mencari berbagai macam hal yang dapat dijadikan sebagai  sumber 

belajar/informasi dari orang lain (http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2006). 

 Dengan teori belajar yang ada, guru harus mampu melakukan perubahan. 

Tuntutan terhadap pelayanan pembelajaran saat ini, banyak disebabkan oleh 

perkembangan kemajuan teknologi. Karenanya, konsep pembelajaran saat ini pun 

harus berubah dari guru mengajar menjadi siswa belajar. Konsep dan pendapat 

yang keliru tentang guru sebagai satu-satunya sumber belajar harus ditinggalkan. 

Siswa sebagai subjek belajar harus dihargai dan diberi kebebasan untuk 

mengeksplor kompetensinya melalui proses pembelajaran yang disesuaikan 

dengan lingkungan belajar siswa. 

 Bagi kaum konstruktivis, kebenaran terletak pada viabilitas (viability), yaitu 

kemampuan operasi suatu konsep atau pengetahuan dalam praktik. Hal ini berarti 

pengetahuan yang dikonstruksikan dapat digunakan dalam menghadapi macam-

macam fenomena dan persoalan yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut. 

Pengetahuan bukan barang mati yang sekali jadi, melainkan suatu proses yang 

terus berkembang. 

 Bettencourt (dalam Pannen 2001:9) menyatakan ada beberapa hal yang 

dapat membatasi proses konstruksi pengetahuan manusia, antara lain pertama, 

hasil konstruksi yang telah dimiliki seseorang (constructed knowledge). 

Pernyataan  tersebut mengandung makna bahwa hasil dan proses konstruksi 

pengetahuan yang lampau dapat menjadi pembatas konstruksi pengetahuan 
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manusia yang baru. Konsep-konsep yang diabstraksikan dari pengalaman yang 

lampau, cara mengabstraksikan dan mengorganisasikan konsep-konsep, serta 

aturan main yang digunakan untuk mengerti sesuatu, berpengaruh terhadap 

pembentukan pengetahuan berikutnya. 

 Kedua, domain pengalaman seseorang (domain of experience). Menurut 

konstruktivisme, pengalaman akan fenomena baru merupakan unsur penting 

dalam pengembangan pengetahuan, dan kekurangan dalam hal ini akan 

membatasi pengetahuan. 

  Selanjutnya hal yang ketiga adalah, jaringan struktur kognitif seseorang 

(existing cognitive). Struktur kognitif merupakan suatu sistem yang saling 

berkaitan. Konsep, gagasan, gambaran, teori, dan sebagainya yang membentuk 

struktur kognitif saling berhubungan satu dengan yang lain. 

 

2.2.1.2 Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar adalah teori yang pragmatik. Teori dengan sifat demikian ini 

hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar 

yang secara ekstrim memperhatikan aspek siswa saja, atau teori belajar yang 

hanya mementingkan aspek guru saja, kurikulum saja, dan sebagainya.  

 Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil 

belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekadar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses 

berpikir yang sangat kompleks (Suciati 2005:10). Menurut teori ini, belajar adalah 
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perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak 

selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. 

 Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap orang telah mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini 

tertata dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini proses belajar akan 

berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi (bersinambung) secara 

”klop” dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh siswa. Teori kognitif ini 

lebih dekat dengan psikologi dari pada teori belajar sehingga aplikasinya dalam 

proses pembelajaran tidak mudah (Suciati 2005: 36). 

 Baharuddin (2007:87) menyatakan bahwa aliran kognitif memandang 

kegiatan belajar bukanlah sekadar stimulus dan respons yang bersifat mekanistik, 

tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di 

dalam diri individu yang sedang belajar. Oleh karena itu, menurut penganut aliran 

kognitif belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, 

mengingat, dan menggunakan pengetahuan, sehingga perilaku yang tampak pada 

manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti 

motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya. 

 Salah satu penganut aliran kognitif yang kuat adalah Piaget. Menurut 

Piaget (dalam Suciati 2005), proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan, 

yakni asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi (penyeimbangan). Proses asimilasi 

adalah proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru ke struktur kognitif 

yang sudah ada dalam benak siswa. Proses akomodasi adalah penyesuaian struktur 
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kognitif ke dalam situasi yang baru. Proses equilibrasi adalah penyesuaian 

berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 

 Piaget (dalam Suciati 2005) membedakan perkembangan kognitif seorang 

anak menjadi empat taraf, yaitu (1) taraf sensori motor, (2) pra-operasional, (3) 

taraf operasional konkrit, dan (4) taraf operasional formal. Walaupun ada 

perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan, tetapi teori Piaget 

mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan 

yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. 

Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung seberapa jauh anak 

memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan. 

 Prinsip-prinsip Piaget dalam pengajaran diterapkan dalam program-

program yang menekankan pembelajaran melalui penemuan dan pengalaman-

pengalaman nyata dan pemanipulasian alat, bahan, atau media belajar yang lain 

serta peranan guru sebagai fasilitator yang mempersiapkan lingkungan dan 

memungkinkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman belajar. 

 Implikasi teori Piaget dalam pendidikan dapat dilihat seperti apa yang 

diuraikan Slavin (1994) berikut. 

(1) Memusatkan perhatian kepada berpikir atau proses mental anak, tidak 
sekadar kepada hasilnya. Selain kebenaran jawaban siswa, guru harus 
memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban 
tersebut. Pengalaman-pengalaman yang sesuai dikembangkan dengan 
memperhatikan tahap fungsi kognitif dan hanya jika guru penuh perhatian 
terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan 
tertentu, barulah dapat dikatakan guru berada dalam posisi memberikan 
pengalaman yang dimaksud. 

(2) Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif 
dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan bahwa 
pengajaran pengetahuan jadi (ready made knowledge) tidak mendapat 
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tekanan, melainkan anak didorong menemukan sendiri pengetahuan itu 
melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Oleh karena itu, selain 
mengajar secara klasik, guru mempersiapkan beraneka ragam kegiatan 
secara langsung dengan dunia fisik. 

(3) Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 
perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh 
dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu 
berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu harus 
melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari 
individu-individu ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil siswa 
daripada aktivitas dalam bentuk klasikal.  

 
Menurut penganut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri 

seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan 

lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah dan melalui 

proses yang mengalir, bersambung-sambung, menyeluruh. Dalam praktik, teori ini 

terwujud dalam ”tahap-tahap perkembangan” yang diusulkan oleh Piaget, ”belajar 

bermakna” oleh  Ausubel, dan ”belajar penemuan secara bebas” oleh Bruner. 

Yang merupakan titik pusat teori ini adalah wahana bagaimana individu 

maju dari satu tingkat perkembangan mental atau pengetahuan ke tingkat yang 

lebih tinggi. Hal yang pokok dalam teori ini ialah kepercayaan bahwa 

pengetahuan dibentuk oleh individu dalam interaksi yang terus-menerus dan 

selalu berubah dengan lingkungan.  

Dalam usahanya memahami mekanisme perkembangan kognitif, Piaget 

memberikan fungsi intelek dari tiga perspektif (Gredler 1991:311). Ketiganya 

ialah (a) proses mendasar yang terjadi dalam interaksi dengan lingkungan 

(asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi), (b) cara bagaimana pengetahuan disusun 
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(pengalaman fisik dan logis-matematika), dan (c) perbedaan kualitatif dalam 

berpikir pada berbagai tahap perkembangan, operasi konkrit dan formal. 

 

2.2.2 Pendekatan dalam Pembelajaran Bahasa 

 Sampai dengan tahun enam puluhan konsep pengajaran bahasa boleh 

dikatakan didominasi oleh suatu pandangan yang secara implisit mengatakan 

bahwa guru adalah pemilik ilmu sedangkan siswa selalu menjadi objek saja 

(Sumardi 1992:10). Konsep tersebut sekarang sudah bergeser, dan sudah terjadi 

perkembangan baru dalam pengajaran bahasa karena munculnya berbagai macam 

pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Dengan diberlakukannya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang berdasarkan pada Standar Isi dan Standar 

Kompetensi, maka kedudukan guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber 

belajar, akan tetapi peran guru lebih sebagai fasilitator. Siswalah yang berperan 

aktif dalam pembelajaran agar kompetensi yang dimiliki siswa benar-benar dapat 

terukur. 

 Perbedaan antara satu metode mengajar dengan metode lain dapat 

disebabkan oleh perbedaan teori belajar yang mendasarinya. Apa yang dilakukan 

guru di depan kelas, tidaklah dilakukannya begitu saja tanpa alasan yang 

mendasar biarpun hal ini tidak disadari oleh guru itu sendiri. Ada berbagai macam 

pendekatan pembelajaran yang dapat dipilih guru dalam proses belajar-mengajar 

khususnya dalam pembelajaran bahasa. 

Menurut Sumardi (1992), bahasa harus dilihat sebagai suatu totalitas yang 

melibatkan orang secara utuh, bukan sekadar sebagai sesuatu yang intelektual 
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semata-mata. Seperti halnya guru, siswa adalah manusia yang mempunyai 

kebutuhan emsional, spiritual, maupun intelektual. Siswa bukan sekadar penerima 

ilmu yang pasif. Hal ini berarti diperlukan pendekatan humanistik dalam 

pembelajaran bahasa. Pembelajaran humanistik lebih mengutamakan peranan 

siswa dalam proses belajar-mengajar. 

 Selain pendekatan tersebut, masih ada pendekatan yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran bahasa, misalnya pendekatan komunikatif. Dalam pendekatan 

komunikatif materi pembelajaran disusun atas dasar fungsi bahasa dan kebutuhan 

siswa, dengan harapan siswa akhirnya akan dapat menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dalam situasi yang sebenarnya. Dan yang bertujuan (actual and 

purposeful communication), bukan komunikasi yang dibuat-buat (artificial 

communication). Dalam pendekatan komunikatif ini materi pelajaran tidak 

disusun secara linear, artinya unsur-unsur bahasa tidak dilihat sebagai ’building 

bloc’ yang perlu disusun teratur. Dengan demikian struktur bahasa yang dianggap 

sulit menurut pendekatan struktural dapat saja diajarkan pada tingkat permulaan 

kalau memang stuktur tersebut diperlukan untuk berkomunikasi dalam situasi 

yang sesungguhnya.  

Acuan pokok setiap unit pelajaran menurut pendekatan komunikatif adalah 

fungsi bahasa, bukan satuan gramatikal atau sturktur tata bahasa. Meskipun 

demikian bukan berarti pendekatan komunikatif menyangkal pentingnya 

penguasaan tata bahasa dan pentingnya penahapan secara sistematik penguasaan 

struktur dalam penyajian materi pelajaran. Pendekatan komunikatif telah 

menghidupkan kembali perhatian para guru bahasa kepada analisis wacana dan 
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semantik. Bentuk-bentuk tatabahasa diajarkan bukan sebagai tujuan akhir semata-

mata, tetapi sebagai sarana untuk melaksanakan maksud komunikatif. 

Masih banyak lagi pendekatan pembelajaran yang lainnya yang dapat 

dijadikan sebagai pilihan dalam pembelajaran bahasa. Akan tetapi harus diingat 

bahwa dalam pemilihan pendekatan pembelajaran, hendaknya disesuaikan dengan 

minat, lingkungan, kemampuan siswa, kebermanfaatan serta kondisi sekolah. 

Dalam penelitian ini dipaparkan dua macam pendekatan yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. Adapun dua macam pendekatan tersebut yaitu 

pendekatan kuantum dan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching Learning) 

atau juga disebut CTL. 

 

2.2.2.1 Pendekatan Kuantum 

 Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

adalah pendekatan kuantum. Dalam pendekatan kuantum ini, pembelajaran lebih 

ditekankan pada proses dari pada hasil. Dengan proses pembelajaran yang meriah 

dan menyenangkan diharapkan dapat memotivasi siswa dalam mengaktualisasikan 

kompetensi yang dimilikinya. Kemampuan guru untuk menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan dapat membangkitkan kegairahan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dengan penuh kesadaran akan pentingnya pembelajaran, 

tanpa merasa terpaksa. 

 Seperti apa yang dikemukakan oleh DePorter (2002b) bahwa kemampuan 

belajar siswa ditentukan oleh banyaknya interaksi di antara neuron-neuron dalam 

otak. Semakin banyak rangsangan mental yang diterima, semakin banyak pula 
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cabang yang timbul dalam neuron yang meningkatkan kemungkinan hubungan 

antara neuron-neuron. Hal ini berarti sudah menjadi tanggung jawab guru untuk 

selalu menggali kreativitas dalam mengembangkan model, teknik, strategi, 

metode, serta pendekatan dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa. 

Kreativitas guru dalam mengembangkan media secara tepat dan menarik perhatian 

siswa, juga merupakan salah satu pilihan yang dapat menimbulkan rangsangan 

pikiran siswa sehingga kemampuan belajar siswa dapat meningkat.  

 Belajar secara menyenangkan dapat menciptakan pembelajaran yang 

efektif. Rumusan ”menyenangkan” dalam konteks pendekatan kuantum ini 

mengandung maksud adanya keterlibatan siswa secara penuh dalam 

pembelajaran, bangkitnya minat siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

terciptanya makna dan pemahaman/pengusaan atas materi yang dipelajari 

siswa, serta adanya nilai yang membahagiakan pada diri siswa selama 

mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dikemukakan oleh Meirer (2002). Dalam 

rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa komponen 

pembangun suasana yang menyenangkan. Pertama, bangkitnya minat. Kedua, 

adanya keterlibatan. Ketiga, terciptanya makna. Keempat, adanya pemahaman 

atau penguasaan materi. Kelima, munculnya nilai yang membahagiakan. Dari 

gabungan seluruh komponen pembangun suasana yang menyenangkan tersebut, 

akan melahirkan sesuatu yang baru. 

 Hernowo (2007) menjabarkan maksud dari kelima komponen pembangun 

suasana yang menyenangkan tersebut. Menurut Hernowo (2007) apabila 

kegembiraan dikaitkan dengan komponen pertama  (tentang bangkitnya minat), 
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maka jelaslah bahwa siswa akan menjadi gembira lantaran di dalam dirinya 

memang ada keinginan untuk mempelajari suatu materi pelajaran. Apabila di 

dalam diri siswa tidak muncul gairah untuk belajar maka dalam proses belajar-

mengajar tersebut sulit dikatakan ada kegembiraan. 

 Komponen kedua adalah adanya keterlibatan siswa secara penuh, 

maksudnya bahwa dalam proses pembelajaran siswa terlibat secara aktif. 

Komponen kedua ini sangat tergantung pada komponen yang pertama. Siswa 

dapat terlibat secara penuh dan aktif dalam pembelajaran apabila dalam diri siswa 

ada keinginan atau gairah untuk mengikuti pembelajaran.Dalam proses 

keterlibatan ini memerlukan hubungan timbal balik antara guru dengan siswa (dan 

sebaliknya) atupun siswa dengan siswa lainnya. Jadi antara guru dengan siswa 

perlu adanya jalinan yang akrab dan saling memahami. 

 Ketiga, dapat tercipta makna. Kondisi ini dapat ditandai dengan terbitnya 

sesuatu yang ”mengesankan” bagi siswa sehingga dapat menghadirkan makna. 

Jika pembelajaran tidak dapat menimbulkan kesan yang mendalam, kering, 

monoton, tidak tercipta suasana yang segar dan ceria, tentulah akan sulit untuk 

menciptakan sebuah makna dalam pembelajaran. 

 Keempat, pemahaman atas materi yang dipelajari. Apabila minat seorang 

siswa dapat ditumbuhkan, lantas siswa dapat terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran, serta mendapatkan kesan dari pembelajaran yang telah diikuti maka 

tentulah pemahaman akan materi yang dipelajarinya dapat muncul dengan kuat. 

Rasa ingin tahu, keinginan untuk menguasai materi yang dipelajari akan tumbuh 

secara hebat apabila siswa berminat, terlibat, dan terkesan. Sebab tidak tertutup  
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kemungkinan ketika siswa belajar tentang sesuatu yang baru, siswa dapat 

mengaitkan hal-hal baru tersebut dengan pengalaman lama yang sudah tersimpan 

di dalam dirinya. Materi pelajaran yang dipelajari siswa dapat menyatu dalam diri 

siswa tersebut. 

 Komponen kelima adalah nilai yang membahagiakan. Konsep ”bahagia” 

dalam konteks belajar adalah keadaan yang bebas dari tekanan, ketakutan, dan 

ancaman. Rasa bahagia yang dapat muncul dalam diri siswa bisa terjadi karena 

siswa merasa mendapatkan makna, atau selama mengikuti pembelajaran siswa 

diteguhkan sebagai seorang yang berpotensi dan dihargai jerih payahnya dalam 

mempelajari sesuatu. Kebermaknaan dalam pembelajaran dapat menumbuhkan 

kebahagiaan bagi para siswa. 

 Paparan tersebut mengandung pengertian bahwa pembelajaran yang 

menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat membawa perubahan terhadap 

diri siswa. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang ditandai 

dengan suasana yang dapat membangkitkan minat siswa, dapat memicu 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara penuh, terciptanya makna, adanya 

pemahaman/penguasaan materi, serta terciptanya nilai yang membahagiakan bagi 

diri siswa.  

Pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti siswa bebas melakukan 

apa yang disukai tanpa kontrol dari guru.  Pembelajaran yang menyenangkan 

adalah pembelajaran yang mampu menghadirkan kesan tersendiri bagi siswa dan 

kesan itu tidak akan pernah hilang dari pikiran siswa. Meskipun dalam situasi 

belajar, dalam konsep pembelajaran yang menyenangkan ini, guru harus dapat 
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menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa tidak merasa takut, dan 

tertekan jiwanya.  

2.2.2.1.1 Hakikat Pendekatan Kuantum 

Kuantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. 

Pendekatan kuantum adalah orkerstrasi bermacam-macam interaksi yang ada di 

dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur 

untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini 

mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan 

bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain (DePorter 2002a :5). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantum adalah pengubahan 

belajar yang meriah, dengan segala nuansanya. pendekatan kuantum menyertakan 

segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. 

Pendekatan kuantum berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas – 

interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. 

 

2.2.2.1.2 Asas Utama Pendekatan Kuantum 

Pendekatan Kuantum berasaskan pada konsep “Bawalah Dunia Mereka 

ke Dunia Kita dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka”. Konsep ini 

mengandung arti guru harus siap memasuki dunia murid sebelum pembelajaran 

dimulai dengan membangun jembatan melalui pemberian hak mengajar secara 

tulus. Guru lebih baik mengenal dan memahami semua siswa terutama 

pengetahuan awal yang dimilik siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Belajar 
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merupakan kegiatan full contact sehingga pembelajaran perlu melihat siswa secara 

menyeluruh sebagai kontak manusia. 

Belajar melibatkan semua aspek kepribadian manusia, pikiran, perasaan 

dan bahasa tubuh disamping pengetahuan, sikap dan keyakinan sebelumnya serta 

persepsi mendatang. Dengan demikian, karena belajar berurusan dengan orang 

secara keseluruhan, hak untuk memudahkan belajar tersebut harus diberikan oleh 

pelajar dan diraih oleh guru. 

 

2.2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Pendekatan Kuantum 

  DePorter (2002a) menyatakan ada lima prinsip dalam pendekatan 

kuantum. Kelima prinsip tersebut mempengaruhi seluruh aspek pendekatan 

kuantum. Prinsip-prinsip tersebut adalah:   

(1) Segalanya berbicara 
Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh, rancangan pelajaran 
semuanya mengirim pesan tentang belajar. 

(2) Segalanya bertujuan 
Semua yang terjadi dalam penggubahan mempunyai tujuan. 

(3) Pengalaman sebelum pemberian nama 
Proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi 
sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. 

(4) Akui setiap usaha 
Belajar mengandung risiko. Belajar berarti melangkah keluar dari 
kenyamanan. Oleh sebab itu patut mendapat pengakuan. 

(5) Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan memberi umpan 
balik mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan 
belajar. 

   
 Prinsip yang pertama, adalah segalanya berbicara, maksudnya bahwa 

dalam proses pembelajaran melibatkan segala aspek meliputi, aspek pemilihan 

metode pembelajaran yang sesuai, pemanfaatan media pembelajaran yang tepat, 
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penentuan materi pembelajaran, penentuan jenis evaluasi, serta ditunjang dengan 

pengelolaan kelas yang baik. Prinsip yang kedua, adalah segalanya bertujuan, 

maksudnya bahwa setiap pembelajaran mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran 

ini harus disampaikan kepada siswa sebelum proses belajar dimulai agar siswa 

mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dialaminya. Tujuan pembelajaran juga 

tercermin dalam setiap indikator yang diturunkan dari kompetensi dasar. Prinsip 

ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama, maksudnya sebelum siswa 

menemukan konsep-konsep pembelajaran yang diikuti, hendaknya siswa 

dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan konsep 

pembelajaran (bisa berupa pengalaman nyata), sehingga siswa bukan sekadar 

menerima konsep pembelajaraan secara abstrak, akan tetapi siswa mengalami 

sendiri. Dengan pengalaman inilah diharapkan siswa akan menemukan konsep 

sendiri dan konsep tersebut tidak mudah hilang dari pikiran siswa. Prinsip 

keempat adalah akui setiap usaha, artinya dalam proses pembelajaran hendaknya 

siswa dilibatkan secara aktif dan setiap siswa diberi kesempatan yang sama untuk 

menggali kompetensi yang dimiliki serta mendapat pengakuan yang sama pula. 

Prinsip yang terakhir adalah jika layak dipelajarai, maka layak pula untuk 

dirayakan, artinya bahwa setiap keberhasilan yang diperoleh siswa harus 

dirayakan atau diberi penghargaan. 

 

2.2.2.1.4  Model Pendekatan Kuantum 

Pendekatan kuantum menerapkan kerangka belajar TANDUR. DePorter 

(2002a) menyatakan bahwa dalam setiap pembelajaran dengan pendekatan 
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kuantum, memodelkan filosofi pengajaran dan strateginya pada komponen 

kerangka rancangan belajar. Adapun makna TANDUR, dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 

TUMBUHKAN 
Tumbuhkan minat dengan memuaskan “Apakah Manfaatnya BAgiKu” 
(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan pelajar. 
 
ALAMI 
Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua 
pelajar. 
 
NAMAI 
Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, sebuah “masukan”. 
 
DEMONSTRASIKAN 
Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk “menunjukkan bahwa mereka 
tahu”. 
 
ULANGI 
Tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan “Aku tahu 
bahwa memang aku tahu ini”. 
 
RAYAKAN 
Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan 
dan ilmu pengetahuan. 
 

Makna kerangka belajar TANDUR tersebut adalah pembelajaran yang 

menggunakan rancangan pembelajaran dengan tahapan-tahapan pembelajaran 

yang harus diikuti oleh siswa secara aktif. Tahapan yang pertama adalah 

tanamkan/tumbuhkan, artinya guru memberi motivasi kepada siswa tentang 

manfaat pembelajaran yang akan dialami oleh siswa. Hal ini bisa dilakukan oleh 

guru dengan cara menghadapkan hal bersifat nyata, menunjukkan fakta yang ada, 
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dan menunjukkan kebermanfaatan materi pembelajaran bagi kehidupan siswa baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Tahap kedua, alami artinya dalam 

pembelajaran siswa hendaknya dapat mengalami sendiri secara langsung tentang 

apa yang akan dipelajari. Dengan pengalaman langsung konsep pembelajaran 

akan dapat diserap siswa secara maksimal. Tahap ketiga adalah namai, artinya 

dengan arahan guru siswa menemukan konsep-konsep pembelajaran dan dapat 

menarik simpulan yang berhubungan dengan konsep tersebut. Tahap berikutnya 

yaitu demonstrasikan artinya, setelah siswa dapat menarik simpulan tentang 

konsep yang dipelajari, siswa diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan, atau 

menunjukkan kepada siswa lain tentang penguasaan siswa terhadap konsep 

pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah ulangi. Pada tahap ini siswa diberi 

kesemp[atan untuk mengulangi pembelajaran yang diterima dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah siswa sudah benar-benar memahami konsep-konsep 

pembelajaran yang diperoleh. Tahapan yang terakhir adalah rayakan. Pada tahap 

ini siswa yang telah berhasil memahami benar tentang konsep pembelajaran, perlu 

mendapatkan pengakuan sebagai bentuk penghargaan bagi prestasinya. Perayaan 

ini dapat diberikan dengan berbagai cara, misalnya dengan memberi ucapan 

selamat, sekadar berjabat tangan, atau cukup dengan bertepuk tangan saja. 

 

2.2.2.1.5  Pembelajaran dengan Pendekatan Kuantum 

Sebagai gambaran secara umum, pembelajaran dengan pendekatan 

kuantum dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Siapkan media pembelajaran yang menyangkut materi pembelajaran. 
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(2) Kelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok  

(3) Mulailah berperan versi kuantum dengan kerangka TANDUR 

  

Jika dideskripsikan, pembelajaran dengan pendekatan kuantum ini diawali 

dengan kegiatan guru untuk melakukan persiapan pembelajaran dengan menyusun 

rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan pada silabus, menentukan materi 

pembelajaran, menentukan metode dan teknik pembelajaran, serta menyiapkan 

media yang sesuai dengan materi pembelajaran.  

 Selanjutnya setelah persiapan tersebut, guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi guru dalam 

mengatasi permasalahan siswa yang tidak terjangkau apabila dilakukan secara 

individual. Selain itu juga untuk melatih siswa agar dapat bersosialisasi terhadap 

siswa lain. 

 Langkah terakhir adalah menerapkan pembelajaran dengan kerangka 

TANDUR. Kegiatan ini diawali dengan apersepsi (pendahuluan), yaitu guru 

menyampaikan informasi tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, serta tujuan yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Siswa 

dituntun ke arah materi pembelajaran, diberi informasi tentang kebermanfaatan 

materi pembelajaran tersebut dalam kehidupan siswa kelak, sehingga siswa dapat 

termotivasi dan dalam pikiran siswa tertanam tentang pentingnya pembelajaran 

yang akan dialaminya. 

 Setelah penanaman motivasi bagi siswa dapat tercapai, guru mulai 

menciptakan pengalaman dengan melibatkan diri siswa misalnya dengan 
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berdiskusi, mengamati contoh, mendatangkan model dan lain-lain dengan tujuan 

agar materi pembelajaran mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dari 

pengalaman belajar itulah guru bersama siswa memberi nama tentang konsep-

konsep yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Konsep-konsep ini dapat 

dipahami oleh siswa dengan baik jika siswa mengalaminya sendiri, tidak bersifat 

abstrak dan verbalistis. 

 Untuk menjajagi apakah konsep materi pembelajaran benar-benar sudah 

dipahami siswa, maka tahapan berikutnya yang dilakukan guru adalah memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan kepada siswa lain tentang 

pemahaman konsep tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara  

mempresentasikan ke depan kelas, membacakan karya, memaparkan hasil diskusi, 

atau cara lain disesuaikan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Dengan 

cara tersebut guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran.  

 Agar materi pembelajaran dapat lebih dipahami siswa, guru dapat 

memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengulangan. Pengulangan 

ini dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan-pelatihan, soal-saol atau 

penugasan yang berhubungan dengan konsep materi pembelajaran. Dengan 

pengulangan ini diharapkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran lebih  

meningkat. 

 Dalam pembelajaran kuantum ini, guru memberikan penghargaan bagi 

siswa yang mempunyai keberhasilan dalam pembelajaran. Bentuk penghargaan 

tersebut dapat berupa perayaan dengan tepuk tangan, pemberian gambar bintang, 
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pemberian ucapan selamat dengan jabat tangan baik dari guru maupun dari siswa 

lain, ataupun bentuk penghargaan lainnya. Jika hasil pembelajaran dapat berupa 

karya, maka pemberian penghargaan atau perayaan ini dapat dilakukan dengan 

memajang karya siswa tersebut di papan display kelas, di majalah dinding 

sekolah, atau jika memungkinkan karya siswa dikirimkan ke media massa. 

 

2.2.2.2 Pendekatan Kontekstual / CTL  

 Pendekatan kontekstual disebut juga CTL/Contextual Teaching Learning 

adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa 

untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka (Sanjaya 2006:253). 

 Dari konsep tersebut, ada tiga hal yang harus kita pahami, pertama CTL 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan 

materi, artinya proses belajar diurientasikan pada proses pengalaman secara 

langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa 

hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri 

materi pelajaran.   

 Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara 

materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengkorelasikan 

materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu 
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akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan 

tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

 Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan, artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami 

materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat 

mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam 

konteks CTL bukan untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan akan tetapi 

sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata.  

  Selanjutnya Sanjaya (2006) menyatakan ada lima karakteristik penting 

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL, yaitu (1) 

pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

(activiting knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari 

pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian pengetahuan yang akan 

diperoleh siswa adalah utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain, (2) belajar 

adalah memperoleh dan menambah pengetahuan baru (equiring knowledge). 

Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran 

dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan 

detailnya, (3) pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya 

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan 

diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang 

pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru 

pengetahuan itu dikembangkan, (4) mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman 

(applying knowledge), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya 
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harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan 

perilaku siswa, dan (5) melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap 

strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk 

proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. 

     Sementara itu Nurhadi (2004:31) menyatakan ada tujuh komponen utama 

yang mendasari penerapan pembelajaran kontekstual di kelas. Tujuh komponen 

utama yang dimaksud adalah konstruktivisme (constructivism), bertanya 

(questioning), menemukan (inquary), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment). Sebuah kelas dapat dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual 

jika menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya. 

 Dari asumsi tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus dipahami 

tentang belajar da;am konteks CTL, yaitu: 

(1) Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan 

sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karena itulah, semakin 

banyak pengalaman maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang 

mereka peroleh. 

(2) Belajar bukan sekadar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. Pengetahuan 

yang dialami itu pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang 

dialami, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh 

terhadap pola-pola perilaku manusia, seperti pola berpikir, pola bertindak, 

kemampuan memecahkan persoalan termasuk penampilan atau performence 
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seseorang. Semakin pengetahuan seseorang luas dan mendalam, maka akan 

semakin efektif dalam berpikir. 

(3) Belajar adalah proses pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan 

masalah anak akan berkembang secara utuh yang bukan hanya perkembangan 

intelektual akan tetapi juga mental dan emosi. Belajar secara kontekstual 

adalah belajar bagaimana anak menghadapi setiap persoalan. 

(4) Belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap 

dari yang sederhana menuju yang kompleks. Oleh karena itu, belajar tidak 

dapat sekaligus, akan tetapi sesuai dengan irama kemampuan siswa. 

(5) Belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Oleh 

karena itu, pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan yang memiliki 

makna untuk kehidupan anak (real word learning). 

 

2.2.3 Hakikat Menulis 

Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya 

(Suparno 2003:1.3). Keterampilan menulis adalah kemampuan menggunakan 

bahasa tertulis untuk menyampaikan informasi sehingga timbul komunikasi 

dengan pembaca. Dari pengertian ini jelas bahwa agar dapat menuliskan gagasan 

informasi secara tepat, seorang penulis harus menggunakan bahasa yang baik dan 

benar sehingga pesan atau informasi tersebut dapat diterima oleh pembaca dengan 

tepat. 

Menulis juga dapat diartikan sebagai aktivitas seseorang/penulis yang 

mentranformasikan gagasannya ke dalam suatu topik. Menulis merupakan proses 
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menuangkan ide/gagasan ke dalam topik tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Ham-Lyons dalam O’Malley (1995:136) seperti dalam kutipan 

berikut. 

”Writing is a personal act which writers take ideas or prompts and 
transform them into self initiated topics.” 

 
Jika kita cermati apa yang dikemukakan  Ham-Lyons tersebut di atas dapat 

kita simpulkan bahwa menulis merupakan kegiatan seseorang untuk mewujudkan 

ide ataupun gagasan-gagasannya yang berupa topik ke dalam bentuk tulisan. Jadi 

ide/gagasan seseorang dapat disampaikan kepada orang lain melalui kegiatan 

menulis. 

Tarigan (1993:21) menyatakan bahwa menulis adalah melukiskan atau 

menurunkan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik tersebut apabila orang itu memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 

Sebagai penggambaran kesatuan-kesatuan bahasa kegiatan menulis 

memerlukan suatu keterampilan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan 

kosa kata, sehingga menulis merupakan suatu kegiatan produktif dan ekspresif. 

Sehubungan dengan hal di atas seorang penulis mengatakan bahwa menulis 

dipergunakan orang terpelajar untuk mencatat, merekam, meyakinkan, 

melaporkan atau memberitahukan, dan mempengaruhi orang lain. Maksud serta 

tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat 

menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas.Kejelasan itu tergantung 

pada pikiran, organisasi atau susunan, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat 

yang baik (Morsey dalam Tarigan 1993:4). Pendapat tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa menulis adalah suatu proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis. Gagasan seseorang dituangkan dalam bentuk kata-kata untuk kemudian 

dirangkai menjadi kalimat, seterusnya kalimat-kalimat tersebut dikembangkan ke 

dalam bentuk paragraf. 

The Liang Gie (2002:3) menyatakan bahwa mengarang atau menulis 

adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk 

dipahami. Dengan demikian kompetensi menulis adalah kemampuan atau 

kecakapan seseorang berupa segenap rangkaian kegiatan untuk mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca. 

Penyampaian gagasan lewat tulisan dapat dengan mudah dimengerti oleh 

orang lain (pembaca), apabila si penulis memiliki keterampilan menulis yang 

baik. Untuk itu agar dapat menjadi penulis yang baik siswa harus diberi bekal 

yang memadai bukan hanya dijejali dengan konsep-konsep atau materi 

pembelajaran menulis yang bersifat teoretis. Latihan-latihan yang intensif sangat 

dibutuhkan. Oleh sebab itu, diperlukan kreativitas guru untuk dapat 

menyampaikan pembelajaran menulis yang mengarah pada praktik menulis.  

Menulis merupakan salah satu aspek penting dari empat aspek 

pembelajaran bahasa, yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. 

Dalam kegiatan berbahasa aspek mendengarkan dan membaca merupakan aspek 

reseptif (menerima), sedangkan berbicara dan menulis termasuk ke dalam aspek 

produktif (memberi/menghasilkan). Seseorang memproduksikan hasil dari apa 

yang telah dibaca dan didengarkannya melalui aspek berbicara dan menulis. Jadi 
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jelas bahwa keempat aspek tersebut memiliki kaitan yang sangat erat. Perpaduan 

dari aspek-aspek keterampilan berbahasa ini mempunyai pengaruh terhadap hasil 

proses menulis.  

 Menulis merupakan hal yang sangat penting. The Liang Gie (2002:21) 

menyatakan pentingnya menulis bagi kehidupan manusia. Keterampilan menulis 

merupakan keterampilan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

kemajuan seseorang. Seseorang yang tidak mempunyai keterampilan menulis 

ibarat burung yang sayapnya kurang satu sehingga tidak dapat terbang jauh dan 

tinggi untuk mencapai sukses seluas-luasnya dalam hidup. Dengan menulis 

seseorang dapat mengungkapkan gagasannya untuk dibaca oleh peminat yang 

luas. 

Selanjutnya Komaidi (2007) menyatakan manfaat yang bisa diperoleh dari 

aktivitas menulis, yaitu (1) menimbulkan rasa ingin tahu dan melatih kepekaan 

dalam melihat realitas di sekitar. Kepekaan dalam melihat suatu realitas 

lingkungan itulah yang kadang tidak dimiliki oleh orang yang bukan penulis, (2) 

mendorong seseorang untuk mencari referensi, seperti buku, majalah, koran, 

jurnal, dan sejenisnya. Dengan membaca referensi-referensi tersebut tentu 

seseorang akan semakin bertambah wawasan dan pengetahuan, (3) melatih 

seseorang untuk menyusun pemikiran dan argumen secara runtut, sistematis, dan 

logis. Dengan keteraturan tersebut dapat membantu seseorang untuk 

menyampaikan pendapat atau pemikiran pada orang lain, (4) secara psikologis 

menulis akan mengurangi tingkat ketegangan dan stress. Segala uneg-uneg, rasa 

senang atau sedih bisa ditumpahkan lewat tulisan di mana dalam tulisan orang 
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bisa bebas menulis tanpa diganggu atau diketahui oleh orang lain. Dalam tulisan 

seorang penulis membuat dunia tersendiri yang bebas dari intervensi orang lain, 

(5) mendapatkan kepuasan batin karena tulisannya dianggap bermanfaat bagi 

orang lain, selain itu juga memperoleh honorarium (penghargaan) yang dapat 

membantu secara ekonomi, dan (6) membuat penulis semakin populer dan dikenal 

oleh pembaca. Popularitas kadang membuat seseorang merasa puas dan dihargai 

oleh orang lain. 

Selain manfaat itu, Pennebaker (dalam Hernowo 2003:54) menyebutkan 

beberapa manfaat aktivitas menulis adalah (1) menjernihkan pikiran. Dengan 

menulis seseorang dilatih  untuk memetakan persoalan yang rumit, misalnya 

dengan memetakan atau dengan menyederhanakan masalah yang jlimet. Dengan 

menulis orang bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran yang tenang dan 

jernih, (2) mengatasi trauma. Dengan menulis seseorang bisa mengurangi trauma 

masa lalu. Berusaha melupakan dan menyederhanakan bahkan melihat dari sudut 

pandang kelucuannya. Sehingga bisa melihat hidup secara lebih luas dan tidak 

picik, (3) membantu mendapatkan dan mengingat informasi baru. Dengan menulis 

seseorang terlatih untuk mengingat atau mengabadikan informasi atau peristiwa 

masa lalu yang telah terjadi. Bahkan bisa diinformasikan kepada orang lain secara 

lebih luas, (4) membantu memecahkan masalah. Dengan menulis seseorang bisa 

melihat segala permasalahan dengan kepala dingin, pikiran tenang, dengan 

memetakan dan menyederhanakan masalah kemudian mencari solusinya, dan (5) 

melatih seseorang terbiasa dalam kondisi apapun. Jadi kegiatan menulis 
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mempunyai banyak manfaat baik secara intelektual, psikologis, ekonomis, budaya 

dan sejenisnya bagi orang-orang yang mau melakukannya. 

Setiap orang mempunyai tujuan menulis berbeda-beda bergantung pada 

kepentingan masing-masing. Ada yang bertujuan agar memperoleh uang, untuk 

menyenangkan orang lain, mempengaruhi pikiran orang lain, atau bahkan 

memberi kritik kepada pihak tertentu. Dan setiap orang dalam menulis bisa 

mempunyai beberapa tujuan sekaligus.  

Seperti apa yang dinyatakan oleh Harefa (2007:9) bahwa tujuan 

mengarang setidaknya dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu (1) 

tujuan yang bersifat naskah -finansial (ekonomis), (2) tujuan yang lebih bersifat 

pernyataan diri (psikologis), (3) tujuan yang bersifat sosial-emosional (sosiologis), 

dan (4) tujuan yang bersifat moral-spiritual (teologis). 

 

2.2.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pembelajaran Menulis di 

SMA  

Pembelajaran menulis di SMA mengacu pada Permendiknas RI Nomor 22 

tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

yang selanjutnya disebut Standar Isi. Standar Isi ini mencakup lingkup materi 

minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan 

minimal pada jenjang dan jenis pendidikan.  

Pada Lampiran 3 Permendikanas Nomor 22 tahun 2006 ini memuat 

standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Standar kompetensi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal 
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peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap Bahasa dan Sastra Indonesia. Standar 

kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. 

Dengan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah 

dirumuskan tersebut diharapkan (1) peserta didik dapat mengembangkan 

potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat 

menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual 

bangsa sendiri, (2) guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan 

kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan 

berbahasa dan sumber belajar, (3) guru lebih mandiri dan leluasa dalam 

menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi 

lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didiknya, (4) orang tua dan 

masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan 

kesastraan di sekolah, (5) sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber 

belajar yang tersedia, (6) daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar 

kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah dengan 

tetap memperhatikan kepentingan nasional. 

Sementara itu, dalam Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 tersebut 

dijelaskan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 

memiliki berbagai kemampuan yang meliputi (1) berkomunikasi secara efektif 

dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) 



67 
 

 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara, (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, (5) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, serta (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Selain itu, juga disebutkan ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia 

mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi (1) aspek mendengarkan, (2) aspek berbicara, (3) aspek membaca, dan 

(4) aspek menulis 

 Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa 

Indonesia (aspek menulis) untuk siswa SMA mencakupi dua macam, yaitu standar 

kompetensi dan kompetensi dasar menulis yang berkenaan dengan kemampuan 

berbahasa, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar menulis yang berkenaan 

dengan kemampuan bersastra. 

 

a. Kelas X 

 Pada kelas X, ada empat standar kompetensi menulis yang terbagi atas dua 

standar kompetensi menulis untuk kemampuan berbahasa dan dua standar 

kompetensi menulis untuk kemampuan bersastra. Standar kompetensi yang harus 

diajarkan pada semester satu yaitu mengungkapkan informasi dalam berbagai 
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bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif). Standar kompetensi ini termasuk 

standar kompetensi kemampuan berbahasa yang terjabar dalam tiga kompetensi 

dasar, yaitu (1) menulis gagasan dengan menggunakan pola urutan waktu dan 

tempat dalam bentuk paragraf naratif, (2) menulis hasil observasi dalam bentuk 

paragraf deskriptif, dan (3) menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam 

bentuk ragam paragraf ekspositif. Sedangkan standar kompetensi yang termasuk 

dalam kemampuan bersastra adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, melalui 

kegiatan menulis puisi, yang terjabar dalam dua kompetensi dasar yaitu (1) 

menulis puisi lama dengan memperhatikan bait, irama, dan rima, dan (2) menulis 

puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 

 Adapun standar kompetensi yang diajarkan pada semester dua adalah 

mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato 

(kemampuan berbahasa). Standar kompetensi ini terjabar dalam empat kompetensi 

dasar yaitu, (1) menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk 

paragraf argumentatif, (2) menulis gagasan untuk meyakinkan atau mengajak 

pembaca bersikap atau melakukan sesuatu dalam bentuk paragraf persuasif, (3) 

menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf dengan menggunakan ejaan 

yang tepat, dan (4) menyusun teks pidato. Sementara itu standar kompetensi yang 

diajarkan pada semester dua yang termasuk kemampuan bersastra adalah 

mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang lain ke dalam cerpen. Standar 

kompetensi ini terjabar dalam dua kompetensi dasar yaitu (1) menulis karangan 

berdasarkan kehidupan diri sendiri dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar), dan (2) 
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menulis karangan berdasarkan pengalaman orang lain dalam cerpen (pelaku, 

peristiwa, latar). 

 

 b. Kelas XI Program IPA dan IPS   

 Sama halnya dengan apa yang terdapat pada kelas X, pada Kelas XI 

Program IPA dan IPS ini, ada empat standar kompetensi menulis yang terbagi atas 

dua standar kompetensi menulis untuk kemampuan berbahasa dan dua standar 

kompetensi menulis untuk kemampuan bersastra. Standar kompetensi yang harus 

diajarkan pada semester satu yaitu mengungkapkan informasi dalam bentuk 

proposal, surat dagang, karangan ilmiah. Standar kompetensi ini termasuk standar 

kompetensi kemampuan berbahasa yang terjabar dalam tiga kompetensi dasar, 

yaitu (1) menulis proposal untuk berbagai keperluan, (2) menulis surat dagang dan 

surat kuasa, dan (3) melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka dan catatan. 

Sedangkan standar kompetensi yang termasuk dalam kemamputan bersastra 

adalah mengungkapkan informasi melalui penulisan resensi yang terjabar dalam 

dua kompetensi dasar yaitu (1) mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi, 

(2) mengaplikasikan prinsip-prinsip penulisan resensi.     

Sementara itu standar kompetensi yang diajarkan pada semester dua 

adalah mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman/ringkasan, notulen, 

rapat, dan karya ilmiah. Standar kompetensi ini merupakan standar kompetensi 

yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan terjabar dalam tiga kompetensi 

dasar yaitu (1) menulis rangkuman/ringkasan isi buku, (2) menulis notulen rapat 

sesuai dengan pola penulisannya, dan (3) menulis karya ilmiah seperti hasil 
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pengamatan dan penelitian. Standar kompetensi yang termasuk dalam kemampuan 

bersastra dan diajarkan pada semester dua adalah menulis naskah drama. Standar 

kompetensi ini meliputi dua kompetensi dasar yaitu (1) mendeskripsikan perilaku 

manusia melalui dialog naskah drama, dan (2) menarasikan pengalaman manusia 

dalam bentuk adegan dan latar pada naskah drama. 

 

c. Kelas XII Program IPA dan IPS 

Pada Kelas XII Program IPA dan IPS ini, ada empat standar kompetensi 

menulis yang terbagi atas dua standar kompetensi menulis untuk kemampuan 

berbahasa dan dua standar kompetensi menulis untuk kemampuan bersastra. 

Standar kompetensi yang harus diajarkan pada semester satu yaitu 

mengungkapkan informasi dalam bentuk surat dinas, laporan, resensi. Standar 

kompetensi ini termasuk standar kompetensi kemampuan berbahasa yang terjabar 

dalam empat  kompetensi dasar, yaitu (1) menulis surat lamaran pekerjaan 

berdasarkan unsur-unsur dan struktur, (2) menulis surat dinas berdasarkan isi, 

bahasa, dan format yang baku, (3) menulis laporan diskusi dengan melampirkan 

notulen dan daftar hadir, dan (4) menulis resensi buku pengetahuan berdasarkan 

format baku. Sedangkan standar kompetensi yang termasuk dalam kemampuan 

bersastra adalah mengungkapkan pendapat, informasi, dan pengalaman dalam 

bentuk resensi dan cerpen. Standar kompetensi ini terjabar dalam dua kompetensi 

dasar yaitu (1) menulis resensi buku kumpulan cerpen berdasarkan unsur-unsur 

resensi, dan (2) menulis cerpen berdasarkan kehidupan orang lain (pelaku, 

peristiwa, latar). 
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Pada semester dua, standar kompetensi untuk kemamputan berbahasa 

adalah mengungkapkan pikiran, pendapat, dan informasi dalam penulisan 

karangan berpola. Standar kompetensi ini terjabar dalam dua kompetensi dasar 

yaitu (1) menulis karangan berdasarkan topik tertentu dengan pola pengembangan 

deduktif dan induktif, dan (2) menulis esai berdasarkan topik tertentu dengan pola 

pengembangan pembuka, isi, dan penutup. Sedangkan standar kompetensi yang 

berhubungan dengan kemamputan bersastra yang harus diajarkan pada semester 

dua adalah mengungkapkan pendapat dalam bentuk kritik dan esai. Standar 

kompetensi ini dijabarkan dalam dua kompetensi dasar yaitu (1) memahami 

prinsip-prinsip penulisan kritik dan esai, dan (2) menerapkan prinsip-prinsip 

penulisan kritik dan esai untuk mengomentari karya sastra (Depdiknas 2006). 

 Jika dicermati, paparan standar kompetensi seperti yang telah dipaparkan,  

jelaslah bahwa tuntutan utama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

sesuai Standar Isi untuk pembelajaran menulis di SMA adalah siswa berkompeten 

dalam menulis berbagai jenis tulisan bukan sekadar menghafalkan konsep-konsep 

yang bersifat teoretis. Di sinilah kompetensi profesional guru dapat diuji. Guru 

harus mampu mengembangkan metode-metode pembelajaran, kreatif dalam 

menciptakan teknik-teknik pembelajaran serta cermat dalam memanfaatkan media 

pembelajaran agar pembelajaran dapat berlangsung dengan aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Surachmad bahwa Pengembangan kurikulum menjadi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan menuntut adanya perubahan paradigma pendidikan dari paradigma 

yang bersifat konvensional menjadi paradigma yang reformatif (Surachmad dalam 



72 
 

 

Supratman 2007:11). Dampak dari pernyataan tersebut adalah bahwa guru harus 

mau berubah karena gurulah orang yang sangat berperan dalam menjalankan 

kurikulum. Gurulah orang yang selalu bersentuhan langsung dengan pelaksanaan 

kurikulum di sekolah. Gurulah ujung tombak berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pengembangan kurikulum. 

 

2.2.5 Paragraf 

 Karangan merupakan perwujudan gagasan seorang pengarang. Setiap 

karangan mengandung ide/gagasan pengarang, oleh karena itu dalam proses 

mengarang selalu diawali dengan terungkapnya gagasan pokok pengarang yang 

cakupannya masih sangat luas. Ide pokok ini kemudian diuraikan lebih lanjut 

menjadi gagasan penjelas. Bagian karangan yang mengandung satu gagasan 

utama dan gagasan-gagasan penjelas inilah yang disebut dengan paragraf. 

Berdasarkan sarananya bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa 

tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis ialah bahasa yang dituliskan atau dicetak, 

berupa suatu karangan, sedangkan bahasa lisan ialah bahasa yang diucapkan atau 

dituturkan, berupa pidato atau percakapan. Dalam bahasa tulis paragraf 

merupakan bagian dari suatu karangan dan dalam bahasa lisan merupakan bagian 

dari suatu tuturan. 

 Pengertian paragraf dapat dilihat dari berbagai bidang. Di bidang bentuk 

pada umumnya paragraf terdiri dari sejumlah kalimat, atau dengan kata lain 

merupakan kumpulan dari sejumlah kalimat meskipun ada juga yang hanya terdiri 

dari satu kalimat atau satu kata, misalnya kalimat pada penutup surat. Sejumlah 
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kalimat itu kait-mengait sehingga membentuk satu satuan. Di bidang makna 

paragraf itu merupakan satuan informasi yang memiliki ide pokok sebagai 

pengendalinya. Jadi paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang 

terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide 

pokok sebagai pengendalinya (Ramlan 1993:1) 

 Sebuah karangan baik panjang maupun pendek harus dibagi menjadi 

bagian-bagian. Karangan panjang umumnya dibagi menjadi bab-bab, kemudian 

bab-bab itu dibagi lagi menjadi subbab-subbab yang pada akhirnya dibagi menjadi 

paragraf-paragraf.  

 (Soedjito 1986:3) menyatakan bahwa sebuah paragraf yang baik hanya 

berisi satu pikiran, gagasan atau tema (ciri ideal). Jika dalam satu paragraf 

terdapat dua tema, paragraf itu harus dipecah menjadi dua paragraf. Paragraf 

terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubung-hubungan secara utuh dan padu serta 

merupakan satu kesatuan pikiran. Jadi yang disebut dengan paragraf adalah 

bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubung-

hubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran.

 Pengertian paragraf juga dapat kita simpulkan seperti apa yang 

dikemukakan  Houge (2006:2) dalam kutipan berikut: 

” A paragraph is a group of related sentences that discuss one (and 
usually only one) main idea. A paragraph can be as short as one sentence 
or as long as ten sentences. The number of sentences is unimportant: 
however, the paragraph should be long enough to develop the main idea”. 
 
 
Dalam kutipan tersebut terkandung maksud bahwa paragraf adalah unit 

organisasi dasar dalam tulisan di mana sekelompok kalimat yang saling 
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berhubungan mengembangkan sebuah ide utama. Sebuah paragraf dapat sependek 

satu kalimat atau sepanjang sepuluh kalimat. Jumlah kalimat tidak penting, namun 

paragraf seharusnya cukup panjang untuk mengembangkan sebuah ide /gagasan 

utama. 

The Liang Gie (2002:67) menyebut paragraf sebagai alinea. Ada beberapa 

pengerian paragraf atau alinea menurut The Liang Gie (2002:67) yaitu (1) inti 

gagasan seseorang yang diwujudkan dalam bahasa tulis secara lengkap dan tertib 

sehingga dapat dimengerti oleh orang lain, dan (2) bagian karangan yang terdiri 

atas gagasan pokok dan gagasan pembantu yang ditata sehingga terjalin 

hubungan-hubungan jelas atau rangkaian urutan yang teratur. 

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sebuah 

paragraf terdiri atas beberapa kalimat yang terorganisasi secara padu dan di 

dalamnya terdapat satu topik utama/gagasan utama. Adapun keberadaan kalimat-

kalimat dalam sebuah paragraf berfungsi untuk mengembangkan sebuah ide 

utama/gagasan utama. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa 

ada paragraf yang di dalamnya hanya terdapat satu kalimat saja, misalnya dalam 

paragraf penutup sebuah surat. 

 

2.2.6 Deskripsi 

 Deskripsi atau pemerian merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian 

dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dan objek yang 

sedang dibicarakan. Kata deskripsi berasal dari kata latin describere yang berarti 

menulis tentang, atau membeberkan suatu hal. Kata deskripsi dapat diterjemahkan 
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menjadi pemerian, yang berasal dari kata peri-memerikan yang berarti melukiskan 

sesuatu hal (Keraf 1981:93). 

 Keraf (1981:94) membedakan karangan deskripsi menjadi dua macam. 

Kedua macam deskripsi tersebut yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi 

ekspositoris. Deskripsi sugestif, yaitu deskripsi yang bertujuan membangkitkan 

daya khayal, kesan atau sugesti tertentu sehingga seolah-olah pembaca melihat 

sendiri objek yang  dideskripsikan secara keseluruhan oleh penulisnya. Hal ini 

diusahakan penulis dengan memindahkan kesan-kesan hasil pengamatan, dan 

perasaannya kepada pembaca. Deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis, yaitu 

deskripsi yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang objek 

yang dideskripsikan. Deskripsi ini tidak berusaha menciptakan kesan atau 

imajinasi pada pembaca. 

 Dawud (2004:22) menyatakan karangan deskripsi adalah salah satu jenis 

karangan yang bertujuan untuk menggambarkan objek sedemikian rupa sehingga 

seolah-olah pembaca melihat sendiri objek tersebut. Karangan deskripsi objektif 

salah satu jenis karangan deskripsi yang dalam penggambaran objeknya tidak 

disertai dengan opini penulis. Sedangkan karangan deskripsi subjektif merupakan 

kebalikan dari deskripsi objektif, yaitu penggambaran objeknya disertai dengan 

opini penulis. Sedangkan menurut Tarigan (1993:52), ditinjau dari bentuknya 

tulisan deskripsi atau pemerian dapat dibagi atas pemerian faktual dan pemerian 

pribadi. Dari dua pendapat tersebut sebenarnya dapat disimpulkan bahwa paragraf 

deskripsi objektif sama dengan pemerian faktual, sedangkan paragraf deskripsi 

subjektif sama dengan pemerian pribadi. 
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 Semi seperti dikutip Oktavianus (2006:48) mengemukakan bahwa wacana 

deskriptif memberikan perincian tentang objek atau peristiwa sehingga dapat 

memberikan pengaruh terhadap imajinasi pembaca atau pendengar. Menurutnya 

pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, mendengar, merasakan langsung 

objek atau peristiwa yang sedang dibicarakan. Dengan demikian, ciri-ciri wacana 

deskriptif adalah mendeskripsikan suatu objek atau peristiwa secara detail, 

membentuk imajinasi pembaca atau pendengar, disampaikan dengan gaya bahasa 

yang memikat. 

 Dari beberapa pendapat tentang deskripsi, dapat disimpulkan bahwa 

deskripsi mempunyai ciri berupa uraian yang menggambarkan suatu objek 

(tempat, benda, orang, keadaan dll) secara rinci berdasarkan hasil pengamatan, 

misalnya dengan melihat, meraba, merasakan atau mengecap, membau, dan 

mendengarkan. Menulis karangan deskripsi berarti menulis dengan kata-kata yang 

membuat pembaca seolah-olah melihat objek yang dideskripsikan. Jadi dalam 

menulisan deskripsi, agar hasilnya lebih maksimal penulis harus mampu 

melibatkan indra untuk merespon apa yang akan dituangkan dalam tulisan. 

Pencitraan indra yang sedemikian rinci akan membantu penulis untuk 

menggambarkan objek yang ditulis secara mendalam. 

 

2.2.7 Tahapan Menulis 

 DePorter seperti apa yang dikutip Komaidi (2007:34-38) menyatakan ada 

beberapa tahapan proses menulis yang diambil dari Proyek Penulisan California 

dan telah didemonstrasikan sebagai penulisan yang efektif untuk segala jenis 
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tulisan. Tahapan yang pertama yaitu tahap sebelum menulis atau tahap persiapan. 

Pada tahap ini digunakan teknik pengelompokan (clustering) dan menulis cepat 

(fast writing). Tahapan ini, membangun fondasi untuk topik yang berdasarkan 

pengetahuan, gagasan, dan pengalaman. Tahapan yang kedua adalah tahap 

penyusunan draft kasar. Dalam tahapan ini penulis mulai menelusuri dan 

mengembangkan gagasan-gagasan. Tahapan yang ketiga adalah tahapan berbagi. 

Maksud tahapan ini adalah agar penulis dapat menilai secara objektif hasil 

tulisannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara minta tolong kepada orang lain 

untuk memberikan umpan balik. Tahapan keempat adalah tahapan perbaikan 

(revisi). Tulisan yang telah mendapat umpan balik perlu diperbaiki. Tahapan 

berikutnya adalah tahapan kelima, tahap penyuntingan (editing). Penyuntingan 

dimaksudkan untuk memperbaiki semua kesalahan ejaan, tata bahasa, dan tanda 

baca. Tahapan keenam yaitu tahap penulisan kembali. Dalam tahap ini penulis 

menulis kembali dengan memasukkan isi baru dan perubahan penyuntingan. 

Tahapan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk 

memeriksa kembali dan memastikan bahwa karangan sudah selesai. 

 Dari apa yang telah dipaparkan tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

menulis adalah sebuah kegiatan/proses menuangkan gagasan melalui tahap demi 

tahap. Melalui proses tahap demi tahap, diharapkan penulis dapat menghasilkan 

tulisan yang baik dan efektif.  

Harmer (2004:4-6) mengemukakan bagaimana seseorang menulis. 

Menurut Harmer, karena menulis digunakan untuk tujuan yang sangat bermacam-

macam maka menulis diproduksi dalam bentuk yang berbeda. Pada dasarnya 
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seorang penulis memiliki prinsip yang jelas dalam otaknya sebagai dasar 

tulisannya. Penulis kadang mengasah otak/pikiran mereka lebih dari satu kali, 

baik dengan menghapus dan menambah daftar/ide yang ada. Harmer memberi 

gambaran bahwa kegiatan  menulis meliputi (1) proses / langkah-langkah yang 

dilakukan penulis sampai bentuk akhir tulisan, (2) isi/subject matter, (3) jenis 

tulisan, misalnya daftar belanjaan, surat, esai, laporan atau novel, dan (4) media 

dalam menulis. 

Satu hal penting yang dapat diambil dari pernyatan Harmer (2004) adalah 

bahwa proses menulis terdiri dari empat elemen utama. Keempat elemen utama 

tersebut yaitu pertama, planing atau perencanaan. Penulis yang berpengalaman 

merencanakan apa yang akan mereka tulis. Sebelum mulai menulis, penulis 

berusaha dan memutuskan apa yang akan ditulis dengan membuat catatan-catatan 

detail meskipun cukup dengan menuliskan kata-kata kunci saja. Ketika 

merencanakan, penulis harus memikirkan tiga hal utama, yaitu (a) tujuan menulis, 

meliputi jenis teks, bahasa, dan informasi yang dipilih, (b) audience/pembaca, 

meliputi pilihan kata dan ragam bahasa yang digunakan dalam menulis, serta (c) 

struktur isi tulisan yang meliputi fakta, ide atau argumen.  

Elemen yang kedua adalah drafting atau pembuatan draf. Penulis dapat 

menganggap bahwa versi pertama dari tulisan adalah sebagai draf. Draf akan 

dikembangkan pada proses berikutnya, karena proses menulis juga akan  berlanjut 

pada proses editing. 

Selanjutnya elemen yang ketiga adalah editing, reflecting and revising. 

Pada elemen ini terjadi proses mengedit, merefleksi dan merevisi. Ketika penulis 
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telah menghasilkan draf, mereka biasanya membaca apa yang telah mereka tulis 

untuk melihat mana yang sesuai atau tidak sesuai, mungkin urutan informasi tidak 

jelas atau cara penulisannya yang membingungkan atau dapat bermakna ganda, 

atau susunan kalimat maupun paragrafnya.  

Untuk proses refleksi dan revisi ini biasanya penulis dibantu oleh pembaca 

atau orang lain/editor yang memberi komentar. Reaksi pembaca lain terhadap 

karya tulis akan membantu pengarang untuk membuat tulisan yang lebih baik. 

Dari reaksi tersebut dapat ditemukan masukan-masukan yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki tulisan. 

Elemen yang keempat adalah final version atau versi akhir. Ketika penulis 

telah nengedit draf, mereka membuat perubahan yang dianggap perlu, untuk 

menghasilkan versi akhir. Langkah ini memungkinkan untuk melihat adanya 

perbedaan dari rencana awal dan draf pertama. 

Harmer menegaskan bahwa proses-proses tersebut merupakan tahapan 

yang dilalui penulis untuk menghasilkan suatu tulisan yang baik. Proses penulisan 

yang meliputi planing, drafting, editing dan final version merupakan proses yang 

saling berkesinambungan yang berupa putaran proses. Keberhasilan proses yang 

satu akan menentukan keberhasilan proses lainnya. 

 

2.2.8 Mengembangkan Pembelajaran Menulis dengan Teknik Pemetaan 
Pikiran  

 
Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 
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hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar (Usman 2002:4). Dalam proses belajar  

mengajar guru bukan lagi sebagai satu-satunya nara sumber. Pembelajaran yang 

baik adalah pembelajaran yang berdasar pada proses belajar  dari berbagai sumber 

baik dari guru maupun siswa. 

Sebagai seorang guru, seharusnya dapat bersikap bijak dalam memilih 

metode pembelajaran agar informasi yang hendak kita sampaikan kepada siswa 

dapat diserap dengan mudah. Salah satu metode yang dapat memudahkan siswa 

untuk menyerap informasi adalah pemetaan pikiran.  

Pemetaan pikiran dapat membantu siswa menangkap pikiran dan gagasan 

pada kertas dengan jelas, lengkap dan mudah. Teknik ini dapat membuat 

informasi lebih mudah dimengerti dan diingat kembali dan dapat memaksimalkan 

momen belajar. Pemetaan pikiran mampu membuat siswa dengan mudah untuk 

mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, 

membantu mengorganisasikan materi serta dapat memberikan wawasan baru. 

Pemetaan pikiran dapat memberikan catatan tinjauan ulang yang sangat berarti. 

Dengan pemetaan pikiran siswa dapat berkonsentrasi pada gagasan-gagasan 

pokok, serta menangkap makna setiap kata di dalamnya. 

Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik pemetaan 

pikiran ini dapat diterapkan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Pada tahap 

kegiatan awal guru dapat melakukan persiapan dengan cara memilih media berupa 

pemetaan pikiran beserta pengembangan pemetaan pikiran tersebut ke dalam 

sebuah paragraf deskripsi, (2) Guru menyusun perencanaan pembelajaran (silabus, 
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RPP, alat evaluasi), (3) Guru menyampaikan kompetensi dasar serta tujuan 

pembelajaran, (4) Guru memberi pengarahan hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan dalam pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran, 

(5) Guru meminta siswa untuk mencermati pemetaan pikiran dan membaca secara 

cermat contoh paragraf hasil pemetaan pikiran tersebut, (6) Dengan arahan guru 

siswa mendiskusikan untuk mengidentifikasi, dan mendata pokok-pokok paragraf 

deskripsi, serta karakteristik paragraf deskripsi yang dibacanya, (7) Siswa 

mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok 

lain, (8) Bersama guru, siswa membuat simpulan dan penegasan tentang paragraf 

deskripsi, dan karakteristik paragraf deskripsi, (9) Siswa mendata topik dan 

pokok-pokok masalah yang dapat dikembangkan menjadi paragraf deskripsi, (10) 

Dengan bimbingan guru, siswa menuangkan pokok-pokok masalah yang telah 

didata ke dalam pemetaan pikiran untuk kemudian dikembangkan menjadi 

paragraf deskripsi, (11) Siswa menulis paragraf deskripsi berdasarkan pemetaan 

pikiran yang telah dibuatnya, (12) Bersama guru siswa menyunting hasil karya 

siswa lain, (12) Siswa mengerjakan latihan pengulangan yaitu mendata topik, 

menuangkan topik-topik ke dalam pemetaan pikiran, serta mengembangkan topik 

tersebut dalam paragraf deskripsi, (13) Siswa mempresentasikan hasil karyanya ke 

depan kelas dan ditanggapi oleh siswa lain, (14) Bersama guru siswa menentukan 

paragraf deskripsi yang paling bagus dan sesuai dengan pemetaan pikiran, (15) 

Guru memberi penghargaan kepada siswa yang hasil karangannya paling bagus, 

(16) Pemajangan karya terbaik siswa, (17) Guru melakukan evaluasi, dan refleksi, 

(18) Guru menutup pelajaran dengan penugasan. 
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2.2.8.1 Hakikat Pemetaan Pikiran  

Pemetaan pikiran sebenarnya berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris 

yaitu mind mapping. Kata (mind) berarti pikiran dan kata (map) berarti peta, 

sedangkan (mapping) berati pemetaan/membuat peta atau dengan kata lain 

pemetaan pikiran dapat diartikan pembuatan peta pikiran. Jadi pemetaan pikiran 

pada hakikatnya adalah pemetaan informasi yang disimpan dalam pikiran. 

Pemetaan pikiran merupakan pendekatan keseluruhan otak yang membuat siswa 

mampu untuk membuat catatan yang menyeluruh dalam satu halaman. Dengan 

menggunakan citra visual dan perangkat grafis lainnya, peta pikiran akan 

memberikan kesan yang lebih dalam. 

Teknik pencatatan ini dikembangkan  pada 1970-an oleh Tony Buzan dan 

didasarkan pada riset tentang bagaimana cara kerja otak yang sebenarnya. Otak 

kita sering kali mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-

bentuk dan perasaan.  Pemetaan pikiran ini dapat membangkitkan ide-ide orisinal 

dan memicu ingatan dengan mudah (DePorter  2002b :152). 

Teknik membuat catatan dengan menggunakan pemetaan pikiran ini jauh 

berbeda dengan teknik membuat catatan secara tradisional. Membuat catatan 

secara tradisional sangat tidak efektif karena harus mencatat kata demi kata, 

kalimat demi kalimat, atau dalam kolom  per kolom. Hal ini sangat membutuhkan 

waktu yang lama. Lagi pula otak tidak bekerja dengan cara demikian. Otak tidak 

menyimpan informasi dalam kumpulan baris atau kumpulan kolom yang rapi. 

Otak menyimpan informasi dengan pola dan  asosiasi (Dry 2003:165). Teknik 

membuat catatan dengan pemetaan pikiran dapat dilaksanakan dengan efektif 
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karena di dalamnya hanya berisi kata-kata kunci saja dengan membentuk gambar-

gambar visual sehingga dapat menimbulkan kesan. 

Jadi pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan 

(DePorter 2002b:153). Teknik ini dapat membantu siswa dalam memahami 

informasi karena otak siswa terpancing oleh adanya gambar dan tulisan berupa 

peta-peta yang di dalamnya mengandung konsep berhubungan dengan informasi 

tersebut. Peta-peta konsep tersebut saling berhubungan dan membentuk sebuah 

kesan. Kesan inilah yang kemudian diserap dalam pikiran siswa berupa ide dan 

dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. 

 

2.2.8.2  Prinsip-Prinsip Pemetaan Pikiran 

Pemetaan pikiran didasarkan pada teori tentang cara di mana otak kita 

berfungsi untuk mengatur dan menyimpan informasi. Pemetaan pikiran 

merupakan contoh yang sangat baik tentang pendayagunaan teknik yang bisa 

membantu kita memahami konsep-konsep dan menghafalkan informasinya 

dengan satu prasarana belajar. 

Adapun konsep-konsep dasar pemetaan pikiran seperti apa yang ditulis 

Backman (2005:75) adalah (1) informasi bisa diorganisir di sekitar tema utama 

dan pokok-pokok kaitan, (2) informasi terkait sebaiknya diringkas dan dipadatkan 

untuk bisa  disajikan dengan mudah. 

Sebagai pengganti membuat catatan secara linear pembuatan pemetaan 

pikiran berdasar pada beberapa prinsip. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan 
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Dry (2003:164) sebagai berikut.(1) tema utama terletak di tengah-tengah, (2) ada 

cabang-cabang utama untuk setiap subtema, (3) kata-kata tunggal digunakan 

untuk setiap konsep, (4) bila mungkin, setiap konsep memiliki sebuah gambar. 

Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, pemetaan pikiran 

merupakan teknik pengaturan informasi dan metodologi pemantapan yang 

mencerminkan teori-teori tentang bagaimana otak kita memahami, 

mengkategorikan dan menghafalkan rangkaian informasi mana saja secara 

alamiah. Dengan pemetaan pikiran otak seseorang akan terangsang oleh tulisan-

tulisan maupun gambar-gambar yang ada di dalamnya. 

Pembentukan pemetaan pikiran selalu dimulai dengan satu konsep utama 

yang terkait dengan konsep lain dan saling berhubungan. Kemudian konsep-

konsep terkait tersebut dibagi lagi ke dalam lebih banyak lagi kategori dan pokok-

pokok yang masih berhubungan dengan konsep utama. Pokok-pokok terkait ini 

seringkali diringkas dan dikodekan dalam satu kata kunci atau gambar untuk bisa 

dihafalkan dengan mudah. 

 

2.2.8.3 Kiat Membuat Pemetaan Pikiran 

Satu hal penting yang harus diingat dalam membuat pemetaan pikiran 

adalah hanya menggunakan kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang dapat 

mengingatkan akan gagasan secara keseluruhan, atau kata yang dapat mencakup 

intisari makna gagasan itu. Kata kunci biasanya berupa kata benda dan karena 

kata benda biasanya merupakan nama benda, maka akan lebih mudah diingat. 
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Menurut DePorter (2002b:157) ada beberapa kiat untuk membuat 

pemetaan pikiran, yaitu (1) di tengah kertas, buatlah lingkaran dari gagasan 

utamanya, (2) tambahkan sebuah cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci, 

gunakan pulpen warna-warni, (3) tulislah kata kunci/frase pada tiap-tiap cabang, 

kembangkan untuk menambahkan detail-detail, (4) tambahkan simbol dan 

ilustrasi, (5)  gunakan huruf-huruf kapital, (6) tulislah gagasan penting dengan 

huruf-huruf yang lebih besar, (7)  hidupkanlah peta pikiran , (8) garis bawahi kata-

kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal, (9) bersikap kreatif dan berani, (10) 

gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin-poin atau gagasan-gagasan, dan 

(11) buatlah peta pikiran secara horizontal. 

Pemetaan pikiran yang baik adalah pemetaan pikiran yang mampu 

mewadahi konsep utama sampai konsep-konsep kategori yang berkaitan dengan 

konsep utama tersebut secara efektif. Dengan pemetaan pikiran, isi ringkas sebuah 

buku dapat dituangkan hanya dengan menggunakan satu lembar kertas. Pemetaan 

pikiran juga dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami pokok-

pokok permasalahan yang berhubungan dengan konsep utama. 

 

2.2.8.4  Ragam Gaya Pemetaan Pikiran 

Svantesson (2004) menyatakan bahwa pemetaan pikiran bisa dibuat 

dengan menggunakan beberapa gaya (model) misalnya model hay fork (garpu 

jerami), model duri ikan, model gelmo (gelembung molekul/kluster/clustering) 

dan model lain.  
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Model-model tersebut dapat dilihat seperti pada gambar berikut. 

(1) Model hay fork  

Model hay fork yaitu pembuatan peta pikiran  dengan  membuat garis-

garis dari titik utama. Ketika akan menambahkan kata-kata perlu dibuat 

garis-garis baru dan  menuliskan kata-kata tersebut di atasnya. 

 

Gambar 1    Pemetaan Pikiran Model Hay Fork (Garpu Jerami) 

 

 

 

 

 

(2) Model duri ikan 

Model duri ikan hampir sama dengan model hay fork, tetapi bentuknya   

menyerupai duri ikan. 

 

       Gambar 2   Pemetaan Pikiran Model Duri Ikan 

 

 

 

 

TEMA 

A B C D 
……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

TEMA 

A B C D 
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(3) Model gelmo atau disebut kluster.  

Model ini berupa pengelompokan-pengelompokan sub-subtema yang 

dikembangkan dari tema utama. Pengelompokan-pengelompokan ini 

dibuat menyerupai gelembung –gelembung molekul. 

 

Gambar 3   Pemetaan Pikiran Model Gelmo (Gelembung Molekul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) Model lain 

Model ini biasa digunakan oleh pembuat peta pikiran yang masih pemula. 

Prinsip utamanya sama dengan model-model sebelumnya yaitu tetap 

menempatkan subjek/tema di tengah-tengah kemudian secara berangsur-

angsur berkembang menjadi sub-sub tema. 

TEMA 

…. 

…. …. 

…. 

…. 

…. 

….  …. …. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 
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      Gambar 4    Pemetaan Pikiran Model Lain 

 

 

 

 

 

 

 

Ada beberapa risiko timbul kekacauan atau kebingungan apabila 

menempatkan terlalu banyak kata dalam pemetaan pikiran. Jika menuliskan kata-

kata saling berdekatan kadang-kadang muncul kesulitan untuk memahami dari 

mana kata tersebut. Oleh karena itu, menciptakan pemetaan pikiran secara 

horizontal akan menambah jumlah ruang yang dapat digunakan untuk 

menuangkan ide atau gagasan. 

 

2.2.8.5  Manfaat Pemetaan Pikiran 

DePorter (2002b:172) menyatakan ada beberapa manfaat pemetaan 

pikiran, yaitu (1) fleksibel. Jika seorang pembicara tiba-tiba teringat untuk 

menjelaskan suatu hal tentang pemikiran, maka dapat dengan mudah 

menambahkannya di tempat yang sesuai dalam peta pikiran, tanpa harus 

kebingungan, (2) dapat memusatkan perhatian. Tidak perlu berpikir untuk 

menangkap setiap kata yang dibicarakan. Sebaliknya, seseorang dapat 

TEMA 
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berkonsentrasi pada gagasan-gagasannya, (3) meningkatkan pemahaman. Ketika 

membaca suatu tulisan, pemetaan pikiran akan meningkatkan pemahaman dan 

memberikan catatan tinjauan ulang, dan (4) menyenangkan. Imajinasi dan 

kreativitas dapat dituangkan tidak terbatas. Hal ini menjadikan pembuatan dan 

peninjauan ulang lebih menyenangkan. 

 

2.2.9 Mengembangkan Pembelajaran Menulis dengan Teknik Peniruan 
Model  

 
Peniruan model adalah salah satu teknis pembelajaran menulis dengan 

meniru master yang sudah ada. Marahimin (2005:21) menyatakan bahwa pada 

dasarnya teknik peniruan model menuntut dilakukannya latihan-latihan sesuai 

dengan master yang diberikan. Master/model harus dibaca terlebih dahulu, dilihat 

isi dan bentuknya, dianalisis serta dibuatkan kerangkanya, dilakukan hal-hal lain 

yang perlu, baru sesudah itu ditiru untuk menulis. 

 Dalam teknik peniruan model ini siswa tidak meniru/menulis sama persis 

dengan model (menjiplak, menyalin bulat-bulat) akan tetapi yang ditiru adalah 

kerangkanya, idenya, atau bahkan cara maupun teknik menulisnya. Teknik 

peniruan model lebih menekankan pada latihan-latihan . Latihan-latihan inilah inti 

dari segala macam dan bentuk pelajaran menulis.  

Teknik peniruan model ini diilhami dari pendapat orang Cina pada zaman 

dahulu. Konon orang Cina jika ingin menjadi seorang pelukis akan diberi contoh 

lukisan yang bagus yang dibuat oleh seorang master. Calon pelukis disuruh 

meniru lukisan master sampai semirip mungkin. Demikian seterusnya hingga 
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berlangsung secara terus menerus, sampai calon pelukis dapat melukis sendiri, 

dan mulai menemukan bentuk yang khas sesuai dengan kepribadiannya. 

 Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik peniruan 

model ini dapat menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Pada tahap 

kegiatan awal guru dapat melakukan persiapan dengan cara mencari, memilih, dan 

menentukan model/contoh tulisan deskripsi yang bagus (dianalisis dan 

didiskusikan dengan teman sejawat tentang kualitas model/contoh yang akan 

dijadikan sebagai master, (2) Guru menyusun perencanaan pembelajaran (silabus, 

RPP, alat evaluasi, media), (3) Guru menyampaikan kompetensi dasar serta tujuan 

pembelajaran, (4) Guru memberi pengarahan hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan dalam pembelajaran, (5) Guru membagikan master/contoh/model yang 

akan ditiru, (6) Siswa membaca model terlebih dahulu secara berulang-ulang, (7) 

Siswa mencermati model, lalu menganalisis berdasar atas isi, bentuk, gaya 

penulisan, (8) Siswa membuat kerangka karangan atas dasar model, (9) Siswa 

dengan bimbingan guru berlatih untuk menulis, (guru mengingatkan kepada siswa 

agar tidak meniru persis/menjiplak model), (10) Bersama guru, siswa memberi 

tanggapan atas  karangan siswa lain, (11) Guru secara intensif memberi koreksi 

terhadap hasil karangan siswa, dianalisis, dan ditindaklanjuti, (12) Guru mengajak 

siswa ke luar kelas (kebun sekolah/halaman sekolah) untuk melakukan 

pengamatan, (13) Siswa menulis hasil pengamatan dalam bentuk karangan 

deskripsi, (14) Siswa menuliskan ke papan tulis kemudian dikomentari oleh siswa 

lain, (15) Guru melakukan evaluasi, (16) Guru memberi penghargaan kepada 
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siswa yang hasil karangannya paling bagus, (17) Pemajangan karya siswa, (18) 

Guru memberi penugasan kepada siswa. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Pemetaan pikiran mampu merangsang proses berpikir siswa secara kreatif. 

Rangsangan-rangsangan dalam bentuk gambar serta alur pemetaan yang jelas 

akan lebih mudah dipahami siswa sehingga dapat memancing siswa untuk 

menuangkan gagasannya dalam tulisan deskripsi sesuai apa yang ada dalam peta 

pikirannya. 

Pemetaan pikiran merupakan pendekatan keseluruhan otak yang membuat 

siswa mampu untuk membuat catatan yang menyeluruh dalam satu halaman. 

Dengan menggunakan citra visual dan perangkat grafis lainnya, peta pikiran akan 

memberikan kesan yang lebih dalam. Otak seseorang sering kali mengingat 

informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk dan perasaan.  

Pemetaan pikiran ini dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu ingatan 

dengan mudah (DePorter  2002b:152). Pemetaan pikiran dapat merangsang daya 

kreativitas siswa dalam mengembangkan gagasan. Dengan pemetaan pikiran, 

siswa dengan mudah dapat mengorganisasikan ide-ide pikirannya untuk 

dikembangkan menjadi tulisan. Pemetaan pikiran mampu merangsang dan 

menumbuhkan kreativitas siswa dalam membuat catatan. Hal ini juga dapat 

digunakan dalam menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Peta pikiran yang 

terorganisasi dengan baik berpengaruh baik pula jika dituangkan dalam bentuk 

tulisan. 
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Pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model terkesan 

lebih bermakna karena siswa dapat secara langsung dihadapkan pada contoh 

konkrit yaitu contoh berupa karangan /paragraf deskripsi. Dengan peniruan model, 

siswa lebih cepat memahami model/contoh/master, sehingga kesulitan siswa 

terhadap menulis dapat teratasi.  

Dengan peniruan model siswa dapat menuangkan ide/gagasannya ke 

dalam paragraf dengan meniru/mencontoh model yang sudah ada. Dengan teknik 

peniruan model siswa dapat pula berlatih secara berulang dengan cara meniru 

gaya penulisan, teknik, ataupun cara penulisan seperti yang diterapkan dalam 

model. Latihan secara berulang ini dapat membantu guru untuk mengetahui 

perkembangan belajar siswa dalam menulis deskripsi. Selain hal itu, dengan 

teknik peniruan model, siswa yang semula merasa pesimis untuk menulis dapat 

terbantu sehingga siswa tidak merasa terbebani oleh permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan menulis. Peniruan model dapat membantu siswa secara 

langsung dalam berlatih menulis sehingga kompetensi menulis siswa dapat 

meningkat. 

 

 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoretis dan kerangka berpikir tersebut diajukan 

hipotesis sebagai berikut.  

(1)  Penggunaan teknik pemetaan pikiran dan peniruan model dapat meningkatkan        

kompetensi menulis deskripsi siswa SMA.  
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(2) Ada perbedaan kompetensi menulis yang signifikan antara pembelajaran 

dengan teknik pemetaan pikiran dan teknik peniruan model dalam 

pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA.  

(3) Pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran lebih efektif 

daripada pembelajaran menulis dengan teknik peniruan model. Dengan 

pemetaan pikiran siswa dapat terangsang untuk menuangkan gagasan melalui 

tulisan. Bentuk rangsangan berupa gambar maupun grafis dapat 

menumbuhkan ide atau gagasan sehingga siswa merasa lebih mudah untuk 

menuangkannya dalam bentuk tulisan. Rangsangan berupa kata-kata kunci 

dapat mempercepat cara kerja otak,  sehingga gagasan dapat tertuang secara 

sistematis.  

Hipotesis statistiknya adalah, 

Ho    : Tidak terdapat perbedaan peningkatan kompetensi siswa dalam 

menulis deskripsi antara yang diajar dengan menggunakan teknik 

pemetaan pikiran dan yang diajar dengan teknik peniruan model. 

Ha       : Terdapat perbedaan peningkatan kompetensi siswa dalam menulis 

deskripsi antara yang diajar dengan menggunakan teknik 

pemetaan pikiran dan yang diajar dengan teknik peniruan model. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yang 

bertujuan memperoleh data yang diperlukan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan teknik pemetaan pikiran dan peniruan model dalam pembelajaran 

menulis deskripsi pada siswa SMA. Penelitian ini dilakukan dengan menciptakan 

suatu perlakuan yang berfungsi sebagai variabel bebas yang sengaja diadakan 

pada suatu objek untuk diketahui pengaruh atau akibatnya dalam bentuk variabel 

terikat yang muncul karena perlakuan itu. Peneliti mencari kemungkinan 

hubungan sebab akibat melalui pemanipulasian variabel independen dan 

pengujian perubahan yang diakibatkan oleh pemanipulasian tersebut. 

 Penelitian eksperimen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

eksperimen sederhana. Hal ini dilakukan, mengingat keterbatasan peneliti dan atas 

dasar pertimbangan bahwa eksperimen sederhana lebih mudah dilaksanakan, data- 

data yang diperoleh lebih cepat dianalisis, serta membutuhkan biaya yang lebih 

ringan. 

Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah true 

experimental design (pretest-posttest control group design). Dalam desain ini 

terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pre-test 

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen 1 
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dan kelompok eksperimen 2. Hasil pre-test yang baik bila nilai 2 kelompok 

eksperimen tersebut tidak berbeda secara signifikan (Sugiyono 2006: 113).  

Sampel dalam penelitian adalah  siswa kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal 

sebagai kelompok eksperimen 1 dan siswa kelas X-1 SMA Negeri I Cepiring 

sebagai kelas eksperimen 2 /pembanding. Hal ini dilaksanakan atas pertimbangan 

bahwa nilai rata-rata setelah dilakukan pre-test menulis deskripsi pada dua 

kelompok tersebut mendekati kesamaan yaitu 59,35 untuk kelompok eksperimen 

1 dan 58,13 untuk kelompok eksperimen 2. Dengan dasar hal itu, peneliti 

menganggap kemampuan menulis deskripsi baik kelompok eksperimen 1 maupun 

kelompok eksperimen 2 sama. 

Dalam penelitian ini dicari kemungkinan sebab akibat melalui 

pemanipulasian variabel bebas dan pengujian perubahan yang diakibatkan oleh 

pemanipulasian tersebut. Dua kelompok dalam penelitian ini dianggap sama 

dalam semua aspek yang relevan dan perbedaannya hanya terdapat dalam 

perlakuan. Hasil pengukuran variabel terikat dari kedua kelompok dibandingkan  

untuk melihat efek perlakuan.  

Untuk melaksanakan penelitian ini, disusun dua model rancangan 

pembelajaran menulis deskripsi, yaitu rancangan pembelajaran dengan teknik 

pemetaan pikiran dan rancangan pembelajaran dengan teknik peniruan model. 

Rancangan tersebut semuanya disusun sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan 

dan masukan dari dosen pembimbing, serta rekan guru senior. Penyajian 

rancangan pembelajaran pada kelompok eksperimen 1 dilakukan oleh peneliti 

dengan pertimbangan agar pembelajaran dapat berlangsung secara alami dan 
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mendapatkan hasil yang lebih valid, karena peneliti adalah guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal sebagai kelompok 

eksperimen 1. Pada kelompok eksperimen 2, yaitu kelas X-1 SMA Negeri I 

Cepiring, rancangan pembelajaran disajikan oleh guru kelas tersebut tetapi 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru tersebut telah menerima arahan 

dari peneliti dan pelatihan-pelatihan tentang teknik pembelajaran peniruan model. 

Pertimbangan lain adalah, guru pada kelompok eksperimen 2, menurut peneliti 

mempunyai kompetensi yang relatif sama dengan peneliti, baik dipandang dari 

segi usia, masa kerja, golongan, maupun prestasi (perbandingan biodata kedua 

guru dalam penelitian ini, baik identitas guru kelompok eksperimen 1 maupun 

identitas guru kelompok eksperimen 2 dapat dilihat dalam lampiran). 

Penilaian hasil belajar siswa, baik kelompok eksperimen 1 maupun 

kelompok eksperimen 2 masing-masing dilakukan oleh dua orang guru, kemudian 

hasilnya dijumlahkan dan dibagi dua untuk mendapatkan nilai akhir. Pada 

kelompok eksperimen 1, penilaian selain dilakukan oleh peneliti (sebagai guru 

kelas sebagai penilai I), juga dilakukan oleh guru lain (dalam hal ini guru Bahasa 

Indonesia yang tidak mengajar pada kelas tersebut sebagai peniali II), kemudian 

hasilnya ditambahkan dan dibagi dua untuk mendapatkan nilai akhir. Pada 

kelompok eksperimen 2, penilaian dilakukan oleh guru kelompok eksperimen 2 

tersebut (sebagai penilai I) dan guru lain (dalam hal ini guru Bahasa Indonesia 

yang tidak mengajar pada kelas tersebut sebagai penilai II). Penilaian berdasarkan 

kisi-kisi atau rubrik penilaian yang telah disusun oleh peneliti. 
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Sebelum eksperimen, dilakukan ujicoba instrumen penelitian pada kelas 

lain yang bukan kelas penelitian (bukan pada kelompok eksperimen 1 maupun 

kelompok eksperimen 2). Adapun kelas tersebut adalah kelas X-2 SMA Negeri 2 

Kendal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh instrumen penelitian yang benar-

benar valid. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga dihitung validitas 

instrumen/tes tersebut 

Pada kelompok eksperimen 1 dikenai variabel perlakuan pembelajaran 

menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran dalam jangka waktu lima 

pertemuan. Kelompok eksperimen 2 dikenai perlakuan pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik peniruan model dalam jangka waktu yang sama dengan 

kelompok eksperimen 1. Selanjutnya dua kelompok itu dikenai pengukuran yang 

sama. Perbedaan yang timbul dianggap bersumber dari variabel perlakuan. 

Selain hal itu, peneliti juga memberikan pre-test yaitu tes penjajagan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebagai penentuan kelompok eksperimen 1  

dan kelompok eksperimen 2. Kemampuan awal siswa itu dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan siswa setelah proses pembelajaran. Pada 

akhir pembelajaran dilaksanakan post-test untuk mengetahui kemampuan siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. Hasil tes awal dan tes akhir dinilai oleh penilai I 

dan penilai II, kemudian kedua nilai yang diperoleh dijumlahkan, dan dibagi dua 

untuk menentukan nilai akhir siswa. 

Untuk menghitung perbedaan kemampuan menulis pada kedua kelompok 

tersebut digunakan perhitungan t-test paired samples dengan taraf signifikasi α = 

0,05. Dengan demikian, perbedaan skor yang timbul antara post-test pada 
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kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 benar-benar bersumber dari 

perbedaan perlakuan. Perhitungan kompetensi menulis dapat dilihat dari aspek-

aspek menulis yang terdiri atas hubungan antara topik dengan isi, hubungan 

antarkalimat dalam paragraf, struktur kalimat, EYD, diksi, serta dalamnya 

pencitraan indra sebagai salah satu ciri karangan deskripsi. 

Yang dicari dalam penelitian ini adalah perbandingan antara pembelajaran 

menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran dan pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik peniruan model. 

Pola penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

   

E O1 Xe O2 

P O1 Xp O2 

 

  Keterangan 

E :  kelompok eksperimen 1 

P :  kelompok eksperimen 2 / pembanding 

O1 :  tes awal 

O2 :  tes akhir 

            Xe     :  perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen 1 yaitu           

pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran 

             Xp perlakuan yang diberikan kepada kelompok 

pembanding/kelompok eksperimen 2 yaitu  pembelajaran 

menulis deskripsi dengan teknik peniruan model. 
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                           Pola tersebut dapat diperjelas dengan desain penelitian seperti 

dalam gambar berikut. 

     

  

  X1     ---------------------------->    Y1   

 

  X2     ---------------------------->    Y2 

 

Keterangan 

 X1 = Pembelajaran dengan teknik pemetaan pikiran 

 Y1 = Hasil dari pembelajaran dengan pemetaan pikiran 

 X2 = Pembelajaran dengan teknik peniruan model 

 Y2 = Hasil dari pembelajaran dengan peniruan model 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas pertama (XI)  adalah kemampuan menulis dengan 

teknik pemetaan pikiran dan variabel bebas yang ke dua (X2) adalah kemampuan 

menulis dengan teknik peniruan model. Variabel terikat (Y1) adalah hasil 

pembelajaran kompetensi menulis deskripsi siswa setelah siswa diberi perlakuan 

dengan teknik pemetaan pikiran dan hasil pembelajaran kompetensi menulis 

deskripsi siswa setelah siswa diberi perlakuan dengan teknik peniruan model 

(Y2). 
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Kedua pasangan variabel tersebut dibandingkan seperti dalam gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Operasional 

 Untuk menjaga kekonsistenan, perlu dikemukakan batasan operasional 

variabel yang terdapat dalam penelitian ini seperti berikut. 

(1) Teknik pemetaan pikiran adalah teknik pembelajaran menulis dengan cara 

pembuatan peta pikiran sesuai dengan apa yang tersimpan dalam pikiran. 

Pemetaan pikiran merupakan pendekatan keseluruhan otak yang membuat 

Y2 

Pre‐test 

Pembelajaran menulis 
deskripsi dengan teknik 
peniruan model 

X2 

Post‐test 

Gambar  5  Perbandingan Pembelajaran Menulis Deskripsi dengan 
Teknik Pemetaan Pikiran dan Peniruan Model 

 

X1 

Pre‐test 

Pembelajaran menulis 
deskripsi dengan teknik 
pemetaan pikiran 

Y1 

Post‐test 
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siswa mampu untuk membuat catatan yang menyeluruh dalam satu halaman. 

Dengan menggunakan citra visual dan perangkat grafis lainnya, peta pikiran 

akan memberikan kesan yang lebih dalam. Pemetaan pikiran dapat 

membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu ingatan dengan mudah. Jadi 

pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan 

menggunakan citra dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. 

(2) Teknik peniruan model adalah salah satu teknik pembelajaran menulis dengan 

meniru master yang sudah ada. Pada dasarnya teknik peniruan model 

menuntut dilaksanakannya latihan-latihan sesuai dengan master yang 

diberikan. Master/model harus dibaca terlebih dahulu, dilihat isi dan 

bentuknya, dianalisis serta dibuatkan kerangkanya, dilakukan hal-hal lain yang 

perlu, baru sesudah itu ditiru untuk menulis. Dalam teknik peniruan model, 

siswa tidak meniru/menulis sama persis dengan model atau menjiplak, 

menyalin bulat-bulat akan tetapi yang ditiru adalah kerangkanya, atau idenya, 

atau bahkan cara dan teknik menulisnya. Teknik peniruan model lebih 

menekankan pada latihan-latihan. 

(3) Kompetensi menulis adalah kemampuan atau kecakapan seseorang berupa 

segenap rangkaian kegiatan untuk mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca. 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh kesimpulan tentang 

kelompok yang besar dalam lingkup wilayah yang luas, tetapi hanya dengan 
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meneliti kelompok kecil dalam daerah yang lebih sempit. Kelompok besar dan 

wilayah yang menjadi lingkup penelitian biasa disebut populasi. Demikian pula 

penelitian ini juga menggunakan populasi dan sampel. 

3.4.1 Populasi Penelitian 

 Populasi didefinisikan oleh Sugiyono (2006:117) sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2007/2008 yang terdiri atas 32 sekolah baik 

negeri maupun swasta. Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada pertimbangan 

(1) pentingnya kompetensi menulis bagi siswa kelas X, yaitu untuk 

mengungkapkan ide melalui bahasa tulis. Siswa kelas X dianggap mempunyai 

pengetahuan yang cukup yang sudah diperoleh pada saat di SMP. Ilmu yang telah 

dimiliki tersebut perlu disampaikan kepada orang lain melalui tulisan. Melalui 

menulis diharapkan daya intelektual siswa akan berkembang. Selain itu, siswa 

kelas X merupakan kelas pemula pada jenjang SMA. Pada kelas pemula inilah 

siswa perlu mendapat arahan dan bimbingan bagaimana cara menulis dengan tepat 

sehingga pemahaman tentang menulis yang benar dapat digunakannya pada 

jenjang berikutnya, (2) pentingnya memberikan motivasi dan pengetahuan dasar 
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menulis, (3) SMA Negeri 2 Kendal dan SMA Negeri 1 Cepiring, keduanya bukan 

merupakan sekolah unggulan. Di Kabupaten Kendal hanya ada satu SMA yang 

menjadi unggulan yaitu SMA Negeri 1 Kendal, jadi sekolah-sekolah yang bukan 

unggulan yang setara dengan SMA Negeri 2 Kendal dan SMA Negeri 1 Cepiring 

merupakan mayoritas. Peneliti menduga jika penelitian ini terbukti efektif, 

hasilnya dapat disosialisasikan ke sekolah-sekolah lain untuk kemudian 

diterapkan pada sekolah-sekolah tersebut. 

 

3.4.2 Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian sebagaimana pendapat Sugiyono (2006:118) adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan 

sampel dari suatu populasi disebut penarikan sampel atau ”sampling”. 

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis 

sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek 

penelitian. Sampel yang secara nyata diteliti harus representatif dalam arti 

mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlahnya. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah data kemampuan menulis deskripsi 

siswa kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal dan data kemampuan menulis deskripsi 

siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten Kendal tahun pelajaran 

2007/2008. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara non 

probability sampling jenis purposive, yaitu pengambilan sampel dari populasi 

tidak menggunakan dasar peluang, melainkan ditentukan oleh peneliti berdasarkan 
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kebutuhan dan pertimbangan tertentu. Hal ini dilakukan karena cara tersebut lebih 

praktis. 

 Penentuan dua kelas tersebut sebagai sampel karena berdasarkan hasil 

diskusi antara peneliti sebagai guru pada kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal dengan 

guru kelas X-1 SMA Negeri 1 Cepiring. Dua kelas tersebut mempunyai 

permasalahan-permasalahan yang hampir sama dalam pembelajaran menulis 

deskripsi. Permasalahan tersebut mencakup hasil belajar yang masih di bawah 

KKM dan  kurangnya motivasi dalam pembelajaran menulis. Selain itu, setelah 

dilakukan pre- test kemapuan menulis deskripsi, kedua kelas tersebut mempunyai 

kemampuan menulis yang hampir sama.  

Adapun penentuan sampel dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

(1) Tahap pertama 

      Menentukan kelas yang akan digunakan sebagai kelompok eksperimen 

(2) Tahap kedua 

      Mengadakan pengundian terhadap kelas untuk menentukan kelompok/kelas 

yang mendapat perlakuan penggunaan teknik pemetaan pikiran dalam 

pembelajaran menulis deskripsi dan kelompok/kelas yang mendapat perlakuan 

penggunaan teknik peniruan model. Hasil pengundian diperoleh bahwa siswa 

kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal mendapat perlakuan penggunaan teknik 

pemetaan pikiran dan siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Cepiring Kabupaten 

Kendal mendapat perlakuan penggunaan teknik peniruan model. 

(3) Tahap ketiga 
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Menentukan jumlah sampel untuk masing-masing aspek kemampuan menulis. 

Adapun jumlah sampel untuk kelas eksperimen yaitu kelas X-1 SMA Negeri 2 

Kendal adalah 41 siswa dan 40 siswa untuk kelas X-1 SMA Negeri 1 

Cepiring. 

 

(4) Tahap keempat 

 Memberi perlakuan pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan 

pikiran kepada siswa kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal dan perlakuan 

pembelajaran menulis dengan teknik peniruan model pada siswa kelas X-1 

SMA Negeri 1 Cepiring. 

(5) Tahap kelima 

 Pengetesan kemampuan menulis siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran/menerima perlakuan. Setiap siswa menulis deskripsi dengan 

tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

(6) Tahap keenam 

 Membandingkan hasil tes kemampuan menulis deskripsi antara siswa yang 

mendapat perlakuan pembelajaran menulis dengan teknik pemetaan pikiran 

dan siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran menulis dengan teknik 

peniruan model.  

Hasil perbandingan ini dianalisis untuk diketahui manakah yang paling efektif 

di antara dua teknik pembelajaran tersebut. Hasil tes akhir kemampuan 

menulis deskripsi siswa yang lebih tinggi dengan teknik tertentu dianggap 

lebih efektif dibandingkan dengan teknik yang lain. 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas  

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang sebenarnya diukur (Sugiyono 2006: 173). Hasil penelitian 

disebut valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.  

Selanjutnya, menurut Sugiyono (2006) instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Dengan menggunakan instrumen yang 

valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka hasil penelitian pun menjadi 

valid dan reliabel pula. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai validitas 

eksternal sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel 

lain dalam populasi yang diteliti. 

 Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

internal consistency, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, 

kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan Teknik Belah Dua dari Spearman 

Brown (split half). Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen (Sugiyono 2006:185). Untuk keperluan ini maka butir-butir instrumen 

di belah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok 

genap. Selanjutnya skor data tiap kelompok tersebut disusun tersendiri dan skor 
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tiap butirnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Skor total antara 

kelompok ganjil dan genap dicari koefisien korelasinya. 

 Untuk menentukan reliabilitas instrumen, koefisien korelasi tersebut 

selanjutnya dimasukkan dalam rumus Spearman Brown berikut. 

     

    2.  rb       

  r1 =  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

    1 + rb 

 

Keterangan 

 r i = reliabilitas internal seluruh instrumen 

 rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan umtuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian (Sugiyono 2006: 148). Pada bagian ini dipaparkan 

instrumen tersebut yang meliputi bentuk instrumen, uji coba instrumen, 

pelaksanaan uji coba instrumen, dan hasil uji coba instrumen. 

 

3.6.1 Bentuk Instrumen 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes prestasi belajar 

yakni tes kemampuan menulis siswa. Tes dilakukan untuk mengetahui 
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kemampuan siswa dalam menulis deskripsi setelah siswa diberikan perlakuan, 

yaitu berupa pembelajaran menulis dengan teknik pemetaan pikiran serta 

pembelajaran menulis dengan teknik peniruan model. Hasil tes akhir kemudian 

dibandingkan. Sebelum dieksperimenkan, instrumen penelitian diukur 

validitasnya apakah instrumen tersebut benar-benar dapat mengukur semua aspek 

yang seharusnya diukur. 

 Adapun instrumen tes kemampuan menulis dalam penelitian ini mengacu 

kepada tes yang memungkinkan siswa untuk dapat menuangkan gagasan secara 

tertulis dengan memperhatikan aspek-aspek kesesuaian isi dengan topik, 

hubungan antarkalimat dalam paragraf, srtuktur kalimat yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia, ketepatan pemilihan dan penggunaan diksi, penggunaan 

ejaan yang sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan, serta pencitraan indera. 

 Aspek-aspek penilaian kompetensi menulis sesuai dengan yang tertuang 

dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian ini tertera pada tabel 1 berikut. 

 
 
Tabel 1   Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Menulis 
 

No Aspek Deskriptor Skor 

 

1 Kesesuaian topik 

dengan isi karangan 

a. Topik sesuai dengan isi karangan 

b. Topik kurang sesuai dengan isi karangan 

c. Topik tidak sesuai dengan isi karangan 

3 

2 

1 

2 Hubungan 

antarkalimat 

a. Hubungan antarkalimat koheren 

b. Ada beberapa kalimat yang 

hubungannya kurang koheren 

c. Lebih banyak kalimat yang 

hubungannya tidak  koheren 

3 

2 

 

1 
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3 Kalimat a. Semua susunan kalimat benar sesuai 

kaidah bahasa Indonesia 

b. Susunan kalimat terdapat kesalahan  

c. Lebih banyak kalimat yang salah 

3 

 

2 

 

1 

4 Diksi a. Diksi yang digunakan tepat/sesuai 

b. Ada beberapa diksi yang tidak 

tepat/tidak sesuai 

c. Lebih banyak diksi yang tidak 

sesuai/tidak tepat 

3 

2 

 

1 

 

5 Ejaan a. Penggunaan ejaan sesuai dengan EYD 

b. Ada beberapa penggunaan ejaan yang 

tidak sesuai EYD 

c. Lebih banyak terdapat kesalahan 

penggunaan ejaan/ tidak sesuai EYD 

3 

 

2 

 

1 

6 Ciri Deskriptif a. Terdapat pencitraan dengan 

menggunakan 2 indra atau lebih 

b. Pencitraan menggunakan 1 indra 

c. Tidak terdapat pencitraan 

3 

 

2 

1 

   

 

  Keenam aspek tersebut mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda. Dari 

keenam aspek tersebut ada aspek yang tergolong mudah, sedang, dan sukar. 

Tingkat kesukaran yang berbeda tersebut menjadi lebih tepat jika hasil skor perlu 

pembobotan. Adapun pembobotan itu seperti terlihat dalam tabel 2 berikut. 
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Tabel 2   Pembobotan Aspek Penilaian Kompetensi Menulis 

 

No Aspek Skor Bobot Skor x Bobot 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

Kesesuaian topik dan isi 

Hubungan antarkalimat 

kalimat 

Diksi 

Struktur kalimat 

Ejaan 

Ciri Deskriptif 

 1 

2 

 

2 

2 

2 

3 

 

             Jumlah  12  

   

Jumlah hasil skor dikalikan  dengan bobot. Hasilnya merupakan skor yang 

diperoleh tiap-tiap siswa. Dari hasil skor masing-masing siswa kemudian dijumlah 

dan dibagi jumlah siswa, sehingga menghasilkan skor rata-rata. 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes esai membuat 

karangan deskripsi dengan tema yang telah ditentukan oleh guru.Tes dengan 

membuat karangan dilakukan karena yang akan diukur adalah kompetensi siswa 

dalam menulis deskripsi. Dengan demikian tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tes menulis secara esai. 

 Menulis bentuk esai mempunyai beberapa kelebihan, yaitu siswa 

menyusun sendiri tulisan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dibuat 

sendiri, dapat mengukur kemampuan siswa dalam menyusun, menghubungkan, 

serta mempertimbangkan bahan yang ditulisnya secara lebih efektif, dan dapat 

mendorong siswa untuk meningkatkan tulisannya agar lebih baik. 
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Uji kompetensi menulis menggunakan tes awal dan tes akhir yang 

dilakukan pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Tes awal 

digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi awal kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2. Tes akhir digunakan untuk mengetahui perbedaan 

kompetensi menulis siswa antara yang diajar dengan menggunakan teknik 

pemetaan kognitif dan teknik peniruan model. Isi uji kompetensi menulis adalah 

membuat karangan atau tulisan deskripsi yang bertemakan deskripsi sebuah 

tempat. Hasil tulisan siswa kemudian diskor dengan aspek-aspek penskoran; 

hubungan tema dengan isi, hubungan antar kalimat, struktur kalimat, penggunaan 

diksi, dan penggunaan EYD, serta pencitraan indra yang digunakan untuk 

mendeskripsikan objek. 

 

3.6.2 Uji Coba Instrumen 

Uji instrumen tes dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

validitas internal dan eksternal. Validitas internal meliputi validitas isi dan 

validitas kontruksi. Validitas isi dilakukan dengan menyesuaikan aspek menulis 

deskripsi yang akan dinilai dengan materi pelajaran yang disampaikan 

berdasarkan landasan teori dan kompetensi dasar yang dibutuhkan. Aspek-aspek 

tersebut adalah hubungan antara tema dengan isi, hubungan antar kalimat, struktur  

kalimat, diksi, dan penggunaan EYD, serta pencitraan indra yang digunakan untuk 

mendeskripsikan objek. Sedangkan validitas konstruksi dilakukan dengan 

konsultasi dan meminta pendapat kepada ahli. Ahli yang dimaksud adalah dosen 

pembimbing atau dosen lain yang menguasai bidang tersebut. 
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Selanjutnya instrumen diujicobakan pada kelas yang berada di luar 

sampel, untuk memperoleh validitas eksternal. Uji coba instrumen dilakukan pada 

siswa kelas X-2 SMA Negeri 2 Kendal, yang merupakan kelas di luar sampel 

sejumlah 40 siswa. 

 

3.6.3 Pelaksanaan Uji Coba Instrumen Kompetensi Menulis 

 Uji coba instrumen dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2008 

pada jam ketiga dan keempat yaitu pukul 09.30 – 11.00 WIB. Rincian waktunya 

adalah 10 menit pertama peneliti memberi arahan tentang apa yang harus 

dilakukan siswa dan membagikan kertas kosong untuk tempat membuat tulisan. 

Situasi ujicoba diciptakan seperti pelaksanaan proses belajar-mengajar biasa. 

Peneliti tidak memberi tahu bahwa para siswa sedang menjadi objek penelitian. 

Dengan cara demikian, diharapkan hasil pekerjaan siswa dapat menggambarkan 

kompetensi yang sesungguhnya dari para siswa. Waktu selebihnya digunakan 

siswa untuk menulis tulisan deskripsi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. 

Siswa mengerjakan tugas berupa pembuatan tulisan paragraf deskripsi tentang 

tempat (Taman Sekolah) dengan aspek penilaian meliputi hubungan topik dengan 

isi, hubungan antarkalimat, struktur kalimat, diksi, ejaan, serta pencitraan indra 

sebagai salah satu ciri deskripsi. 

Uji instrumen tes dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

validitas internal dan eksternal. Validitas internal meliputi validitas isi dan 

validitas konstruk. Validitas isi dilakukan dengan menyesuaikan aspek menulis 

deskripsi meliputi aspek hubungan topik dengan isi, hubungan antarkalimat, 
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struktur kalimat, diksi, ejaan, serta pencitraan indra sebagai salah satu ciri 

deskripsi. Sedangkan validitas konstruk dilakukan dengan konsultasi dan meminta 

pendapat kepada ahli. Ahli yang dimaksud adalah dosen pembimbing atau dosen 

lain yang menguasai bidang tersebut. Uji coba instrumen ini dilaksanakan pada 

siswa kelas X- 2 SMA Negeri 2 Kendal yaitu kelas di luar sampel sejumlah 40 

siswa. 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Sebelum dilakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif untuk 

pengujian hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen 

pengumpulan data, yaitu melalui uji validitas dan uji reliabilitas. 

  

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas internal dan eksternal 

instrumen. Dalam uji validitas internal dilakukan uji validitas isi dan validitas 

konstruks, karena instrumen dalam penelitian ini berupa tes. 

Validitas eksternal diperoleh melalui uji coba tes pada siswa di kelas yang 

bukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji validitas eksternal ini 

akan menggunakan rumus product moment dapat dihitung validitas item soal tes. 

 Rumus yang digunakan adalah, 

)2y2x(
xy

xyr
Σ

∑=                 

(Sugiyono, 2006) 
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Keterangan : 

  rxy    =  korelasi antara variabel x dengan y 

  x    =  ( XiX − ) 

y    =  ( YiY − ) 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

 Untuk mendapatkan instrumen penelitian yang baik, perlu diadakan uji 

reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini akan 

dilakukan secara internal dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada 

pada instrumen dengan teknik internal consistency. Dengan teknik ini akan 

dilakukan uji coba instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan teknik belah dua dari Spearman Brown (Split half). Hasil analisis dapat 

digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen (Sugiyono 2006:185). Untuk 

keperluan ini maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap. Selanjutnya skor data tiap 

kelompok tersebut disusun tersendiri dan skor tiap butirnya dijumlahkan sehingga 

menghasilkan skor total. Skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari 

koefisien korelasinya. 

 Untuk menentukan reliabilitas instrumen, koefisien korelasi tersebut 

selanjutnya dimasukkan dalam rumus Spearman Brown berikut. 
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 ri =  

Keterangan : 

 r i = reliabilitas internal seluruh instrumen 

 rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

 

Selanjutnya digunakan juga rumus Kuder Richardson KR 21 sebagai berikut. 

 

     
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧= −

−
− 2kSt

)Mk(M
1

)1k(
kir        

(Sugiyono, 2006) 

  Keterangan: 

  k = jumlah item dalam instrumen 

  M = mean skor total 

S2
i = varians total  

 

3.8 Hasil Uji Coba Instrumen Kompetensi Menulis 

 Pada bagian ini dipaparkan hasil uji coba instrumen kompetensi menulis. 

Adapun tujuan peneliti melakukan uji coba instrumen adalah untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas instrumen.  
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3.8.1 Validitas 

 Berdasarkan analisis hasil uji coba instrumen kompetensi menulis dengan 

perhitungan SPSS, dapat dipaparkan sebagaimana terdapat dalam tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3   Pengujian Validitas Instrumen Data 

 
 

Aspek 
 

r hitung VS r kritis Keputusan 

r1y 0,491617 > 0,30 Valid 
r2y 0,766117 > 0,30 Valid 

r3y 0,746112 > 0,30 Valid 
r4y 0,627597 > 0,30 Valid 

r5y 0,645495 > 0,30 Valid 

r6y 0,864615 > 0,30 Valid 
 

Keterangan: 

r1y =  hubungan topik dengan isi 

r2y =  hubungan antarkalimat 

r3y =  struktur kalimat 

r4y = diksi 

r5y =  ejaan 

r6y =  ciri deskripsi/pencitraan indra 

 

Berdasarkan paparan yang terdapat dalam Tabel 3  tersebut terbukti bahwa 

semua aspek yang terdapat dalam instrumen mempunyai r hitung lebih besar dari r 

kritis (0,30). Hal ini menunjukkan bahwa semua aspek instrumen tersebut adalah 

valid dan dapat digunakan. 
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3.8.2 Reliabilitas 

 Hasil pengujian reliabilitas dengan perhitungan statistik teknik belah dua 

dari Kuder Richardson dengan menggunakan rumus KR 21 didapat koefisien 

korelasi 0,652. Koefisien korelasi ini selanjutnya dimasukkan dalam rumus 

Spearman Brown dan didapatkan reliabilitas instrumen sebesar 0,789. Jadi 

reliabilitas instrumen = 0,789. 

 Berdasarkan uji coba instrumen dapat diketahui bahwa keenam aspek yang 

dinilai dalam karangan deskripsi siswa dinyatakan valid dan reliabel. Dengan 

demikian, instrumen tersebut dapat digunakan ke dalam analisis pengujian 

hipotesis. 

 

3.9 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahap yaitu tahap persiapan,  

tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, peneliti 

menyusun proposal, merancang desain penelitian dan instrumen penelitian, 

menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian, mengkaji teori maupun 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. 

Pada tahap ini peneliti juga menentukan kelompok mana yang akan 

dijadikan kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Setelah peneliti 

berdiskusi dengan teman sejawat (dalam forum MGMP), peneliti memperoleh 

informasi bahwa ternyata kelas X-1 SMA Negeri 1 Cepiring mempunyai kondisi 

yang hampir sama dengan kondisi kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal. Kondisi yang 

hampir sama itu misalnya kompetensi menulis deskripsi yang masih di bawah 
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KKM, ketertarikan siswa untuk menulis kurang, serta baik SMA Negeri 2 Kendal 

maupun SMA Negeri 1 Cepiring bukan merupakan sekolah unggulan. Selain itu 

ternyata setelah dilaksanakan pre-test ternyata hasilnya hampir sama (tidak 

berbeda secara sinifikan).   

Setelah mendapat surat izin penelitian, peneliti mennghubungi kepala 

SMA Negeri 2 Kendal dan kepala SMA Negeri 1 Cepiring untuk 

menginformasikan rencana penelitian. Penelitian ini sama sekali tidak 

mengganggu proses belajar mengajar karena waktu penelitian menggunakan 

jadwal pelajaran yang sudah ada.  

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan penelitian diawali dengan 

memberi pre-test baik pada kelompok eksperimen 1 maupun kelompok 

eksperimen 2.  Langkah berikutnya yaitu memberi perlakuan berupa pembelajaran 

menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran pada siswa kelas X-1 SMA 

Negeri 2 Kendal, sebagai kelas eksperimen 1, serta meneliti pemberian perlakuan 

berupa pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model pada siswa 

kelas X-1 SMA Negeri 1 Cepiring, sebagai kelompok eksperimen 2. Pelaksanaan 

pembelajaran pada kelompok eksperimen 1 dilakukan oleh peneliti dengan 

melibatkan kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia (yang dianggap senior) 

sebagai pengamat, sedangkan pelaksanaan pembelajaran pada kelompok 

eksperimen 2 dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 Cepiring yang peneliti anggap 

mempunyai kompetensi yang hampir sama dengan peneliti baik dari segi usia, 

masa kerja, golongan, maupun prestasi. Adapun pengamat pada kelompok 

eksperimen 2 adalah peneliti dibantu dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 
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Cepiring. Agar hasil penelitian dapat maksimal, sebelum melaksanakan 

pembelajaran, guru pada kelas eksperimen 2 tersebut telah mendapat pengarahan 

tentang pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model dari 

peneliti. Data yang diperoleh dalam penelitian tersebut kemudian dianalisis dan 

hasilnya dibandingkan untuk ditentukan teknik mana yang lebih efektif.  

Tahap berikutnya adalah pelaporan Semua hasil dalam penelitian ini 

kemudian ditulis dalam laporan berbentuk tesis. Secara rinci tiap-tiap tahap dapat 

dideskrepsikan dengan jelas pada uraian berikut. 

 

3.9.1 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan ini sebenarnya sudah dimulai sejak peneliti menempuh 

kuliah pada semester III. Pada semester tersebut peneliti telah mengajukan topik 

penelitian dan berulangkali didiskusikan dengan teman kuliah maupun dosen 

pembimbing. Setelah mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan beberapa 

masukan baik dari dosen pascasarjana maupun dari teman mahasiswa maka 

proposal penelitian tersebut kemudian diujikan di sidang ujian proposal pada 

tanggal 17 Desember 2007. Penguji menyatakan bahwa proposal tersebut dapat 

ditindaklanjuti dengan penelitian. 

 Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti menghubungi dan 

menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian kepada kepala 

sekolah SMA Negeri 2 Kendal (tempat dilaksanakannya penelitian untuk 

kelompok eksperimen 1 ) dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cepiring (tempat 

dilaksanakannya penelitian untuk kelompok eksperimen 2).  
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 Pada tahap persiapan ini peneliti juga sudah menyiapkan instrumen 

penelitian, silabus maupun RPP. Penyusunan instrumen, silabus, maupun RPP 

dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan guru kelompok eksperimen 2, guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang peneliti anggap senior, serta dosen 

pembimbing untuk memberi masukan maupun koreksi. 

 Acuan materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kurikulum yang digunakan adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan Standar Kompetensi Menulis / Mengungkapkan informasi 

dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif). Adapun 

kompetensi dasarnya adalah menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam 

bentuk ragam paragraf deskriptif. Dari kompetensi dasar tersebut, peneliti 

merumuskannya ke dalam empat indikator, yaitu (1) mendaftar topik-topik yang 

dapat dikembangkan menjadi paragraf deskriptif berdasarkan hasil pengamatan; 

(2) menyusun kerangka paragraf deskriptif; (3) mengembangkan kerangka yang 

telah disusun menjadi paragraf deskriptif; serta (4) menyunting paragraf 

deskriptif. 

 

3.9.2 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan ini diawali dengan pemberian pre-test kepada kelas 

eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2. Pemberian pre-test ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh kelompok 
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eksperimen 1 maupun kelompok eksperimen 2. Setelah dilakukan pre-test langkah 

berikutnya adalah pemberian perlakuan. Pemberian perlakuan tersebut seperti 

tertera pada paparan berikut. 

 

3.9.2.1. Pemberian Perlakuan Pada Kelas Eksperimen 1 

 Penelitian pada kelompok eksperimen 1 ini dilaksanakan selama lima kali 

pertemuan dengan rincian dua pertemuan untuk pre-test dan post- test, serta tiga 

pertemuan untuk pemberian perlakuan. Perlakuan yang diberikan pada kelompok 

eksperimen 1 berupa pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan 

pikiran. 

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian pada kelompok eksperimen 1 

adalah sebagai berikut. 

a.  Pertemuan pertama pre-test dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2008 

b. Pertemuan kedua, pemberian perlakuan I pembelajaran menulis deskripsi  

dengan teknik pemetaan pikiran (topik Keindahan Alam) dilaksanakan pada 

tanggal 12 Februari 2008 

c.  Pertemuan ketiga pemberian perlakuan II pembelajaran menulis deskripsi 

dengan teknik pemetaan pikiran (topik Lingkungan Tempat Tinggal ) 

dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2008 

d.  Pertemuan keempat pemberian perlakuan III pembelajaran menulis deskripsi 

dengan teknik pemetaan pikiran (topik Perpustakaan Sekolah) dilaksanakan  

pada tanggal 19 Februari 2008 

e. Pertemuan kelima post-test dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2008. 
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Pada pelaksanaan perlakuan, guru (peneliti sebagai guru pada kelompok 

eksperimen 1) melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah 

dirancang. Guru terlebih dahulu memberi penjelasan tentang bagaimana menulis 

deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran beserta langkah-langkahnya. Dengan 

bimbingan guru siswa membuat pemetaan pikiran sesuai dengan topik dan 

menggunakan pemetaan pikiran tersebut sebagai dasar untuk menulis paragraf 

deskripsi. Siswa mempresentasikan hasil tulisan serta pemetaan pikiran ke depan 

kelas untuk dikomentari oleh siswa lain. Bersama guru siswa memberi kritik dan 

koreksi terhadap hasil tulisan tersebut. Pembelajaran diakhiri dengan 

penyimpulan, penilaian, serta perayaan bagi karya terbaik siswa. Perlakuan 

dilaksanakan tiga kali dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk mencari 

hasil pembelajaran yang maksimal serta meneliti bagaimana keefektifan teknik 

pemetaan pikiran diterapkan pada pembelajaran menulis deskripsi. Selain itu juga 

untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran. 

 

 Pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran pada 

kelas eksperimen 1 diakhiri dengan pemberian post-test. Post-test diberikan pada 

pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kelima. Tujuan pemberian post-test ini 

adalah untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah mengikuti 

pembelajarana menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran.  

 

3.9.2.2 Pemberian Perlakuan Pada Kelas Eksperimen 2 
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 Seperti pada kelompok eksperimen 1, penelitian pada kelompok 

eksperimen 2 ini dilaksanakan selama lima kali pertemuan dengan rincian dua 

pertemuan untuk pre-test dan post- test, serta tiga pertemuan untuk pemberian 

perlakuan. Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen 2 berupa 

pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model dengan jadwal 

sebagai berikut. 

a.  Pertemuan pertama pre-test dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2008 

b. Pertemuan kedua, pemberian perlakuan I pembelajaran menulis deskripsi  

dengan teknik peniruan model (topik Keindahan Alam) dilaksanakan pada 

tanggal 12 Februari 2008 

c. Pertemuan ketiga pemberian perlakuan II pembelajaran menulis deskripsi 

dengan teknik peniruan model (topik Lingkungan Tempat Tinggal ) 

dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2008 

d. Pertemuan keempat pemberian perlakuan III pembelajaran menulis deskripsi 

dengan teknik peniruan model (topik Perpustakaan Sekolah) dilaksanakan 

pada tanggal 26 Februari 2008 

e. Pertemuan kelima post-test dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2008. 

Pada pelaksanaan perlakuan di kelompok eksperimen 2 ini, guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dirancang. Guru 

terlebih dahulu memberi penjelasan tentang bagaimana menulis deskripsi dengan 

teknik peniruan model beserta langkah-langkahnya. Dengan bimbingan guru 

siswa mencermati model yang sudah disediakan, mendiskusikan, serta 

mengidentifikasi ciri paragraf deskripsi yang terdapat dalam model. Setelah itu, 
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bersama guru siswa membuat simpulan tentang konsep paragraf deskripsi beserta 

ciri-cirinya dan berdasarkan model yang telah mereka pahami itulah siswa 

menyusun paragraf deskripsi sesuai dengan topik yang ditentukan guru.. Dalam 

proses ini guru memberi penekanan bahwa peniruan model hanya boleh dilakukan 

dengan cara siswa meniru gaya penulisan bukan menjiplak sama persis dengan 

model. Siswa mempresentasikan hasil tulisan ke depan kelas untuk dikomentari 

oleh siswa lain. Bersama guru siswa memberi kritik dan koreksi terhadap hasil 

tulisan tersebut. Pembelajaran diakhiri dengan penyimpulan, penilaian, serta 

perayaan bagi karya terbaik siswa. Perlakuan dilaksanakan tiga kali dengan topik 

yang berbeda dengan tujuan untuk mencari hasil pembelajaran yang maksimal 

serta meneliti bagaimana keefektifan teknik peniruan model diterapkan pada 

pembelajaran menulis deskripsi. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana 

sikap siswa terhadap pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan 

model. 

 Pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model pada kelas 

eksperimen 2 diakhiri dengan pemberian post-test. Post-test diberikan pada 

pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kelima. Tujuan pemberian post-test ini 

adalah untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah mengikuti 

pembelajarana menulis deskripsi dengan teknik peniruan model.. 

 

3.9.3 Tahap Pelaporan  

 Tahap ketiga yaitu tahap pelaporan. Setelah data yang diperoleh melalui 

penelitian dianalisis dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, peneliti 
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menyusun pelaporan berupa tesis. Penyusunan pelaporan ini berdasar hasil 

penelitian dan hasil observasi. Dalam penyusunan pelaporan ini, peneliti selalu 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing serta dosen–dosen pascasarjana lainnya.  

 

3.10 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang 

benar, akurat, dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik evaluasi atau teknik tes untuk mengukur hasil belajar siswa 

(kompetensi menulis siswa). Adapun instrumen pengumpulan data berupa tes 

menyusun paragraf deskripsi.  

 Siswa mengerjakan tes yaitu membuat paragraf deskripsi. Paragraf 

deskripsi ini kemudian diskor dengan menggunakan enam aspek penskoran, yaitu: 

kesesuaian topik dan isi, hubungan antarkalimat, diksi, struktur kalimat, ejaan, 

dan ciri deskriptif. Penskoran keenam aspek tersebut dapat dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

a. Kesesuaian Topik dengan Isi  

Skor kesesuaian topik dengan isi diukur dengan deskriptor (1) Topik 

sesuai dengan isi karangan skor 3; (2) Topik kurang sesuai dengan isi karangan 

skor 2; dan (3) Topik tidak sesuai dengan isi karangan skor 1. 

Topik dengan isi karangan dapat dikatakan sesuai apabila isi karangan 

benar-benar mencerminkan topik karangan. Hal ini ditandai dengan kalimat-

kalimat yang terdapat dalam karangan tersebut saling berhubungan dan 



126 
 

 

mendukung topik. Topik dengan isi karangan dikatakan kurang sesuai apabila isi 

karangan kurang dapat mencerminkan topik karangan. Hal ini ditandai dengan 

adanya beberapa kalimat yang terdapat dalam karangan kurang terkait dengan 

topik. Isi karangan dikatakan tidak sesuai dengan topik karangan apabila isi 

karangan sama sekali tidak mencerminkan topik bahkan menyimpang dari topik. 

Hal ini ditandai dengan kalimat-kalimat dalam karangan tersebut tidak 

mendukung topiik. 

 

b. Hubungan antarkalimat 

  Hubungan antarkalimat diukur dengan deskriptor (1) Hubungan 

antarkalimat koheren skor 3; (2)  Ada beberapa kalimat yang hubungannya kurang 

koheren skor 2; dan (3) Lebih banyak kalimat yang hubungannya tidak  koheren 

skor 1. 

Kalimat dikatakan koheren apabila antara kalimat yang satu dengan 

kalimat yang lainnya saling berhubungan dan ada kesinambungannya, sehingga 

hubungan kalimat dalam karangan menjadi padu dan bersama-sama mendukung 

sebuah topik. 

 

c. Struktur Kalimat 

Struktur kalimat diukur dengan deskriptor (1) Semua susunan kalimat 

benar sesuai kaidah bahasa Indonesia  diberi skor 3; (2) Susunan kalimat terdapat 

kesalahan diberi skor 2; dan (3) Lebih banyak kalimat yang salah diberi skor 1. 
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Struktur kalimat dikatakan benar apabila struktur yang digunakan sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia baik pola kalimat, maupun kebakuan kalimat. 

Skor maksimal dapat diperoleh siswa apabila siswa menggunakan kalimat dengan 

benar. 

 

d. Diksi atau Pilihan Kata 

     Diksi atau pilihan kata diukur dengan deskriptor (1)  Diksi yang digunakan 

tepat atau sesuai diberi skor 3; (2) Ada beberapa diksi yang tidak tepat atau tidak 

sesuai diberi skor 2; dan (3) Lebih banyak diksi yang tidak sesuai/tidak tepat 

diberi skor 1 

 Pilihan kata/diksi dikatakan tepat apa bila kata-kata yang digunakan dalam 

menulis deskripsi benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan atau melukiskan  

objek yang ditulis secara rinci. 

 

 

 

e. Ejaan 

     Ejaan diukur dengan deskriptor (1)  Penggunaan ejaan sesuai dengan EYD 

diberi skor 3; (2) Ada beberapa penggunaan ejaan yang tidak sesuai EYD diberi 

skor 2; dan (3) Banyak terdapat kesalahan penggunaan ejaan atau ejaan yang 

digunakan tidak sesuai EYD diberi skor 1. 

 Ejaan dikatakan tepat apabila tata tulis atau cara penulisan kata dasar, 

kata-kata berimbuhan maupun kata lain sesuai dengan kaidah ejaan yang 
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disempurnakan. Demikian pula cara penulisan istilah asing maupun kata-kata 

serapan yang digunakan dalam karangan tersebut harus sesuai dengan ejaan yang 

disempurnakan. 

 

f. Ciri Deskriptif 

Ciri karangan deskripsi ini dapat diukur dengan deskriptor (1) Terdapat 

pencitraan dengan menggunakan 2 indra atau lebih diberi skor 3; (2) Pencitraan 

menggunakan 1 indra diberi skor 2; dan (3) Tidak terdapat pencitraan dalam 

karangan diberi skor 1 

 Sesuai dengan konsep karangan deskripsi adalah karangan yang berisi 

lukisan atau gambaran tentang suatu objek secara rinci, maka ciri deskripsi ini 

dapat tercermin dengan pencitraan indra. Semakin banyak pencitraan indra yang 

digunakan semakin jelas pula gambaran atau pelukisan suatu obkek. Dengan 

pencitraan indra yang lengkap pelukisan atau penggambaran objek dapat terserap 

oleh pembaca secara maksimal karena dengan demikian pembaca dapat seolah-

olah melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri serta mengalami 

sendiri tentang objek yang dilukiskan oleh penulis. 

 Keenam tersebut mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda sehingga 

perlu adanya pembobotan dalam penskoran. Pembobotan tersebut adalah (1) 

aspek kesesuaian topik dengan isi berbobot 1; (2) aspek hubungan antarkalimat 

berbobot 2; (3) aspek struktur kalimat berbobot 2; (4) aspek diksi berbobot 2; (5) 

aspek ejaan berbobot 2; serta  (6) aspek ciri deskripsi/pencitraan indra mempunyai 
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bobot 3. Selanjutnya, jumlah hasil skor dikalikan dengan bobot, dan hasilnya 

merupkan skor yang diperoleh masing-masing siswa. 

 Untuk memperoleh skor rata-rata dapat dilakukan dengan cara 

menjumlahkan hasil skor tiap-tiap siswa kemudian dibagi dengan jumlah siswa. 

Skor rata-rata kelompok eksperimen 1 kemudian dibandingkan dengan skor rata-

rata kelompok eksperimen 2. Dari perbandingan itu dapat terlihat apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 

pemetaan pikiran dengan pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan 

model. 

 Dalam penskoran tes berbentuk esai ada kecenderungan yang mengarah 

pada unsur subjektivitas korektor. Untuk memperkecil unsur subjektivitas dalam 

penelitian ini koreksi hasil tes dilakukan oleh dua orang korektor. Hal ini 

diberlakukan baik pada kelompok eksperimen 1 maupun kelompok eksperimen 2.  

Pada kelas eksperimen 1 , peneliti bertindak sebagai korektor I, dan Rahmat Edy 

Riyanto, S.Pd. bertindak sebagai korektor II. Pada kelompok eksperimen 2 Drs. 

Winarno (guru kelompok eksperimen 2) bertindak sebagai korektor I, dan 

Zaemah, S.Pd. bertindak sebagai korektor II. Hasil skor dari korektor I 

ditambahkan dengan hasil skor dari Korektor II, kemudian dibagi dua sehingga 

dapat diperoleh skor rata-rata tiap siswa. 

 

3.11 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

parametris, yaitu dengan uji perbedaan dua rata-rata (t-test Polled Varians) atau 
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uji t. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data 

dengan jalan, (1) pemeriksaan hasil pengukuran melalui tes sesuai dengan kunci 

jawabannya sampai kepada skoring, (2) tabulasi data, yaitu tabulasi skor hasil 

pengukuran melalui tabel-tabel distribusi frekuensi skor yang menghasilkan data 

nominal, (3) melakukan kajian terhadap tabel distribusi. Dari kajian tersebut dapat 

ditemukan besaran-besaran variabel. 

 

 Rumus t-test yang digunakan adalah, 

 

( ) ( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+

−+
−+−

−
=

2

11
221

1
21

1

2
22

2
121

nnnn
snsnn

XX
t             

(Sugiyono, 2006) 

Keterangan : 

  1X  = Rata-rata sampel 1 

  2X  = Rata-rata sampel 2 

  n1 = Jumlah anggota sampel kelompok eksperimen 1 

  n2 = Jumlah anggota sampel kelompok eksperimen 2 

  S1
2 = Varian sampel 1 

  S2
2 = Varian sampel 2 

 

3.11.1 Uji Normalitas Data 
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 Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

terhadap data yang diperoleh. Untuk mengetahui kenormalan data pre-test dan 

post-test digunakan uji Kolmogorov – Smirnov sebagai pengganti uji kuadrat Chi, 

beda yang terbesar dari frekuensi komulatif dinamakan D, daerah penolakan 

adalah : 

Tolak Ho, terima HA  jika D … Da 

Terima Ho, tolak HA   jika D  <  Da  

 

Harga D pada level signifikansi 0,05 adalah : 

21

21
05,0 .

36,1
nn
nn

D
+

=  

        (Sugiyono, 2006) 

  

3.11.2 Uji Beda Tes Awal Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok 

Eksperimen 2 

 Uji ini digunakan sebelum dilakukan eksperimen, dengan tujuan untuk 

mendapatkan bukti bahwa kondisi yang sama terdapat pada sampel eksperimen 1 

maupun sampel eksperimen 2. Untuk mengetahui kesamaan atau perbedaan nilai 

awal ini digunakan uji - t. Apabila t hitung mempunyai taraf signifikansi lebih 

besar dari 5 % (0,05) maka, tidak terjadi perbedaan yang siknifikan nilai hasil pre-

test antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Hal ini berarti 

kondisi awal antara kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2 

sama. 
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3.11.3 Uji Beda Tes Akhir Kelas Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 

Uji beda tes akhir pada kelompok eksperimen 1 (pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran) dan kelompok eksperimen 2 

(pembelajaran menulis deskripsi dengan peniruan model) dilakukan dengan 

pengujian menulis deskripsi setelah masing-masing kelompok menerima 

perlakuan. Hasil pengujian ini menggunakan instrumen berupa post-test membuat 

karangan deskripsi. Rata-rata skor post-test kelompok eksperimen 1 kemudian 

dibandingkan dengan rata-rata skor post-test pada kelompok eksperimen 2.. 

Adapun teknik yang digunakan adalah dengan perhitungan statistik parametris, 

yaitu dengan uji perbedaan dua rata-rata (t-test Polled Varians) atau uji t.  

 Jika uji beda ini dapat terpenuhi, maka hipotesis penelitian bahwa terdapat 

perbedaan peningkatan kompetensi siswa dalam menulis deskripsi antara yang 

diajar dengan menggunakan teknik pemetaan pikiran dan yang diajar dengan 

teknik peniruan model terbukti. Apabila peningkatan kompetensi menulis 

deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran terbukti lebih tinggi maka berarti teknik 

pemetaan pikiran lebih efektif dari pada teknik peniruan model.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  
Penelitian dilakukan pada siswa kelas X-1 SMA Negeri 2 Kendal (sebagai 

kelompok eksperimen 1) dan siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Cepiring (sebagai 

kelompok eksperimen 2). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran dan sebagai 

pembandingnya adalah pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan 

model. 

 

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata pre-test kelompok 

eksperimen 1 (pembelajaran  menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran) 

adalah 59,35, standar deviasinya 5,55, tertinggi 72,22 dan terendah 47,22. 

sedangkan nilai rata-rata pre-test kelompok eksperimen 2 (pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik peniruan model) adalah 58,13, standar deviasinya 4,76, 

tertinggi 66,67 dan terendah 44,44. Hasil pre-test antara kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2 hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan menulis antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

tidak mempunyai perbedaan yang siknifikan. Dapat dikatakan antara kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 mempunyai kemampuan awal yang 

hampir sama. 
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Hasil perhitungan dan analisis SPSS tentang kemampuan awal dalam 

menulis deskripsi antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 

dapat dicermati seperti yang tertera dalam tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4  Kemampuan Awal (Pre-test) Kelompok Eksperimen 1 dan 

Kelompok Eksperimen 2 dalam Menulis Deskripsi 
 

 

               Kelompok 
 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

Pre-test  Eksperimen 1 
 
              Eksperimen 2 

41 
 
40 

59.3493 
 
58.1270

5.54673 
 
4.76486 

86625 
 
75339 

 

 

Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil post-

test kelompok eksperimen 1 adalah 77,78, standar deviasinya 11,09, nilai tertinggi 

94,44 dan nilai terendahnya 61,11, sedangkan nilai rata-rata post-test kelompok 

eksperimen 2 adalah 72,22, standar deviasinya 6,69, nilai tertinggi 88,89 dan 

terendahnya adalah 61,11.  

Apabila dicermati, hasil post-test kelompok eksperimen 1 (pembelajaran 

dengan teknik pemetaan pikiran) terbukti lebih tnggi daripada hasil post-test yang 

diperoleh kelompok eksperimen 2 (pembelajaran dengan teknik peniruan model). 

Hasil post-test kelompok eksperimen 1 adalah 77,78, sedangkan hasil post-test 

kelompok eksperimen 2 sebesar 72,22.  

Hasil perhitungan dan analisis SPSS seperti yang tertera dalam tabel  5  

berikut. 
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Tabel 5   Kemampuan Akhir (Post-test) Kelompok Eksperimen 1 dan 
Kelompok Eksperimen 2 dalam Menulis Deskripsi 

 

               Kelompok 
 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

Post-test  Eksperimen 1 
 
               Eksperimen  2 

41 
 
40 

77.7766 
 
72.2203

11.09366 
 
 6.68759 

1.73254 
 
1.05740 

 

Data perbandingan rerata kemampuan awal dan akhir antara kelompok 

eksperimen 1 dan kemampuan akhir kelompok eksperimen 2 tersebut dapat 

digambarkan dalam grafik seperti tampak pada gambar 6 berikut. 

 

Gambar 6   Perbandingan Mean/Rerata Kemampuan Awal dan 
Kemampuan Akhir antara Kelompok Eksperimen 1 
dan Kelompok Eksperimen 2. 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas secara keseluruhan data 

hasil penelitian nilai awal dan nilai akhir antara kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6     Deskripsi Data Hasil Penelitian Nilai Pre-test dan Post-test 

Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 
 

 

Kelompok   PRETEST POSTEST 

Eksperimen 1 Mean 59.35 77.78 

  N 41 41 

  Std. Deviation 5.55 11.09 

  Minimum 47.22 61.11 

  Maximum 72.22 94.44 

Eksperimen 2 Mean 58.13 72.22 

  N 40 40 

  Std. Deviation 4.76 6.69 

  Minimum 44.44 61.11 

  Maximum 66.67 88.89 

   

  Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar baik pada kelompok eksperimen 1 maupun pada kelompok eksperimen 2. 

Pada kelompok eksperimen 1 terjadi peningkatan rata-rata nilai dari 59,35 

menjadi 77,78 atau mengalami peningkatan sebesar 18,43. Pada kelompok 

eksperimen 2 juga peningkatan rata-rata nilai, yaitu dari 58,13 menjadi 72,22 atau 

mengalami peningkatan rata-rata nilai sebesar 14,03.  
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  Hasil analisis data tersebut berarti bahwa meskipun peningkatan rata-rata 

nilai terjadi pada baik kelompok eksperimen 1 maupun kelompok eksperimen 2, 

namun kenaikan rata-rata nilai yang terdapat pada kelompok eksperimen 1 (18,43) 

lebih tinggi dari pada kenaikan rata-rata nilai pada kelompok eksperimen 2 

(14,03). Hal ini berarti bahwa pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 

pemetaan pikiran lebih efektif dari pada pembelajaran menulis dengan teknik 

peniruan model.    

 Deskripsi data penelitian berupa perbandingan pre-test dan post-test antara 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 tersebut dapat terlihat 

dengan jelas seperti tergambar dalam grafik pada gambar 7 berikut. 

 

Gambar 7 Perbandingan Pre-Test dan Post-Test antara Kelompok 
Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2 
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4.2  Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data dan uji kesamaan nila awal (pre-test). 

 

4.2.1 Uji Normalitas Data 

Data hasil penelitian sebelum dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu diuji 

normalitasnya. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Mirnov dengan hasil 

sebagaimana tertera pada tabel 7  berikut. 

 

Tabel 7      Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

DATA K-S z Sig. Keterangam 

Kelompok Eksperimen 1 0,738 0,647 Normal 

Kelompok Eksperimen 2 1,181 0,285 Normal 

  

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi K-S z nya 0,647 

dan 0,285 lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa penyimpangan sebaran data dari kurva normalnya tidak 

signfikan dengan demikian sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini telah 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.2.2 Uji Kesamaan Nilai Awal (Hasil Pre-test) 

Sebelum dilakukan eksperimen terhadap kedua kelompok diasumsikan 

bahwa kedua kelompok dalam keadaan yang sama, hal ini dapat dibuktikan 
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dengan hasil uji-t nilai hasil pre-test, dengan hasil sebagaimana tertera pada tabel 

8  berikut. 

 

Tabel 8         Ringkasan Hasil Uji-t Nilai Hasil Pre-test 

Kelompok mean Standar deviasi Beda mean t Sig. 
 

Eksperimen 1 59,35 5,55 
1,22 1,063 0,291 

< 0,05   Eksperimen 2 58,13 4,76 

Tidak signifikan 

  

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa signifikansi t hasil perhitungan 

sebesar 0,291 ternyata lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. 

Hal ini berarti bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan nilai hasil pre-test 

antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Hal ini dapat berarti 

pula bahwa antara kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 memiliki kondisi awal yang sama (dalam hal ini kemampuan 

menulis deskripsi kedua kelompok sama). 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan awal 

antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 dapat dilihat pada box 

plot atau gambar 8 berikut 

. 
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Gambar 8      Perbandingan Sebaran Data Hasil Pre-Test 
                        Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2  
                        (1: Kelompok Eksperimen 1; 2: Kelompok Eksperimen 2) 
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Dari gambar tersebut tampak bahwa kondisi awal antara kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen  2 memiliki sebaran data yang hampir 

sama. Hal ini berarti bahwa antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 mempunyai kemampuan awal menulis deskripsi yang tidak jauh 

berbeda. 
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4.3 Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan ekeperimen pada kedua kelompok yaitu pada kelompok 

eksperimen 1 dilakukan pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan 

pikiran, sedangkan pada kelompok eksperimen 2 dilakukan pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik peniruan model, selanjutnya setelah selesai pembelajaran 

dilakukan tes (post-test). Selanjutnya hasil post-test ini dianalisis. Analisis hasil 

pos-test tersebut dilakukan dengan uji-t. Hasil analisis tersebut sebagaimana 

tertera pada tabel 9  berikut. 

 

 
Tabel 9  Ringkasan Hasil Uji-t Nilai Hasil Post-test 
 

 

Kelompok Mean Standar deviasi Beda 
mean T Sig. 

Eksperimen 1 77,78 11,09 
5,56 2,722 0,008 

> 0,05 Eksperimen 2 72,22 6,69 

                                                                                                        Signifikan 

  

Dari tabel 9 tersebut dapat dilihat bahwa signifikansi t hasil perhitungan 

sebesar 0,008 ternyata lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, hal 

ini berarti bahwa terjadi perbedaan yang signifikan nilai hasil post-test antara 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. Hal ini berarti bahwa ada 

perbedaan yang signifikan nilai rata-rata hasil pembelajaran menulis deskripsi 

dengan teknik pemetaan pikiran (77,78) dan nilai rata-rata hasil pembelajaran 
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menulis deskripsi dengan teknik peniruan model (72,22) selisih nilai mencapai 

5,56. Hasil analisis ini mengandung makna bahwa hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran 

menulis deskripsi dengan telnik pemetaan pikiran dan peniruan model, dapat 

terbukti. Hasil analisis ini juga membuktikan hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan 

pikiran lebih efektif dari pada pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 

peniruan model. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada box plot  atau gambar 9 berikut. 

 

Gambar 9      Perbandingan Sebaran Data Hasil Post-test 
        Kelompok Eksperimen 1 dan Kelompok Eksperimen 2  

                        (1: Kelompok Eksperimen 1 ; 2:Kelompok Eksperimen 2) 
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4.4 Pembahasan 

Hasil penelitian membuktikan bahwa terjadi perbedaan peningkatan hasil 

belajar yang signifikan antara hasil pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 

pemetaan pikiran dan hasil pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 

peniruan model. Hasil pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan 

pikiran memberikan peningkatan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan hasil pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa pembelajaran menulis dengan teknik 

pemetaan pikiran (pada kelompok eksperimen 1) mempunyai nilai pre-test 59,35 

+ 5,55, dan nilai post-test 77,78 + 11,09. Sedangkan pembelajaran menulis dengan 

teknik peniruan model (pada kelompok eksperimen 2) mempunyai nilai pre-test 

58,13 + 4,76 dan nilai post-test 72,22 +  6,69.  Hal ini berarti bahwa pembelajaran 

menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran memberikan pehamahan yang 

lebih mudah bagi peserta didik untuk memahami dan menguasai teknik menulis 

deskripsi.  

Peningkatan nilai pre-test ke nilai post-test pada kelompok eksperimen 1 

(pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran) adalah sebesar 

18,43 (dari pre-test = 59,35 menjadi post-test = 77,78). Sedangkan peningkatan 

nilai pre-test ke nilai post-test pada kelompok eksperimen 2 (pembelajaran 

menulis deskripsi dengan teknik peniruan model) adalah sebesar 14,09 (dari pre-

test = 58,13 menjadi post-test = 72,22). 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peningkatan hasil 

belajar menulis deskripsi antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 dapat dilihat peta peningkatan hasil pembelajaran dengan kedua 

teknik pembelajaran menulis deskripsi seperti dalam gambar 10 berikut ini. 

 

Gambar 10     Peta Peningkatan Hasil Belajar Menulis Dekripsi 
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Gambar tersebut membuktikan bahwa kedua teknik pembelajaran tersebut 

memberikan peningkatan hasil belajar, namun yang memberikan peningkatan 
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lebih baik adalah pembelajaran menulis despripsi dengan teknik pemetaan 

pemikiran. 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, ternyata hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat diterima (teruji). Hipotesis tersebut adalah 

terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis deskripsi dengan 

teknik pemetaan pikiran dan pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik 

peniruan model. Pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran 

terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menulis deskripsi 

dengan teknik peniruan model. 

Temuan ini memperkuat pendapat Wycoff dalam Hernowo (2003:14) 

bahwa pemetaan pikiran adalah cara yang sangat baik untuk menata gagasan 

sebelum mulai menulis. 

 

4.4.1 Perbedaan Hasil Penggunaan Kedua Teknik Pembelajaran  

 Perbedaan hasil penggunaan antara teknik pemetaan pikiran dan teknik 

peniruan model dapat terlihat setelah dilakukan eksperimen. Terbukti penggunaan 

kedua teknik pembelajaran tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan. Data 

yang diperoleh pada tes awal menunjukkan bahwa kemampuan awal menulis 

deskripsi antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 hampir 

sama yaitu 59,35 untuk kelompok eksperimen 1 dan 58,13 untuk kelompok 

eksperimen 2. Data yang diperoleh pada tes akhir ternyata menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, yaitu kelompok eksperimen 1 yang menggunakan 

pembelajan dengan teknik pemetaan pikiran mempunyai nilai rata-rata yang lebih 
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tinggi (77,78) dari pada kelompok eksperimen 2 yang menggunakan teknik 

peniruan model (72,22). Perbedaan hasil penggunaan teknik tersebut seperti 

terdapat dalam paparan berikut. 

 
4.4.2  Hasil Penggunaan  Kedua Teknik Pembelajaran pada Tiap Aspek 

Penilaian 
 
 Pada paparan berikut dibahas hasil penelitian penggunaan teknik pemetaan 

pikiran dan peniruan model dalam pembelajaran menulis deskripsi pada setiap 

aspek penilaian. Aspek tersebut meliputi aspek hubungan topik dengan isi, 

hubungan antar kalimat, struktur kalimat, diksi, ejaan, serta pencitraan indra 

sebagai ciri deskripsi baik pada saat tes awal maupun pada tes akhir. 

 

4.4.2.1 Aspek Hubungan Topik dengan Isi 

Pada Tabel 10, dapat dilihat rerata pre-test untuk kelompok eksperimen 1 

pada aspek hubungan topik – isi adalah 2,9024, sedangkan rerata post-test adalah 

2,9512. Adapun rerata hasil pre-test untuk kelompok eksperimen 2 pada aspek 

hubungan topik – isi sebesar 3,000 sedangkan rerata post-test adalah 3,1463. 

(Tabel 11) 

Dari hasil rerata kedua kelompok dapat dilihat bahwa kelompok 

eksperimen 2 sebelum ada perlakuan tindakan memiliki kompetensi yang lebih 

baik dibandingkan kelompok eksperimen 1. Kenaikan rerata pada kelompok 

eksperimen 1 sebesar 0,0488, sedangkan pada kelompok eksperimen 2 sebesar 

0,1463. Hal ini menggambarkan bahwa pada penelitian ini, untuk aspek hubungan 
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topik dengan isi, teknik peniruan model lebih baik dibandingkan dengan teknik 

pemetaan pikiran untuk pembelajaran deskripsi 

 

 

 

Tabel 10  Paired t-test Aspek Hubungan Topik dengan Isi Kel. Eksperimen 1 
 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  2.9024  41  .37449  .05849 

POST‐TEST  2.9512  41  .31235  .04878 

 

Tabel 11  Paired t-test Aspek Hubungan Topik dengan Isi Kel. Eksperimen 2 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  3.0000  41  .00000  .00000 

POST‐TEST  3.1463  41  .93704  .14634 

 

Dari pengujian dengan menggunakan paired t-test dengan tingkat 

kepercayaan 95%, pada kelas eksperimen 1 didapat nilai t hitung sebesar  -0,628, 

adapun t hitung pada kelompok eksperimen 2 didapat  -1,000 (lihat lampiran). 

Kedua nilai t hitung < 2,021 (harga t tabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

intervensi yang dilakukan pada aspek hubungan topik – isi dapat diterima. 
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4.4.2.2  Aspek Hubungan Antarkalimat 

Pada aspek hubungan antarkalimat, kenaikan rerata untuk kelompok 

eksperimen 1 sebesar 0,7073 sedangkan untuk kelompok eksperimen 2 sebesar 

0,3902, kenaikan rerata kelompok eksperimen 1> kelompok eksperimen 2. Hasil 

analisis data tersebut  dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini untuk aspek 

hubungan antarkalimat lebih berhasil pada kelompok yang  menggunakan teknik 

pemetaan pikiran  dibandingkan dengan teknik peniruan model. 

Nilai t- hitung untuk teknik pemetaan pikiran sebesar -3,811, sedangkan 

untuk  teknik peniruan model didapat nilai t sebesar -1,949, dimana kedua nilai t- 

hitung untuk kedua teknik < 2,021, sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi 

yang dilakukan pada aspek hubungan antar kalimat dapat diterima. Hal ini seperti 

terlihat pada Tabel 12 (untuk kelompok eksperimen 1) dan Tabel 13 (untuk 

kelompok eksperimen 2) 

 

Tabel 12  Paired t-test Aspek Hubungan Antarkalimat Kel. Eksperimen 1 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

 PRE‐TEST  4.1220  41  .71397  .11150 

POST‐TEST  4.8293  41  .99756  .15579 

 

 

Tabel 13  Paired t-test Aspek Hubungan Antarkalimat Kel. Eksperimen 2 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 
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 PRE‐TEST  4.1220  41  .55656  .08692 

POST‐TEST  4.5122  41  1.07522  .16792 

 

 

4.4.2.3  Aspek Struktur Kalimat 

Kenaikan rerata pada aspek struktur kalimat ini dapat dilihat pada tabel 14 

dan 15. Untuk teknik pemetaan pikiran sebesar 0,6829 sedangkan teknik peniruan 

model sebesar 0,1951. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan untuk aspek 

struktur kalimat dalam pembelajaran menulis deskripsi, teknik pemetaan pikiran 

lebih baik daripada teknik peniruan model. 

Sedangkan nilai t hitung  -4,128 dan -1.275 untuk kelompok eksperimen 1  

dan kelompok eksperimen 2, sehingga dapat disimpulkan intervensi yang 

dilakukan pada aspek hubungan antarkalimat dapat diterima. Hal ini seperti tertera 

pada Tabel 14 (untuk kelompok eksperimen 1) dan Tabel 15 (untuk kelompok 

eksperimen 2) 

 
Tabel 14  Paired t-test Aspek Struktur Kalimat Kelompok Eksperimen 1 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  3.9512  41  .54549  .08519 

POST‐TEST  4.6341  41  .94223  .14715 
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Tabel 15. Paired t-test Aspek Struktur Kalimat Kelompok Eksperimen 2 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  3.9756  41  .15617  .02439 

POST‐TEST  4.1707  41  .83374  .13021 

4.4.2.4  Aspek Diksi 

Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS, didapat kenaikan 

rerata pada aspek diksi untuk penulisan deskripsi, pada kelompok eksperimen 1 

dengan menggunakan teknik pemetaan pikiran sebesar 0,5366 sedangkan pada 

teknik peniruan model sebesar 0,4146, sehingga kenaikan rerata kelompok 

eksperimen 1> kenaikan rerata kelompok eksperimen 2. Sedangkan nilai t- hitung 

untuk kelompokl eksperimen 1 -2,899 dan untuk kelompok eksperimen 2 adalah   

-2,286 sehingga kedua nilai t- hitung baik untuk kelompok eksperimen 1 maupun 

kelompok eksperimen 2 masih lebih kecil dari nilai t- tabel. Hasil analisis data 

tersebut  dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini untuk aspek hubungan diksi 

lebih berhasil pada kelas yang  menggunakan teknik pemetaan pikiran 

dibandingkan dengan teknik peniruan model. Hal ini seperti tertera pada Tabel 16 

(untuk kelompok eksperimen 1) dan tabel 17 (untuk kelompok eksperimen 2) 

berikut. 

 

Tabel 16  Paired t-test Aspek Diksi Kelompok Eksperimen 1 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 



151 
 

 

PRE‐TEST  3.6585  41  .76190  .11899 

POST‐TEST  4.1951  41  .74898  .11697 

 

 

Tabel 17  Paired t-test Aspek Diksi Kelompok Eksperimen 2 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  3.7561  41  .69930  .10921 

POST‐TEST  4.1707  41  .83374  .13021 

 

4.4.2.5  Aspek Ejaan 

Pada tabel 18 dan 19 dapat dilihat bahwa besar kenaikan rerata untuk 

kelompok eksperimen 1 adalah 0,4878 dan kelompok eksperimen 2 adalah 

1,1219. Hal ini mengandung makna bahwa pada aspek ejaan  teknik peniruan 

model lebih baik dibandingkan dengan teknik pemetaan pikiran. Nilai t hitung 

untuk kelompok eksperimen 1 adalah -2,905 dan untuk kelompok eksperimen 2 

sebesar -4,779 sehingga kedua nilai t masih jauh dibawah nilai t tabel. 

 

 

 

Tabel 18  Paired t-test Aspek Ejaan Kelompok Eksperimen 1 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 
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PRETES  3.6585  41  .76190  .11899 

POSTES  4.1463  41  .82344  .12860 

 

 

 

 

Tabel 19  Paired t-test Aspek Ejaan Kelompok Eksperimen 2 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  2.8537  41  1.01393  .15835 

POST‐TEST  3.9756  41  1.15082  .17973 

 

4.4.2.6  Aspek Ciri Deskripsi 

Kenaikan rerata kellompok eksperimen 1 sebesar 4,1707 lebih besar dari 

kenaikan rerata kelompok eksperimen 2 yang besarnya 3,561, sehingga pada 

aspek ini teknik pemetaan pikiran lebih baik dibandingkan teknik peniruan model 

pada pembelajaran kompetensi menulis deskripsi. Nilai t-hitung pada kelompok 

eksperimen 1 adalah -11,551 dan kelompok eksperimen 2 sebesar -12,547 jauh 

dibawah nilai t tabel untuk 41 responden. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan 

bahwa intervensi yang dilakukan pada aspek pencitraan indra sebagai ciri 

deskripsi ini dapat diterima. Hal ini sesuai dengan data yang tertera pada Tabel 20 

untuk kelompok eksperimen 1 dan Tabel 21 untuk kelompok eksperimen 2 

berikut. 
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Tabel 20   Paired t-test Aspek Ciri Deskripsi Kelompok Eksperimen 1 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  3.0732  41  .46852  .07317 

POST‐TEST  7.2439  41  2.32143  .36255 

 

Tabel 21   Paired t-test Aspek Ciri Deskripsi Kelompok Eksperimen 2 

  Mean  N  Std. Deviation  Std. Error Mean 

PRE‐TEST  3.1463  41  .65425  .10218 

POST‐TEST  6.7073  41  1.63162  .25482 

 

4.4.3  Keefektifan Penggunaan Teknik Pemetaan Pikiran dan Peniruan 
Model pada Menulis Deskripsi. 

 
 

  Dari analisis data yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

keefektifan penggunaan teknik pemetaan pikiran dan peniruan model pada 

pembelajaran menulis deskripsi tidak terdapat dalam setiap aspek penilaian. 

Pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran efektif digunakan 

untuk meningkatkan menulis deskripsi terutama pada aspek hubungan 

antarkalimat, struktur kalimat, diksi, dan pencitraan indra sebagai ciri deskripsi. 

Pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model efektif digunakan 

untuk meningkatkan aspek hubungan topik dengan isi dan ejaan. 
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  Dari hasil analisis tersebut dapat diartikan bahwa teknik pemetaan pikiran 

lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi dari pada teknik 

peniruan model. Perbandingan peningkatan setiap aspek antara kedua teknik 

tersebut dapat dilihat seperti yang tertera dalam Tabel 22 berikut. 

 

 

 
Tabel 22  Perbandingan Peningkatan Setiap Aspek pada Teknik Pemetaan    

Pikiran dan Peniruan Model. 
 
No Aspek Pemetaan Pikiran Peniruan Model 

 
1 Hub. Topik –Isi 

 
- Lebih baik 

2 Hub antarkalimat 
 

Lebih baik - 

3 Struktur kalimat 
 

Lebih baik - 

4 Diksi 
 

Lebih baik - 

5 Ejaan 
 

- Lebih baik 

6 Pencitraan Indra/ Ciri 
Deskripsi 
 

Lebih baik - 

 
   

Dari enam aspek penilaian menulis deskripsi, empat aspek diantaranya 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik pemetaan pikiran dan dua aspek 

yang lainnya dengan memggunakan teknik peniruan model. Hal ini disebabkan 

oleh pemetaan pikiran mampu merangsang otak siswa sehingga siswa terangsang 

untuk menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan deskripsi. Dengan pemetaan 

pikiran siswa lebih merasa mudah untuk merangkaikan kalimat secara runtut. 



155 
 

 

Melalui gambar yang tertera pada pemetaan pikiran, siswa lebih termotivasi untuk 

menentukan kata secara tepat serta mampu menggunakan pencitraan indra secara 

maksimal. 

 Teknik peniruan model dapat digunakan untuk meningkatkan aspek 

hubungan antara topik dengan isi, karena dengan mencermati model/contoh yang 

sudah ada siswa berlatih untuk menulis deskripsi sesuai dengan topik yang telah 

ditentukan. Dalam peniruan model ini meskipun siswa tidak meniru secara sama 

persis dengan model, tetapi siswa mampu menggali kreativitas dalam 

pengembangan deskripsi sesuai dengan topik yang telah tersedia. Demikian pula 

kemampuan siswa dalam menggunakan ejaan dapat terlatih dengan melihat model 

atau contoh yang disediakan.  

  Secara jelas hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik 

pemetaan pikiran lebih efektif digunakan dalam pembelajaran meulis deskripsi 

pada siswa kelas X, karena dengan teknik pemetaan pikiran siswa dapat 

menuangkan gagasan ke dalam tulisan secara logis, runtut, jelas dengan 

pencitraan indera secara maksimal. 

 Selain apa yang telah dipaparkan di atas, melalui observasi dapat diketahui 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran dengan teknik pemetaan pikiran 

dan peniruan model. Pada umumnya siswa merasa senang dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Dengan pemetaan pikiran siswa merasa terpacu serta termotivasi. 

Rasa jenuh terhadap pembelajaran menulis sebelumnya dapat teratasi karena 

dengan teknik pemetaan pikiran kreativitas siswa dapat tergali. Demikian pula 

pada pembelajaran menulis dengan teknik peniruan model. Siswa yang pada 
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pembelajaran menulis sebelumnya merasa kurang berani dalam menuangkan 

gagasan, dengan dirangsang memakai model yang ada kreativitas siswa dapat 

muncul.  

 Keberanian siswa juga terlihat saat presentasi ke depan kelas. Baik pada 

kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2 para siswa terlihat sangat antusias 

dan bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka saling berlomba 

untuk dapat menampilkan hasil karyanya ke depan kelas. 

 

4.5 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha seoptimal mungkin namun 

masih ada beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama, teknik pemetaan 

pikiran masih dianggap hal yang baru dan asing bagi kelompok eksperimen 1. Hal 

ini menyebabkan sikap siswa menjadi terlalu hati-hati dalam mengikuti 

pembelajaran, terutama dalam menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk 

pemetaan pikiran. Jadi, bimbingan guru sangat berperan penting dalam tahapan 

ini. Menurut peneliti hal tersebut mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

 Keterbatasan yang kedua, sampel penelitian hanya dilakukan pada SMA 

Negeri 2 Kendal dan SMA Negeri 1 Cepiring di Kabupaten Kendal. Peneliti 

berasumsi jika eksperimen ini dilakukan di luar Kabupaten Kendal ada 

kemungkinan hasilnya akan berbeda. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil yang berbeda tersebut adalah kondisi sekolah, karakteristik siswa, 

kompetensi guru, dan faktor pendukung lain dari masing-masing sampel yang 
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akan diteliti. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan 

untuk umum dan hanya berlaku untuk SMA di Kabupaten Kendal. 

 Keterbatasan yang ketiga, penelitian ini berlangsung secara berulang 

(hingga lima kali pertemuan dengan rincian dua pertemuan untuk pre-test dan 

post-test serta pemberian perlakuan selama tiga pertemuan) dan siswa dalam 

kondisi seperti biasa yaitu masih melaksanakan kegiatan belajar sesudah 

dilaksanakan penelitian. Situasi dan kondisi yang demikian dimungkinkan dapat 

menimbulkan kebosanan pada diri siswa sehingga siswa kurang serius dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

 Keterbatasan yang berikutnya yaitu dalam penelitian ini kegiatan belajar 

siswa diamati oleh observer. Dengan kehadiran orang lain (observer) dapat 

mengganggu konsentrasi belajar siswa. Hal tersebut juga dimungkinkan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

 Selain keterbatasan-keterbatasan tersebut, penelitian ini juga mempunyai 

keterbatasan lain yaitu data kompetensi menulis siswa diperoleh dengan cara tes 

esai berupa tugas membuat tulisan atau karangan. Meskipun hasil uji coba tes 

tersebut sudah menunjukkan valid dan reliabel, tetapi tidak tertutup kemungkinan 

bahwa tes tersebut memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terjadi pada tahapan 

koreksi. Dalam koreksi tes berbentuk karangan dapat timbul sikap subjektivitas. 

Sikap ini tak dapat dihindari, meskipun peneliti telah menantisipasi dengan cara 

melibatkan dua orang korektor untuk kemudian hasilnya dibagi dua sebagai skor 

akhir. Jika koreksi tetap mengandung sikap subjektivitas, maka skor yang 

diperoleh kurang mencerminkan skor yang sebenarnya. 



158 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Beradasarkan deskripsi data dan uji hipotesis yang telah dikemukakan, 

terdapat tiga hal yang merupakan simpulan penelitian ini. Simpulan-simpulan 

tersebut seperti dalam paparan berikut. 

(1)  Terdapat peningkatan hasil belajar (kemampuan menulis) secara signifikan   

dalam pembelajaran menulis deskripsi pada siswa SMA dengan 

digunakannya teknik pemetaan pikiran dan teknik /peniruan model. Adapun 

peningkatan kompetensi menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran 

sebesar 18,43, dan peningkatan kompetensi menulis deskripsi dengan teknik 

peniruan model sebesar 14,08. 

(2)  Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran dan hasil belajar pembelajaran 

menulis deskripsi dengan teknik peniruan model (t= 1,063; p=0,291 pada 

pre-test, dan t= 2,722; p= 0,008 pada post-test). 

(3)   Hasil belajar pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran 

lebih efektif (77,78 + 11,09) dibandingkan dengan hasil belajar 

pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model  (72,22 + 

6,69). 
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5.2 Implikasi 

 Dalam penelitian ini terbukti bahwa hasil belajar pembelajaran menulis 

deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran lebih efektif dibandingkan dengan hasil 

pembelajaran menulis deskripsi dengan teknik peniruan model. Atas dasar 

simpulan tersebut maka peneliti mengajukan beberapa kemungkinan yang dapat 

diimplikasikan/diterapkan sebagai berikut. 

(1) Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat diimplikasikan untuk 

pembelajaran menulis jenis tulisan lainnya (narasi, eksposisi, persuasi, dan 

argumentasi) yang merupakan materi pembelajaran menulis di SMA. 

(2) Temuan dalam penelitian ini dapat juga diimplikasikan pada mata pelajaran 

lain untuk membuat catatan atupun membuat resume tentang materi 

pembelajaran tertentu. Oleh karena itu untuk mewujudkan implikasi tersebut 

guru harus mengenal, mempelajarai, dan menerapkan teknik pemetaan pikiran 

untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa. 

 Dengan penerapan teknik pemetaan pikiran dalam pembelajaran maka 

inovasi pembelajaran sudah terjadi. Inovasi pembelajaran ini akan menjadi lebih 

bermakna apabila dalam penyampaian pembelajaran dikemas dalam situasi yang 

menyenangkan, menantang, merangsang, dan melibatkan siswa untuk selalu aktif 

dalam proses pembelajaran. Dengan mengaktifkan siswa maka gairah belajar akan 

meningkat. Kegairahan siswa dalam belajar mengakibatkan dampak yang positif. 

 

 

 



160 
 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut. 

(1)   Dalam upaya meningkatkan hasil belajar menulis dalam pembelajaran bahasa   

Indonesia khususnya menulis deskripsi dapat dilakukan dengan teknik 

pemetaan pikiran, karena telah jelas terbukti dapat lebih meningkatkan hasil 

belajar menulis deskripsi. 

(2)   Guru hendaknya selalu melakukan inovasi pembelajaran dengan teknik-

teknik pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa maupun sekolah agar 

tercipta pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM). Dengan terciptanya pembelajaran yang 

menyenangkan siswa dapat lebih termotivasi dalam belajar. 
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Lampiran 1       SILABUS I 
PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI 
DENGAN TEKNIK PEMETAAN PIKIRAN 

 
 

Nama Sekolah  : SMA  2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas   : X 
Semester  :  1 
Standar Kompetensi : Menulis 
                                             4. Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif) 

Kompetensi 
 Dasar 

Materi  
Pembelajaran 

Kegiatan  
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/Alat 

4.2  Menulis 
gagasan 
secara logis 
dan 
sistematis 
dalam 
bentuk 
ragam 
paragraf 
deskriptif 

 

Paragraf deskriptif 
 
• contoh paragraf 

deskriptif 
• pola 

pengembangan 
paragraf 
deskriptif 

• ciri/karakteristik  
paragraf 
deskriptif 

• kerangka 
paragraf 
deskriptif 

 

• Mencermati peta 
konsep/peta pikiran 

• Membaca contoh 
paragraf deskriptif yang 
ditulis berdasarkan 
pemetaan pikiran 

• Mengidentifikasi 
karakteristik paragraf 
deskriptif  

• Menulis paragraf 
deskriptif berdasarkan 
peta pikiran 

• Menyunting paragraf 
deskriptif yang ditulis  
teman  

• Mendiskusikan paragraf 
deskriptif 

 

• Mendaftar topik- topik 
yang dapat 
dikembangkan 
menjadi  paragraf 
deskriptif berdasarkan 
hasil pengamatan pada 
peta konsep/ peta 
pikiran 

• Menyusun kerangka 
paragraf deskriptif 
berdasarkan peta 
konsep/ peta pikiran 

• Mengembangkan 
kerangka yang telah 
disusun menjadi  
paragraf deskriptif    

• Menyunting paragraf 
deskriptif yang ditulis  
teman  

Jenis Tagihan: 
• tugas individu 
• praktik 
• ulangan 
 
Bentuk 
Instrumen: 
• uraian bebas 
• pilihan ganda 

4 
 

• Buku teks 
yang 
terkait 
dengan 
deskriptif 

 
• Buku EyD 
 
• Contoh 

peta 
konsep/ 
peta 
pikiran 
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Lampiran 2       SILSBUS 2 
PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI 
DENGAN TEKNIK PENIRUAN MODEL 

 
Nama Sekolah  : SMA  2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas   : X 
Semester  :  1 
Standar Kompetensi : Menulis 
                                             4. Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif) 

Kompetensi 
 Dasar 

Materi  
Pembelajaran 

Kegiatan  
Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/Alat 

4.2. Menulis 
gagasan secara 
logis dan 
sistematis dalam 
bentuk ragam 
paragraf 
deskriptif 
 

Paragraf deskriptif 
• contoh paragraf 

deskriptif 
• pola 

pengembangan 
paragraf 
deskriptif 

• ciri/karakteristik  
paragraf 
deskriptif 

• kerangka 
paragraf 
deskriptif 

 

• Membaca 
contoh/master/model 
paragraf deskriptif 

• Mengidentifikasi 
karakteristik paragraf 
deskriptif berdasar 
contoh/master/model 

• Menulis paragraf 
deskriptif berdasar 
master/contoh 

• Menyunting paragraf 
deskriptif yang ditulis  
teman  

• Mendiskusikan paragraf 
deskriptif 

 

• Mendaftar topik- topik 
yang dapat 
dikembangkan 
menjadi  paragraf 
deskriptif berdasarkan 
hasil pengamatan  

• Menyusun kerangka 
paragraf deskriptif 
berdasar 
contoh/master/model 

• Mengembangkan 
kerangka yang telah 
disusun menjadi  
paragraf deskriptif    

• Menyunting paragraf 
deskriptif yang ditulis  
teman  

Jenis Tagihan: 
• tugas individu 
• praktik 
• ulangan 
 
Bentuk 
Instrumen: 
• uraian bebas 
• pilihan ganda 

4 
 

• buku teks 
yang 
terkait 
dengan 
paragraf  
deskriptif 

 
• buku EyD 
 
• Contoh / 

master / 
model 
paragraf 
deskriptif 
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Lampiran 3      

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 
A. Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

 

C. Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Contoh paragraf deskriptif 

Pola pengembangan paragraf deskriptif 

Ciri/karakteristik paragraf deskriptif 

Kerangka paragraf deskriptif 

 

D. Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada pemetaan pikiran 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan pemetaan pikiran 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

4. Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf deskriptif 

berdasarkan peta pikiran dengan memperhatikan unsur kesesuaian topik dengan isi, 

sistematika paragraf, koherensi antar paragraf, penggunaan tata ejaan dan tanda baca, 

dan diksi atau pilihan kata. 
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F. Media / Sumber Pembelajaran 

Media: 

1. Lembar Kerja Siswa 

2. Mind Mapping / Pemetaan Pikiran 

3. Contoh paragraf deskriptif berdasarkan pemetaan pikiran 

4. Papan displai 

Sumber Pembelajaran 

1. Buku Paket Bahasa Indonesia untuk SMA Kelas I (Asep Ganda S, Penerbit 

Erlangga Jakarta) 

2. Buku Pintar Mind Map untuk Anak Agar Anak Pintar di Sekolah.(Tony Buzan, 

penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) 

 

G. Skenario Pembelajaran 

 

No Kegiatan Waktu Pendekatan/ 

Metode 

1 Pendahuluan 

a. Guru memasuki ruangan kelas dan 

menyiapkan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan belajar 

b. Guru berdialog dengan siswa 

berkaitan dengan kegiatan sehari-

hari siswa, mengarahkan pada 

pembicaraan yang berkaitan dengan 

paragraf deskriptif 

c. Guru meminta siswa untuk membagi 

diri menjadi 7 kelompok. Masing-

masing memberi nama kelompoknya 

dengan istilah dalam pelajaran 

Bahasa Indonesia (misalnya 

kelompok Alenia, Morfem, Novel, 

Soneta, dan lain-lain. 

10 menit Kuantum 

- Diskusi 

- Penugasan 

 

Tanamkan 
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2 Kegiatan Inti 

a. Siswa mencermati peta konsep 

b. Siswa membaca contoh paragraf 

deskriptif yang ditulis berdasarkan 

peta pikiran 

c. Dengan arahan guru siswa 

mendiskusikan/mengidentifikasi, 

mendata pokok-pokok paragraf 

deskriptif serta karakteristik paragraf 

deskriptif yang dibacanya secara 

berkelompok 

d. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas dan 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

e. Bersama guru siswa membuat 

simpulan dan penegasan tentang 

paragraf deskriptif, karakteristik 

paragraf deskriptif 

f. Siswa mendata topik dan pokok-

pokok masalah yang dapat 

dikembangkan menjadi paragraf 

deskriptif 

g. Dengan bimbingan guru siswa 

menuangkan pokok-pokok masalah 

yang telah didata ke dalam pemetaan 

pikiran untuk kemudian 

dikembangkan menjadi paragraf 

deskriptif 

h. Siswa menulis paragraf deskriptif 

berdasar pemetaan pikiran 

i. Siswa menyunting hasil kerja siswa 

70 menit  

Alami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasikan 

 

Namai 

 

 

 

 

 

Ulangi 
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lain 

j. Bersama guru siswa menentukan 

paragraf yang paling bagus dan 

sesuai dengan peta pikiran, 

kemudian memajangnya di papan 

displai 

 

 

 

Rayakan 

3 Penutup 

a. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengungkapkan 

perasaannya setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

b. Siswa mencermati pengukuhan guru 

terhadap materi 

c. Siswa mengerjakan Ulangan Harian 

d. Guru menutup pelajaran dengan 

penugasan 

10 menit  

H. Penilaian 

1. Jenis tagihan : Tes dan Nontes 

2. Bentuk tagihan : Tes 

Soal Uraian Tertulis 

Aspek yang dinilai: 

a. kesesuaian isi dengan topik 

b. hubungan antarkalimat 

c. penggunaan kalimat 

d. diksi 

e. ejaan 

Nontes 

 Lembar Observasi 

 Wawancara 

       Kendal,    

       Guru Mata Pelajaran    

       Yuniasih, S.Pd. 
       NIP. 131688254               
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Lampiran 4     
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 
A.   Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

 

B.  Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

 

C.  Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Contoh paragraf deskriptif 

Pola pengembangan paragraf deskriptif 

Ciri/karakteristik paragraf deskriptif 

Kerangka paragraf deskriptif 

 

D.  Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada contoh /model/master 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan contoh/model/master 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

4.   Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

E.  Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf deskriptif 

berdasarkan master/model/contoh dengan memperhatikan unsur kesesuaian topik dengan 

isi, sistematika paragraf, koherensi antarkalimat,  antarparagraf, penggunaan tata ejaan 

dan tanda baca, dan diksi atau pilihan kata. 
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F.   Media / Sumber Pembelajaran 

Media: 

1. Lembar Kerja Siswa 

2. Guntingan koran berisi master/contoh/model tulisan deskripsi 

3. Papan displai 

Sumber Pembelajaran 

1. Buku Paket Bahasa Indonesia untuk SMA Kelas I karangan Asep Ganda S, 

Penerbit Erlangga Jakarta, 2003 

2. Menulis Secara Populer karangan Ismail Marahimin, Pustaka Jaya, Jakarta, 2005 

 

G.   Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu Pendekatan/ 

Metode 

1 Pendahuluan 

a. Guru memasuki ruangan kelas 

dan menyiapkan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan belajar 

b. Guru berdialog dengan siswa 

berkaitan dengan kegiatan 

sehari-hari siswa, mengarahkan 

pada pembicaraan yang 

berkaitan dengan paragraf 

deskriptif 

c. Guru meminta siswa untuk 

membagi diri menjadi 7 

kelompok. Masing-masing 

memberi nama kelompoknya 

dengan istilah dalam pelajaran 

Bahasa Indonesia (misalnya 

kelompok Alenia, Morfem, 

Novel, Soneta, dan lain-lain. 

 

10 menit Kuantum 

- Diskusi 

- Penugasan 

 

Tanamkan 
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2 

 

Kegiatan Inti 

a. Dengan arahan guru siswa 

membaca secara cermat 

master/model/contoh paragraf 

deskrptif 

b. Dengan bimbingan guru siswa 

mendiskusikan/mengidentifikasi, 

mendata pokok-pokok paragraf 

deskriptif serta karakteristik 

paragraf deskriptif yang 

dibacanya secara berkelompok 

c. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas dan 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

d. Bersama guru siswa membuat 

simpulan dan penegasan tentang 

paragraf deskriptif, karakteristik 

paragraf deskriptif 

e. Siswa mendata topik dan pokok-

pokok masalah yang dapat 

dikembangkan menjadi paragraf 

deskriptif 

f. Dengan mengacu pada 

master/model/contoh yang sudah 

dipelajari, siswa menulis 

paragraf deskriptif berdasarkan 

data pokok-pokok masalah 

tersebut 

g. Siswa menyunting hasil kerja 

siswa lain 

 

70 menit 

 

 

Alami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasikan 

 

 

Namai 

 

 

 

 

 

Ulangi 
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h. Bersama guru siswa menentukan 

paragraf yang paling bagus dan 

sesuai dengan peta konsep, 

kemudian memajangnya di 

papan displai 

 

Rayakan 

3 Penutup 

a. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengungkapkan perasaannya 

setelah mengikuti proses belajar 

mengajar 

b. Siswa mencermati pengukuhan 

guru terhadap materi 

c. Siswa mengerjakan Ulangan 

Harian 

d. Guru menutup pelajaran dengan 

penugasan 

 

10 menit 

 

 

H.   Penilaian 

1. Jenis tagihan : Tes dan Nontes 

2. Bentuk tagihan : Tes 

Soal Uraian Tertulis 

Aspek yang dinilai: 

a. kesesuaian isi dengan topik 

b. hubungan antarkalimat 

c. penggunaan kalimat 

d. diksi 

e. ejaan 

Nontes 

 Lembar Observasi 

 Wawancara 

       Kendal,    
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       Guru Mata Pelajaran    
 
       .....................................    
               

 

Lampiran 5    

Tes Kompetensi Menulis Deskripsi 

(Dengan Teknik Pemetaan Pikiran) 

 

 

 Susunlah karangan deskripsi bertema keindahan alam ! 

 Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut! 

a. Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang keindahan alam 

pegunungan, pedesaan atau keindahan daerah pantai! 

b. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan 

konsep utama yang telah Anda tentukan! 

c. Tuangkan pokok-pokok masalah tersebut ke dalam peta konsep/peta pikiran! 

d. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah 

terekam dalam peta konsep/peta pikiran yang Anda buat! 

e. Kembangkan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam peta konsep/peta 

pikiran tersebut menjadi tulisan deskripsi! 

Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi! 
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Lampiran 6    Tes Kompetensi Menulis Deskripsi 

     (Dengan Teknik Peniruan Model) 

 

 

 Susunlah karangan deskripsi bertema keindahan alam ! 

 Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut! 

a. Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang keindahan alam 

pegunungan , pedesaan atau keindahan daerah pantai! 

b. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan 

konsep utama yang telah Anda tentukan! 

c. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah 

terdata! 

d. Cermati kemudian pahami master/ model/ contoh tulisan deskripsi yang telah 

disediakan guru! 

e. Kembangkan pokok-pokok masalah yang telah Anda data tersebut menjadi 

tulisan deskripsi berdasarkan master/model/contoh yang telah Anda pahami! 

Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi! 
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Lampiran 7a  
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A.   Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

B.  Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

C.  Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada peta konsep/peta pikiran 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan peta konsep/peta pikiran 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

4.   Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

 

D.  Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, 

tempat, suasana atau keadaan  (Marahimin, 2005: 45). 

 Peta Konsep / Pemetaan Pikiran 

 Pembentukan pemetaan pikiran selalu dimulai dengan satu konsep terkait lain 

yang dihubungkan dengannya. Kemudian selanjutnya konsep-konsep terkait tersebut 

dibagi lagi ke dalam lebih banyak lagi kategori dan pokok-pokok pertimbangan 

terkaitnya. Pokok-pokok terkait ini seringkali diringkas dan dikodekan dalam satu kata 

kunci atau gambar untuk bisa dihafalkan dengan mudah. 

      E.  Tugas dan Langkah Kerja 
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Susunlah karangan deskripsi bertema Keindahan Alam ! 

 Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut! 

a. Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang keindahan alam 

pegunungan , pedesaan atau keindahan daerah pantai! 

b. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan 

konsep utama yang telah Anda tentukan! 

c. Tuangkan pokok-pokok masalah tersebut ke dalam peta konsep/peta pikiran! 

d. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah 

terekam dalam peta konsep/peta pikiran yang Anda buat! 

e. Kembangkan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam peta konsep/peta 

pikiran tersebut menjadi tulisan deskripsi! 

Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi! 

 

 

      Kendal,.................... 

      Guru Mata Pelajaran 

 

 

      Yuniasih, S.Pd. 

      NIP. 131688254 
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Lampiran 7b 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A.   Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

B.  Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

C.  Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada peta konsep/peta pikiran 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan peta konsep/peta pikiran 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

4.   Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

 

D.  Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, 

tempat, suasana atau keadaan  (Marahimin, 2005: 45). 

 Peta Konsep / Pemetaan Pikiran 

 Pembentukan pemetaan pikiran selalu dimulai dengan satu konsep terkait lain 

yang dihubungkan dengannya. Kemudian selanjutnya konsep-konsep terkait tersebut 

dibagi lagi ke dalam lebih banyak lagi kategori dan pokok-pokok pertimbangan 

terkaitnya. Pokok-pokok terkait ini seringkali diringkas dan dikodekan dalam satu kata 

kunci atau gambar untuk bisa dihafalkan dengan mudah. 

 



184 
 

 

      E.  Tugas dan Langkah Kerja 

Susunlah karangan deskripsi bertema Lingkungan Tempat Tinggal ! 

 Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut! 

a. Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang Rumah Anda! 

b. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan 

konsep utama yang telah Anda tentukan! 

c. Tuangkan pokok-pokok masalah tersebut ke dalam peta konsep! 

d. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah 

terekam dalam peta konsep yang Anda buat! 

e. Kembangkan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam peta konsep 

tersebut menjadi tulisan deskripsi! 

Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi! 

      Kendal,.................... 

      Guru Mata Pelajaran 

      Yuniasih, S.Pd. 
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Lampiran 7 c 
LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A.   Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

B.  Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

C.  Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada peta konsep/peta pikiran 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan peta konsep/peta pikiran 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

4.   Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

 

D.  Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, 

tempat, suasana atau keadaan  (Marahimin, 2005: 45). 

 

 Peta Konsep / Pemetaan Pikiran 

 Pembentukan pemetaan pikiran selalu dimulai dengan satu konsep terkait lain 

yang dihubungkan dengannya. Kemudian selanjutnya konsep-konsep terkait tersebut 

dibagi lagi ke dalam lebih banyak lagi kategori dan pokok-pokok pertimbangan 

terkaitnya. Pokok-pokok terkait ini seringkali diringkas dan dikodekan dalam satu kata 

kunci atau gambar untuk bisa dihafalkan dengan mudah. 
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      E.  Tugas dan Langkah Kerja 

Susunlah karangan deskripsi bertema Lingkungan Sekolah ! 

 Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut! 

a. Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang Perpustkaan Sekolah! 

b. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan konsep utama 

yang telah Anda tentukan! 

c. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah terdata! 

d. Tuangkan pokok-pokok masalah tersebut ke dalam peta konsep/peta pikiran! 

e. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah terekam 

dalam peta konsep/peta pikiran yang Anda buat! 

f. Kembangkan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam peta konsep/ peta pikiran 

tersebut menjadi tulisan deskripsi! 

Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi! 

      Kendal,.................... 

      Guru Mata Pelajaran 

      Yuniasih, S.Pd. 
      NIP. 131688254 
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Lampiran 8 a 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A.   Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

B.  Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

C.  Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada contoh /model/master 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan contoh/model/master 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

      4.   Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

 

D.  Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, 

tempat, suasana atau keadaan  (Marahimin, 2005: 45). 

 

Contoh paragraf deskriptif 

 

   Lembah Hijau 

 Dari balik tirai hujan sore hari, pohon-pohon kelapa di seberang lembah itu 

seperti perawan mandi basah, segar, penuh gairah, dan daya hidup. Pelepah-pelepah yang kuyup 

adalah rambut basah yang tergerai dan jatuh di belahan punggung. Batang-batang yang ramping 

dan meliuk-liuk oleh hembusan angin seperti tubuh semampai yang melenggang tenang dan 

penuh pesona. Burung-burung terbang riang dan sesekali terdengar cericitnya, menggelitik 
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telinga. Dingin menusuk kulit hingga sampai ke tulang belulang mana kala belaian angin 

kembali menerpa. Basah tanah karena air hujan menebarkan aroma yang khas. 

E. Tugas dan Langkah Kerja 

1. Cermati kemudian pahami master/ model/ contoh tulisan deskripsi di atas! 

2. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan master/ model/ 

contoh tulisan deskripsi di atas!  

3. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah terdata! 

4. Gunakan kolom di bawah ini untuk menuliskan data Anda! 

No Judul Topik Pokok-pokok 
masalah 

Pendukung 
dalam teks 

(paragraf/kal 
ke- 

1 Lembah Hijau Deskripsi keindahan 

lembah 

..... 

.... 

..... 

..... 

.... 

......, ..... 

 

 

5.Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang keindahan alam pantai atau 

pegunungan!  

a.   Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan 

konsep utama yang telah Anda tentukan! Gunakan kolom seperti di 

atas untuk membantu kerja Anda! 

b. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah 

sudah terdata! 

c. Cermati kemudian pahami master/ model/ contoh tulisan deskripsi 

yang telah disediakan guru! 

d. Kembangkan pokok-pokok masalah yang telah Anda data tersebut 

menjadi tulisan deskripsi berdasarkan master/model/contoh yang telah 

Anda pahami! 

Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi!   

     Kendal,.................... 

      Guru Mata Pelajaran 

      ..................................   
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Lampiran 8 b 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A.   Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

B.  Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

C.  Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada contoh /model/master 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan contoh/model/master 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

      4.   Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

D.  Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, 

tempat, suasana atau keadaan  (Marahimin, 2005: 45). 

 

Contoh paragraf deskriptif 

 

   Rumah Kuno 

 Rumah kuno itu sunyi, tak kedengaran suara apa pun. Kecuali lolong anjing dan 

cengkerik menghias temaram malam ini. Ruang tengah senantiasa ada dalam suasana remang-

remang karena jendela-jendela di pinggir pada di ambil oleh kamar-kamar di kanan kirinya. 

Meja marmer yang dengan kaki rampingnya berdiri seperti kijang kena pesona dewa-dewa, 

terletak tepat di bawah mahkota lampu minyak yang sudah tak ada lampunya lagi, namun bau 
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minyaknya yang khas menyengat benar. Cahaya sedikit yang ada dalam ruangan itu datangnya 

dari sumber di penjuru lain: sebuah balon lampu yang dipasang di atas lubang pintu, lebih atas 

lagi dari pada lukisan huruf Arab berbunyi ”Allah” dan seuntai kulit ketupat yang sudah kering. 

Cahaya suram 25 watt yang dengan susah payah menerangi kelam yang mengental di ruangan 

antikitu, tambah muram pula oleh debu dan sarang laba-laba. Di kedua pojok belakang berdiri 

dua almari yang tak serupa.  

      (Nugroho N, Tayuban) 

E. Tugas dan Langkah Kerja 

1. Cermati kemudian pahami master/ model/ contoh tulisan deskripsi di atas! 

2. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan master/    

model/ contoh tulisan deskripsi di atas!  

3. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah terdata! 

4. Gunakan kolom di bawah ini untuk menuliskan data Anda! 

No Judul Topik Pokok-pokok 
masalah 

Pendukung 
dalam teks 

(paragraf/kal 
ke- 

1 Rumah Kuno 

 

Deskripsi sebuah  

Rumah kuno 

a..... 

b.... 

c..... 

d..... 

e.... 

......, ..... 

 

5.Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang Lingkungan Tempat Tinggal!. 

a.   Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan 
konsep utama yang telah Anda tentukan! Gunakan kolom seperti di 
atas untuk membantu kerja Anda! 

b. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah 
sudah terdata! 

c. Cermati kemudian pahami master/ model/ contoh tulisan deskripsi 
yang telah disediakan guru! 

d. Kembangkan pokok-pokok masalah yang telah Anda data tersebut 
menjadi tulisan deskripsi berdasarkan master/model/contoh yang telah 
Anda pahami! 
Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi! 

      Kendal,.................... 
      Guru Mata Pelajaran 
        
           

      .......................................... 



191 
 

 

Lampiran 8 c 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Kendal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : X / 1 
Waktu    : 2 x 45 menit (1x pertemuan) 

 

A.   Standar Kompetensi  

Menulis / Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, 

ekspositif) 

B.  Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf deskripsi 

C.  Indikator 

1. Mendaftar topik- topik yang dapat dikembangkan menjadi  paragraf deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada contoh /model/master 

2. Menyusun kerangka paragraf deskriptif berdasarkan contoh/model/master 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi  paragraf deskriptif    

      4.   Menyunting paragraf deskriptif yang ditulis  teman 

 

D.  Materi Pokok 

Karangan Deskripsi (paragraf deskriptif) 

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, 

tempat, suasana atau keadaan  (Marahimin, 2005: 45). 

Contoh paragraf deskriptif 

 

Kantor Lab Bahasa  

Begitu pintu kantor Lab Bahasa dibuka, udara sejuk yang berasal dari alat 

pendingin ruangan, suara menderu bising dari alat yang sama, serta bau asap tembakau 

yang menyesakkan dada seolah menyambut pengunjung. Ruangan ini sebenarnya cukup 

luas, kira-kira enam kali sebelas meter persegi, tetapi sudut sebelah kanan dinding di 

seberang pintu sudah dijadikan studio rekaman dengan ukuran empat kali empat meter 

persegi, dengan dinding kedap suara setinggi dua setengah meter. Ruangan yang tinggal 

untuk kantor jadi terasa sempit. Dan ruangan yang sempit ini tidak pula diatur menurut 

cita rasa yang baik. Berbagai macam barang ditaruh sekenanya saja di sana-sini, dan ini 
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mirip sebuah gudang tua.Di atas ruangan bergantungan beberapa lampu neon, model 

kuno yang membuat ruangan ini cukup terang. Di langit-langit yang setinggi sekitar 

empat meter, diapit dua pasang lampu neon, ada sebuah exhaust fan, kipas pengisap, 

yang maksudnya tentu mengisap dan membuang bau yang kurang sedap di dalam 

ruangan ini. (Marahimin, 2005: 50). 

 

       E. Tugas dan Langkah Kerja 

1. Cermati kemudian pahami master/ model/ contoh tulisan deskripsi di atas! 

2. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan master/    

model/ contoh tulisan deskripsi di atas!  

3. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah sudah terdata! 

4. Gunakan kolom di bawah ini untuk menuliskan data Anda! 

No Judul Topik Pokok-pokok 
masalah 

Pendukung 
dalam teks 

(paragraf/kal 
ke- 

1 Kantor Lab 

Bahasa  

 

Deskripsi sebuah 

kantor/Lab. Bahasa 

a...... 

b..... 

c...... 

d..... 

e.... 

......, ..... 

 

5.Tentukanlah satu konsep utama, misalnya tentang Perpustakaan Sekolah Anda! 

a. Data dan identifikasi pokok-pokok masalah yang berhubungan dengan 
konsep utama yang telah Anda tentukan! Gunakan kolom seperti di 
atas untuk membantu kerja Anda! 

b. Teliti kembali dengan cermat, apakah semua pokok-pokok masalah 
sudah terdata! 

c. Cermati kemudian pahami master/ model/ contoh tulisan deskripsi 
yang telah disediakan guru! 

d. Kembangkan pokok-pokok masalah yang telah Anda data tersebut 
menjadi tulisan deskripsi berdasarkan master/model/contoh yang telah 
Anda pahami! 
Perhatikan struktur kalimat, ejaan, dan diksi! 

      
      Kendal,.................... 
      Guru Mata Pelajaran 
           

      .......................................... 
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Lampiran 9   

Pedoman Penskoran/Penilaian 

Penilaian terdiri atas enam aspek, yaitu sesuai yang tertera dalam tabel berikut: 

 
No Aspek Deskriptor Skor 

1 Kesesuaian topik 

dengan isi karangan 

d. Topik sesuai dengan isi karangan 

e. Topik kurang sesuai dengan isi 

karangan 

f. Topik tidak sesuai dengan isi 

karangan 

3 

2 

 

1 

2 Hubungan 

antarkalimat 

d. Hubungan antarkalimat koheren 

e. Ada beberapa kalimat yang 

hubungannya kurang koheren 

f. Lebih banyak kalimat yang 

hubungannya tidak  koheren 

3 

2 

 

1 

3 Kalimat d. Semua susunan kalimat benar sesuai 

kaidah bahasa Indonesia 

e. Susunan kalimat terdapat kesalahan  

f. Lebih banyak kalimat yang salah 

3 

 

2 

1 

4 Diksi d. Diksi yang digunakan tepat/sesuai 

e. Ada beberapa diksi yang tidak 

tepat/tidak sesuai 

f. Lebih banyak diksi yang tidak 

sesuai/tidak tepat 

3 

2 

 

1 

 

5 Ejaan d. Penggunaan ejaan sesuai dengan EYD 

e. Ada beberapa penggunaan ejaan yang 

tidak sesuai EYD 

f. Lebih banyak terdapat kesalahan 

penggunaan ejaan/ tidak sesuai EYD 

3 

 

2 

 

1 

6 Ciri Deskriptif d. Terdapat pencitraan dengan 

menggunakan 2 indra atau lebih 

e. Pencitraan menggunakan 1 indra 

f. Tidak terdapat pencitraan 

3 

 

2 

1 
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Pembobotan Skor 

 Dari keenam aspek tersebut ada yang tergolong mudah, sedang dan sukar maka hasil 

skor perlu pembobotan. Adapun pembobotan itu seperti terlihat dalam tabel berikut. 
No Aspek Skor Bobot Skor x Bobot 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

Hubungan topik dan isi 

Hubungan antarkalimat 

kalimat 

Diksi 

Struktur kalimat 

Ejaan 

Ciri Deskriptif 

 1 

2 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

             Jumlah  12  

     

  Jumlah hasil skor dikalikan  dengan bobot. Hasilnya merupakan skor yang diperoleh 

masing-masing siswa. Dari hasil skor masing-masing siswa kemudian dijumlah dan dibagi 

jumlah siswa, sehingga menghasilkan skor rata-rata. 
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Lampiran 10            

Format Penilaian 

No Nama Kesesuaia
n topik 

Hub. 
Antark

ali 
mat 

Kali
mat 

Diksi EYD Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
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Lampiran 11   

Kuesioner Responden 

INSTRUMEN PENELITIAN (PEMETAAN PIKIRAN) 

A. Pengantar 

1. Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penulisan 

tesis dengan judul “Perbandingan antara Keefektifan Penggunaan Teknik 

Pemetaan Pikiran dan Peniruan Model dalam Pembelajaran Menulis 

Deskripsi pada Siswa SMA” 

2. Kesioner ini tidak ada kaitannya dengan penilaian 

3. Setelah membaca setiap pertanyaan/pernyataan dengan cermat, para siswa 

dimohon memberikan jawaban secara jujur 

4. Peneliti menjamin penuh kerahasiaan jawaban 

5. Hasil jawaban Anda akan membantu pelaksanaan penelitian ini 

6. Peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan Anda dalam memberikan 

jawaban kuesioner ini 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Kuesioner ini terdiri atas dua topik, yaitu: 

a. Pelaksanaan PBM 

b. Hasil dan Penilaian 

2. Para siswa dimohon memberikan tanda cek (V) pada salah satu alternatif jawaban 

yang tersedia sesuai dengan persewpsi Anda dengan ketentuan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

3. Setelah diisi, kuesioner diserahkan kembali ke peneliti. 

Kendal,       

 

Yuniasih, S.Pd. 

Identitas Responden 
 

Nama    :........................................... 
Tempat, tanggal lahir   :........................................... 
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Sekolah   :.......................................... 
Alamat Rumah  :........................................... 

 

 

PELAKSANAAN PBM 

 

No Pernyataan SS S KS 

1 Saya pernah mendengar istilah pemetaan pikiran/peta 
konsep 

   

2 Saya pernah mengikuti pembelajaran dengan teknik 
pemetaan pikiran/peta konsep/ peta pikiran pada 
pelajaran selain pelajaran bahasa Indonesia 

   

3 Saya pernah mengikuti pembelajaran dengan teknik 
pemetaan pikiran/peta konsep pada pelajaran bahasa 
Indonesia selain aspek menulis 

   

4 Saya baru kali ini mengikuti pembelajaran menulis 
dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep/ peta 
pikiran 

   

5 Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis dengan 
teknik pemetaan pikiran/peta konsep 

   

6 Saya merasakan lebih mudah mengembangkan ide 
dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep 

   

7 Saya merasa bebas mengembangkan ide saya melalui 
teknik pemetaan pikiran/peta konsep 

   

8 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan berbagai alternatif pikiran saya dapat saya 
kembangkan 

   

9 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan tulisan saya lebih beremosi, lebih berwarna, 
dan lebih berirama 

   

10 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan kemudahan untuk menghubungkan topik 
dengan isi karangan  

   

 
11 

 
Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan kemudahan untuk menghubungkan 
antarkalimat 

   

12 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan lebih mudah untuk memulai menulis 

   

13 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan lebih mudah untuk 
menggambarkan/mendeskripsikan apa yang saya pikirkan 

   

14 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan lebih mudah untuk 
menggambarkan/mendeskripsikan apa yang saya rasakan 

   

15 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan kemudahan untuk menghubungkan dan 
mendeskripsikankan /mengungkapkan kembali apa yang 
pernah saya alami 

   

16 Dengan teknik pemetaan pikiran/peta konsep saya 
merasakan pembelajaran lebih menarik 
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HASIL DAN PENILAIAN 

 

No Pernyataan SS S KS 

1 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik pemetaan 
pikiran/peta konsep saya menjadi senang menulis 

   

2 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik pemetaan 
pikiran/peta konsep saya menjadi bisa menulis 

   

3 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik pemetaan 
pikiran/peta konsep saya menjadi lebih bergairah menulis 

   

4 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik pemetaan 
pikiran/peta konsep saya menjadi lebih tahu benar dan 
tidaknya tulisan saya 

   

5 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik pemetaan 
pikiran/peta konsep saya merasa lebih mudah untuk 
menulis 
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Lampiran 12  Kuesioner Responden 

 

INSTRUMEN PENELITIAN (PENIRUAN MODEL) 

A.Pengantar 

1. Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penulisan 

tesis dengan judul “Perbandingan antara Keefektifan Penggunaan Teknik 

Pemetaan Pikiran dan Peniruan Model dalam Pembelajaran Menulis 

Deskripsi pada Siswa SMA” 

2. Kesioner ini tidak ada kaitannya dengan penilaian 

3. Setelah membaca setiap pertanyaan/pernyataan dengan cermat, para siswa 

dimohon memberikan jawaban secara jujur 

4. Peneliti menjamin penuh kerahasiaan jawaban 

5. Hasil jawaban Anda akan membantu pelaksanaan penelitian ini 

6. Peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan Anda dalam memberikan 

jawaban kuesioner ini 

B.Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Kuesioner ini terdiri atas dua topik, yaitu: 

i. Pelaksanaan PBM 

ii. Hasil dan Penilaian 

2. Para siswa dimohon memberikan tanda cek (V) pada salah satu alternatif jawaban 

yang tersedia sesuai dengan persewpsi Anda dengan ketentuan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

3. Setelah disi, kuesioner diserahkan kembali ke peneliti. 

Kendal,       

 

Yuniasih, S.Pd 
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Identitas Responden 
 

Nama    :........................................... 
Tempat, tanggal lahir   :........................................... 
Sekolah   :.......................................... 
Alamat Rumah  :........................................... 

 

PELAKSANAAN PBM 
No Pernyataan SS S KS 

1 Saya pernah mendengar istilah peniruan model    
2 Saya pernah mengikuti pembelajaran dengan teknik 

peniruan model pada pelajaran selain pelajaran bahasa 
Indonesia 

   

3 Saya pernah mengikuti pembelajaran dengan teknik 
peniruan model pada pelajaran bahasa Indonesia selain 
aspek menulis 

   

4 Saya baru kali ini mengikuti pembelajaran menulis 
dengan teknik peniruan model 

   

5 Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis dengan 
teknik peniruan model 

   

6 Saya merasakan lebih mudah mengembangkan ide 
dengan teknik peniruan model 

   

7 Saya merasa bebas mengembangkan ide saya melalui 
teknik peniruan model 

   

8 Dengan teknik peniruan model saya merasakan 
berbagai alternatif pikiran saya dapat saya kembangkan 

   

9 Dengan teknik peniruan model saya merasakan tulisan 
saya lebih beremosi, lebih berwarna, dan lebih 
berirama 

   

10 Dengan teknik peniruan model saya merasakan 
kemudahan untuk menghubungkan topik dengan isi 
karangan  

   

11 Dengan teknik peniruan model saya merasakan 
kemudahan untuk menghubungkan antarkalimat 

   

 
12 

 
Dengan teknik peniruan model saya merasakan lebih 
mudah untuk memulai menulis 

   

 
13 

 
Dengan teknik peniruan modelsaya merasakan lebih 
mudah untuk menggambarkan/mendeskripsikan apa 
yang saya pikirkan 

   

14 Dengan teknik peniruan model saya merasakan lebih 
mudah untuk menggambarkan/mendeskripsikan apa 
yang saya rasakan 

   

15 Dengan teknik peniruan model saya merasakan 
kemudahan untuk menghubungkan dan 
mendeskripsikankan /mengungkapkan kembali apa 
yang pernah saya alami 

   

16 Dengan teknik peniruan model saya merasakan 
pembelajaran lebih menarik 
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HASIL DAN PENILAIAN 
 

No Pernyataan SS S KS 

1 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik peniruan 
model saya menjadi senang menulis 

   

2 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik peniruan 
model saya menjadi bisa menulis 

   

3 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik peniruan 
model saya menjadi lebih bergairah menulis 

   

4 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik peniruan 
model saya menjadi lebih tahu benar dan tidaknya tulisan 
saya 

   

5 Setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik peniruan 
model saya merasa lebih mudah untuk menulis 
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Lampiran 13                   

 
 Lembar Pengamatan 

 
Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar 

 
 
1. Nama Sekolah : SMA ..... 
2. Nama Pengamat : .................................. 
3. Mata Pelajaran : .................................. 
4. Kompetensi Dasar : ................................. 
5. Kelas, Semester : ................................. 
6. Hari, tanggal : ................................. 
7. Jam pelajaran ke : ................................. 

No Aspek yang Diamati SB B KB Komentar 
I 
 
 
 
 
 

II 

Persiapan 
1. Silabus 
2. Alat/ Bahan Pembelajaran 
3. Langkah – langkah KBM 
4. Penilaian 

 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

1. Pendahuluan 
a. Penampilan Guru 
b. Motivasi 

            c.  Penggunaan Bahasa 
Indonesia 

      2.   Pengembangan 
            a. Penguasaan Materi 
            b. Penyajian sesuai      Silabus 

dan RPP 
         c. Metode/ Pendekatan 

            d. Pemanfaatan Media 
            e. Terdapat kerangka        

TANDUR 
            f.  Terdapat Pemodelan 
            g. Teknik Bertanya 
            h. Partisipasi siswa 
            i.  Siswa antusias 

         j.  Bimbingan terhadap   
Siswa 

            k. Refleksi 
     
 3. Penutup 
           a. Tes Proses belajar 
           b. Daya serap 
           c. Tugas/ Penugasan 
           d. Pelaksanaan sesuai    

Alokasi waktu 
           e.  Mengakhiri Pelajaran 
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Catatan 
 
SB  : Sangat Baik                            (Skor    85 – 100) 
B  : Baik      (Skor    65 – 84) 
KB  : Kurang Baik                            (Skor    kurang dari 64) 
 
 
Simpulan. 
 ................................................................................................................... 
            ................................................................................................................. 
            ................................................................................................................. 
 
Saran 
           .................................................................................................................... 
 
 
 
 
       Kendal, 
       Pengamat 
 
 
 
 
                                                                                      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Lampiran 14 

        Lembar Pre- Test 
 
  Nama  :................................ 
  Kelas  :................................ 
  No Absen :................................ 
  Sekolah :................................ 

 
A. Petunjuk  
      Tulis identitas Anda pada tempat yang telah tersedia! 
 Baca petunjuk dengan cermat sebelum Anda mengerjakan soal! 
 Teliti kembali hasil pekerjaan Anda sebelum Anda serahkan kepada guru!  
B. Soal 

Tulislah sebuah karangan deskripsi yang mendeskripsikan Taman Sekolah  dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. panjang karangan satu paragraf 
b. aspek-aspek  yang dinilai meliputi: 

  hubungan topik dan isi 
hubungan antarkalimat 
struktur kalimat 
diksi 
ejaan 
ciri deskriptif/pencitraan indra. 

 
Tempat mengerjakan. 
 
 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 
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 Lampiran 15 

        Lembar Post-Test 
 
  Nama  :................................ 
  Kelas  :................................ 
  No Absen :................................ 
  Sekolah :................................ 

 
A. Petunjuk  
      Tulis identitas Anda pada tempat yang telah tersedia! 
 Baca petunjuk dengan cermat sebelum Anda mengerjakan soal! 
 Teliti kembali hasil pekerjaan Anda sebelum Anda serahkan kepada guru!  
B. Soal 

Tulislah sebuah karangan deskripsi yang mendeskripsikan Pasar Tradisional dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. panjang karangan satu paragraf 
b. aspek-aspek  yang dinilai meliputi: 

  hubungan topik dan isi 
hubungan antarkalimat 
struktur kalimat 
diksi 
ejaan 
ciri deskriptif/pencitraan indra. 

 
Tempat mengerjakan. 
 
 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 
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Lampiran 16 

 
Pedoman Penskoran Pemetaan Pikiran 

 
Penilaian terdiri atas 6 aspek, yaitu sesuai yang tertera dalam tabel berikut: 

 
No Aspek Deskriptor Skor 

1 Tema 1. Terdapat satu tema utama 

2. Terdapat lebih dari satu tema utama 

3. Bukan merupakan tema utama 

3 

2 

1 

2 Proposisi 1. Proposi sangat menjelaskan tema 

utama 

2. Proposisi tidak menjelaskan tema 

utama 

3. Tidak ada proposisi 

3 

 

2 

 

1 

3 Grafis 1. Grafis/tulisan sangat efektif berupa 

kata kunci/frasa 

2. Grafis/tulisan tidak efektif, terlalu 

panjang 

3. Tidak terdapat grafis/tulisan berupa 

kata kunci 

3 

 

2 

 

1 

4 Gambar/Simbol 1. Gambar/Simbol dapat menjelaskan 

konsep 

2. Gambar/Simbol tidak dapat 

menjelaskan konsep 

3. Tidak terdapat gambar/simbol 

3 

 

2 

 

1 

5 Organisasi 1. Peta pikiran sangat terorganisasi 

dengan baik 

2. Peta pikiran kurang terorganisasi 

dengan baik 

3. Peta pikiran tidak terorganisasi 

dengan baik 

 

3 

 

2 

 

1 
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Pembobotan Skor 

 Keenam aspek tersebut semua mempunyai bobot yang berbeda, sesuai dengan peran 

masing-masing. Oleh karena itu hasil skor perlu pembobotan. Adapun pembobotan itu seperti 

terlihat dalam tabel berikut. 
No Aspek Skor Bobot Skor x Bobot 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Tema 

Proposi 

Grafis/tulisan 

Gambar/Simbol 

Kreativitas 

Organisasi 

  

3 

1 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

             Jumlah  12  

     

  Jumlah hasil skor dikalikan  dengan bobot. Hasilnya merupakan skor yang diperoleh 

masing-masing siswa. Dari hasil skor masing-masing siswa kemudian dijumlah dan dibagi 

jumlah siswa, sehingga menghasilkan skor rata-rata. 
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Lampiran 17 

Pedoman Penskoran Peniruan Model 
 

Penilaian terdiri atas tiga aspek, yaitu sesuai yang tertera dalam tabel berikut: 
No Aspek Deskriptor Skor 

1 Kreativitas 1. Sangat kreatif dalam memodifikasi. 

2. Kurang kreatif dalam memodifikasi. 

3. Tidak kreatif dalam memodifikasi. 

 

3 

2 

1 

 

2 Hasil Tiruan 1. Dalam tulisan, hanya ada satu unsur 

yang sama dengan model 

2. Dalam tulisan, lebih dari satu unsur 

yang sama dengan model 

3.  Dalam tulisan, semua unsur sama  

persis dengan model 

  

3 

 

2 

 

1 

3 Pemanfaatan Model 1. Dalam menulis, siswa memanfaatkan 

model dengan efektif 

2. Dalam menulis, siswa kurang 

memanfaatkan model dengan efektif 

3. Dalam menulis, siswa tidak 

memanfaatkan model dengan efektif 

 

3 

 

2 

 

1 
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Pembobotan Skor 

 

  Ketiga aspek tersebut mempunyai bobot yang berbeda, sesuai dengan peran masing‐masing 

aspek. Adapun pembobotan setiap aspeknya  seperti terlihat dalam tabel berikut. 

No Aspek Skor Bobot Skor x Bobot 

 

1 

2 

3 

 

 

Kreativitas 

Hasil Tiruan 

Pemanfaatan Model 

  

4 

3 

3 

 

 

             Jumlah  10  

     

  Jumlah hasil  skor dikalikan   dengan bobot. Hasilnya merupakan  skor  yang diperoleh masing‐

masing siswa. Dari hasil skor masing‐masing siswa kemudian dijumlah dan dibagi jumlah siswa, sehingga 

menghasilkan skor rata‐rata. 
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B I O D A T A 
 
 

1 Nama Drs. WINARNO 

2 NIP 132047675 

3 Jabatan Guru Pembina 

4 Pangkat / Gol. / Ruang Pembina / IV / a 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Demak, 3 Maret 1964 

6 Jenis Kelamin Laki-laki 

7 Agama Islam 

8 
Mata Pelajaran Yang 
Diajarkan 

Bahasa Indonesia 

9 Masa Kerja guru 15 tahun, 1 bulan 

10 Riwayat Pendidikan 

1. SDN Mijen 1 lulus tahun 1976 
2. SMP 1 Demak lulus tahun 1979 
3. SPMA Ungaran lulus tahun 1982 
4. Sarjana Pendidikan (S-1) / IKIP Negeri 

Semarang lulus tahun 1997 Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Seni / Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

11 
Riwayat Pekerjaan/ 
Organisasi Profesi 

1. Guru Bahasa Indonesia sejak tahun 1987 - 
sekarang 

2. Wakasek Ur. Kurikulum SMA 1 Cepiring 
a. I (1994-1998) 
b. II (2005 – sekarang) 

3. Tutor D3 tahun 1997 - 1999 
4. Guru Pemandu MGMP bahasa Indonesia tahun 

2005 - sekarang 
5. Ketua MGMP Bahasa dan Sastra Indonesia  

tahun 2003 – sekarang 
6. Pengurus aktif Forum Ilmiah Guru tahun 2007 – 

sekarang 
7. Tim pengembang Kurikulum SMA tingkat kab. 

Kendal 
8. Tim Penilai Buku Kab 2003 
 

12 Prestasi Kerja 

1. Guru Berprestasi I Kab. Kendal tahun 2005 
2. Finalis Guru Berprestasi Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2005 
3. Finalis LKG Tingkat Nasional tahun 2005 
4. Finalis LKG Tingkat nasional tahun 2007  

Lampiran 18 
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5. Lulus Sertifikasi Guru 2007 

13 Status Perkawinan Sudah Kawin 

 
 
14 

Sekolah 
a. Nama Sekolah 
b. Jalan 
c. Kelurahan  / Desa 
d. Kecamatan 
e. Kabupaten 
f. Propinsi 
g. Telepon 

 
 
SMA Negeri 1 Cepiring 
Jln. Raya Gemuh 57 
Cepiring 
Cepiring 
Kendal 
Jawa Tengah  
(0294)382401 

15 

Alamat Rumah 
a. Jalan 
b. Kelurahan / Desa 
c. Kecamatan 
d. Kabupaten 
e. Propinsi 
f. Telepon Rumah/ HP 

 
 
Gang Mangga V/ M07 Perum BPI Plantaran 
Plantaran 
Kaliwungu 
Kendal 
Jawa Tengah 
(0294)3686796 / 081390491964 
 

16 
Kegiatan Dalam 
Masyarakat 

 
a. Sebagai Sekretaris RW XIII Perum BPI 
b. Ketua Koperasi Guru SMA 1 Cepiring tahun 2005 

– sekarang 
 

17 
Karya Pengembangan 
Profesi 

1. PTK 5 Judul 
2. Makalah 8 judul 
3. Media pembelajaran inovatif  3 judul 
 

 
 
Cepiring, 26  Februari  2008 

   
 Guru Kelas Kontrol  
   

 
 
 
 

  Drs. Winarno 
  NIP 132047675 
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B I O D A T A 

 

1  Nama  YUNIASIH, S.Pd. 

2  NIP  131688254 

3  Jabatan  Guru  

4  Pangkat / Gol. / Ruang  Pembina Tk I / IV / b 

5  Tempat dan Tanggal Lahir  Kulon Progo, 22 Juni 1964 

6  Jenis Kelamin  Perempuan 

7  Agama  Islam 

8 
Mata Pelajaran Yang 
Diajarkan 

Bahasa Indonesia 

9  Masa Kerja guru  21 tahun, 1 bulan 

10  Riwayat Pendidikan 

1. SDN Temon, KP,  lulus tahun 1976 
2. SMPN 1 Temon, KP, lulus tahun 1980 
3. SMA K , KP, lulus tahun 1983 
4. D III FPBS IKIP Yogyakarta, lulus tahun 1986 
5. Sarjana Pendidikan (S‐1) / UT Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Seni / Bahasa dan 
Sastra Indonesia, tahun 1995 

 

11 
Riwayat Pekerjaan/ 
Organisasi Profesi 

1. Guru Bahasa Indonesia (1987 – sekarang) 
2. Wakasek Ur. Kurikulum SMA 2 Kendal 
     (2005 – sekarang) 

      3.   Tutor D II  (1995 – 2006) 

4. Guru Pemandu MGMP Bahasa Indonesia 
(2005 – sekarang) 

5. Wakil Ketua MGMP Bahasa dan Sastra 
Indonesia (2003 – 2007) 

6. Pengurus aktif Forum Ilmiah Guru (2007‐skr) 
7. Tim pengembang Kurikulum SMA tingkat Kab. 

Kendal 
8. Tim Penilai Buku Kab Kendal 2003 
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12  Prestasi Kerja 

1. Guru Berprestasi II Kab. Kendal 2005 
2. Guru Berprestasi I Kab. Kendal 2006 
3. Guru Berprestasi I Prov. Jawa Tengah 2006 
4. Finalis Guru Berprestasi Nasional 2006 
5. Finalis LKG Tingkat Nasional tahun 2005 
6. Finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Prov. 

Jateng 2007  
7. Juara II Lomba Baca Puisi Tk Guru TK‐SLTA se‐ 

Kab Kendal 2003 
8. Lulus Sertifikasi Guru tahun 2007 
 

13  Status Perkawinan  Sudah Kawin 

 

 

14 

Sekolah 

a. Nama Sekolah 
     b.   Jalan 

     c.   Kelurahan  / Desa 

     d.   Kecamatan 

     e.   Kabupaten 

     f.    Propinsi 

     g.  Telepon 

 

SMA Negeri 2 Kendal 

Kel. Jetis, Kec. Kota Kendal 

Jetis 

Kota Kendal 

Kendal 

Jawa Tengah  

(0294) 381028‐ 383048 

15 

Alamat Rumah 

a. Kelurahan / Desa 
b. Kecamatan 
c. Kabupaten 
d. Propinsi 
e. Telepon Rumah/ 

HP 

 

Perum Gria Praja Mukti, Blok L No 10 

Jetis 

Kota Kendal 

Kendal 

Jawa Tengah 

(0294)383516  

081326194234 

 

16  Kegiatan Dalam  a. Sekretaris PKK RT 2000‐sekarang 
b. Sie Kesenian RW 



214 
 

 

Masyarakat   

17 
Karya Pengembangan 
Profesi 

1. PTK 7 Judul 
2. Makalah 4 judul 
3. Artikel Pembelajaran 
4. Ulasan Karya Sastra 
5. Cerpen 

 

 

 

Kendal, 26  Februari  2008     

  Guru Kelas Eksperimen 

     

 

    Yuniasih, S.Pd. 

    NIP 131688254 
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Lampiran 21  Media Pembelajaran berisi Master/ Model Paragraf Deskripsi 
 
 
 

Kantor Lab Bahasa  

 

 Begitu pintu kantor Lab Bahasa dibuka, udara sejuk yang berasal dari alat pendingin 

ruangan, suara menderu bising dari alat yang sama, serta bau asap tembakau yang 

menyesakkan dada seolah menyambut pengunjung. Ruangan ini sebenarnya cukup luas, 

kira-kira enam kali sebelas meter persegi, tetapi sudut sebelah kanan dinding di seberang 

pintu sudah dijadikan studio rekaman dengan ukuran empat kali empat meter persegi, 

dengan dinding kedap suara setinggi dua setengah meter. Ruangan yang tinggal untuk kantor 

jadi terasa sempit. Dan ruangan yang sempit ini tidak pula diatur menurut cita rasa yang 

baik. Berbagai macam barang ditaruh sekenanya saja di sana-sini, dan ini mirip sebuah 

gudang tua.Di atas ruangan bergantungan beberapa lampu neon, model kuno yang membuat 

ruangan ini cukup terang. Di langit-langit yang setinggi sekitar empat meter, diapit dua 

pasang lampu neon, ada sebuah exhaust fan, kipas pengisap, yang maksudnya tentu 

mengisap dan membuang bau yang kurang sedap di dalam ruangan ini. 

(Marahimin,2005:50). 
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Rumah Kuno 

Rumah kuno itu sunyi, tak kedengaran suara apa pun. Kecuali lolong anjing dan 

cengkerik menghias temaram malam ini. Ruang tengah senantiasa ada dalam suasana remang-

remang karena jendela-jendela di pinggir pada di ambil oleh kamar-kamar di kanan kirinya. 

Meja marmer yang dengan kaki rampingnya berdiri seperti kijang kena pesona dewa-dewa, 

terletak tepat di bawah mahkota lampu minyak yang sudah tak ada lampunya lagi, namun bau 

minyaknya yang khas menyengat benar. Cahaya sedikit yang ada dalam ruangan itu datangnya 

dari sumber di penjuru lain: sebuah balon lampu yang dipasang di atas lubang pintu, lebih atas 

lagi dari pada lukisan huruf Arab berbunyi ”Allah” dan seuntai kulit ketupat yang sudah kering. 

Cahaya suram 25 watt yang dengan susah payah menerangi kelam yang mengental di ruangan 

antikitu, tambah muram pula oleh debu dan sarang laba-laba. Di kedua pojok belakang berdiri 

dua almari yang tak serupa.  

      (Nugroho N, Tayuban) 
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Lampiran 22 
 

JADWAL PENELITIAN 
 

PERBANDINGAN ANTARA 
KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN TEKNIK PEMETAAN PIKIRAN 

DAN PENIRUAN MODEL 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI 

PADA SISWA SMA 
 
No Waktu Kegiatan Tempat Keterangan 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 

Senin, 
4 Februari 2008 
Senin,  
11 Februari 2008 
Senin,  
11 Februari 2008 
Selasa, 
12 Februari 2008 
 
 
Selasa, 
12 Februari 2008 
 
Senin, 
18 Februari 2008 
 
Senin,  
25 Februari 2008 
 
Selasa, 
19 Februari 2008 
 
Selasa, 
26 Februari 2008 
 
Senin, 
25 Februari 2008 
 
Senin, 
3 Maret 2008 

Try Out Instrumen 
 
Pre-Test 
 
Pre-Test 
 
Pembelajaran dengan 
Pemetaan Pikiran I 
Pembelajaran dengan 
Peniruan Model I 
Pembelajaran dengan 
Pemetaan Pikiran II 
Pembelajaran dengan 
Peniruan Model II 
Pembelajaran dengan 
Pemetaan Pikiran III 
Pembelajaran dengan 
Peniruan Model III 
Post-Test 
 
 
Post-Test 

SMA N 2 Kendal 
 
SMA N 2 Kendal 
 
SMA N 1 Cepiring 
 
 
SMA N 2 Kendal 
 
 
SMA N 1 Cepiring 
 
 
SMA N 2 Kendal 
 
 
SMA N 1 Cepiring 
 
 
SMA N 2 Kendal 
 
 
SMA N 1 Cepiring 
 
 
SMA N 2 Kendal 
 
 
SMA N 1 Cepiring 
 

Kelas X-2 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 1) 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 2) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 1) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 2) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 1) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 2) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 1) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 2) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 1) 
 
Kelas X-1 
(Kel. Eksperimen 2) 
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223 
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TABULASI DATA TRY OUT 

NO  NAMA SISWA 
ASPEK 
→ 

Hub. 
Topik-

Isi 
Hub.antar 

kalimat 
Struktur 
Kalimat Diksi  Ejaan  Ciri 

Deskripsi JML 
SKOR NILAI 

BOBOT→ 1 2 2 2 2 3 
1 ADI SETIAWAN   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
2 A MUSTAGFIRIN   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
3 ALFIANA IZZATI   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
4 ALI MASYHURI   3 6 6 4 4 6 29 80.56 
5 AMBAR WATI   3 6 6 4 6 9 34 94.44 
6 ANITA CITRA S   1 6 6 4 4 4 25 69.44 
7 APRILIA WULANDARI   2 4 4 4 4 6 24 66.67 
8 CATUR ANGGA PRIAMBUDI   3 6 6 4 4 6 29 80.56 
9 DENI HERMANTO   3 6 6 4 4 6 29 80.56 
10 DESY FAJAR NINGRUM   2 6 6 6 6 6 32 88.89 
11 DESY TRI AMIATI   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
12 DIAYAH HANDINI   0 0 0 0 0 0 0 0 
13 DWI WAHYUNINGTYAS   2 4 4 4 4 3 21 58.33 
14 ENGGAR CAHYA D N   1 4 4 4 4 6 23 63.89 
15 ENI FADHILAH   1 4 4 4 4 3 20 55.56 
16 ERMA MATUL KHASANAH   2 6 4 6 4 6 28 77.78 
17 FERINA DAMAYANTI   3 6 6 6 6 9 36 100 
18 HERLINA AYU N   3 6 6 6 6 9 36 100 
19 IKHA AYU PUSPANINGTYAS   3 6 6 6 4 9 34 94.44 
20 ILHAM FAIJAL   2 6 6 6 4 6 30 83.33 
21 IMA NISA ASRI Y   3 6 6 6 6 9 36 100 
22 JUMANTO   2 4 4 4 4 3 21 58.33 
23 MASYHURI AMARUDIN   3 6 6 4 4 9 32 88.89 
24 MOH ABDUL AZIS   0 0 0 0 0 0 0 0 
25 MOH ALI AUFAN   2 6 6 6 6 9 35 97.22 
26 MUH SIGIT ARDIANTO   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
27 MUH ALI SUSANTO   2 4 4 4 4 3 21 58.33 
28 MUHAMMAD ARIF   3 6 4 4 4 9 30 83.33 
29 MUH SADDAM BRILYAN   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
30 NOR SUSANTI   3 6 6 6 6 9 36 100 
31 NUR ALFIANI   2 6 6 6 4 6 30 83.33 
32 NUR HIDAYANTI   1 6 6 4 6 3 26 72.22 
33 OKTY WIDIASTUTI   2 6 6 4 6 6 30 83.33 
34 RETNO ANJANI   3 6 6 4 4 6 29 80.56 
35 RIYANTO   3 4 4 6 4 6 27 75 
36 TRI HANDOYO   3 6 6 4 4 6 29 80.56 
37 TRI MULYANTI   1 4 4 4 4 3 20 55.56 
38 TRIA AMELIA   3 4 6 6 6 6 31 86.11 
39 ULUL APRIANI   3 6 4 4 4 9 30 83.33 
40 YULIANA MEGAWATI   3 6 6 4 6 6 31 86.11 

RATA-RATA NILAI 0 0 0 0 0 0 0 78.29 

Peneliti 
YUNIASIH 
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NO  NAMA SISWA 
ASPEK 
→ 

Hub. 
Topik-

Isi 
Struktur 
Kalimat Ejaan  JML 

SKOR 
BOBOT→ 1 2 2 

1 ADI SETIAWAN   3 4 4 11 
2 A MUSTAGFIRIN   3 4 4 11 
3 ALFIANA IZZATI   3 4 4 11 
4 ALI MASYHURI   3 6 4 13 
5 AMBAR WATI   3 6 6 15 
6 ANITA CITRA S   1 6 4 11 
7 APRILIA WULANDARI   2 4 4 10 

8 
CATUR ANGGA 
PRIAMBUDI   3 6 4 13 

9 DENI HERMANTO   3 6 4 13 
10 DESY FAJAR NINGRUM   2 6 6 14 
11 DESY TRI AMIATI   3 4 4 11 
12 DIAYAH HANDINI   0 0 0 0 
13 DWI WAHYUNINGTYAS   2 4 4 10 
14 ENGGAR CAHYA D N   1 4 4 9 
15 ENI FADHILAH   1 4 4 9 
16 ERMA MATUL KHASANAH   2 4 4 10 
17 FERINA DAMAYANTI   3 6 6 15 
18 HERLINA AYU N   3 6 6 15 

19 
IKHA AYU 
PUSPANINGTYAS   3 6 4 13 

20 ILHAM FAIJAL   2 6 4 12 
21 IMA NISA ASRI Y   3 6 6 15 
22 JUMANTO   2 4 4 10 
23 MASYHURI AMARUDIN   3 6 4 13 
24 MOH ABDUL AZIS   0 0 0 0 
25 MOH ALI AUFAN   2 6 6 14 
26 MUH SIGIT ARDIANTO   3 4 4 11 
27 MUH ALI SUSANTO   2 4 4 10 
28 MUHAMMAD ARIF   3 4 4 11 
29 MUH SADDAM BRILYAN   3 4 4 11 
30 NOR SUSANTI   3 6 6 15 
31 NUR ALFIANI   2 6 4 12 
32 NUR HIDAYANTI   1 6 6 13 
33 OKTY WIDIASTUTI   2 6 6 14 
34 RETNO ANJANI   3 6 4 13 
35 RIYANTO   3 4 4 11 
36 TRI HANDOYO   3 6 4 13 
37 TRI MULYANTI   1 4 4 9 
38 TRIA AMELIA   3 6 6 15 
39 ULUL APRIANI   3 4 4 11 
40 YULIANA MEGAWATI   3 6 6 15 
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NO  NAMA SISWA 
ASPEK 
→ 

Hub.antar 
kalimat Diksi  Ciri 

Deskripsi JML 
SKOR 

BOBOT→ 2 2 3 
1 ADI SETIAWAN   4 4 6 14 
2 A MUSTAGFIRIN   4 4 6 14 
3 ALFIANA IZZATI   4 4 6 14 
4 ALI MASYHURI   6 4 6 16 
5 AMBAR WATI   6 4 9 19 
6 ANITA CITRA S   6 4 4 14 
7 APRILIA WULANDARI   4 4 6 14 

8 
CATUR ANGGA 
PRIAMBUDI   6 4 6 16 

9 DENI HERMANTO   6 4 6 16 
10 DESY FAJAR NINGRUM   6 6 6 18 
11 DESY TRI AMIATI   4 4 6 14 
12 DIAYAH HANDINI   0 0 0 0 
13 DWI WAHYUNINGTYAS   4 4 3 11 
14 ENGGAR CAHYA D N   4 4 6 14 
15 ENI FADHILAH   4 4 3 11 
16 ERMA MATUL KHASANAH   6 6 6 18 
17 FERINA DAMAYANTI   6 6 9 21 
18 HERLINA AYU N   6 6 9 21 

19 
IKHA AYU 
PUSPANINGTYAS   6 6 9 21 

20 ILHAM FAIJAL   6 6 6 18 
21 IMA NISA ASRI Y   6 6 9 21 
22 JUMANTO   4 4 3 11 
23 MASYHURI AMARUDIN   6 4 9 19 
24 MOH ABDUL AZIS   0 0 0 0 
25 MOH ALI AUFAN   6 6 9 21 
26 MUH SIGIT ARDIANTO   4 4 6 14 
27 MUH ALI SUSANTO   4 4 3 11 
28 MUHAMMAD ARIF   6 4 9 19 
29 MUH SADDAM BRILYAN   4 4 3 11 
30 NOR SUSANTI   6 6 9 21 
31 NUR ALFIANI   6 6 6 18 
32 NUR HIDAYANTI   6 4 3 13 
33 OKTY WIDIASTUTI   6 4 6 16 
34 RETNO ANJANI   6 4 6 16 
35 RIYANTO   4 6 6 16 
36 TRI HANDOYO   6 4 6 16 
37 TRI MULYANTI   4 4 3 11 
38 TRIA AMELIA   4 6 6 16 
39 ULUL APRIANI   6 4 9 19 
40 YULIANA MEGAWATI   6 4 6 16 
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NO  NAMA SISWA JML SKOR 
(x) 

JML 
SKOR(y) 

(x-x 
rata) 

(y-y 
rata) x² y² xy 

x y       
1 ADI SETIAWAN 11 14 -1 -2 1 4 2
2 A MUSTAGFIRIN 11 14 -1 -2 1 4 2
3 ALFIANA IZZATI 11 14 -1 -2 1 4 2
4 ALI MASYHURI 13 16 1 0 1 0 0
5 AMBAR WATI 15 19 3 3 9 9 9
6 ANITA CITRA S 11 14 -1 -2 1 4 2
7 APRILIA WULANDARI 10 14 -1 -2 1 4 2
8 CATUR ANGGA PRIAMBUDI 13 16 1 0 1 0 0
9 DENI HERMANTO 13 16 1 0 1 0 0
10 DESY FAJAR NINGRUM 14 18 2 2 4 4 4
11 DESY TRI AMIATI 11 14 -1 -2 1 4 2
12 DIAYAH HANDINI 0 0 0 0 0 0 0
13 DWI WAHYUNINGTYAS 10 11 -1 -5 1 25 5
14 ENGGAR CAHYA D N 9 14 -2 -2 4 4 4
15 ENI FADHILAH 9 11 -2 -5 4 25 10
16 ERMA MATUL KHASANAH 10 18 -2 2 4 4 -4
17 FERINA DAMAYANTI 15 21 3 5 9 25 15
18 HERLINA AYU N 15 21 2 5 4 25 10
19 IKHA AYU PUSPANINGTYAS 13 21 1 5 1 25 5
20 ILHAM FAIJAL 12 18 0 2 0 4 0
21 IMA NISA ASRI Y 15 21 3 5 9 25 15
22 JUMANTO 10 11 -1 -5 1 25 5
23 MASYHURI AMARUDIN 13 19 1 3 1 9 3
24 MOH ABDUL AZIS 0 0 0 0 0 0 0
25 MOH ALI AUFAN 14 21 2 5 4 25 10
26 MUH SIGIT ARDIANTO 11 14 -1 -2 1 4 2
27 MUH ALI SUSANTO 10 11 -1 -5 1 25 5
28 MUHAMMAD ARIF 11 19 -1 3 1 9 -3
29 MUH SADDAM BRILYAN 11 11 -1 -5 1 25 5
30 NOR SUSANTI 15 21 3 5 9 25 15
31 NUR ALFIANI 12 18 0 2 0 4 0
32 NUR HIDAYANTI 13 13 1 -3 1 9 -3
33 OKTY WIDIASTUTI 14 16 2 0 4 0 0
34 RETNO ANJANI 13 16 1 0 1 0 0
35 RIYANTO 11 16 -1 0 1 0 0
36 TRI HANDOYO 13 16 1 0 1 0 0
37 TRI MULYANTI 9 11 -1 -5 1 25 5
38 TRIA AMELIA 15 16 2 0 4 0 0
39 ULUL APRIANI 11 19 -1 3 1 9 -3
40 YULIANA MEGAWATI 15 16 2 0 4 0 0

  ∑ 462 609 8 0 95 393 126
  Rata - rata 12.15789 16.026
rxy = rb = = 0,652 
∑ xy / √ ∑ x² y² 

ri = 2 rb/1 + rb = 0,789 
 
0,789 > 0,3 
 

valid / reliabel 
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TABULASI DATA PRE TEST (KELOMPOK EKSPERIMEN 1) 

NO  NAMA SISWA 

ASPEK 
→ 

Hub. 
Topik-

Isi 

Hub.antar 
kalimat 

Struktur 
Kalimat Diksi  Ejaan  Ciri 

Deskripsi JML 
SKOR NILAI

BOBOT→ 1 2 2 2 2 3 

1 A INA ZAKIYATUL R   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
2 AGUNG MUNTAFIF   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
3 ANA CHAIRUNISSA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
4 ANA MARLIANTINIA   3 4 4 4 2 3 20 55.56 

5 ANDINI DYAH 
SASMINING   3 4 4 4 4 6 25 69.44 

6 ASTARI DWIYANTI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
7 GHOIRUN YUSUF   3 4 2 2 4 3 18 50.00 
8 DENI DWI KURNIAWAN   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
9 DEWI ALFITRIYANA   3 6 4 4 4 3 24 66.67 

10 DWI WIDIANTO   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
11 ENGGAR RETNO ASIH   3 4 4 2 4 3 20 55.56 
12 GUMELAR SARAGIH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
13 IDA FATMAWATI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
14 INDRA PURNAMA   2 4 4 4 4 3 21 58.33 
15 INTAN ADITYA W   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
16 JESSI PRIMA N   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
17 JUNDI MILLAT A   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
18 KRISNA KUSUMASTUTI   3 6 4 4 4 3 24 66.67 
19 KRISTI ZANELLA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
20 LELA LATIFAH R   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
21 LESTARI RONI S   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
22 LUTFIA UMI KHANIFAH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
23 M AQIB FAJRI   3 4 4 2 2 3 18 50.00 
24 M HANIF ARMIDA   3 4 4 2 2 3 18 50.00 
25 M KHOLID MAWARDI   3 4 4 2 2 3 18 50.00 
26 NANY SYLVIANI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
27 RASYID FAJAR SODIQ   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
28 RATU MAS ANGGUN I   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
29 RAYMOND PRADITYA N   3 4 4 2 2 3 18 50.00 
30 RECOH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
31 RISQI AMALIZA A   3 6 6 4 4 3 26 72.22 
32 SAMSUL RIZAL   1 4 4 4 4 3 20 55.56 
33 SEPTI RAHAYU M   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
34 SITA PURWAJATI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
35 SITI MUNAWAROH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
36 SURAYA FAJRUDHUHHA   3 6 4 4 4 3 24 66.67 
37 TAUFAN KHOIRU IMAN   2 4 4 2 2 3 17 47.22 
38 VITHA YULI HANDAYANI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
39 WAHIDA AFIFATUL K   3 3 4 4 4 3 21 58.33 
40 WIDYA NURMALITASARI   3 2 2 4 4 3 18 50.00 
41 ZULMI NEFIA SANI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 



231 
 

 

RATA-RATA NILAI               59.35 

           
TABULASI DATA POS TEST (KELOMPOK EKSPERIMEN 1) 

NO  NAMA SISWA 
ASPEK → Hub. 

Topik-Isi 
Hub.antar 

kalimat 
Struktur 
Kalimat Diksi  Ejaan  Ciri 

Deskripsi JML 
SKOR NILAI 

BOBOT→ 1 2 2 2 2 3 

1 A INA ZAKIYATUL R   3 6 4 6 6 9 34 94.44 

2 AGUNG MUNTAFIF   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
3 ANA CHAIRUNISSA   3 6 6 4 4 9 32 88.89 
4 ANA MARLIANTINIA   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
5 ANDINI DYAH SASMINING   3 4 6 4 4 9 30 83.33 
6 ASTARI DWIYANTI   3 6 4 4 4 9 30 83.33 
7 GHOIRUN YUSUF   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
8 DENI DWI KURNIAWAN   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
9 DEWI ALFITRIYANA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 

10 DWI WIDIANTO   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
11 ENGGAR RETNO ASIH   3 4 4 6 2 6 25 69.44 
12 GUMELAR SARAGIH   3 4 4 4 2 6 23 63.89 
13 IDA FATMAWATI   3 6 6 6 4 9 34 94.44 
14 INDRA PURNAMA   3 6 4 4 4 9 30 83.33 
15 INTAN ADITYA W   3 6 6 4 4 6 29 80.56 
16 JESSI PRIMA N   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
17 JUNDI MILLAT A   3 6 6 4 4 6 29 80.56 
18 KRISNA KUSUMASTUTI   3 6 6 4 4 9 32 88.89 
19 KRISTI ZANELLA   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
20 LELA LATIFAH R   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
21 LESTARI RONI S   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
22 LUTFIA UMI KHANIFAH   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
23 M AQIB FAJRI   3 6 4 6 4 9 32 88.89 
24 M HANIF ARMIDA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
25 M KHOLID MAWARDI   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
26 NANY SYLVIANI   3 6 6 6 4 9 34 94.44 
27 RASYID FAJAR SODIQ   3 4 6 4 4 9 30 83.33 
28 RATU MAS ANGGUN I   3 6 6 4 6 9 34 94.44 
29 RAYMOND PRADITYA N   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
30 RECOH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
31 RISQI AMALIZA A   3 6 4 4 4 9 30 83.33 
32 SAMSUL RIZAL   3 6 4 2 4 9 28 77.78 
33 SEPTI RAHAYU M   1 4 4 4 4 9 26 72.22 
34 SITA PURWAJATI   3 4 4 4 6 9 30 83.33 
35 SITI MUNAWAROH   3 6 6 4 6 9 34 94.44 
36 SURAYA FAJRUDHUHHA   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
37 TAUFAN KHOIRU IMAN   3 6 4 4 4 6 27 75.00 
38 VITHA YULI HANDAYANI   3 4 6 4 6 9 32 88.89 
39 WAHIDA AFIFATUL K   3 6 6 4 4 9 32 88.89 
40 WIDYA NURMALITASARI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 

41 ZULMI NEFIA SANI   3 6 6 4 4 9 32 88.89 
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RATA-RATA NILAI               77.78 

 

TABULASI DATA PRETES (KELOMPOK EKSPERIMEN 2) 

NO  NAMA SISWA 

ASPEK 
→ 

Hub. 
Topik-

Isi 
Hub.antar 

kalimat 
Struktur 
Kalimat Diksi  Ejaan  Ciri 

Deskripsi JML 
SKOR NILAI 

BOBOT→ 1 2 2 2 2 3 

1 ALFI LAELATUL   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
2 ARI WINARTI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
3 ARIF MAHASIN   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
4 ASTRI PUJIARTI   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
5 BERTO SIHALONO   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
6 DESTA SETYO W   3 4 4 2 2 3 18 50.00 
7 DESY VITA N   3 4 4 2 4 3 20 55.56 
8 DIAH TRI UTARINA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
9 DIANATA NIKMAH   3 4 4 2 2 3 18 50.00 
10 DILI APRIA FIRMAWAN   3 4 4 1 1 3 16 44.44 
11 DIMAS NUGROHO0 A   3 4 4 4 2 6 23 63.89 
12 DINA IKERINA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
13 DWI PUJIARTI   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
14 EKKY D   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
15 RKO RUSTAM AJI   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
16 ELIK SETYA WARA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
17 FAIZATUL SAFITRI   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
18 FURQON   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
19 HERLIAN ARIS LAKSONO   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
20 IKA NAILLUROHMA   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
21 INTAN FITRI A   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
22 JURIATI    3 4 4 4 2 3 20 55.56 
23 M FATHUR F   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
24 NANIK KHUROH   3 4 4 4 3 6 24 66.67 
25 NASHIKHATUNNILA ZU   3 6 4 4 4 3 24 66.67 
26 NILA ZULFANA   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
27 NUR ANISA   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
28 NOVIANA YULI   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
29 NUR FAIZAH   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
30 NURANTI ISTIQOMAH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
31 NIURUL ZAIDAH   3 6 4 4 4 3 24 66.67 
32 RATNA EKA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
33 SITI KHOERIYAH   3 6 4 4 4 3 24 66.67 
34 SITI NURJANAH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
35 SITI ROZANAH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
36 SRI IRFA EVIANA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
37 UMI AMALIA   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
38 UMI KHOLIFAH   3 4 4 4 2 3 20 55.56 
39 WINARSIH   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
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40 YAYANG SUNARYADI   3 4 4 4 2 3 20 55.56 

RATA-RATA NILAI               58.13 

 

TABULASI DATA POSTES (KELOMPOK EKSPERIMEN 2) 

NO  NAMA SISWA 

ASPEK → Hub. 
Topik-Isi 

Hub.antar 
kalimat 

Struktur 
Kalimat Diksi  Ejaan  Ciri Deskripsi 

JML 
SKOR NILAI 

BOBOT→ 1 2 2 2 2 3 

1 ALFI LAELATUL   3 6 6 4 4 9 32 88.89 
2 ARI WINARTI   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
3 ARIF MAHASIN   3 6 4 6 4 9 32 88.89 
4 ASTRI PUJIARTI   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
5 BERTO SIHALONO   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
6 DESTA SETYO W   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
7 DESY VITA N   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
8 DIAH TRI UTARINA   3 6 4 4 4 6 27 75.00 
9 DIANATA NIKMAH   3 4 4 4 2 9 26 72.22 

10 DILI APRIA FIRMAWAN   3 6 4 4 4 9 30 83.33 
11 DIMAS NUGROHO0 A   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
12 DINA IKERINA   3 4 4 4 2 6 23 63.89 
13 DWI PUJIARTI   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
14 EKKY D   3 4 4 4 6 6 27 75.00 
15 RKO RUSTAM AJI   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
16 ELIK SETYA WARA   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
17 FAIZATUL SAFITRI   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
18 FURQON   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
19 HERLIAN ARIS LAKSONO   3 4 4 4 2 6 23 63.89 
20 IKA NAILLUROHMA   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
21 INTAN FITRI A   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
22 JURIATI    3 4 4 4 4 6 25 69.44 
23 M FATHUR F   3 6 4 4 2 6 25 69.44 
24 NANIK KHUROH   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
25 NASHIKHATUNNILA ZU   3 6 4 4 4 9 30 83.33 
26 NILA ZULFANA   3 6 4 4 4 6 27 75.00 
27 NUR ANISA   3 4 4 4 4 9 28 77.78 
28 NOVIANA YULI   3 6 4 4 4 6 27 75.00 
29 NUR FAIZAH   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
30 NURANTI ISTIQOMAH   3 4 4 4 4 5 24 66.67 
31 NIURUL ZAIDAH   3 4 4 4 6 9 30 83.33 
32 RATNA EKA   3 4 4 4 4 3 22 61.11 
33 SITI KHOERIYAH   3 4 4 4 2 6 23 63.89 
34 SITI NURJANAH   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
35 SITI ROZANAH   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
36 SRI IRFA EVIANA   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
37 UMI AMALIA   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
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38 UMI KHOLIFAH   3 4 4 4 4 6 25 69.44 
39 WINARSIH   3 4 4 4 4 6 25 69.44 

40 YAYANG SUNARYADI   3 4 4 4 4 6 25 69.44 

RATA-RATA NILAI               72.22 

 

HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISI SPSS 
 
A. UJI PERSYARATAN ANALISIS 
 
1. Uji Normalitas Data 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

41
77.7766

11.09366
.115
.115

-.110
.738
.647

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

POSTEST

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40
72.2203
6.68759

.286

.286
-.189
1.181

.285

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

POSTEST

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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2. Uji Kesamaan Nilai Hasil Pretest 
 
T‐Test 

Group Statistics

41 59.3493 5.54673 .86625
40 58.1270 4.76486 .75339

Kelompok
Eksperimen
Kontrol

PRETEST
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

.109 .742 1.063 79 .291 1.22230 1.15021 -1.06713 3.51172

1.065 77.764 .290 1.22230 1.14804 -1.06338 3.50797

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

PRETEST
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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50.00

60.00
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B. UJI HIPOTESIS 
 
T‐Test 

Group Statistics

41 77.7766 11.09366 1.73254
40 72.2203 6.68759 1.05740

Kelompok
Eksperimen
Kontrol

POSTEST
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

11.964 .001 2.722 79 .008 5.55634 2.04161 1.49262 9.62005

2.737 65.962 .008 5.55634 2.02973 1.50381 9.60886

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

POSTEST
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Interactive Graph 
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UJI SIGNIFIKANSI PENINGKATAN HASIL PRETEST‐ HASIL POSTEST 
 
T‐Test: Kelompok Kontrol 

Paired Samples Statistics

58.1270 40 4.76486 .75339
72.2203 40 6.68759 1.05740

PRETEST
POSTEST

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Correlations

40 -.006 .969PRETEST & POSTESTPair 1
N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

-14.09325 8.23570 1.30218 -16.72716 -11.45934 -10.823 39 .000PRETEST - POSTESTPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
T‐Test: Kelompok Eksperimen 
 

Paired Samples Statistics

59.3493 41 5.54673 .86625
77.7766 41 11.09366 1.73254

PRETEST
POSTEST

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Correlations

41 .298 .059PRETEST & POSTESTPair 1
N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

-18.42729 10.82595 1.69073 -21.84438 -15.01020 -10.899 40 .000PRETEST - POSTESTPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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DESKRIPSI DATA 

 

Report

59.3493 77.7766
41 41

5.54673 11.09366
47.22 61.11
72.22 94.44

58.1270 72.2203
40 40

4.76486 6.68759
44.44 61.11
66.67 88.89

58.7457 75.0327
81 81

5.17971 9.54730
44.44 61.11
72.22 94.44

Mean
N
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Mean
N
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Mean
N
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Kelompok
Eksperimen

Kontrol

Total

PRETEST POSTEST
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HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS SPSS 
 
 

1. Uji Normalitas Data Pretes dengan Postes Pada Kelompok Eksperimen 1 
 
a. Aspek Hubungan Topik Isi 

 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  POSTES 
N 41

Normal Parameters(a,b) 
Mean 2,9512
Std. Deviation ,31235

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,538
Positive ,438
Negative -,538

Kolmogorov-Smirnov Z 3,443
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
 
b. Aspek Hubungan Antar Kalimat 

 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  POSTES 
N 41

Normal Parameters(a,b) 
Mean 4,8293
Std. Deviation ,99756

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,382
Positive ,382
Negative -,294

Kolmogorov-Smirnov Z 2,449
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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c. Aspek Struktur Kalimat 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  POSTES 
N 41

Normal Parameters(a,b) 
Mean 4,6341
Std. Deviation ,94223

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,432
Positive ,432
Negative -,250

Kolmogorov-Smirnov Z 2,769
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

 
 
d. Aspek Diksi 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  POSTES 
N 41

Normal Parameters(a,b) 
Mean 4,1951
Std. Deviation ,74898

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,481
Positive ,481
Negative -,373

Kolmogorov-Smirnov Z 3,079
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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e. Aspek Ejaan 
 

NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  POSTES 
N 41

Normal Parameters(a,b) 
Mean 4,1463
Std. Deviation ,82344

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,449
Positive ,449
Negative -,381

Kolmogorov-Smirnov Z 2,872
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
 
 
 

f. Aspek Ciri Deskripsi 
 

NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
  POSTES 
N 41

Normal Parameters(a,b) 
Mean 7,2439
Std. Deviation 2,32143

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,361
Positive ,225
Negative -,361

Kolmogorov-Smirnov Z 2,309
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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2. Uji Normalitas Data Pretest dengan Postest Kelompok Eksperimen 2 
 

a. Aspek Hubungan Topik Isi 

 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POSTEST 

N 40

Normal Parametersa Mean 3.0000

Std. Deviation .00000c

a. Test distribution is Normal.  

b. The distribution has no variance for this variable. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test cannot be 

performed. 

 

 

b. Aspek Hubungan Antar Kalimat 

 

NPar Tests 

 
 

 

 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POSTEST 

N 40

Normal Parametersa Mean 4.4000

Std. Deviation .81019

Most Extreme Differences Absolute .489

Positive .489

Negative -.311

Kolmogorov-Smirnov Z 3.094

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

a. Test distribution is Normal.  
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c. Aspek Struktur Kalimat 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POSTES 

N 40

Normal Parametersa Mean 4.0500

Std. Deviation .31623

Most Extreme Differences Absolute .538

Positive .538

Negative -.437

Kolmogorov-Smirnov Z 3.401

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

a. Test distribution is Normal.  

 
 
 

 
 

d. Aspek Diksi 
 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POSTES 

N 40

Normal Parametersa Mean 4.0500

Std. Deviation .31623

Most Extreme Differences Absolute .538

Positive .538

Negative -.437

Kolmogorov-Smirnov Z 3.401

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

a. Test distribution is Normal.  
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e. Aspek Ejaan 
 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POSTES 

N 40

Normal Parametersa Mean 3.8500

Std. Deviation .83359

Most Extreme Differences Absolute .446

Positive .379

Negative -.446

Kolmogorov-Smirnov Z 2.823

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

a. Test distribution is Normal.  

   

 

f. Aspek Ciri Deskripsi 

 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  POSTES 

N 40

Normal Parametersa Mean 6.6500

Std. Deviation 1.61006

Most Extreme Differences Absolute .382

Positive .382

Negative -.268

Kolmogorov-Smirnov Z 2.415

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

a. Test distribution is Normal.  
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1. T-Test Pretes – Postes Aspek Topik Isi Kelompok Eksperimen 
1 

 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETES 2.9024 41 .37449 .05849 

POSTES 2.9512 41 .31235 .04878 

 
Paired Samples Correlations

  
N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 -.042 .796 

 
Paired Samples Test

  
Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed)

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.04878 .49755 .07771 -.20583 .10827 -.628 40 .534 

 
 

2. T-Test Pretes – Postes Aspek Hub. Antar Kalimat Kelompok 
Eksperimen 1 

 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 4.1220 41 .71397 .11150 

POSTES 4.8293 41 .99756 .15579 
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 .065 .686 

 
Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.70732 1.18836 .18559 -1.08241 -.33222 -3.811 40 .000 

 
 

3. T-Test Pretes – Postes Aspek Struktur Kalimat Kelompok 
Eksperimen 1 

 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.9512 41 .54549 .08519 

POSTES 4.6341 41 .94223 .14715 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 .062 .702 
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Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.68293 1.05922 .16542 -1.01726 -.34860 -4.128 40 .000 

 

 
4. T-Test Pretes – Postes Aspek Diksi Kelompok Eksperimen 1 

 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.6585 41 .76190 .11899 

POSTES 4.1951 41 .74898 .11697 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 -.231 .147 

 
Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.53659 1.18528 .18511 -.91070 -.16247 -2.899 40 .006 
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5. T-Test Pretes – Postes Aspek Ejaan Kelompok Eksperimen 1 
 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.6585 41 .76190 .11899 

POSTES 4.1463 41 .82344 .12860 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 .082 .612 

 
 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.48780 1.07522 .16792 -.82719 -.14842 -2.905 40 .006 

 

 
6. T-Test Pretes – Postes Aspek Ciri Deskripsi Kelompok 

Eksperimen 1 
 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.0732 41 .46852 .07317 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.0732 41 .46852 .07317 

POSTES 7.2439 41 2.32143 .36255 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 .121 .451 

 
Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -4.17073 2.31195 .36107 -4.90047 -3.44099 -11.551 40 .000 

 

 



250 
 

 

 

1. T-Test Pretes – Postes Aspek Topik Isi Kelompok Eksperimen 
2 

 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.0000 41 .00000 .00000 

POSTES 3.1463 41 .93704 .14634 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 . . 

 
 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.14634 .93704 .14634 -.44211 .14943 -1.000 40 .323 

 

 
1. T-Test Pretes – Postes Aspek Hub. Antar Kalimat Kelompok 

Eksperimen 2 
 

T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 4.1220 41 .55656 .08692 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 4.1220 41 .55656 .08692 

POSTES 4.5122 41 1.07522 .16792 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 -.149 .353 

 
Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.39024 1.28215 .20024 -.79494 .01445 -1.949 40 .058 

 
 

2. T-Test Pretes – Postes Aspek Struktur Kalimat Kelompok 
Eksperimen 2 
 

T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.9756 41 .15617 .02439 

POSTES 4.1707 41 .83374 .13021 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 -.927 .000 
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Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.19512 .98029 .15310 -.50454 .11430 -1.275 40 .210 

3. T-Test Pretes – Postes Aspek Diksi Kelompok Eksperimen 2 
 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.7561 41 .69930 .10921 

POSTES 4.1707 41 .83374 .13021 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 -.141 .379 

 
Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -.41463 1.16137 .18138 -.78121 -.04806 -2.286 40 .028 

 

 
4. T-Test Pretes – Postes Aspek Ejaan Kelompok Eksperimen 2 

 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
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  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 2.8537 41 1.01393 .15835 

POSTES 3.9756 41 1.15082 .17973 

 
 
 
 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 .040 .805 

 
Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -1.12195 1.50325 .23477 -1.59643 -.64747 -4.779 40 .000 

 

 
5. T-Test Pretes – Postes Aspek Ciri Deskripsi Kelompok 

Eksperimen 2 
T-TEST PAIRS=PRETES WITH POSTES (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
[DataSet0 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 PRETES 3.1463 41 .65425 .10218 

POSTES 6.7073 41 1.63162 .25482 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETES & POSTES 41 -.099 .536 
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Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 PRETES - POSTES -3.56098 1.81726 .28381 -4.13457 -2.98738 -12.547 40 .000 

 
 

 


