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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi bahasa 

dan sastra Indonesia kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang, 

keterampilan menulis poster masih di bawah KKM. Rendahnya keterampilan peserta 

didik dalam menulis poster dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pembelajaran 

menulis poster yang pernah dilakukan hanya menekankan pada penulisan slogan saja, 

namun gambar pendukung slogan tersebut tidak dibelajarkan dengan alasan tidak 

semua siswa bisa menggambar dengan baik, selain itu kurangnya motivasi guru dan 

latihan kepada siswa untuk menulis poster, siswa kurang percaya diri dan takut salah, 

siswa malas dan enggan belajar menulis poster.Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis poster peserta didik yaitu dengan 

menerapkan model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

Masalah yang  dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah proses 

pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis poster pada siswa kelas VIII H SMP 

Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping; (2) bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa kelas 

VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang dalam keterampilan menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping; dan (3) 

bagaimanakah perubahan sikap dan tingkah laku siswa kelas VIII H SMP Negeri 1 

Kandeman Kabupaten Batang dalam mengikuti proses belajar mengajar menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) mendeskripsiskan proses pelaksanaan pembelajaran 

peningkatan keterampilan menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping; (2) mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran menulis poster dengan model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping; dan (3) mendeskripsikan perubahan sikap dan tingkah laku siswa kelas 

VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang setelah me.ndapatkan 

pembelajaran menulis poster dengan model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan dua siklus.Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan.Subjek penelitian 

adalah keterampilan menulis poster.Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah 

menulis poster dan model investigasi kelompok berbantuan media kliping.Jenis 



 

ii 
 

poster yang ditingkatkan dalam pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping ini adalah poster penerangan, yaitu 

poster yang berisi tentang imbauan untuk melakukan sesuatu ataupun larangan 

terhadap tindakan yang negatif. Media kliping dalam penelitian ini digunakan sebagai 

bahan diskusi untuk menentukan tema yang nantinya akan dibuat poster oleh peserta 

didik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes dalam bentuk 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada keterampilan menulis poster 

peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang. Persentase 

ketuntasan peserta didik dalam menulis poster pada siklus I mencapai 27,03%. Hal ini 

masih kurang dari batas ketuntasan yang ditentukan. Pada siklus II persentase 

ketuntasan mencapai 89,19% dan sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan. 

Selain itu, perilaku dan inat peserta didik pun meningkat menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia sebaiknya lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan model dan media 

dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Saran bagi 

penelititi di bidang bahasa berikutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan 

menggunakan model dan media pembelajaran yang berbeda sehingga diperoleh 

berbagai alternatif media pembelajaran menulis poster dan bidang menulis pada 

umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan salah satu aspek yang penting dalam dunia pendidikan 

sebagai sasaran pembelajaran, baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan 

tinggi. Pembelajaran bahasa selain untuk meningkatkan keterampilan berbahasa juga 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar serta memperluas wawasan. 

Pembelajaran bahasa mencakup empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu 

(1) keterampilan menyimak, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, 

dan (4) keterampilan menulis. Setiap keterampilan tersebut memiliki hubungan erat 

satu sama lain. Tarigan (1986:1) menyatakan bahwa orang  tidak akan dapat berbicara 

kalau tidak menyimak. Demikian pula, orang tidak akan dapat menulis tanpa terlebih 

dahulu dapat membaca. Keterampilan berbicara dan menulis sebagai keterampilan 

yang produktif didukung oleh keterampilan menyimak dan membaca sebagai 

keterampilan yang reseptif. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

paling tinggi tingkatannya. Menulis adalah suatu proses penuangan ide atau gagasan 

dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa (huruf) 

(Nurhadi 1995:343). 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam belajar 

bahasa Indonesia adalah berbahasa tulis. Artinya, pembelajaran menulis sangat 

penting dalam dunia pendidikan baik kemajuan pendidikan maupun bagi peserta 
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didik itu sendiri, yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam berpikir secara kritis. 

Peserta didik yang sering mengungkapkan ide atau gagasan akan menjadi terampil, 

terarah kemampuan ekspresinya, sehingga secara tidak langsung akan mempertajan 

kemampuan berpikirnya. 

Bagi banyak peserta didik, kegiatan menulis dipandang sebagai kegiatan 

yang sukar dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Sering juga kita 

mendengar pernyataan seseorang, bahwa menulis adalah bakat yang dimiliki 

sesorang. Pernyataan tersebut kurang tepat kerana menulis merupakan suatu kegiatan 

yang produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, 

tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih yang dilakukan secara teratur dan 

berulang-ulang. Menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan 

tulisan. Menulis memerlukan keterampilan karena diperlukan latihan-latihan yang 

berkelanjutan dan terus-menerus. Pengembangan keterampilan menulis perlu 

mendapat perhatian khusus sejak pendidikan dasar karena menulis tidak ada 

hubungannya dengan bakat. 

Kegiatan menulis sangat kompleks dalam arti melibatkan berbagai 

keterampilan untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, pengalaman-

pengalaman hidupnya dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, dan mudah 

dipahami oleh orang lain. Tulisan yang baik harus mampu menyatakan sesuatu yang 

mempunyai makna dan memberikan bukti dan manfaat atas apa yang ditulis. Seorang 

penulis harus memahami maksud dan tujuan penulisan kepada pembaca agar 
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memperoleh tulisan yang baik, sehingga tulisan yang dibuat menjadi suatu karya 

yang berguna. 

Dalam kehidupan modern ini jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

dibutuhkan. Menulis adalah suatu alat yang sangat ampuh dalam belajar yang dengan 

sendirinya memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Salah satu 

keterampilan yang akan penulis teliti adalah keterampilan menulis poster. 

Menulis poster merupakan salah satu kompetensi dasar yang menjadi bagian 

dari standar kompetensi kemampuan berbahasa kelas VIII Sekolah Menengan 

Pertama dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Standar kompetensi tersebut 

mengharapkan peserta didik mampu menulis poster untuk berbagai keperluan. 

Indikator yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menulis poster dengan 

memilih kata dan kalimat yang menarik sehingga meyakinkan pembaca, serta mampu 

membuat poster secara kreatif dan menarik untuk ditampilkan. Pembelajaran 

keterampilan menulis, khususnya menulis poster adalah kemampuan menulis yang 

penyajiannya memberikan penjelasan atau informasi, serta mempunyai tujuan untuk 

menarik atau mengajak pembaca agar mengikuti apa yang diungkapkan oleh penulis. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia 

kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang, keterampilan menulis 

khususnya menulis poster masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kandeman 

sebesar  75, sedangkan pencapaian nilai tersebut belum dicapai oleh peserta didik 

dalam pembelajaran menulis poster. Pelaksanaan pembelajaran menulis poster yang 
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diberikan guru masih belum maksimal. Pada pembelajaran menulis poster yang 

pernah dilakukan hanya menekankan pada penulisan slogan saja, namun gambar 

pendukung slogan tersebut tidak dibelajarkan dengan alasan tidak semua peserta 

didik bisa menggambar dengan baik. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya 

keterampilan menulis poster peserta didik yaitu, kurangnya motivasi guru dan latihan 

kepada peserta didik untuk menulis poster, peserta didik kurang percaya diri dan takut 

salah, peserta didik malas dan enggan belajar menulis poster. 

Permasalahan kurang percaya diri peserta didik disebabkan karena peserta 

didik merasa bahwa tulisannya tidak akan menarik perhatian  pembaca. Perasaan 

takut salah dan ditertawakan membuatnya enggan mengekspresikan kemampuan 

menulisnya. Kurangnya kepercayaan diri pada peserta didik dalam mengemukanan 

gagasannya dalam bentuk tulisan dapat disebabkan oleh pola pembelajaran yang 

selama ini diterima dari guru, yakni pembelajaran yang hanya menekankan pada 

materi, tanpa mempertimbangkan potensi peserta didik. Dengan demikian, solusi 

yang tepat dalam hal ini adalah guru mengoptimalkan aktivitas peserta didik dengan 

cara memberi motivasi dan pemberian penguatan sehingga peserta didik lebih 

percaya diri dan tidak takut salah karena dengan melihat kekurangan dan kesalahan  

itulah peserta didik akan belajar melihat yang lebih baik. 

Permasalahan selanjutnya yakni peserta didik cenderung malas dan enggan 

unuk belajar menulis poster. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang 

berbeda, ada peserta didik yang pandai menggambar akan tetapi lemah dalam 

kemampuan merangkai kata-kata, ada juga peserta didik yang pandai merangkai kata-
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kata tetapi kurang terampil dalam menggambar. Permasalahan tersebut menjadikan 

peserta didik malas untuk belajar menulis poster. Guru harus mampu menciptakan 

sebuah alternatif pembelajaran sebagai cara dalam mengatasi permasalahan tersebut 

agar peserta didik tertarik untuk belajar menulis poster. Pembelajaran akan lebih 

bermakna jika peserta didik “mengalami” apa yang dipelajarinya. Peserta didik diajak 

untuk berperan aktif dengan mengalami sendiri materi yang dipelajarinya. 

Pembelajaran menulis poster memiliki tiga indikator yang harus dicapai. 

Indikator tersebut antara lain, (1) peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur 

poster, (2) peserta didik mampu menulis poster dengan memperhatikan cara penulisan 

dan bahasa yang baik dan benar, dan (3) peserta didik mampu menyunting poster 

yang ditulis teman. Pada indikator pertama yakni peserta didik mampu menyebutkan 

unsur-unsur poster, kompetensi yang harus dicapai antara lain peserta didik mampu 

menemukan menyebutkan hakikat poster, jenis-jenis poster, dan hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menulis poster. Namun pada kenyataannya, peserta didik belum 

mampu menyebutkan hakikat poster dan belum mengetahui secara benar mengenai 

jenis-jenis poster. Selain itu, peserta didik paham mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menulis poster. 

Indikator yang kedua, peserta didik mampu menulis poster dengan 

memperhatikan cara penulisan dan bahasa yang baik dan benar. Pada indikator kedua 

ini, aspek yang harus dicapai oleh peserta didik dalam menulis poster ini adalah isi 

poster yang sesuai dengan topik, kalimat poster yang persuasif, pemilihan diksi tepat 

dan bervariasi, keselarasan kalimat dengan gambar, rapi, dan penggunaan ejaan dan 
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tanda baca sesuai dengan EYD. Namun, pada kenyataanya peserta didik belum 

mampu menulis poster sesuai dengan indikator yang diharapkan. Banyak peserta 

didik yang masih asal dalam menulis poster, tidak sesuai dengan topik dan 

penggunaan kalimat yang kurang tepat. 

Indikator ketiga, peserta didik mampu menyunting poster yang ditulis teman. 

Pada indikator ketiga ini aspek yang harus dicapai oleh peserta didik antara lain 

peserta didik mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis poster antara 

lain penggunaan ejaan dan kesesuaian kalimat dan gambar poster. Namun, pada 

kenyataannya peserta didik belum mampu menyunting poster dengan baik. Peserta 

didik belum memahami hal-hal yang diperhatikan dalam menulis poster. 

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba satu pembaharuan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis poster, yaitu melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping. Peneliti berharap, melalui model investigasi 

kelompok dan media kliping tersebut pembelajaran akan lebih bermanfaat dan dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik terhadap salah satu atau semua faktor 

penghambat yang memengaruhi peserta didik dalam pembelajaran, khususnya 

pembelajaran menulis poster. 

Penulis menggunakan model investigasi kelompok dengan tujuan agar 

peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran menulis poster. Alasan 

penggunaan model investigasi kelompok ini adalah (1) model pembelajaran ini 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang memacu peserta didik 

agar aktif dalam pembelajaran, (2) model pembelajaran ini mengajarkan peserta 
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didikuntuk belajar berorganisasi dalam kelompok, (3) model pembelajaran ini 

menuntut peserta didik berpikir kritis menyatukan pendapat dengan rekan satu 

kelompoknya untuk menyelesaikan suatu problem yang ditemukan. 

Peneliti menggunakan model investigasi kelompok yang dikolaborasikan 

dengan media kliping sebagai alat bantu dalam penemuan masalah yang akan 

dijadikan sebagai bahan diskusi peserta didik dalam menentukan topik yang akan 

dijadikan dasar menulis poster. Penggunaan media kliping dipilih dengan alasan (1) 

media ini merupakan salah satu bentuk lain dari media massa (majalah dan surat 

kabar) yang sudah dipilih dan dikelompokkan dalam satu tema, sehingga 

memudahkan peserta didik dalam menemukan informasi yang akan dijadikan topik 

dalam menulis poster, (2) media ini mudah dalam pembuatannya dengan 

memanfaatkan majalah dan surat kabar yang sudah lewat masa terbitnya lalu 

dipotong dan ditempelkan, dikelompokkan sesuai dengan temanya. 

Perpaduan antara model investigasi kelompok dengan berbantuan media 

kliping menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga peserta didik lebih berminat 

dalam mengikuti pembelajaran menulis poster. Minat tersebut mendorong peserta 

didik agar berusaha lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan nilai peserta didik 

dalam menulis poster. 

Melihat kenyataan tersebut, peneliti mencoba melakukan perbaikan 

pembelajaran menulis poster di SMP Negeri 1 Kandeman melalui penelitian tindakan 

kelas. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran investigasi 

kelompok berbantuan media kliping diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran 
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keterampilan menulis poster pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kandeman 

Kabupaten Batang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran keterampilan menulis poster perlu dibelajarkan pada peserta 

didik kelas VIII. Pembelajaran ini berguna untuk mengembangkan daya pikir peserta 

didik dan melatih peserta didik agar berpikir secara kreatif, akan tetapi pembelajaran 

keterampilan menulis poster peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman 

belum optimal. Penyebab dari kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan menulis poster ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi kurang optimalnya pembelajaran 

menulis poster ini adalah rasa malas dan kurangnya rasa percaya diri peserta didik 

dalam menulis poster karena kemampuan setiap peserta didik yang berbeda-beda. 

Ada peserta didik yang pandai menggambar akan tetapi lemah dalam kemampuan 

merangkai kata-kata, ada juga peserta didik yang pandai merangkai kata-kata tetapi 

kurang terampil dalam menggambar. Faktor eksternal yang mempengaruhi kurang 

optimal pembelajaran menulis poster di kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman ini 

antara lain kurangnya motivasi dari guru dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri 

peserta didik dalam pembelajaran menulis poster. 

Adanya rasa malas dan kurangnya kepercayaan diri peserta didik ini 

diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri 

peserta didik agar dalam pembelajaran peserta didik tidak lagi minder dengan 
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kemampuannya dan tidak takut salah dalam belajar menulis poster. Model investigasi 

kelompok dirasa cukup tepat dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, 

karena dalam pembelajaran dengan model investigasi kelompok, peserta didik dapat 

berdiskusi dengan rekan satu kelompoknya mengenai masalah yang dihadapi dan 

mencari pemecahan masalah tersebut. Perpaduan model investigasi kelompok 

berbantuan dengan media kliping dirasa akan menambah keefektifan dalam 

peningkatan pembelajaran menulis poster. Media kliping dijadikan sebagai alat bantu 

pembelajaran peserta didik dalam menemukan topik yang nantinya akan dibuat 

menjadi poster. 

Penggunaan model dan media pembelajaran yang sesuai dapat meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Perpaduan model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping akan membantu meningkatkan 

keterampilan menulis poster peserta didik sehingga dapat mencapai nilai yang 

maksimal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, pembatasan 

masalah dalam proposal ini fokus pada upaya pemecahan masalah dari faktor model 

dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Penggunaan model dan media 

yang tepat dapat mengubah kemampuan peserta didik dalam menulis poster. 

Peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pada peningkatan 

keterampilan menulis poster. Agar keterampilan menulis poster dapat meningkat dan 
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sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti menggunakan model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping. 

Media kliping yang digunakan peneliti dalam membantu meningkatkan 

keterampilan menulis poster ini berfungsi sebagai rangsangan peserta didik dalam 

menulis poster. Penggunaan media kliping dalam proses pembelajaran diharapkan 

dapat mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar sehingga 

peserta didik menguasai kompetensi menulis poster. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis poster 

pada peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

2) Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas VIII H SMP 

Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang dalam keterampilan menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

3) Bagaimanakah perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik kelas VIII H SMP 

Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang dalam mengikuti proses belajar mengajar 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Mendeskripsiskan proses pelaksanaan pembelajaran peningkatan keterampilan 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping 

pada peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang. 

2) Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

menulis poster dengan model investigasi kelompok berbantuan media kliping 

peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang 

Kabupaten Batang. 

3) Mendeskripsikan perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik kelas VIII H 

SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang setelah me.ndapatkan pembelajaran 

menulis poster dengan model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis dapat menjadikan masukan yang berharga bagi teori 

pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran menulis 

poster sehingga teknik pembelajarannya semakin berkembang. Manfaat lainnya dapat 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu media pembelajaran dan dapat menambah 

wawasan baru tentang media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses 

belajar-mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat bermanfaat 

bagi guru, peserta didik, dan sekolah. Bagi guru penelitian yang akan dilakukan 

diharapkan, (1) membantu memberikan masukan dan perbaikan dalam penggunaan 

metode mengajar pembelajaran menulis poster, (2) dapat menciptakan kegiatan 

belajar-mengajar yang menarik dan tidak membosankan. Bagi peserta didik, 

penelitian yang akan dilakukan diharapkan (1) dapat meningkatkan keterampilan 

peserta didik menulis poster, (2) meningkatkan pola pikir peserta didik. Bagi sekolah, 

penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya 

pembaharuan kualitas guru dan peserta didik di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penguasaan bahasa Indonesia yang baik akan membantu peserta didik untuk 

dapat menerima dan memahami pelajaran dengan cepat, baik mata pelajaran bahasa 

Indonesia maupun mata pelajaran lain. Salah satu keterampilan bahasa yang harus 

dikuasai peserta didik adalah keterampilan menulis karena menulis merupakan suatu 

proses berpikir untuk menuangkan gagasan atau ide dalam bentuk bahasa tulis. 

Penelitian kemampuan peserta didik di bidang menulis telah banyak dilakukan oleh 

beberapa orang. Banyak kita jumpai peneliti bidang bahasa yang melakukan 

penelitian tindakan kelas guna memperbaiki pembelajaran keterampilan menulis, 

khususnya keterampilan menulis poster. Dalam ini, penulis akan mengaji bagaimana 

keterampilan menulis poster peserta didik jika diterapkan dengan model investigasi 

kelompok dengan berbantuan media kliping. 

Berdasarkan sumber yang terjangkau, penelitian yang penulils ambil sebagai 

pustaka tidak hanya dari keterampilan menulis saja, tetapi sebagian pustaka penulis 

ambil dari bidang lain yang berhubungan dan lebih mengarah pada bidang penelitian 

yang akan penulis kaji nantinya. Beberapa penelitian tersebut antara lain dilakukan 

oleh: Chandler (2003), Siu (2007), Cahyani (2008), Rizkiyah (2009), Mulyaningsih 

(2009), Sari (2009), dan Ratna Sari (2010). Secara teoretis karya-karya tersebut 

dijelaskan sebagai berikut. 
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Chandler (2003) dalam jurnal yang berjudul The Efficacy of Variuos Kinds 

of Error Feedback for Improvement in The Accuracy and Fluency of L2 Student 

Writing mengungkapkan bahwa ketepatan dalam penulisan bahasa dipengaruhi oleh 

umpan balik dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, siswa diharuskan 

mengoreksi hasil tulisannya untuk mengetahui peningkatan yang dicapai dengan 

model umpan balik kesalahan penulisan. Penggunaan model umpan balik kesalahan 

penulisan yang diterapkan oleh Chandler ini menghasilkan peningkatan yang 

signifikan dalam ketepatan penulisan. Sebelum menggunakan model umpan balik 

kesalahan ditemukan setidaknya lima kesalahan dalam tiap penulisan 100 kata, tetapi 

setelah diterapkan model umpan balik ini terdapat penurunan kesalahan yakni rata-

rata hanya dua kesalahan yang ditemukan.  

Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan Chadler dengan peniltian yang 

dilakukan peneliti adalah penggunaan model sebagai upaya meminimalisasi 

kesalahan penulisan dengan peningkatan keterampilan menulis poster. Relevansi 

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam menulis poster harus 

memperhatikan ketepatan penyususnan bahasa yakni kata-kata yang digunakan 

sebagai media informasi untuk menyampaikan pesan kepada pembaca, sehingga 

tujuan dari penulisan poster itu dapat tersampaikan tanpa ada suatu kesalahan 

penulisan kata-kata. 

Siu (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Investigating The Impact of 

Modelling on The Teaching of Process Writing in a Primary Class mengungkapkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar khususnya 
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pembelajaran keterampilan menulis sangat mempengaruhi dampak terhadap siswa. 

Terbukti dengan hasil yang dicapai dalam penelitian yang dilakukan Siu (2007) ini, 

lebih dari 70% dari siswa melaporkan bahwa mereka memahami kegiatan menulis 

dalam delapan pelajaran dan mereka tahu bagaimana memperbaiki kesalahan mereka 

sendiri menulis setelah uji coba. Hasil itu diperkuat dengan adanya konfirmasi oleh 

siswa yang memberikan komentar positif yang dibuat dalam wawancara dan jumlah 

sebagian koreksi yang mereka buat di draft mereka. 

Penelitian yang dilakukan Siu dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. Perbedaanya adalah Siu meningkatkan 

minat menulis siswa dalam berbagai macam pelajaran, sedangkan pada penelittian ini 

adalah meningkatkan keterampilan menulis yang dikhususkan pada peningkatan 

menulis poster. Selain itu, Siu menggunakan model pembelajaran eksperimental 

sebagai upaya untuk meningkatkan minat menulis siswa, sedangkan pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan model investigasi kelompok sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan menulis siswa khusunya keterampilan menulis poster. Relevansi dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan keterampilan menulis. 

Cahyani (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Poster dengan Media Interaktif Berbasis Komputer pada Siswa Kelas VIII E 

SMP Negeri 2 Adipala Cilacap” menggunakan media interaktif komputer sebagai 

upaya meningkatkan keterampilan menulis poster. Berdasarkan analisis hasil 
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penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II baik dari data 

tes maupun data nontes. Dari data tes dapat diketahui peningkatan keterampilan 

menulis poster dengan media interaktif berbasis komputer yaitu pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 9,54 dengan nilai rata-rata kelas sebesar 78,54. Peningkatan dari 

siklus I sebesar 9,54 artinya keterampilan siswa dalam menulis poster semakin baik. 

Hasil analisis data nontes menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 2 Adipala Cilacap memberi respon positif terhadap media interaktif 

berbasis komputer yang digunakan sebagai sarana untuk menulis poster.  

Penelitian yang dilakukan Cahyani dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti sama-sama melaksanakan penelitian tindakan kelas, 

meningkatkan keterampilan menulis poster. Perbedaannya terletak pada penggunaan 

model dan media. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, peningkatan menulis 

poster hanya menggunakan media pembelajaran saja yaitu  media interaktif berbasis 

komputer, sedangkan pada penelitian ini menggunakan model invenstigasi kelompok 

dan media kliping sebagai alat bantu peningkatan menulis poster. Relevansi 

penelitian yang dilakukan Cahyani dengan peneliti adalah sama-sama mengaji 

peningkatan keterampilan menulis poster pada siswa kelas VIII. 

Mulyaningsih (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Poster melalui Teknik Klasifikasi Nilai Kelas VIII B SMP 

PGRI 3 Boja Kabupaten Kendal”, menggunakan teknik klasifikasi nilai dalam 

peningkatan keterampilan menulis poster dan perubahan tingkah laku siswa. Hasil 

yang diperoleh menunjukkan keterampilan menulis poster kelas VIII B SMP PGRI 3 
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Boja Kabupaten Kendal meningkat untuk semua aspek. Peningkatan tersebut dicapai 

setelah dilakukan tindakan kelas yang meliputi prasiklu, siklus I, dan siklus II melalui 

teknik klasifikasi nilai berdasarkan nilai rata-rata pada prasiklus yakni 61,3 menjadi 

65,7 pada siklus I, dan pada sikulus II menjadi 75,2. Perubahan sikap dan perilaku 

siswa kelas VIII B SMP PGRI Boja Kabupaten Kendal mengalami peningkatan ke 

arah yang lebih baik, yaitu siswa menjadi lebih fokus dan kreatif dalam mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui teknik klasifikasi nilai.  

Relevansi penelitian yang dilakukan Mulyaningsih dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji keterampilan menulis poster. 

Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel yaitu pada penelitian yang 

dilakukan Mulyaningsih hanya menggunakan variabel teknik saja, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan variabel model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. 

Rizkiyah (2009) juga mengadakan penelitian mengenai “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Poster melalui Teknik Resep Gotong-royong dengan 

Observasi Lingkungan pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 7 Pemalang”. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian keterampilan menulis poster siswa kelas VIII B 

di SMP Negeri 7 Pemalang menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus 

II. Data tes yang ada menunjukkan peningkatan nilai menulis poster dengan 

menggunakan teknik resep gotong-royong dengan observasi lingkungan dari siklus I 

yakni sebesar 14 dengan nilai rata-rata di siklus I sebesar 65,05 dan di siklus II 

sebesar 79,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis poster 
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dengan menggunakan teknik resep gotong-royong dengan observasi lingkungan 

semakin baik. Hasil analisi data nontes menunjukkan adanya peningkatan tingkah 

laku siswa yakni adanya respon positif dari siswa ketika mengikuti pembelajaran 

menulis poster dengan menggunakan teknik resep gotong-royong. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Rizkiyah dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji menulis poster. Perbedaanya terletak 

pada penggunaan variabel. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah 

menggunakan variabel teknik resep gotong-royong dengan observasi lingkungan, 

sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian menulis poster ini menggunakan 

variabel model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

Sari (2009) mengadakan penelitian mengenai “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Laporan melalui Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation pada 

Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 03 Purwodadi”.Berdasarkan analisis hasil penelitian 

keterampilan menulis laporan pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 03 Purwodadi 

menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II. Dari data tes dapat 

diketahui peningkatan nilai menulis laporan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif group investigation dari siklus I ke siklus II sebesar 7,1 

dengan nilai rata-rata siklus I sebesar 78,8 dan nilai rata-rata siklus II sebesar 78,8. 

Penelitian ini dapat diketahui juga bahwa terjadi perubahan perilaku ke arah positif 

yang dialami siswa kelas VIII D SMP Negeri 03 Purwodadi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sari dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah sama-sama melakukan tindakan kelas dengan menggunakan 
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model pembelajaran kooperatif gruop investigation (investigasi kelompok), 

sedangkan perbedaannya terletak pada aspek keterampilan menulis yang dikaji. Sari 

meneliti tentang menulis laporan, sedangkan peneliti meneliti tentang menulis poster. 

Ratna Sari (2010) dalam skripsinya “Peningkatan Keterampilan Menemukan 

Masalah Utama dari Beberapa Berita dengan Model Pembelajaran Think Pare and 

Share melalui Media Kliping Siswa Kelas VIII A SMP 1 Kandangan Kabupaten 

Temanggung”, dalam peningkatan keterampilan menemukan masalah utama dari 

beberapa berita dan perubahan tingkah laku siswa. Hasil rata-rata tes menemukan 

masalah utama dari beberapa berita pada siklus I nilai rata-rata sebasar 60,5 dan rata-

rata nilai siklus II menunjukkan peningkatan sebasar 11,8 yakni sebesar 72,3. Dari 

penelitian ini dapat diketahui juga bahwa terjadi perubahan perilaku siswa kelas VIII 

A SMP 1 Kandangan Kabupaten Temanggung ke arah yang lebih baik, yakni siswa 

lebih memperhatikan dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Relevansi penelitian yang dilakuka Ratnasari dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah sama-sama menggunakan kliping sebagai media 

pembelajaran,sedangkan perbedaannya terletak pada aspek keterampilan berbahasa 

yang dikaji. Ratnasari meneliti tentang menemukan masalah utama dari beberapa 

berita, sedangkan peneliti meneliti tentang menulis poster. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas tentang menulis poster sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini 

sebagai tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Penelitian ini 

memberi alternaitf lain bagi pembelajaran menulis khususnya menulis poster. 
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Alternatif lain dalam penelitian ini berupa penggunaan model pembelajaran dan 

media pembelajaran. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan meodel investigasi 

kelompok dan media kliping. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

alternatif peningkatan keterampilan menulis poster dan mengubah perilaku siswa 

kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang untuk menjadi lebih baik. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Pada landasan teori ini, penulis mencoba menguraikan teori-teori yang 

mendukung penelitian ini. Teori yang akan sipaparkan dalam landasan teori ini 

meliputi teori menulis, poster, menulis poster, model investigasi kelompok, media 

kliping, dan menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. 

 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Bahasa merupakan salah satu modal utama dalam berkomunikasi. Baik 

dalam komunikasi tulisan maupun lisan. Salah satu keterampilan berbahasa adalah 

keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka 

dengan orang lain. Dalam kegiatan menulis, seorang penulis harus terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis ini 

tidak akan datang secra otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang 

banyak secara teratur. Oleh karena itu, keterampilan menulis sangat penting untuk 
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dipelajari agar dapat dijadikan bekal seseorang dalam kehidupannya di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

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

(Tarigan 1986:3). Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kegiatan menulis, seorang penulis harus harus terampil memanfaatkan 

grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang 

secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak secara 

teratur. Menurut Akhadiyah, dkk, (1988:2), menulis adalah suatu proses, yaitu proses 

penulisan, ini berarti bahwa kita melakukan kegiatan itu dalam beberapa tahap, yakni 

tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi. Keterampilan menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya.  

Menulis adalah proses penuangan  ide atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa 

tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa (huruf) (Nurhadi 1995:343). 

Suriamiharja, dkk, (1997:2), dalam menulis diperlukan adanya suatu bentuk 

ekspresi gagasan yang berkesinambungan dan mempunyai urutan logis dengan 

menggunakan kosakata tatabahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan 

sehingga dapat menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang diekspresikan 

secara jelas. Itulah sebabnya untuk terampil menulis diperlukan latihan dan praktik  

yang terus menerus dan teratur. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan,dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan menulis adalah kegiatan mengomunikasikan 
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gagasan, pikiran, dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan 

menggunakan bahasa yang telah dimengerti bersama tanpa harus bertatap muka 

secara langsung. 

 

2.2.2Tujuan dan Manfaat Menulis 

Menurut Tarigan (1986:23) yang dimaksud dengan maksud atau tujuan 

penulisan (the writer’s intention) adalah responsi atau jawaban yang diharapkan oleh 

penulis akan diperolehnya dari pembaca. Berdasarkan batasan di atas dapat dikatakan 

bahwa tujuan menulis adalah (1) tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan 

mengajar disebut wacana informatif (informative discourse), (2) tulisan yang 

bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif (persuasive 

discourse), (3) tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang 

mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer (wacana kesusastraan atau literary 

discourse), (4) tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau 

berapi-api disebut wacana ekspresif (exprsseive discourse). 

Sementara itu, Hartig (dalam Tarigan 1986: 23-24) merangkumkan tujuan 

menulis sebagai berikut. 

1) Assigment Purpose(Tujuan Penugasan) 

Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. 

Seorang penulis karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri 

(misalnya para siswa yang diberi tugas merangkum buku, sekretaris 

yang ditugaskan membuat surat). 

2) Altruisstic Purpose(Tujuan Altruistik) 

Tujuan altruistik ini bahwa menulis untuk menyenangkan para pembeca, 

menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca 
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memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat 

hidup pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya. 

3) Persuassive Purpose (Tujuan Persuasif) 

Tujuan menulis ini untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran 

gagasan yang diutarakan. 

4) Informational  Purpose (Tujuan Informasional, Tujuan Penerangan) 

Tujuan menulis ini untuk memberi informasi atau penerangan kepada 

para pembaca. 

5) Self-Expressive Purpose (Tujuan Pernyataan Diri) 

Tujuan menulis ini untuk memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang kepada pembaca. 

6) CreativePurpose(Tujuan Kreatif) 

Tujuan ini erat hubungannya dengan pernyataan diri dan melibatkan 

dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, seni yang ideal, dan 

seni idaman. 

7) Problem-Solving Purpose(tujuan pemecahan masalah) 

Di sini penulis ingin memecahkan masalah dan meneliti secara cermat 

pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti 

dan diterima oleh para pembaca. 

 

. Menurut Akhadiah (1988:1) Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan 

menulis, antara lain (1) penulis dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi 

dirinya. Penulis dapat mengetahui sampai di mana pengetahuannya tentang suatu 

topik. Untuk mengembangkan topik itu, penulis harus berpikir untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalamannya; (2) penulis dapat lebih terlatih mengembangkan 

berbagai gagasan. Dengan menulis, penulis terpaksa bernalar, menghubung-

hubungkan, serta membandingkan fakta-fakta untuk mengembangkan berbagai 

gagasannya; (3) penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai 

informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Kegiatan menulis memperluas 

wawasan, baik secara teoretis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan; (4) 

penulis dapat lebih terlatih mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta 
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mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian, penulis dapat menjelaskan 

permasalahan yang semula masih samar; (5) penulis dapat meninjau serta manilai 

gagasannya sendiri secara objektif; (6) dengan demikian menuliskan di atas kertas, 

penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisisnya 

secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret; (7) dengan kegiatan menulis 

mangenai suatu topik, penulis terdorong untuk terus belajar secar aktif. Penulis 

menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekadar menjadi penyadap 

informasi dari orang lain; (8) dengan kegiatan menulis yang terencana, penulis akan 

terbiasa berpikir serta berbahasa secara tertib. 

Menurut Komadi (2011:10) manfaat menulis yaitu, (1) menulis dapat 

menjernihkan pikiran, (2) menulis dapat mengatasi trauma, (3) menulis membantu 

mendapatkan dan meningkatkan informasi baru, (4) menulis membantu memecahkan 

masalah, (5) menulis-bebas memantu kita ketika terpaksa harus menulis. 

 

2.2.3 Hakikat Poster 

Poster merupakan salah satu jenis karangan persuasi. Poster sering kita temui 

ditempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan tujuan untuk menarik 

perhatian dan memperingatkan pada suatu fakta atau peristiwa tertentu. Berikut ini 

akan dijelaskan pengertian, karakteristik, jenis, dan fungsi poster. 
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2.2.3.1 Pengertian Poster 

Poster dapat didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang 

kuat, dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang 

yang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatan 

(Sudjana dan Rivai 2002:55). Perpaduan antara gambar dan tulisan dirancang 

sehingga tercipta poster yang menarik dan dapat menarik perhatian banyak orang 

yang membacanya. 

Hasnun (2006:253) mengungkapkan bahwa poster merupakan gambar atau 

tulisan di atas kertas atau kain yang dipasang di tempat umum berisi 

pemberitahuan.Hasnun menambahkan, isi dan tujuan poster beragam. Ada poster 

yang berisi imbauan kepada masyarakat tentang suatu kegiatan. Ada juga poster yang 

berisi larangan untuk menghindari perbuatan tertentu. Misalnya poster tentang bahaya 

narkoba, baik melalui kata-kata maupun gambar. Ada juga poster yang berisi ajakan 

agar masyarakat mau membeli barang tertentu atau menghadiri acara tertentu. 

Kustandi dan Sutjipto (2011:50) menyebutkan bahwa poster adalah media 

yang diharapkan mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang 

melihatnya. Poster merupakan media komunikasi yang efektif untuk menyampiakan 

pesan singkat, padat, dan impresif, karena ukurannya yang relatif besar. 

Pada prinsipnya poster merupakan gagasan yang dicetuskan dalam bentuk 

ilustrasi gambar yang disederhanakan yang dibuat dalam ukuran besar, bertujuan 

untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi atau memperingatkan pada gagsan 

pokok, fakta atau peristiwa tertentu. Desain sebuah poster merupakan perpaduan 
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antara kesederhanaan serta dinamika. Berbagai warna yang mencolok dan kontras 

seringkali dipakai dalam poster. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poster adalah media 

komunikasi visual yang ditempatkan di tempat umum bertujuan untuk menyampaikan 

informasi, saran, pesan dan kesan, serta ide dan dapat mempengaruhi seseorang yang 

membacanya. 

 

2.2.3.2 Karakteristik Poster 

Poster yang dinamis, menonjolkan kualitas, dan sederhana tidak memerlukan 

pemikiran bagi pembaca dan harus cukup kuat untuk menarik perhatian pembaca. 

Poster yang efektif pada umunya enak dipandang walaupun tidak perlu nyata dalam 

kejadian yang sangat dramatik. 

Rohani (1997:77) menyebutkan karakteristik poster antara lain: 1) berupa 

suatu lukisan atau gambar, 2) menyampaikan suatu pesan atau ide tertentu, 3) huruf-

hurufnya cukup besar dan mudah dibaca, 4) menarik dan memuaskan perhatian orang  

yang melihatnya, 5) menggunakan kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat, 6) 

pilihan kata-katanya harus tepat dan kalimatnya bersifat persuasfi (ajakan), 7)  dapat 

dibaca dalam waktu yang singkat, 8)  menggunakan variasi bentuk huruf dan variasi 

warna yang menarik, 9) berani, langsung, dinamis, dan menimbulkan kejutan, 10)  

anatara ilustrasi dan tulisan harus ada keseimbangan, 11) teks ringkas, jelas,  dan 

bermakna, dan 12) sederhana tetapi mempunyai daya tarik dan daya guna yang 

maksimal. 
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Menurut Hasnun (2002:51) pada prinsipnya poster merupakan gagasan yang 

dicetuskan dalam bentuk ilustrasi gambar yang disederhanakan yang dibuat dalam 

ukuran besar, bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi atau 

memperingatkan pada gagsan pokok, fakta atau peristiwa tertentu. Desain sebuah 

poster merupakan perpaduan antara kesederhanaan serta dinamika. Berbagai warna 

yang mencolok dan kontras seringkali dipakai dalam poster. 

Bahasa poster memiliki perbedaan dan keunikan dari bahasa lainnya, seperti 

bahasa pengumuman atau bahasa surat. Bahasa poster singkat, jelas, dan memiliki 

daya pikat. Singkat maksudnya tidak panjang dan tidak berbelit-belit. Kata-katanya 

padat dan penuh isi, serta setiap kata memiliki fungsi. Artinya, tidak ada kata yang 

penempatannya tidak bermakna. Jelas, maksudnya tidak membingungkan pembaca. 

Memiliki daya pikat, maksudnya dengan membaca poster yang dipasang, pembaca 

merasa tertarik. Oleh sebab itu, pemilihan dan penempatan kata yang sesuai sangat 

penting diperhatikan oleh penulis poster. 

Kata-kata yang dipergunakan efektif, sugestif, dan mudah diingat. Efektif, 

maksudnya tidak menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat. Setiap kata yang 

ditempelkan memiliki arti dan saling mendukung. Sugestif, maksudnya dengan 

membaca atau melihat poster yang dipasang, masyarakat tergugah hatinya untuk 

membeli atau mengikuti isi dan tujuan poster. Mudah diingat, berarti kata-kata dalam 

poster tidak berbelit-belit dan panjang. Apabila mempergunakan gambar, gambar 

harus jelas, tidak mencolok, dan harus sesuai dengan gagasan yang disampaikan. 
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Menyusun kata-kata dalam poster harus menghindarkan dari kata-kata yang 

bernada bombastis atau memuji barang atau kegiatan yang ingin dilaksanakan secara 

berlebihan. Poster tersebut akhirnya tidak akan komunikatif dan tidak mendapat 

tempat di hati masyarakat. Kedudukan poster dalam menawarkan atau 

menyosialisasikan sesuatu sangat penting. Oleh sebab itu, penulis poster perlu 

memilki kejelian dalam menyusun kata-kata yang sesuai dengan menguasai bentuk-

bentuk apa yang ingin disampaikan. 

Hal  lain yang sama pentingnya adalah komposisi, warna, dan teknik unsur 

pokok di dlam penyajian poster yang efektif. Unsur-unsur ini pun dapat dipakai pada 

gambar datar, bagan-bagan, papan rencana, dan papan pengumuman yang pada 

dasarnya diperuntukkan bagi sarana gambar. Imajinasi kreatif, ditambah dengan 

pemusatan perhatian yang bagus, akan dihindarkan dalam mendukung tekanan dan 

kontras yang tegas. Warna memberi arti dan ungkapan seindah lukisan yang bagus. 

Warna memberikan sifat kontras dan kuat, karena merupakan daya tarik bagi sebuah 

poster yang baik. 

Dari berbagai uraian mengenai karakteristik poster di atas,  dapat 

disimpulkan bahwa pada prinsipnya poster merupakan gagasan yang dicetuskan 

dalam bentuk ilustrasi gambar yang disederhanakan yang dibuat dalam ukuran besar,  

bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi, dan memperingatkan 

pembaca. 
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2.2.3.3 Fungsi Poster 

Poster telah mendapatkan perhatian yang cukup besar sebagai suatu media 

komunikasi visual untuk menyampaikan informasi, saran, pesan dan pesan, ide dan 

gagasan. Perannya sangat cepat dalam menanamkan atau mengingatkan kembali 

kepada para pembaca pada satu gagasan penting. Poster memiliki kekuatan dramatik 

yang yang tinggi, memikat, dan menarik perhatian.  

Beberapa fungsi poster menurut Sudjana (2002:56) antara lain; (1) sebagai 

motivasi; (2) sebagai peringatan; (3) sebagai pengalaman yang kreatif. Poster dalam 

pengajaran berfungsi sebagai pendorong atau motivasi kegiatan belajar peserta didik. 

Dipihak lain poster dapat merangsang peserta didik untuk mempelajari lebih jauh atau 

ingin lebih tahu hakikat dari pesan yang disampaikan melalui poster tersebut. Pesan 

melalui poster yang tepat akan membantu menyadarkan peserta didik, sehingga 

diharapkan bias mengubah perilakunya dalam praktik sehari-hari sehingga menjadi 

kebiasaan, dan sebagai alat bantu mengajar poster member kemungkinan belajar 

kreatif dan partisipasi. Dengan kata lain, poster memberikan pengalaman baru 

sehingga menumbuhkan kreatifitas peserta didik dalam cara belajarnya. 

Dari beberapa manfaat poster yang disebutkan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa poster memiliki manfaat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

baik berupa imbauan, larangan, maupun ajakan. 
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2.2.3.4 Jenis Poster 

Dalam kehidupan sehari-hari, sering dilihat poster-poster yang dipajang di 

tempat-tempat umum seperti, di jalan, di papan pengumuman, di surat kabar, dan 

tempat umum yang lainnya. Jenis-jenis poster yang biasa ditemui di tempat-tempat 

umum antara lain. 

1) Poster Niaga 

Poster yang berisi tentang suatu barang yang diperjualbelikan. Contoh poster 

niaga. 
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2) Poster Pendidikan 

Poster pendidikan berisi himbauan tentang pendidikan. Contoh poster 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Poster Penerangan 

Poster yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu hal. Contoh poster 

penerangan. 
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4) Poster Kegiatan 

Poster yang bertujuan mengumumkan dan memeri informasi mengenai kegiatan 

yang akan dilaksanakan. Contoh poster kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Menulis Poster 

Menulis poster merupakan kegiatan menuangkan pikiran atau gagasan dalam 

bentuk media komunikasi visual yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, 

saran dan pesan, serta ide dan dapat mempengaruhi seseorang yang membacanya. 

Poster yang baik harus dinamis, menonjolkan kualitas. Poster harus sederhana tidak 

memerlukan pemikiran bagi pengamat secara terinci, haus cukup kuat untuk menarik 

perhatian, bila tidak akan hilang kegunaannya (Sudjana 2002:51). 

Bentuk poster yang baik haruslah bersifat komunikatif, artinya mudah 

diterima dan dimengerti oleh penikmatnya. Dalam membuat poster hendaknya jangan 

terlalu banyak ilustrasi, tetapi menarik serta mudah dimengerti, teks yang 
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dicantumkan ringkas, jelas, bermakna, bisa dibaca dalam waktu yang singkat, dan 

mempunyai daya tarik dan daya guna maksimal. 

 

2.2.5 Kriteria Menulis Poster 

Kriteria menulis poster yang baik yaitu mengandung ciri-ciri atau 

karakteristik yang ada dalam poster antara lain: (1) berisi imbauan, larangan, atau 

ajakan; (2) terdapat gambar dan tulisan; (3) ada tema atau keinginan tertentu yang 

disampaikan sesuai dengan fungsi poster; (4) gambar biasanya lebih dominan 

dibandingkan dengan tulisam; (5) bias berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi 

(mobile design); (6) bersifat komunikatif, artinya mudah diterima dan dimengerti oleh 

penikmatnya; (7) dalam membuat poster hendaknya ilustrasi jangan terlalu banyak, 

tetapi menarik serta mudah dimengerti, teks yang dicantumkan supaya ringkas, jelas, 

dan bermakna, bisa dibaca dalam waktu yang singkat, mempunyai daya tarik daya 

guna maksimal. 

 

2.2.6 Penilaian Menulis Poster 

Aspek-aspek yang dinilai dalam menulis poster antara lain; (1) kesesuaian isi 

dengan tujuan poster untuk mempersuasi; (2) memilih isi dan bentuk yang autentik 

dan kreatif; (3) tampilan warna dan gambar menarik atau tidak; (4) pemilihan diksi; 

(5) keefektifan kalimat; (6) penggunaan ejaan. 

Berdasarkan kriteria penilaian di atas maka dalam penelitian ini aspek-aspek 

yang dinilai pada keterampilan menulis poster melalui model investigasi kelompok 
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berbantuan media kliping meliputi, 1) kesesuaian isi poster dengan topik yang dipilih 

melalui media kliping, gambar mendukung kalimat poster, bermakna, dan memiliki 

maksud dan tujuan yang jelas, 2) kalimat poster persuasive, menggunakan diksi yang 

tepat, bervariasi, dan ringkas, 3) bentuk tulisan jelas, ukuran huruf besar dan tebal, 

mudah dibaca dari jarak jauh, dan rapi, 4) tampilan poster meliputi komposisi gambar 

dan tulisan selaras, pemilihan warna menarik perhatian, sederhana, dan tampilan 

bersih dan rapi, 5) penggunaan ejaan dan tanda baca sesuai dengan EYD, penggunaan 

tanda baca tidak berlebihan dan dapat memperjelas maksud poster. 

 

2.2.7 Model Pembelajaran Investigasi Kelompok 

Dewey (dalam Winataputra 2001:34) menyatakan bahwa keseluruhan 

kehidupan sekolah harus ditata atau diorganisasikan sebagai bentuk kecil atau 

miniatur kehidupan demokrasi. Untuk itu siswa seyogyanya memperoleh kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan sistem sosial melalui pengalaman dan 

berangsur-angsur belajar bagaimana menerapkan metode yang berwawasan keilmuan 

dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam kerangka itu, menurut Joyce dan 

Well (Winataputra 2001:34) suasana kelas merupakan analogi dari kehidupan 

masyarakat yang di dalamnya memiliki tata tertib, dan budaya kelas. Siswa berusaha 

untuk memelihara cara hidup yang berkembang di situ, yakni standar hidup dan 

pengharapan yang tumbuh dalam suasana kelas. Berkenaan dengan hal itu, pengajar 

seyogyanya berusaha untuk menciptakan suasana yang memungkinkan tumbuhnya 

kehidupan kelas seperti itu. 
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Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-

lain (Joyce dalam Trianto 2007:5). 

Arends (dalam Trianto 2007:5) menyatakan “The term teaching model refer 

to a particular approach ti instruction that includes its goal, syntax, environment, 

and management system.” Istilan model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan 

pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaknya, lingkungannya, dan sistem 

pengelolanya. 

Model pembelajaran investigasi kelompok atau group investigation 

mengambil model yang berlaku dalam masyarakat, terutama mengenai cara anggota 

masyarakat melakukan proses mekanisme sosial melalui serangkaian kesepakatan 

sosial. Melalui kesepakatan-kesepakatan inilah siswa mempelajari pengetahuan 

akademis dan mereka melibatkan diri dalam pemecahan masalah sosial. 

Di dalam model ini terdapat tiga konsep utama, yaitu penelitian atau inquiry, 

pengetahuan atau knowledge, dan dinamika belajar kelompok atau the dynamic of the 

learning group. Penelitian ialah proses di mana siswa dirangsang dengan cara 

menghadapkannya pada masalah. Di dalam proses ini siswa memasuki situasi di 

mana mereka memberikan respon terhadap masalah yang mereka rasakan perlu untuk 

dipecahkan. Masalah itu sendiri dapat timbul dari siswa atau diberikan oleh pengajar. 

Untuk memecahkan masalah ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian 
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sebelumnya, menuntut prosedur dan persyaratan yang sudah tertentu. Pengetahuan 

ialah pengalaman yang tidak dibawa lahir tapi diperoleh individu melalui dan dari 

pengalamannya secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan dinamika 

kelompok menunjuk pada suasana yang menggambarkan sekelompok individu saling 

berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat atau dikaji bersama. Dalam 

interaksi ini melibatkan proses berbagai ide dan pendapat serta saling tukar 

pengalaman melalui proses saling berargumentasi. Hal-hal tersebut merupakan dasar 

dari model investigasi kelompok. Model investigasi kelompok ini memliki enam 

tahapan kegiatan seperti berikut. 

Tabel2.1 Sintagmatik Model Investigasi Kelompok 

Tahapan Kegiatan 

Tahap Pertama Siswa dihadapkan dengan situasi yang problematis. 

Tahap Kedua Siswa melakukan ekplorasi sebagai respon terhadap 

situasi yang problematis itu. 

Tahap Ketiga Siswa merumuskan tugas-tugas belajar atau learning 

taks dan mengorganisasikannya untuk membangun 

suatu proses penelitian. 

Tahap Keempat Siswa melakukan kegiatan belajar individual dan 

kelompok. 

Tahap Kelima Siswa menganalisis kemajuan dan proses yang 

dilakukan dalam proses penelitian kelompok. 

Tahap Keenam Melakukan proses pengulangan kegiatan atau recycle 

activities. 

 

2.2.7.1 Sistem Sosial 

Sistem sosial yang berlaku dan berlangsung dalam model ini bersifat 

demokratis yang ditandai oleh keputusan yang berkembang dari atau setidaknya 

diperkuat oleh pengalaman kelompok dalam konteks masalah yang menjadi titik 
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sentral kegiatan belajar. Kegiatan kelompok yang terjadi sedapat mungkin bertolak 

dari pengarahan minimal dari pengajar. Dengan demikian suasana kelas akan terasa 

tak begitu terstruktur. Pengajar dan siswa memiliki status yang sama menghadapi 

masalah yang dipecahkan dengan peranan yang berbeda. Iklim kelas ditandai oleh 

proses interaksi yang bersifat kesepakatan atau konsensus. 

 

2.2.7.2 Prinsip Pengelolaan/Reaksi 

Di dalam kelas yang menerapkan model investigasi kelompok, pengajar 

lebih berperan sebagai konselor, konsultan, dan pemberi kritik yang bersahabat. 

Dalam kerangka ini pengajar seyogyanya membimbing dan mengarahkan kelompok 

melalui tiga tahap. 

1) Tahap pemecahan masalah. 

2) Tahap pengelolaan kelas. 

3) Tahap pemaknaan secara perseorangan. 

Tahap pemecahan masalah berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan, 

apa yang menjadi hakikat masalah, dan apa yang menjadi fokus masalah. Tahap 

pengelolaan kelas berkenaan dengan proses menjawab pertanyaan, informasi apa saja 

yang diperlukan, bagaimana mengorganisasikan kelompok untuk memperoleh 

informasi itu, sedangkan tahap pemaknaan perseorangan berkenaan dengan proses 

pengkajian bagaimana kelompok menghayati kesimpulan yang dibuatnya, dan apa 

yang membedakan seseorang sebagai hasil dari mengikuti proses tersebut (Thelen 

dalam Joyce dan Well dalam Winataputra 2001:37). 
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2.2.7.3 Sistem Pendukung 

Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model ini adalah 

segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan siswa untuk dapat menggali berbagai 

informasi yang sesuai dan diperlukan untuk melaksanakan proses pemecahan masalah 

kelompok. Perpustakaan diusahakan untuk cukup memiliki sumber informasi yang 

koprehensif dengan alat bantu mengajar atau media yang relatif memadai pula. 
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2.2.7.4 Dampak Insruksional dan Pengiring Model Investigasi Kelompok 

Dampak instruksional dan pengiring dari model ini dapat dilukiskan dalam 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dampak instruksional 

   Dampak pengiring 

Bagan 2.1.Dampak Instruksional Pengiring 

Model 

Investigasi 

Kelompok 

Kehangatan dan 

Ketertarikan 

Antarmanusia 

Proses dan 

Keteraturan 

Kelompok yang 

Efektif 

Komitmen 

terhadap 

Penelitian Sosial 

Kemerdekaan 

sebagai Pelajar 

Penelitian yang 

Berdisiplin 

Menghormati Hak 

Asasi Manusia dan 

Komitmen terhadap  

Keanekaragaman 

Pandangan 

Kontruktivis 

tentang 

Pengetahuan 
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Untuk kepentingan praktis model tersebut dapat diadaptasi dalam bentuk 

kerangka operasional sebagai berikut. 

Tabel 2.2. Kerangka Operasional 

MODEL INVESTIGASI KELOMPOK 

 

KEGIATAN 

PENGAJARAN 
LANGKAH POKOK KEGIATAN SISWA 

 Sajikan Situasi 

Bermasalah 

  Amati Situasi 

Bermasalah 

 Bimbing 

Proses 

Eksplorasi 

  Jelajahi Permasalahan 

Temukan Kunci 

Permasalahan 

 Pacu Diskusi 

Kelompok 

  Rumuskan Apa yang 

Harus Dilakukan 

 Atur Pembagian Tugas 

dalam Kelompok 

 Pantau 

Kegiatan 

Belajar 

  Belajar Individual dan 

Kelompok 

 Cek Tugas yang Harus 

Dikerjakan 

 Cek Kemajuan 

Belajar 

  Cek Proses dan Hasil 

Penelitian 

 Dorong 

Tindakan 

  Lakukan Tindak Lanjut 

 

 

 

2.2.8 Media Kliping 

Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk 

menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari suatu sumber (resource) 

kepada penerimanya (receiver) (Soeparno, 1987:1). Secara khusus Arsyad (2004:3) 

mengemukakan pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat garfis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses,  

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Situasi Bermasalah 

Eksplorasi 

Perumusan Tugas 

Belajar 

Kegiatan Belajar 

Analisis Kemajuan 
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Media merupakan bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di  sekolah 

pada khususnya. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu menyampaikan pesan kepada peserta didik yaitu media kliping.  

Kliping merupakan  kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-bagian 

surat  kabar  maupun  majalah,  kemudian  disusun  dengan  sistem  tertentu  dalam 

berbagai bidang. Bidang yang dikliping ini sebaiknya sesuai dengan minat dan bidang  

pemakai  perpustakaan  masing-masing.  Maka  tidak  perlu  semua  artikel  atau  

berita harus dikliping. 

Ada beberapa tujuan penyusunan kliping, antara lain. 

1) Menyimpan dan melestarikan kekayaan intelektual manusia 

Hasil  pemikiran,  budaya,  penelitian,  dan  pengalaman  manusia  perlu 

disimpan  dan  dikembangkan.  Usaha  ini  perlu  dilaksanakan  agar  generasi 

mendatang  dapat  mengembangkan  pemikiran,  penemuan,  dan  penelitian 

tersebut. 

2) Menyebarluaskan ide dan gagasan kepada orang lain 

Kliping merupakan upaya penyebaran pemikiran, ide, dan pengalaman seseorang 

kepada orang lain sekaligus merupakan sarana sambung pengertian antara  

penulis  dan  pembaca  yang  kebetulan  belum  sempat  mengikuti  buah pikiran 

penulis yang pernah dimuat dalam suatu surat kabar. 
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3) Merangkum beberapa pemikiran dalam suatu bidang 

Dalam  kliping  itu akan dapat dipelajari kembali beberapa pemikiran para  ahli  

tentang  suatu  masalah.  Selain  itu dapat  diikuti  dialog  ilmiah  dan silang 

pendapat tentang suatu maalah sesuai bidang mereka dengan pandangan yang  

bervariasi.  Dengan  demikian,  pembaca  kliping  akan  mendapatkan wawasan 

yang lebih luas tentang masalah tersebut. 

4) Memupuk kreativitas 

Menggunting dan menempel guntingan Koran pada kertas merupakan kegiatan  

seni dan  kreatifitas tersendiri. Bahkan  dapat dikatakan bahwa kliping 

merupakan usaha menyusun suirat kabar yang kedua kalinya. Dalam hal ini 

diperlukan kecermatan dan ketelitian tersendiri dalam mengatur tata letak/layout 

penyusunannya. Penyambungan artikel panjang yang dalam koran aslinya 

terdapat di berbagai halaman juga memerlukan kecermatan dan perhitungan yang 

matang. 

5) Menunjang pemenuhan keperluan informasi tertentu 

Hasil kliping bisa mengadopsi  kepentingan  informasi pembaca  yang 

memerlukan informasi dalam bidang tertentu. Informasi ini mungkin berupa 

informasi mutakhir, rinci, data, angka, hasil wawancara, dan lainnya. 

Kliping dapat disusun tegak atau miring. Cara  penyusunan  ini tergantung 

pada keinginan penyusunnya dan yang penting adalah konsisten. Adapun cara 

penyusunan kliping dapat dipilih dari sistem-sistem berikut. 

1) System Evixe 
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Sistem ini merupakan sistem penyusunan kliping yang menitikberatkan pada satu  

judul  surat  kabar/majalah  yang  terbit  dalam  jangka  waktu  tertentu  secara 

kronologis.  Dalam  hal  ini  tentunya  subjek  yang  dikliping  terdiri  dari  

berbagai bidang karena sistem ini lebih menitikberatkan pada urutan waktu. 

Dengan sistem ini pembaca akan lebih mudah menemukan peristiwa penting 

yang pernah terjadi pada waktu (hari, bulan, tahun) tertentu. 

2) System Ordnere 

Sistem ini merupakan penyusunan artikel atau berita, ulasan, dan lain sebagainya 

yang terdiri dari satu subjek menjadi satu susunan yang bahannya dari  berbagai  

judul  surat  kabar.  Dalam  hal  ini  yang  dipentingkan  adalah subjeknya tanpa 

memperhatikan judul surat kabar maupun kronologi waktu terbitnya. Sistem ini 

telah banyak dikenal bahkan dipraktekkan oleh berbagai instansi, perpustakaan, 

yayasan, atau lembaga pendidikan. 

Setelah  artikel  surat  kabar  itu  digunting, kemudian  dipotong  per  kolom. 

Kolom-kolom itu ditempelkan pada kertas folio atau kuarto yang telah digarisi pada 

bagian atas, bawah, kanan,  dan kiri dengan ukuran tertentu. Guntingan-guntingan itu 

ditempel dari kolom terakhir  pada halaman terakhir. Kemudian penempelan ini maju 

ke halaman berikutnya misalnya ke halaman ketiga, kedua, dan kesatu. Pada halaman 

pertama nanti dapat dibuat lay out judul sesuai selera. Dari sistem ini pada  halaman 

terakhir akan rapi. 
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Dalam  penyambungan  kolom  maupun  pemenggalan  kata  hendaknya 

diusahakan agar sambungannya tidak kelihatan. Dengan demikian apabila difotokopi, 

hal kliping itu tidak kelihatan sambungannya. 

Adapun  gambar,  foto,  dan  ilustrasi  lain  bisa  dicantumkan  lagi  selama 

berfungsi  sebagai  penjelas  artikel.  Hal  ini  utnuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  

salah informasi bagi pembaca. 

Sebenarnya teknik tata letak dan  cara penyusunan tersebut tergantung pada 

selera. Namun demikian, perlu diperhatikan adanya: (1) kerapian dan keselarasan, (2) 

penghematan kolom, (3) pemuatan data bibliografis  harus lengkap; judul, nama 

penulis, judul surat kabar, tanggal, hari, bulan, dan tahun, dan (4) artikel atau berita 

yang diklipng itu mudan ditemukan kembali. 

Penggunaan media kliping pada pembelajaran menulis poster digunakan 

untuk mempermudah siswa menentukan topik poster yang akan ditulis. Beberapa 

berita yang bertopik sama dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibentuk menjadi 

sebuah kliping yang menarik. Kliping yang menarik akan lebih meningkatkan siswa 

dalam menentukan tema poster yang akan ditulis. 

 

2.2.9 Pembelajaran Menulis Poster Melalui Model Investigasi Kelompok 

Berbantuan Media Kliping 

Pembelajaran menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses  

belajar mengajar di sekolah.  Namun, dalam menghadapi tugas menulis tersebut 

banyak anak didik  yang  menganggapnya sebagai beban berat. Anggapan itu timbul 
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karena menulis memang meminta banyak tenaga, waktu, serta perhatian yang  

sunggguh-sungguh. Pembelajaran menulis memang gampang-gampang susah.  

Gampang kalau sudah sering melakukannya, dan susah kalau belum terbiasa. Sebab, 

menulis termasuk jenis keterampilan. Sebagai keterampilan, sama seperti 

keterampilan  yang lain, untuk memperolehnya harus melalui belajar dan berlatih  

(Subyantoro 2009:216). 

Pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping bertujuan agar siswa dapat menulis poster yang menarik, sugestif, dan 

menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping akan tercapai jika memenuhi 

indikator sebagai berikut (1) isi gagasan yang bermakna, bermutu, dan hal-hal yang 

disampaikan semuanya sesuai dengan gagasan, (2) penggunaan kata-kata yang 

efektif, persuasif, sugestif, dan bervariasi, (3) isi poster tersusun rapi dan teratur, (4) 

penggunaan struktur bahasa yang cermat, tidak ada penyimpangan dari kaidah bahasa 

yang berlaku. Dari indikator tersebutakan diperoleh tujuan pembejlajaran yaitu 

peserta didik mampu menulis poster yang bermutu, sugestif, menarik, dan 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Model yang digunakan untuk membelajarkan materi menulis poster yaitu 

model pembelajaran kooperatif investigasi kelompok, model ini memandi siswa agar 

dapat bekerja secara kelompok dalam menentukan topik poster yang akan 

ditulis.Langkah-langkah menulis poster melalui model investigasi kelompok 

bernatuan media kliping adalah sebagai berikut. 
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1) Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. 

2) Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok, yang setiap 

kelompok terdiri atas 4-5 siswa setiap kelompoknya. 

3) Guru memberikan contoh poster. 

4) Siswa secara berkelompok diminta untuk menemukan topik yang terdapat dalam 

berbagai berita yang sudah disusun menjadi kliping, kemudian 

mendiskusikannya dengan teman satu kelompknya. 

5) Setelah siswa selesai menemukan topik dan mendiskusikannya dengan teman 

satu kelompok, kemudian setiap individu menulis poster sesuai dengan topik 

yang telah dipilih. 

6) Guru berkeliling untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menulis poster dan 

membantu siswa untuk memecahkan masalah. 

7) Setelah menulis poster, hasil dari menulis setiap siswa ditempelkan pada media 

yang telah disiapkan untuk menempel poster buatan siswa. 

8) Setiap siswa memberikan penilaian dengan memberikan tanda bintang kepada 

poster yang dianggap paling baik. 

9) Guru memberikan penghargaan terhadap hasil penilaian siswa terhadap poster 

yang paling banyak mendapat tanda bintang dan memberikan komentar terhadap 

hasil pembelajaran. 

10) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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11) Siswa memberikan pendapat, tanggapan, kesam dan saran kepada guru dengan 

mengisi format yang telah dibagikan sebagai refleksi pembelajaran. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan kegiatan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan ke 

dalam lambang-lambang bahasa. Kegiatan menulis ini tidak lepas dari tiga 

kemampuan berbahasa yang lain, yaitu menyimak, berbicara, dan membaca. Dalam 

setiap kegiatan menulis terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. 

Salah satunya adalah memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Tujuan tersebut 

mengacu pada kegiatan menulis poster. 

Bahasa yang efektif adalah bahasa yang secara tepat dapat mencapai sasaran. 

Bahasa efektif dapat diketahui dari pemakaian bahasa yang sederhana, ringkas, jelas, 

sopan, dan menarik, sedangkan komunikatif berarti ada kesamaan antara pikiran 

pembaca dengan pembuat poster. Komunikatif ditentukan oleh kelogisan dan 

kesistematisan bahasa. Kelogisan ditentukan oleh hubungan antarkata yang 

memperlihatkan adanya kepaduan antara pikiran pembaca dengan pembuat poster. 

Keterampilan menulis khususnya menulis poster siswa kelas VIII H SMP 

Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang masih belum mencapai hasil yang 

memuaskan. Pelaksanaan pembelajaran menulis poster yang diberikan guru masih 

belum maksimal. Pada pembelajaran menulis poster yang pernah dilakukan hanya 

menekankan pada penulisan slogan saja, namun gambar pendukung slogan tersebut 

tidak dibelajarkan dengan alasan tidak semua siswa bisa menggambar dengan baik. 
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Faktor lain yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis poster siswa yaitu, 

kurangnya motivasi guru dan latihan kepada siswa untuk menulis poster, siswa 

kurang percaya diri dan takut salah, siswa malas dan enggan belajar menulis poster. 

Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan tersebut maka pembelajaran keterampilan 

menulis poster pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang 

perlu dilakukan lebih optimal sehingga meningkatkan keterampilan siswa menulis 

poster. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar kemampuan menulis poster 

siswa dapat meningkat adalah dengan digunakannya model pembelajaran yang lebih 

mengaktifkan siswa. Guru dalam proses pembelajaran melaksanakan fungsinya tidak 

hanya sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai fasilitator. Guru menyediakan 

media kliping yang akan digunakan sebagai alat bantu atau media dalam 

pembelajaran menulis poster, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. 

Siswa dipacu untuk belajar sampai menemukan topik. Siswa juga belajar 

memecahkan masalah secara mandiri dan memiliki keterampilan berpikir kritis 

karena mereka harus selalu menganalisis dan menangani informasi yang berhubungan 

dengan poster. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dari siswa itu sendiri yang 

diharapkan bukan hasil dari mengikat seperngakat fakta-fakta tetapi hasil dari 

menemukan. 

Pembelajaran keterampilan menulis poster dengan menggunakan model 

investigasi kelompok dan media kliping merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

bahasa. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa terampil dalam menyampaikan ide atau 
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gagasannya secara mendetail dan mengembangkan ide atau gagasannya tersebut 

berdasarkan kliping yang telah dibaca. Dengan menggunakan model investigasi 

kelompok dan media kliping seolah-olah siswa ikut berperan aktif dalam 

menyampaikan pesan dalam poster sehingga mereka dapat membuat poster dengan 

menarik, sugestif, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Bagan kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Bagan 2.2.Kerangka Berpikir 



50 
 

 
 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang akan 

mengalami peningkatan dalam menulis poster dan perilaku belajar peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran menulis poster dengan model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping. 



 
 

51 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan rasional dari 

tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas memperdalam pemahaman 

terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi pada saat praktik 

pembelajaran tersebut dilakukan. Siklus ini terdiri atas empat komponen meliputi 

komponen perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat komponen 

tersebut dipandang sebagai satu siklus. Jika tindakan pada siklus I nilai rata-ratanya 

belum mencapai target yang ditentukan  maka akan dilaksanakan siklus II. 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai 

berikut. 

 

3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan adalah rencana penelitian tindakan kelas yang tersusun dengan 

baik dan memandang ke depan. Perencana merupakan suatu tindakan untuk 

memperbaiki peningkatan atau perubahan sebagai solusi.  Perencana harus disusun 

secara fleksibel agar dapat diadaptasikan dengan baik. Dalam penelitian ini perencana 

berupa pembelajaran menulis poster. 
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3.1.2 Tindakan 

Tindakan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terkendali yang 

merupakan praktik yang cermat dan bijaksana. Tindakan yang dilakukan oleh guru 

sebagai upaya memperbaiki keadaan yang meningkat atau perubahan sebagai solusi. 

Tindakan didasari oleh perencanaan. Tindakan dimaksudkan untuk  melakukan 

perbaikan dan peningkatan kemampuan menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping. 

 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilakukan oleh peserta didik, seperti kesalahan-kesalahan peserta didik dalam menulis 

poster, kesulitan peserta didik dalam menulis poster, tanggung jawab peserta didik, 

serta minat dan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran diamati dan 

dicatat untuk pertimbangan dan perencanaan pada siklus berikutnya. Observasi 

berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan yang terkait. 

 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan yang 

dicatat dalam observasi. Refleksi merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah 

terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum dihasilkan atas tindakan yang telah 

dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini dapat dilakukan revisi tahap rencana awal 
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untuk siklus berikutnya. Dengan pertimbangan ditentukan dua siklus dalam 

penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan: 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

 

3.2 Proses Tindakan Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus I berupa perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. 

 

3.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai acuan dalam 

R 

P 

T 

O 

R T 

RP 

O 
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pelaksanaan proses pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping yang akan disampaikan. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran ini merupakan program guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Terdapat tiga langkah kegiatan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu (1) kegiatan awal, (2) kegiatan inti, 

dan (3) kegiatan akhir. 

Pada kegiatan awal, guru memberikan apersepsi kepada peserta didik 

tentang menulis poster dan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Dalam kegiatan ini, guru akan melakukan tanya jawab dengan peserta 

didik mengenai pengetahuan dasar peserta didik tentang poster. 

Memasuki kegiatan inti, peserta didik berdiskusi mengenai pengertian, jenis, 

dan unsur-unsur poster, dan menemukan tema poster dari media kliping yang 

disajikan oleh guru, kemudian menulis poster berdasarkan tema yang telah ditemukan 

untuk selanjutnya dilakukan penempelan hasil menulis poster pada tempat yang telah 

disediakan. Poster yang telah ditempel kemudian dinilai oleh peserta didik dengan 

memberikan bintang pada poster yang dianggap paling baik. Poster yang 

mendapatkan bintang paling banyak akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

Kegiatan akhir peserta didik bersama guru yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mengenai materi yang belum jelas dan peserta didik menyampaikan kesan terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai kegiatan refleksi. 
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3.2.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan secara garis besar adalah pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok dan media kliping. Pada tahap ini 

dilakukan tiga tahap proses belajar mengajar, yaitu tahap apersepsi, tahap proses 

pembelajaran, dan tahap evaluasi. 

Pada tahap apersepsi, peserta didik dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran. Guru memberikan ilustrasi dan apersepsi kepada peserta didik. 

Kemudian guru memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai tujuan 

pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

Setelah peserta didik siap mengikuti proses pembelajaran, maka 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping dilaksanakan. Pada proses pembelajaran ini, guru menyampaikan instruksi 

dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang prosedur 

yang belum dipahami, kemudian guru memberikan penjelasan tentang menulis 

poster. Dari penjelasan materi dan contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik 

menemukan pengertian, jenis, dan unsur-unsur poster. Setelah peserta didik 

menemukan hakikat poster, kemudian peserta didik membentuk kelompok yang 

setiap kelompoknya terdiri atas 4-5 peserta didik. Guru membagikan media kliping 

kepada masing-masing kelompok dengan tema yang sama pada setiap kelompoknya. 

Setiap kelompok berdiskusi untuk menemukan tema yang akan dijadikan poster dari 
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kliping yang disajikan. Kemudian, secara individu peserta didik menulis poster 

dengan tema yang telah ditemukan melalui media kliping tadi. Poster yang telah 

ditulis kemudian ditukarkan dengan teman satu kelompoknya untuk disunting dengan 

bimbingan guru. Setelah penyuntingan selesai hasil suntingan dikembalikan kepada 

pemiliknya untuk kemudian diperbaiki sesuai dengan kesalahannya. Hasil poster 

yang telah disunting kemudian ditempelkan pada tempat yang telah disediakan. 

Setiap peserta didik memberikan penilaian terhadap hasil poster dengan 

menempelkan bintang pada poster yang dianggap paling baik. Poster yang terbaik 

akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

Setelah penilaian selesai, guru memberikan penguatan materi dan umpan 

balik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru juga memberikan 

motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertenya mengenai materi yang belum jelas. Kemudian peserta didik menyampaikan 

kesan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai kegiatan refleksi. 

 

3.2.3 Observasi 

Observasi adalah pengamatan hasil atau dampak dari tindakan-tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok dan media kliping. Observasi 

dilakukan dengan bantuan kolabolator selama proses pembelajaran berlangsung, 

sasaran observasi meliputi keaktifan peserta didik dalam mendengarkan penjelasan 
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guru, keaktifan peserta didik selama pembelajaran menulis poster, serta keaktifan 

peserta didik dalam mengerjakan tugas menulis poster. 

Observasi dilakukan terhadap data tes dan nontes. Data tes yang diobservasi 

berupa hasil tes menulis poster dan sikap peserta didik pada waktu menulis poster. 

Hasil observasi ini sebagai bukti observasi terhadap menulis poster. Melalui 

observasi data tes ini, dapat diketahui beberapa kekurangan dan kelebihan hasil tes 

menulis poster, sehingga kekurangan yang terdapat pada hasil observasi data tes 

siklus I dapat diperbaiki pada siklus II dan kelebihan-kelebihannya dapat terus 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

Selain itu, data nontes berupa observsi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto juga diobservsi. Tujuan dilakukannya observasi terhadap data nontes ini adalah 

untuk mengetahui sikap peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Melalui 

kegiatan observasi ini dapat diketahui beberapa peserta didik yang bersikap positif 

pada waktu pembelajaran menulis poster dilaksanakan. 

Adapun cara untuk mendata hasil observasi data tes dan nontes adalah 

dengan (1) tes yang digunakan untuk mengetahui peningkatan menulis poster peserta 

didik yang melalui dua siklus, (2) lembar pedoman observasi dan memotret tingkah 

laku peserta didik selama pembelajaran berlangsung, (3) wawancara yang dilakukan 

di luar jam pelajaran. Wawancara dilakukan terhadap peserta didik yang memperoleh 

nilai tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini untuk mengetahui tanggapan peserta didik 

terhadap kegiatan pembelajaran menulis poster dan untuk mendapatkan data yang 

lengkap karena masing-masing telah terwakili, (4) jurnal yang meliputi jurnal peserta 
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didik dan jurnal guru. Jurnal peserta didik berisi pesan dan kesan mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok dan media kliping. 

Jurnal guru berisi ungkapan perasaan setelah melaksanakan pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok dan media kliping, (5) dokumentasi foto 

sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas peserta didik selama penelitian. 

Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat data-data lain. Hasil observasi ini 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pada siklus II, sehingga 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I dapat diatasi pada siklus II dan 

kelebihan-kelebihannya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

 

3.2.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan agar 

peneliti memilki bahan perbaikan dalam menetapkan langkah-langkah pembelajaran 

pada siklus II, sehingga hasil pada siklus II akan menjadi lebih baik daripada siklus I. 

Apabila pada siklus I ditemukan kekurangan atau kesalahan yang dilakukan itu 

menjadi bahan untuk memperbaiki langkah-langkah pembelajaran pada siklus II, 

sedangkan kelebihan-kelebihan pada siklus I tetap dipertahankan dan ditingkatkan 

sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik pada siklus II. 

 

3.3 Prosedur Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus II merupakan kelanjutan siklus 
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I dan merupakan perbaikan hasil kegiatan pada siklus I. Paparan tiap tahap diuraikan 

berikut ini. 

 

3.3.1 Perencanaan 

Siklus II merupakan upaya perbaikan dari hasil yang diperoleh pada siklus I 

dengan mengacu pada kekurangan-kekurangan yang dialami pada siklus I. Kegiatan 

perencanaan penelitian tindakan kelas pada siklus II dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: (1) peneliti mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan, (2) peneliti 

menyusun tindakan sebagai upaya perbaikan pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), (3) mempersiapkan hal-hal yang diperlukan pada tindakan siklus II. 

 

3.3.2 Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan skenario pembelajaran 

sebagai perbaikan pada siklus I. Pada tahap ini, guru menjelaskan kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada penulisan menulis poster yang telah dibuat peserta 

didik. Kemudian peserta didik diberi bimbingan dan arahan agar dalam pelaksanaan 

kegiatan menulis poster pada siklus II dapat menjadi lebih baik. Kegiatan dalam 

kegiatan diskusi siklus II adalah aperepsi, proses pembelajaran, dan evaluasi. 

Pada tahap apersepsi, peserta didik dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai tujuan, 

manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dan memotivasi peserta didik untuk semakin lebih baik dalam menulis poster. Guru 
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menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik dan memberikan 

penjelasan tentang cara memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam menulis poster yang 

benar. 

Setelah setiap peserta didik siap mengikuti pembelajaran, maka 

pembelajaran menulis poster dengan menggunakan model investigasi kelompok dan 

media kliping dilaksanakan. Proses pembelajaran ini, guru menjelaskan kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada penulisan menulis poster yang telah dibuat peserta 

didik. Kemudian, dalam kelompok guru membagikan media kliping dengan berbagai 

macam tema. Secara berkelompok, peserta didik menentukan tema yang akan ditulis 

menjadi poster. Setiap peserta didik dalam satu kelompok harus menemukan tema 

yang berbeda. Kemudian peserta didik menulis poster dengan tema yang telah 

ditemukan melalui media kliping. Poster yang telah ditulis kemudian ditempelkan 

pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan tema yang ditulis.  

Hasil menulis poster yang telah ditempel kemudian dinilai oleh setiap 

peserta didik (temannya) dengan memberikan tanda bintang pada poster yang 

dianggap paling baik. Poster yang terbaik akan mendapatkan penghargaan dari guru. 

 

3.3.3 Observasi 

Pada siklus II ini selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik 

tetap diamati. Pengamatan dilakukan melalui data tes dan nontes. Pengamatan 

melalui data tes dilakukan dengan mengamati hasil tes pada akhir siklus II. 

Pengamatan data tes digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik 
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menulis poster setelah mendapatkan tindakan pada siklus II. Pengamatan melalui data 

nontes dilakukan pada saat pembelajaran dengan melaksanakan observasi dan 

dokumentasi foto. Sasaran yang diamati meliputi keaktifan peserta didik 

mendengarkan penjelasan guru, keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran 

menulis poster, dan keaktifan peserta didik dalam mengerjalan tugas menulis poster. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal kepada 

peserta didik untuk mengetahui kesan, tanggapan dan saran terhadap pembelajaran 

yang baru saja dilakukan, baik terhadap materi, teknik, maupun cara mengajar guru. 

Setelah nilai tes menulis poster siklus II dilaksanakan, wawancara dilaksanakan pada 

peserta didik yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II merupakan keseluruhan kelemahan yang ditemukan 

mulai dari awal pembelajaran sampai dengan siklus II. Refleksi dilakukan peneliti 

untuk megetahui kefektifan model pembelajaran investigasi kelompok dan media 

kliping pada pembelajaran menulis poster. Kegitan refleksi dilakukan dengan 

menganalisis data tes maupun nontes. Menganalisis data tes dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes peserta didik dalam menulis poster, sedangkan untuk 

menganalisis data nontes bisa dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi foto. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis poster pada peserta didik 

kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang. Alasan kelas VIII H SMP 

Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang dipilih sebagai responden penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1) Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia, keterampilan 

menulis poster peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten 

Batang masih rendah karena masih banyak peserta didik yang belum mendapat 

nilai sesuai standar yang ditetapkan. 

2) Berdasarkan observasi, peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman 

Kabupaten Batang ternyata tidak semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

peserta didik yang aktif dalam pembelajaran hanya peserta didik tertentu saja, 

masih banyak peserta didik yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

3) Permasalahan menulis poster  pada peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 

Kandeman Kabupaten Batang perlu segera diatasi dengan melakukan perbaikan-

perbaikan dalam hal peilihan model danmedia pembelajaran sehingga peserta 

didik mengalami peningkatan, serta untuk mengasah kreativitas peserta didik 

kelas VIII dalam menulis poster. 
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3.5 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu peningkatan 

keterampilan menulis poster dan model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. 

 

3.5.1 Variabel Keterampilan Menulis Poster 

Poster merupakan media komunikasi visual yang ditempatkan di tempat 

umum bertujuan untuk menyampaikan informasi, saran, pesan dan kesan, serta ide 

dan dapat mempengaruhi seseorang yang membacanya. Menulis poster merupakan 

salah satu kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dicapai 

peserta didik kelas VIII tingkat SMP atau Mts berdasarkan kurikulum 2006. 

Keberhasilan peserta didik dalam menguasai keterampilan menulis poster adalah 

apabila telah mencapai nilai 75. Adapun indikator yang harus dicapai adalah peserta 

didik mampu peserta didik mampu menulis poster antara lain, isi poster, kalimat 

poster, kerapian bentuk tulisan, penyajian tampilan poster, dan penggunaan ejaan dan 

tanda baca. 

 

3.5.2 Variabel Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Berbantuan Media 

Kliping 

 

Model pembelajaran investigasi kelompok adalah model pembelajaran yang 

menuntut peserta didik berproses secara aktif dan kritis untuk menuliskan atau 

mengemukakan pendapat dan gagasannya terhadap masalah yang ditemukan. Model 



64 
 

 
 

pembelajaran investigasi kelompok akan sangat membantu peserta didik untuk 

menemukan masalah secara kritis, bekerja sama dengan teman, kemauan untuk 

mencari dan menemukan masalah yang akan dikemukakan dalam bentuk poster. 

Pada pembelajaran ini, model investigasi kelompok berbantuan dengan 

media kliping sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Kliping merupakan  

kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-bagian surat  kabar  maupun  

majalah,  kemudian  disusun  dengan  sistem  tertentu  dalam berbagai bidang. Bidang 

yang dikliping ini sebaiknya sesuai dengan minat dan bidang  pemakai  perpustakaan  

masing-masing, tidak  perlu  semua  artikel  atau  berita harus dikliping. Media 

kliping digunakan sebagai alat bantu peserta didik dalam menentukan topik yang 

akan dijadikan sebagai dasar menulis poster. 

Dalam pembelajaran menulis poster melalui model pembelajaran investigasi 

kelompok berbantuan media kliping ini diharapkan peserta didik dapat berpikir secara 

kritis dan kreatif sehingga dapat menghasilkan poster yang menarik untuk dibaca. 

 

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas indikator 

data kuantitatif dan indikator data kualitatif. 
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3.6.1 Indikator Data Kuantatif 

Indikator data kualitatif penelitian ini adalah ketercapaian target kriteria 

ketuntasan minimal peserta didik 75% atau 75 dengan jumlah peserta didik minimal 

75% dari jumlah keseluruhan. 

Tabel 3.1 Parameter Tingkat Keberhasilan Peserta Didik 

No. Kategori Nilai 

1. Sangat baik 85-100 

2. Baik  75-84 

3. Cukup  61-74 

4. Kurang  51-60 

5. Sangat Kurang 0-50 

 

3.6.2 Indikator Data Kualitatif 

Indikator data kualitatif pada penelitian ini adalah perubahan perilaku peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran. Data ini diperoleh melalui hasil nontes. Data 

tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, jurnal, maupun dokumentasi foto. 

Hasil nontes ini dapat dilihat dari bagaimana proses pembelajaran berlangsung dari 

awal hingga selesai. Hasil nontes ini diperoleh dari proses dan perubahan perilaku 

peserta didik. Proses pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping adalah: (1) 

keintensifan proses pembelajaran, (2) kekondusifan proses pembelajaran, (3) 

keefektifan tindakan dalam proses pembelajaran, dan (4) kereflektifan dalam proses 

pembelajaran. 

Peserta didik dinyatakan berhasil mengikuti pembelajara menulis poster 

apabila terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Perilaku peserta didik 
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selama mengikuti pembelajaran harus memenuhi beberapa kriteria positif, antara lain: 

(1) keaktifan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran menulis poster, (2) 

keantusiasan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis poster, (3) kerja 

sama peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan, (4) kemandirian peserta didik 

dalam menulis poster, dan (5) peserta didik percaya diri dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

3.7 Instrumen Penilaian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dan nontes. 

Intrumen tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang keterampilan menulis 

poster peserta didik, sedangkan instrumen nontes berupa pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan dokumentasi foto untuk mengungkapkan 

perubahan tingkah laku peserta didik. 

 

3.7.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang keterampilan 

menulis poster berupa tes menulis poster.  
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Tabel 3.2 Skor Penilaian 

No. Aspek 
Skor 

Bobot 
Bobot × Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Isi poster      6 30 

2. Kalimat Poster      5 25 

3. Kerapian bentuk 

tulisan 

     
4 20 

4. Penyajian tampilan 

poster 

     
3 15 

5. Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

     
2 10 

Jumlah 100 

 

Aspek penilaian tersebut didasarkan pada kompetensi dasar yang dijabarkan 

dalam indikator. Aspek penilaian juga didasarkan pada teori tentang menulis poster. 

Berikut ini disajikan pedoman penskoran berdasarkan kriteria tiap-tiap aspek 

penilaian. 

Penilaian tes menulis poster dapat dilihat pada tabel 3 rubrik penilaian 

berikut ini. 

Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Poster 

No. Aspek Penilaian Kriteria Kategori Skor Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Isi poster 

a. Isi poster 

sesuai dengan 

topik yang 

dipilih melalui 

media kliping. 

b. Gambar 

mendukung 

kalimat poster 

c. Bermakna 

d. Memiliki 

maksud dan 

tujuan yang 

a. Isi poster 

memenuhi 

seluruh 

(empat) 

komponen isi 

poster 

Sangat 

baik 

5 6 

b. Isi poster 

memenuhi 

tiga 

Baik 4 
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jelas. komponen isi 

poster 

c. Isi poster 

memenuhi 

dua 

komponen isi 

poster 

Cukup 3 

d. Isi poster 

memenuhi 

satu 

komponen isi 

poster 

Kurang 2 

e. Isi poster 

tidak 

memenuhi 

seluruh 

komponen isi 

poster. 

Sangat 

kurang 

1 

2. Kalimat poster 

a. Persuasif 

b. Diksi tepat 

c. Bervariasi 

d. Ringkas  

a. Kalimat 

poster yang 

digunakan 

memenuhi 

seluruh 

komponen 

kalimat 

poster. 

Sangat 

baik 

5 5 

b. Kalimat 

poster 

memenuhi 

tiga 

komponen 

kalimat 

poster. 

Baik 4 

c. Kalimat 

poster 

memenuhi 

dua 

komponen 

kalimat 

poster. 

Cukup 3 

d. Kalimat 

poster 

Kurang 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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memenuhi 

satu 

komponen 

kalimat 

poster. 

e. Kalimat 

poster tidak 

memenuhi 

seluruh 

komposnen 

kalimat 

poster. 

Sangat 

kurang 

1 

3. Kerapian bentuk 

tulisan 

a. Tulisan jelas 

b. Ukuran huruf 

besar dan tebal 

c. Mudah dibaca 

dari jarak jauh 

d. Rapi  

a. Bentuk 

tulisan 

memenuhi 

seluruh 

(empat) 

komponen 

kerapian 

bentuk 

tulisan 

poster. 

Sangat 

baik 

5 4 

b. Bentuk 

tulisan 

memenuhi 

tiga 

komponen 

kerapian 

bentuk 

tulisan 

poster. 

Baik 4 

c. Bentuk 

tulisan 

memenuhi 

dua 

komponen 

kerapian 

bentuk 

tulisan 

poster. 

Cukup 3 

d. Bentuk 

tulisan 

Kurang 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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memenuhi 

satu 

komponen 

kerapian 

bentuk 

tulisan 

poster. 

e. Bentuk 

tulisan tidak 

memenuhi 

seluruh 

komponen 

kerapian 

bentuk 

tulisan 

poster. 

Sangat 

kurang 

1 

4. Penyajian 

tampilan poster 

a. Komposisi 

gambar dan 

tulisan selaras 

b. Pemilihan 

warna menarik 

perhatian 

c. Sederhana 

d. Tampilan 

bersih dan rapi 

a. Tampilan 

poster 

memenuhi 

seluruh 

(empat) 

komponen 

penyajian 

tampilan 

poster. 

Sangat 

baik 

5  

3 

b. Tampilan 

poster 

memenuhi 

tiga 

komponen 

penyajian 

tampilan 

poster. 

Baik 4 

c. Tampilan 

poster 

memenuhi 

dua 

komponen 

penyajian 

tampilan 

poster. 

Cukup 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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d. Tampilan 

poster 

memenuhi 

satu 

komponen 

penyajian 

tampilan 

poster. 

Kurang 2 

e. Tampilan 

poster tidak 

memenuhi 

seluruh 

komponen 

penyajian 

tampilan 

poster. 

Sangat 

kurang 

1 

5. Ejaan dan tanda 

baca 

a. Penggunaan 

ejaan sesuai 

dengan EYD 

b. Penggunaan 

tanda baca 

sesuai dengan 

EYD 

c. Penggunaan 

tanda baca 

tidak 

berlebihan 

d. Penggunaan 

tanda baca 

dapat 

memperjelas 

maksud poster 

a. Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

memenuhi 

seluruh 

(empat) 

komponen 

ejaan dan 

tanda baca. 

Sangat 

baik 

5 2 

b. Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

memenuhi 

tiga 

komponen 

penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca. 

Baik 4 

c. Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

memenuhi 

dua 

komponen 

penggunaan 

ejaan dan 

Cukup 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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tanda baca. 

d. Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

memenuhi 

satu 

komponen 

penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca. 

Kurang 2 

e. Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

tidak 

memenuhi 

seluruh 

komponen 

penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca. 

Sangat 

kurang 

1 

Jumlah 100 

 

Dari pedoman di atas, guru dapat mengetahui keterampilan menulis poster 

peserta didik berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, dam kurang. 

Tabel 3.3 Penilaian Keterampilan Menulis Poster 

No. Kategori Nilai 

1. Sangat baik 85-100 

2. Baik  75-84 

3. Cukup  61-74 

4. Kurang  51-60 

5. Sangat Kurang 0-50 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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3.7.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lembar 

observasi, jurnal, dokumentasi, dan pedoman wawancara. Penggambaran keterkaitan 

antara penggunaan instrumen pengambilan data dan aspek-aspek dalam perubahan 

perilaku serta proses pembelajaran dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Proses 

No. Instrumen Nontes 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 

1. Observasi √ √ √ √ 

2. Jurnal Peserta Didik - - √ √ 

 Jurnal Guru √ √ √ √ 

3. Wawancara - - √ √ 

4. Dokumentasi √ √ √ √ 

 

Keterangan:  

(1) Keintensifan proses pembelajaran  

(2) Kekondusifan proses pembelajaran 

(3) Keefektifan tindakan dalam proses pembelajaran 

(4) Kereflektifan dalam proses pembelajaran 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Perubahan Perilaku 

No. Instrumen Nontes 
Aspek yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Jurnal Peserta Didik √ - - - - - - - √ - - - 

Jurnal Guru √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Wawancara  √ - - - - - - - √ - - - 

4. Dokumentasi  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Keterangan: 

(1) Keterbukaan 

(2) Ketekunan Belajar 

(3) Kerajinan 

(4) Tenggang Rasa 

(5) Kedisiplinan 

(6) Kerja Sama 

(7) Ramah dengan Teman 

(8) Hormat pada Guru 

(9) Kejujuran 

(10) Menepati Janji 

(11) Kepedulian 

(12) Tanggung Jawab 

Instrumen nontes pada penelitian ini terdiri atas pedoman observasi, 

pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan dokumentasi foto. 

 

3.7.2.1 Pedoman Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti mengamati tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. Kegiatan observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang model 

pembelajaran investigasi kelompok dan media kliping. Observasi dilakukan dengan 

tes dan nontes. 
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Data tes digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

menulis poster. kegiatan yang dilakukan adalah dengan data tes yang masing-masing 

peserta didik dalam menulis poster serta peningkatan setelah dilakukan dua siklus, 

sedangkan observasi nontes digunakan untuk mengetahui perilaku peserta didik pada 

saat mengikuti proses pembelajaran. Observasi nontes diperoleh melalui duabelas 

tahap yaitu (1) keterbukaan, (2) ketekunan belajar, (3) kerajinan, (4) tenggang rasa, 

(5) kedisiplinan, (6) kerja sama, (7) ramah dengan teman, (8) hormat pada guru, (9) 

kejujuran, (10) menepati janji, (11) kepedulian, (12) tanggung jawab. 

 

3.7.2.3 Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan tentang tanggapan peserta didik 

terhadap media kliping, tanggapan peserta didik terhadap model pembelajaran 

investigasi kelompok, kesulitan yang dialami oleh peserta didik, tanggapan peserta 

didik terhadap pembelajaran menulis poster, dan kesan terhadap pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada peserta didik tertentu, yakni pada peserta 

didik yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan kurang. 

Aspek-aspek yang digunakan dalam pedoman wawancara adalah: (1)  

perasaan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran, (2) pendapat peserta 

didik terhadap model investigasi kelompok, (3) kesulitan dan kemudahan peserta 
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didik dalam pembelajaran menulis teks poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping, (4) saran peserta didik terhadap pembelajaran menulis 

psoter melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

 

3.7.2.3 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan lembar yang berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk 

mengetahui kesan dan pesan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. 

Jurnal ini berisi jurnal guru dan jurnal peserta didik. Jurnal guru berisi hal-hal sebagai 

berikut: (1) kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, (2) tingkah 

laku peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran, (3) respon peserta didik 

terhadap pembelajaran yang dilaksanakan, (4) keaktifan peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran, (5) situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran 

berlangsung, (6) tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, sedangkan jurnal peserta didik berisi antara lain: ((1)  proses 

pembelajaran menulis poster, (2) tanggapan mengenai penggunaan media kliping, (3) 

kesulitan dan kemudahan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping, (4) tanggapan 

mengenai kegiatan diskusi kelompok yang ada pada tahapan pelaksanaan model 

investigasi kelompok, dan (5) kesan peserta didik terhadap pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 
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3.7.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti dalam observasi ketika 

pengambilan data. Foto merupakan sumber data tambahan. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini, foto digunakan untuk mendokumentasikan keaktifan serta tingkah laku 

peserta didik di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi foto yang 

diambil pada setiap siklus adalah foto-foto aktivitas peserta didik, di antaranya; (1) 

keterbukaan peserta didik; (2) ketekunan belajar; (3) kerajinan peserta didik; (4) 

tenggang rasa terhadap teman; (5) kedisiplinan dalam pembelajaran; (6) kerja sama 

dengan teman satu kelompok; (7) ramah dengan teman; (8) hormat kepada guru; (9) 

jujur dalam berperilaku; (10) menepati janji; (11) kepedulian terhadap teman dan 

guru; dan (12) tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data dilakukan melalui tes dan nontes. Teknik tes 

digunakan untuk mengetahui keterampilan peserta didik dalam menulis poster. Data 

nontes diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi foto. 

 

3.8.1 Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil karya 

(produk). Tes hasil karya (produk) diberikan kepada peserta didik diakhir 

pembelajaran menulis poster. Bentuk tes ini adalah berupa hasil (produk) menulis 
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poster melalui model investigasi kelompok dan media kliping. Dalam penelitian ini 

tes diberikan pada siklus I dan siklus II. 

 

3.8.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui perubahan sikap peserta didik 

setelah diadakan proses pembelajaran menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping. Teknik nontes meliputi observasi, wawancara, 

jurnal peserta didik dan guru, dan dokumentasi. 

 

3.8.2.1 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran. Observasi dilakukan pada semua peserta didik yang 

terlibat dalam pembelajaran dengan cara mengisi lembar observasi. Observasi 

dilakukan peneliti dengan dibantu teman sejawat. Kegiatan yang dilakukan peneliti 

untuk melakukan observasi adalah dengan menentukan kegiatan apa yang akan 

diamati dan melakukan observasi dengan panduan yang sudah dirancang. 

 

3.8.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah diketahui nilai tes keterampilan menulis 

poster. Wawancara dilakukan terhadap 3 orang peserta didik. Pada siklus I dan II ada 

tiga orang peserta didik yang diwawancarai, yaitu satu peserta didik dengan nilai 
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tinggi, satu peserta didik dengan nilai sedang, dan satu peserta didik dengan nilai 

rendah. 

Wawancara dilakukan setelah pembelajaran menulis poster berakhir dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan. Resposnden bebas 

menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa terikat oleh suatu jawaban. Wawancara 

dilakukan di luar jam pelajaran dengan meminta peserta didik mengisi daftar 

pertanyaan pada pedoman wawancara. Melalui wawancara dapat diketahui respon 

peserta didik terhadap pembelajaran dan kesulitan-kesulitan dalam menulis poster. 

Wawancara yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1) 

mempersiapkan lembar wawancara peserta didik yang berisi daftar pertanyaan 

tentang sikap dan perilaku peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping, 2) melaksanakan 

kegiatan wawancara di luar jam pelajaran, 3) mencatat hasil wawancara yang telah 

dipersiapkan, 4) menganalisis dan mendeskripsikan hasil wawancara. 

 

3.8.2.3 Jurnal 

Jurnal dalam penelitian ini ada dua macam, yakni jurnal peserta didik dan 

jurnal guru. Jurnal siswa berisi tentang tanggapan, kesan, dan saran dari pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping, 

sedangkan jurnal guru berisi perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 
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3.8.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto adalah bukti autentik tingkah laku peserta didik saat 

pembelajaran. Bagaimana peserta didik memperhatikan penjelasan guru, bagaimana 

peserta didik menuruti segala perintah guru, dan bagaimana peserta didik 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui perubahan perilaku peserta didik dan sebagai bukti yang mendukung dari 

hasil observasi yang telah dilaksanakan. Dokumentasi foto diambil mulai dari awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Data-data foto ini berwujud gambar visual 

yang meliputi rangkaian pembelajaran yang kemudian akan dideskripsikan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 

Berikut ini dijelaskan kedua teknik tersebut. 

 

3.9.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh 

dari hasil tes menulis poster pada siklus I dan siklus II. Nilai dari masing-masing 

siklus kemudian dihitung jumlahnya dalam satu kelas dan selanjutnya jumlah tersebut 

dihitung jumlahnya dalam satu kelas dan selanjutnya jumlah tersebut dihitung dalam 

persentase dengan rumus sebagai berikut. 
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Persentase keterampilan menulis poster: 

 

Keterangan: 

NP   : Nilai persentase 

∑ Nilai Total  : Jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh peserta didik 

∑ Nilai Maksimal : Jumlah nilai total maksimal 

Hasil penghitungan dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan. 

Melalui penghitungan ini akan diketahui persentase peningkatan keterampilan 

menulis poster melalui model investigasi kelompok dan media kliping. 

 

3.9.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil nontes yaitu observasi, angket, wawancara, penilaian minat 

peserta didik terhadap mata pelajaran, dokumentasi foto. Hasil analisis data observasi 

akan memberi gambaran peserta didik yang mendapat nilai kurang apakah ia akan 

tetap berperilaku negatif atau sebaliknya, apakah peserta didik yang mendapat nilai 

tinggi akan selalu berperilaku positif. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi foto 

yang mendukung. Dari angket dan wawancara dapat diketahui kesulitan apa saja yang 

dialami peserta didik dalam pembelajaran menulis poster. Selain itu, dengan 

wawancara dan angket juga akan diketahui bagaimana minat peserta didik terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dari penilaian minat peserta didik terhadap 
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mata pelajaran maka akan diketahui tanggapan peserta didik terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil tindakan prasiklus, siklus I dan 

tindakan siklus II. Hasil penelitian ini terdiri atas hasil tes dan nontes. Hasil tes 

prasiklus merupakan keterampilan menulis poster peserta didik sebelum dilakukan 

tindakan siklus I. Kemudian, hasil tes tindakan siklus I dan II merupakan 

keterampilan menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. Selanjutnya, hasil nontes berupa data observasi, jurnal guru dan jurnal 

peserta didik, wawancara, dan dokumentasi foto sebagai bukti konkrit pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus 

Hasil tes prasiklus diperoleh berdasarkan tes awal, yaitu sebelum dilaksanakan 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. Jumlah peserta didik  yang mengikuti tes prasiklus berjumlah 37 anak. 

Kondisi awal keterampilan menulis poster peserta didik diketahui dari hasil tes 

prasiklus yang diperoleh peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman. 

Berdasarkan hasil penelitian prasiklus keterampilan menulis poster peserta didik kelas 

VIII H mencapai rerata secara klasikal 64 termasuk dalam kategori cukup. Hasil 
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pelaksanaan pembelajaran menulis poster pada prasiklus hanya berupa hasil tes 

tersebut terangkum dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Perolehan Nilai Prasiklus 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 

Frekuensi Total 

Nilai 

Nilai Rata-

Rata Kelas ∑ (%) 

1. Sangat baik 85-100 0 0 0 

 
= 62,19 

(Cukup) 

2. Baik 75-84 3 8,10 226 

3. Cukup 61-74 18 48,65 1187 

4. Kurang 51-60 16 43,25 88 

5. Sangat kurang 0-50 0 0 0 

Jumlah 37 100 2301 

 

Data pada tabel 4.1 menunjukan bahwa tes keterampilan menulis poster 

prasiklus mencapai nilai rata-rata 62,19 dan termasuk dalam kategori cukup. Nilai 

rata-rata tersebut belum memuaskan karena belum sesuai dengan target yang ingin 

dicapai, yaitu 75. Pada prasiklus ini sebanyak 8,10% atau 3 peserta didik memperoleh 

nilai kategori baik dengan rentang nilai 75-84, 18 peserta didik atau 48,65% 

memperoleh nilai dalam kategori cukup, dan 16 peserta didik atau sebanyak 43,25% 

memperoleh nilai dalam kategori kurang. Hasil tes menulis poster prasiklus dapat 

dilihat pada diagram berikut. 
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Diagram 4.1 Hasil Nilai Prasiklus 

Hasil nilai rata-rata tes keterampilan menulis poster hanya mencapai nilai 

62,19 dan berkategori cukup, sedangkan jumlah peserta didik belum ada yang meraih 

nilai dengan kategori sangat baik dan baik masih minim sekali. Dengan demikian, 

keterampilan menulis poster perlu ditingkatkan lagi karena hasilnya masih minim 

sekali. Perlu sekali adanya perbaikan agar peserta didik mampu mendapatkan hasil 

yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, harus ada tindakan siklus I dan siklus II dan 

diharapkan dapat meningkatkan nilai dan merubah perilaku peserta didik ke arah 

yang positif terhadap pembelajaran menulis poster. Hasil nilai rata-rata tes prasiklus 

di atas berasal dari penjumlahan skor tiap-tiap aspek, yaitu aspek 1) isi poster, 2) 

kalimat poster, 3) kerapian bentuk tulisan, 4) penyajian tampilan poster, dan 5) 

penggunaan ejaan dan tanda baca. Tiap-tiap aspek dinilai berdasarkan kriteria 
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penilaian yang telah ditentukan. Secara rinci hasil tes prasiklus untuk tiap aspek 

penilaian tes keterampilan menulis poster adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Rata-Rata Skor Peserta Didik pada Setiap Aspek Pembelajaran 

Menulis Poster Prasiklus 

No. Aspek 
Nilai 

Maksimal 

Jumlah 

Nilai 

Nilai Rata-

Rata 
Kategori 

1. Isi Poster 30 720 19,46 Cukup 

2. Kalimat Poster 25 495 13,38 Cukup 

3. 
Kerapian Bentuk 

Tulisan 
20 504 13,62 Baik 

4. 
Penyajian Tampilan 

Poster 
15 348 9,41 Cukup 

5. 
Penggunaan Ejaan 

dan Tanda Baca 
10 226 6,11 Cukup 

Jumlah 2288 62 Cukup 

 

4.1.1.1 Hasil Tes Menulis Poster Prasiklus Aspek Isi Poster 

Penilaian aspek isi poster difokuskan pada keseluruhan isi poster yaitu 

kesesuaian isi poster dengan topik yang dipilih melalui media kliping, gambar yang 

mendukung kalimat poster, isi poster yang bermakna, dan memiliki maksud dan 

tujuan yang jelas. Bobot untuk aspek ini adalah 6 dengan skor maksimal 30. Hasil tes 

keterampilan menulis poster prasiklus aspek isi poster dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Menulis Poster Prasiklus Aspek Isi Poster 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 30 0 0 0 

 
= 19,46 

(Cukup) 

2. Baik 24 15 40,54 360 

3. Cukup 18 16 43,24 288 

4. Kurang 12 6 16,22 72 

5. Sangat Kurang 6 0 0 0 

Jumlah 37 100 720 
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Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa tes keterampilan menulis poster 

peserta didik prasiklus pada aspek isi poster tidak ada yang mendapatkan skor 

maksimal 30, skor 24 diperoleh 15 peserta didik, skor 18 diperoleh 16 peserta didik, 

skor 12 diperoleh 6 peserta didik, dan tidak ada yang mendapatkan skor 6. Skor rata-

rata pada aspek ini adalah 19,46 dalam ketegori cukup. 

 

4.1.1.2 Hasil Tes Menulis Poster Prasiklus Aspek Kalimat Poster 

Penilaian tes keterampilan tes menulis poster pada aspek kalimat poster 

difokuskan pada kepersuasifan, penggunaan diksi yang tepat, variasi kalimat, dan 

keringkasan kalimat yang digunakan. Bobot pada aspek ini adalah 5, dengan skor 

maksimal 25. Hasil tes keterampilan menulis poster prasiklus pada aspek kalimat 

poster dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Menulis Poster Prasiklus Aspek Kalimat Poster  

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 25 0 0 0 

 
= 13,38 

(Cukup) 

2. Baik 20 2 5,40 40 

3. Cukup 15 21 56,76 315 

4. Kurang 10 14 37,84 140 

5. Sangat Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 37 100 495 

 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis poster 

peserta didik pada aspek kalimat poster masih perlu ditingkatkan. Perolehan skor 

rata-rata pada aspek ini masuk pada kategori cukup yaitu 13,38. Tidak ada peserta 

didik yang memperoleh skor maksimal yaitu 25, skor 20 diperoleh 2 peserta didik, 21 
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peserta didik memperoleh skor 15, 14 peserta didik memperoleh skor 10 dan tidak 

ada peserta didik yang memperoleh skor 5. 

 

4.1.1.3 Hasil Tes Menulis Poster Prasiklus Aspek Kerapian Bentuk Tulisan 

Penilaian tes keterampilan menulis poster pada aspek kerapian bentuk tulisan 

difokuskan pada bentuk tulisan, ukuran huruf, keterbacaan, dan kerapian. Bobot 

untuk naspek ini adalah 4, dengan skor maksimal 20. Hasil tes keterampilan menulis 

poster prasiklus aspek kerapian bentuk tulisan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Menulis Poster Prasiklus Aspek Kerapian Bentuk Tulisan 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 20 0 0 0 

 
= 13,62 

(Baik) 

2. Baik 16 21 56,76 336 

3. Cukup 12 10 27,02 120 

4. Kurang 8 6 16,22 48 

5. Sangat Kurang 4 0 0 0 

Jumlah 37 100 504 

 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis poster 

peserta didik pada aspek kerapian bentuk tulisan masih perilu ditingkatkan lagi. Skor 

rata-rata pada aspek ini pada kategori baik, yaitu 13,62. Tidak ada peserta didik yang 

mendapatkan skor maksimal yaitu 20, skor 16 dicapai oleh 21 peserta didik, skor 12 

dicapai oleh 10 peserta didik, skor 8 dicapai oleh 6 peserta didik, dan tidak ada 

peserta didik yang mendapat skor 4. Skor rata-rata yang diperoleh yaitu 13,62 

termasuk dalam kategori baik. 
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4.1.1.4 Hasil Tes Menulis Poster Prasiklus Aspek Penyajian Tampilan Poster 

Penilaian tes keterampilan menulis poster pada aspek penyajian tapilan poster 

difokuskan pada keselarasan komposisi gambar dengan tulisan, pemilihan warna 

menarik perhatian, sederhana, dan tampilan yang bersih dan rapi. Bobot untuk aspek 

ini adalah 3, dengan skor maksimal 15. Hasil keterampilan menulis poster prasiklus 

aspek penyajian tampilan poster dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Menulis Poster Prasiklus Aspek Penyajian Tampilan Poster 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 15 0 0 0 

 
= 9,41 

(Cukup) 

2. Baik 12 12 32,43 144 

3. Cukup 9 18 48,65 162 

4. Kurang 6 7 18,92 42 

5. Sangat Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 37 100 348 

 

Data pada tabel 4.6 menunjukkan hasil tes keterampilan menuli poster peserta 

didik prasiklus pada aspek penyajian tampilan poster tidak ada peserta didik yang 

memperoleh skor 15, 12 peserta didik memperoleh skor 12, 18 peserta didik yang 

memperoleh skor 9, 7 peserta didik yang memperoleh skor 6, dan tidak ada peserta 

didik yang memperoleh skor 3. Hasil skor rata-rata kelas yang diperoleh adalah 9,41 

termasuk dalam kategori cukup. 
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4.1.2.2.5 Hasil Tes Menulis Poster Prasiklus Aspek Penggunaan Ejaan dan 

Tanda Baca 

 

Penilaian keterampilan menulis poster pada aspek penggunaan ejaan dan 

tanda baca difokuskan pada penggunaan ejaaan dan tanda baca sesuai dengan EYD 

dan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca dapat memperjelas maksud poster. 

Bobot untuk aspek ini adalah 2, dengan skor maksimal 10. Hasil tes keterampilan 

menulis poster prasiklus aspek penggunaan ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Menulis Poster Prasiklus Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda 

Baca 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 10 0 0 0 

 
= 6,11 

(Cukup) 

2. Baik 8 11 29,73 88 

3. Cukup 6 17 45,95 102 

4. Kurang 4 9 24,32 36 

5. Sangat Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 37 100 226 

 

Data tabel 4.7 menunjukkan hasil tes keterampilan menulis poster tidak ada 

peserta didik yang memperoleh skor 10, 11 peserta didik memperoleh skor 8, 17 

peserta didik memperoleh skor 6, 9 peserta didik yang memperoleh skor 4, dan tidak 

ada peserta didik yang memperoleh skor 2. Hasil skor rata-rata kelas yang diperoleh 

adalah 6,11 termasuk dalam kategori cukup. 
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Pembelajaran menulis poster pada siklus I ini merupakan tindakan awal 

penelitian pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping. Tindakan pada siklus I ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk memperbaiki keterampilan peserta didik dalam menulis poster dan 

memecahkan masalah masalah peserta didik yang muncul dalam keterampilan peserta 

didik menulis poster. Hasil pelaksanaan pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping pada siklus I terdiri atas data tes dan 

nontes. Data tes diperoleh dari hasil observasi, hasil wawncara, hasil jurnal, dan hasil 

dokumentasi. Hasil penelitian siklus I membahas hasil pengamatan proses 

pemeblajaran, hasil belajar peserta didik menulis poster, dan perilaku peserta didik 

pada saat pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping. 

 

4.1.2.1 Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Menulis Poster Melalui Model 

Investigasi Kelompok Berbantuan Media Kliping Siklus I 

 

Proses pembelajaran keterampilan menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping memiliki empat aspek yang diamati dan akan 

dibahas pada bagian ini yaitu  (1) keintensifan proses pembelajaran, (2) kekondusifan 

proses pembelajaran, (3) keefektifan tindakan dalam proses pembelajaran, dan (4) 

kereflektifan dalam proses pembelajaran. 
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Proses pembelajaran keterampilan menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping yang terdiri atas dua pertemuan akan dijelaskan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Proses Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Frekuensi Persentase Ketuntasan 

1. Keintensifan proses pembelajarn 24 63,15 - 

2. Kekondusifan  proses pembelajaran 30 78,94 V 

3. Keefektifan tindakan dalam proses 

pembelajaran 

29 76,31 V 

4. Kereflektifan dalam proses 

pembelajaran 

23 60,52 - 

Keterangan: 

1. Sangat baik : 85% - 100% 

2. Baik  : 75% - 84% 

3. Cukup  : 65% - 74% 

4. Kurang : 55% - 64% 

5. Sangat kurang : <55% 

Pada aspek keintensifan proses pembelajaran terdiri atas aspek intensitas 

peserta didik mengajukan pertanyaan dan intensitas peserta didik menanggapi 

pertanyaan. Pada aspek intensitas peserta didik mengajukan pertanyaan dapat 

dikatakan masih kurang dengan frekuensi 24 peserta didik dengan pesertase sebesar 

63,15%. Sebagian peserta didik masih malu untuk bertanya ketika mereka belum 

memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Hal ini disebabkan karena peserta 

didik masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pertanyaan, selain itu juga 

dikarenakan ejekan dari beberapa peserta didik ketika ada teman yang bertanya. Pada 

aspek intensitas peserta didik menanggapi pertanyaan dapat dikatakan cukup dengan 

frekuensi 30 peserta didik dengan persentase sebesar 78,94%. Ketika guru 
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menyampaikan pertanyaan ada beberapa peserta didik yang berani menjawab 

pertanyaan guru meskipun mereka menjawab secara serentak, namun ketika guru 

meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara personal tidak banyak 

peserta didik yang berani menjawab, mereka menjawab dengan volume suara yang 

sangat pelan atau bahkan hanya tersenyum malu. 

Pada aspek kekondusifan proses pembelajaran meliputi pengendalian suasana 

kelas pada saat peserta didik menerima penjelasan dan pada saat peserta didik 

berdiskusi. Suasana kelas dapat dikendalikan ketika peserta didik dijelaskan 

mengenai kegiatan pembelajaran, dengan frekuensi sebesar 30 peserta didik atau 

78,94%. Suasana kelas tenang ketika guru menjelaskan materi pembelajaran, peserta 

didik tidak gaduh ketika menerima pelajaran, dan peserta didik tidak mengganggu 

teman meskipun ada beberapa peserta didik yang terlihat tidak memperhatikan 

penjelasan oleh guru. Peserta didik menjalankan kegiatan diskusi sesuai dengan 

perintah guru sehingga suasana yang tercipta cukup kondusif. Meskipun peserta didik 

melakukan kegiatan diskusi berlangsung cukup kondusif, namun terkadang mereka 

asyik berdiskusi sehingga ketika guru mengarahkan kegiatan diskusi ada kelompok 

yang tidak memperhatikan, hal negatif yang paling sering dilakukan beberapa peserta 

didik adalah kurang mengontrol volume suara. Frekuensi kekondusifan proses 

pembelajaran sebanyak 30 peserta didik atau sebesar 78,94%. 

Jumlah frekuensi pada aspek keefektifan tindakan dalam proses pembelajaran 

sebanyak 29 peserta didik dengan persentase sebesar 76,31%. Aspek keefektifan 

tindakan dalam proses pembelajaran meliputi keefektifan investigasi kelompok 
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sebagai model untuk menulis poster, keefektifan media kliping sebagai sarana 

pendukung untuk menulis poster, dan kesediaan peserta didik menulis poster sesuai 

perintah guru. Keefektifan investigasi kelompok sebagai model untuk menulis poster, 

sebagian besar peserta didik dapat mengikuti tahapan proses pembelajaran yang ada 

pada model investigasi kelompok meskipun belum sempurna. Adapun keefektifan 

media kliping sebagai sarana pendukung untuk menulis poster cukup membantu 

peserta didik dalam menemukan tema yang akan dijadikan poster. Hal ini dapat 

dilihat bahwa sebagian besar peserta didik masih enggan untuk menyimak media 

kliping yang disajikan, walaupun ada peserta didik yang sangat antu. Selanjutnya 

pada aspek kesediaan peserta didik menulis poster sesuai antusias dengan media yang 

diberikan. 

Jumlah frekuensi kereflektifan adalah 23 peserta didik dengan persentase 

sebesar 60,52%. Aspek kereflektifan dalam proses pembelajaran terdiri atas aspek 

kegiatan peserta didik dan guru saling melengkapi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran serta aspek kegiatan peserta didik mencatat hasil simpulan materi 

pelajaran. Pada aspek kegiatan peserta didik dan guru saling melengkapi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran, tampak pada keaktifan peserta didik dalam 

menyimpulkan pembelajaran yang masih kurang, peserta didik masih malu untuk 

menyampaikan simpulannya, dan masih banyak peserta didik yang belum dapat 

menyebutkan simpulan mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Pada aspek 

peserta didik mencatat hasil simpulan materi pelajaran, sebagian peserta didik mau 

mencatat hasil dari kegiatan refleksi terhadap materi pembelajaran namun masih 
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banyak peserta didik yang belum mau mencatat hasil refleksi yang dilakukan 

bersama-sama. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping pada 

siklus I ini berjalan cukup baik. Dari empat aspek yang menjadi tolok ukur proses 

pembelajaran, yaitu keintensifan, kekondusifan, keefektifan tindakan, dan 

kereflektifan proses pembelajaran menunjukkan bahwa beberapa peserta didik sudah 

cukup antusias mengikuti pembelajaran meskipun masih banyak peserta didik yang 

belum dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dikarenakan kurangnya 

pemahaman dan minat peserta didik dalam menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping. Pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping merupakan pengalaman pertama 

mereka. Maka tidak heran jika dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung 

masih banyak peserta didik yang terlihat kurang berminat. 

Untuk memperjelas hasil observasi proses pembelajaran dapat dilihat dari 

dokumentasi foto. Pada penelitian ini dokumentasi foto berwujud foto kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran menulis poster dengan poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping siklus I berlangsung. 

Foto yang diambil terdiri atas (1) aktivitas pada saat guru menyajikan materi 

kepada peserta didik; (2) aktivitas peserta didik dalam melakukan tanya jawab dengan 
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guru; (3) aktivitas peserta didik saat memperhatikan/membaca media pembelajaran; 

(4) aktivitas peserta didik pada saat menulis poster; (5) aktivitas guru membantu 

peserta didik yang mengalami kesulitan; (6) aktivitas peserta didik menempel hasil 

tulisan; dan (7) kegiatan akhir pembelajaran. 

   
Gambar 4.1 Aktivitas Peserta Didik Menerima Penjelasan 

 

Gambar 4.1 adalah aktivitas saat guru menyajikan materi kepada peserta didik 

tentang menulis poster. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

tentang teori menulis poster. Pada gambar di atas terlihat bahwa peserta didik masih 

kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut dapat 

diketahui dari sikap duduk peserta didik yang kurang teratur dan konsentrasi peserta 

didik yang belum fokus terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, guru melakukan pengamatan yang nantinya dicatat pada 

lembar observasi. 
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Gambar 4.2 Aktivitas Peserta Didik Melakukan Tanya Jawab dengan Guru 

 

Gambar 4.2 menunjukkan situasi ketika peserta didik bertanya kepada guru. 

Sebagian peserta didik bertanya ketika diberi kesempatan. Pada gambar 4.2 peserta 

didik lebih suka bertanya secara serempak pada saat guru mendekati peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran ketika ada peserta didik yang masih merasa kesulitan dan 

membutuhkan penjelasan kembali maka guru melakukan pendekatan dan 

menjelaskan kembali bagian yang belum dipahami oleh peserta didik. Dengan berada 

lebih dekat dengan peserta didik, secara langsung informasi yang dibutuhkan oleh 

peserta didik dapat lebih dipahami. Gambar selanjutnya adalah aktivitas peserta didik 

saat membaca media kliping. 
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Gambar 4.3 Aktivitas Peserta Didik ketika Membaca Media Kliping 

Gambar 4.3 menunjukkan aktivitas peserta didik ketika membaca media 

kliping yang disediakan. Peserta didik dengan sungguh-sungguh membaca media 

kliping yang diharapkan dapat membantu peserta didik dalam menentukan topik yang 

akan dibuat poster. Selanjutnya akan disajikan gambar mengenai aktivitas peserta 

didik pada saat menulis poster. 

   
Gambar 4.4 Aktivitas Peserta Didik Menulis Poster 

Gambar 4.4 menunjukkan kegiatan ketika peserta didik menulis poster. Pada 

tahap ini peserta didik menulis poster setelah menemukan tema yang ada pada media 

kliping. Dapat dilihat pada gambar, peserta didik menulis poster dengan sungguh-

sungguh. Hasil pekerjaan inilah yang dinilai oleh peneliti dan dimasukkan dalam nilai 
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siklus. Gambar selanjutnya adalah aktivitas guru membantu peserta didik yang 

mengalami kesulitan. 

  
Gambar 4.5 Aktivitas Guru Membantu Peserta Didik 

yang Mengalami Kesulitan 

 

Gambar 4.5 menunjukkan situasi ketika guru membantu peserta didik yang 

mengalami kesulitan pada saat mengerjakan tugas kelompok. Guru membantu peserta 

didik untuk menentukan hakikat poster yang harus diidentifikasi secara berkelompok. 

Bantuan yang diberikan guru dengan melakukan pendekatan kemudian menjelaskan 

secara detail bagaimana cara menentukan hakikat poster. Gambar selanjutnya adalah 

aktivitas peserta didik menempelkan hasil menulis poster pada media yang 

disediakan. 
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Gambar 4.6 Aktivitas Peserta Didik Menempel Hasil Menulis Poster 

Gambar 4.6 menunjukkan situasi ketika peserta didik menempel hasil menulis 

poster. Terlihat peserta didik terlihat cukup antusias untuk menempelkan hasil 

menulis posternya pada media yang disediakan. Gambar selanjutnya adalah kegiatan 

akhir pembelajaran. 

 

   
Gambar 4.7 Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Gambar 4.7 merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Pada kegiatan ini guru 

dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Pada gambar 4.7 dapat dilihat beberapa peserta didik yang tidak 
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memperhatikan guru, masih terkesan pasif karena tidak membantu guru 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, dan masih banyak 

peserta didik yang menunjukkan sikap duduk kurang baik. 

 

4.1.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Poster Melalui Model Investigasi 

Kelompok Berbantuan Media Kliping Siklus I 

 

Hasil tes pada siklus I merupakan data awal yang diperoleh dari pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. Dari 

hasil tes ini diketahui tingkat keterampilan peserta didik dalam menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. Jumlah peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping adalah 37 peserta didik. Kriteria penilaian pada siklus I 

meliputi penilaian untuk indikator isi poster, kalimat poster, kerapian bentuk tulisan, 

penyajian tampilan poster, dan penggunaan ejaan dan tanda baca. Hasil tes menulis 

poster dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Keterampilan Menulis Poster Siklus I 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 

Frekuensi Rata-Rata 

Nilai 
Ketuntasan 

Ʃ % 

1. Sangat 

Baik 

85-100 0 0 

 

 
= 70,78 

(Cukup) 

 

 
= 27,03% 

2. Baik 75-84 10 27,03 

3. Cukup 61-74 27 72,97 

4. Kurang 51-60 0 0 

5. Sangat 

Kurang 

0-50 0 0 

Jumlah 37 100 
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Keterangan:  

N : Nilai 

PD : Peserta Didik 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis poster peserta 

didik pada siklus I secara klasikal mencapai nilai rata-rata 70,78 dalam kategori 

cukup dengan persentase ketuntasan 27,03%. Dari 37 peserta didik, tidak ada peserta 

didik yang memperoleh nilai sangat baik, yaitu 85-100, sebanyak 10 peserta didik 

(27,03%) yang memperoleh nilai baik, 27 peserta didik (72,97%) memperoleh nilai 

cukup antara 61-74, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh nilai kurang antara 

51-60 nilai sangat kurang yaitu antara 0-50. 

Berikut ini disajikan diagram yang berisi daftar nilai peserta didik pada 

pembelajaran menulis poster siklus I. 

 

Diagram 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Poster Siklus I 
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Nilai tes siklus I ini merupakan penjumlahan nilai dari lima aspek penilain 

keterampilan menulis poster yang meliputi 1) isi poster, 2) kalimat poster, 3) kerapian 

bentuk tulisan, 4) penyajian tampilan poster, dan 5) penggunaan ejaan dan tanda baca. 

Secara rinci hasil tes prasiklus untuk tiap aspek penilaian tes keterampilan menulis 

poster adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Rata-Rata Skor Peserta Didik pada Setiap Aspek Pembelajaran 

Menulis Poster Siklus I 

No. Aspek 
Skor 

Maksimal 

Jumlah 

Skor 

Skor Rata-

Rata 
Kategori 

1. Isi Poster 30 822 22,22 Baik 

2. Kalimat Poster 25 655 17,70 Baik 

3. 
Kerapian Bentuk 

Tulisan 
20 508 13,73 Baik 

4. 
Penyajian Tampilan 

Poster 
15 372 10,08 Baik 

5. 
Penggunaan Ejaan 

dan Tanda Baca 
10 262 7.08 Baik 

Jumlah 2619 70,78 Cukup 

 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Menulis Poster Siklus I Aspek Isi Poster 

Penilaian aspek isi poster difokuskan pada keseluruhan isi poster yaitu 

kesesuaian isi poster dengan topik yang dipilih melalui media kliping, gambar yang 

mendukung kalimat poster, isi poster yang bermakna, dan memiliki maksud dan 

tujuan yang jelas. Bobot untuk aspek ini adalah 6 dengan skor maksimal 30. Hasil tes 

keterampilan menulis poster siklus I aspek isi poster dapat dilihat pada tabel 4.11 

berikut. 
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Tabel 4.11 Hasil Menulis Poster Siklus I Aspek Isi Poster 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 30 0 0 0 

 
= 22,22 

(Baik) 

2. Baik 24 27 72,97 648 

3. Cukup 18 9 24,32 162 

4. Kurang 12 1 2,71 12 

5. Sangat Kurang 6 0 0 0 

Jumlah 37 100 822 

Data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa tes keterampilan menulis poster 

peserta didik siklus I pada aspek isi poster tidak ada yang mendapatkan skor 

maksimal 30, skor 24 diperoleh 27 peserta didik, skor 18 diperoleh 9 peserta didik, 

skor 12 diperoleh 1 peserta didik, dan tidak ada yang mendapatkan skor 6. Skor rata-

rata pada aspek ini adalah 22,22 dalam ketegori baik. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Menulis Poster Siklus I Aspek Kalimat Poster 

Penilaian tes keterampilan tes menulis poster pada aspek kalimat poster 

difokuskan pada kepersuasifan, penggunaan diksi yang tepat, variasi kalimat, dan 

keringkasan kalimat yang digunakan. Bobot pada aspek ini adalah 5, dengan skor 

maksimal 25. Hasil tes keterampilan menulis poster siklus I pada aspek kalimat 

poster dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Menulis Poster Siklus I Aspek Kalimat Poster  

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 25 0 0 0 

 
= 17,70 

(Baik) 

2. Baik 20 23 62 460 

3. Cukup 15 9 24 135 

4. Kurang 10 5 14 50 

5. Sangat Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 37 100 655 
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Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis poster 

peserta didik pada aspek kalimat poster masih perlu ditingkatkan. Perolehan skor 

rata-rata pada aspek ini masuk pada kategori baik yaitu 17,70. Tidak ada peserta didik 

yang memperoleh skor maksimal yaitu 25, skor 20 diperoleh 23 peserta didik, 9 

peserta didik memperoleh skor 15, 5 peserta didik memperoleh skor 10 dan tidak ada 

peserta didik yang memperoleh skor 5. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Tes Menulis Poster Siklus I Aspek Kerapian Bentuk Tulisan 

Penilaian tes keterampilan menulis poster pada aspek kerapian bentuk tulisan 

difokuskan pada bentuk tulisan, ukuran huruf, keterbacaan, dan kerapian. Bobot 

untuk naspek ini adalah 4, dengan skor maksimal 20. Hasil tes keterampilan menulis 

poster siklus I aspek kerapian bentuk tulisan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Menulis Poster Siklus I Aspek Kerapian Bentuk Tulisan 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 20 0 0 0 

 
= 13,73 

(Baik) 

2. Baik 16 21 56,76 336 

3. Cukup 12 11 29,73 132 

4. Kurang 8 5 13,51 40 

5. Sangat Kurang 4 0 0 0 

Jumlah 37 100 508 

 

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis poster 

peserta didik pada aspek kerapian bentuk tulisan masih perlu ditingkatkan lagi. Skor 

rata-rata pada aspek ini pada kategori baik, yaitu 13,73. Tidak ada peserta didik yang 

mendapatkan skor maksimal yaitu 20, skor 16 dicapai oleh 21 peserta didik, skor 12 



106 
 

 
 

dicapai oleh 11 peserta didik, skor 8 dicapai oleh 5 peserta didik, dan tidak ada 

peserta didik yang mendapat skor 4. Skor rata-rata yang diperoleh yaitu 13,73 

termasuk dalam kategori baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi.  

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Menulis Poster Siklus I Aspek Penyajian Tampilan Poster 

Penilaian tes keterampilan menulis poster pada aspek penyajian tapilan poster 

difokuskan pada keselarasan komposisi gambar dengan tulisan, pemilihan warna 

menarik perhatian, sederhana, dan tampilan yang bersih dan rapi. Bobot untuk aspek 

ini adalah 3, dengan skor maksimal 15. Hasil keterampilan menulis poster siklus I 

aspek penyajian tampilan poster dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Menulis Poster Siklus I Aspek Penyajian Tampilan Poster 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 15 0 0 0 

 
= 10,05 

(Baik) 

2. Baik 12 17 45,95 204 

3. Cukup 9 16 43,24 144 

4. Kurang 6 4 10,81 24 

5. Sangat Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 37 100 372 

 

Data pada tabel 4.14 menunjukkan hasil tes keterampilan menuli poster 

peserta didik siklus I pada aspek penyajian tampilan poster tidak ada peserta didik 

yang memperoleh skor 15, 17 peserta didik memperoleh skor 12, 16 peserta didik 

yang memperoleh skor 9, 4 peserta didik yang memperoleh skor 6, dan tidak ada 

peserta didik yang memperoleh skor 3. Hasil skor rata-rata kelas yang diperoleh 

adalah 10,05 termasuk dalam kategori baik. 
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4.1.2.2.5 Hasil Tes Menulis Poster Siklus I Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda 

Baca 

 

Penilaian keterampilan menulis poster pada aspek penggunaan ejaan dan 

tanda baca difokuskan pada penggunaan ejaaan dan tanda baca sesuai dengan EYD 

dan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca dapat memperjelas maksud poster. 

Bobot untuk aspek ini adalah 2, dengan skor maksimal 10. Hasil tes keterampilan 

menulis poster siklus I aspek penggunaan ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada 

tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Menulis Poster Siklus I Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda 

Baca 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 10 0 0 0 

 
= 7 

 

2. Baik 8 22 59,46 176 

3. Cukup 6 13 35,14 178 

4. Kurang 4 2 5,40 8 

5. Sangat Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 37 100 262 

 

Data tabel 4.15 menunjukkan hasil tes keterampilan menulis poster tidak ada 

peserta didik yang memperoleh skor 10, 22 peserta didik memperoleh skor 8, 13 

peserta didik memperoleh skor 6, 2 peserta didik yang memperoleh skor 4, dan tidak 

ada peserta didik yang memperoleh skor 2. Hasil skor rata-rata kelas yang diperoleh 

adalah 7 termasuk dalam kategori baik. 
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4.1.2.3 Perubahan Perilaku Siklus I 

Hasil perubahan perilaku peserta didik diperoleh dari hasil observasi yang 

telah dilaksanakan pada siklus I. Hasil perubahan perilaku peserta didik yang 

dideskripsikan adalah perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

Perilaku peserta didik yang diamati mencakup dua belas aspek, yaitu 1) 

keterbukaan, 2) ketekunan belajar, 3) kerajinan, 4) tenggang rasa, 5) kedisiplinan, 6) 

kerja sama, 7) ramah dengan teman, 8) hormat pada guru, 9) kejujuran, 10) menepati 

janji, 11) kepedulian, dan 12) tanggung jawab.  

Pada siklus I ini, terdapat beberapa perilaku peserta didik yang terdeskripsi 

melalui kegiatan observasi. Selama proses pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping berlangsung, tidak semua 

peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil 

observasi, diperoleh perilaku peserta didik yang positif dan negatif saat pembelajaran 

berlangsung. Perilaku peserta didik tersebut dimaklumi karena pembelajaran yang 

baru dan belum pernah diajarkan sebelumnya sehingga dibutuhkan proses untuk 

menyesuaikannya. Selain itu, juga menyadari bahwa kemampuan setiap peserta didik 

berbeda-beda. Hasil observasi pembelajaran menulis poster siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.16 Hasil Observasi Menulis Poster Siklus I 

No. Aspek Observasi 
Frekuensi 

Kategori 
Ʃ % 

1. Keterbukaan 19 51,35% C 

2. Ketekunan belajar 21 56,76% C 

3. Kerajinan 22 59,46% C 

4. Tenggang Rasa 18 48,65% C 

5. Kedisiplinan 22 59,46% B 

6. Kerja sama 19 51,35% C 

7. Ramah dengan teman 18 48,65% C 

8. Hormat pada guru 27 72,97% B 

9. Kejujuran 18 48,65% C 

10. Menepati janji 21 56,76% C 

11. Kepedulian 17 46,95% C 

12. Tanggung jawab 23 62,16% B 

Keterangan: 

1. SB = Sangat Baik  : 81% - 100% 

2. B = Baik   : 61% - 80% 

3. C = Cukup  : 41% - 60% 

4. K = Kurang  : 21% - 40% 

5. SK = Sangat Kurang : 0% - 20% 

 

Pada aspek keterbukaan peserta didik ditunjukkan dengan bertanya kepada 

guru mengenai pembelajaran yang belum jelas. Namun, sifat keterbukaan peserta 

didik berdasarkan tabel 4.16 dapat dideskripsikan bahwa hasil observasi siklus I 

hanya 19 peserta didik atau 51,35% dari 37 peserta didik yang mempunyai sifat 

keterbukaan. Hal ini kemungkinan disebabkan peserta didik masih belum mempunyai 

keberanian untuk bertanya apabila menemukan kesulitan. Peserta didik yang aktif 

mempunyai keberanian bertanya kepada guru pada saat memiliki kesulitan. Peserta 

didik tersebut juga menikmati pembelajaran yang dilaksanakan dan mempunyai 

keinginan agar dapat belajar menulis poster dengan baik. Peserta didik yang pasif 

pada saat pembelajaran berlangsung kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal yaitu 
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sudah tidak menemukan kesulitan, penakut dan pemalu untuk bertanya kepada guru, 

dan tidak menikmati pembelajaran sehingga peserta didik merasa acuh terhadap 

pembelajaran yang dilaksanakan. Pada aspek keterbukaan dapat dilihat pada gambar 

berikkut. 

   
Gambar 4.8 Sikap Keterbukaan Peserta Didik Siklus I 

Pada aspek ketekunan belajar hanya 21 peserta didik atau 56,76% dari 37 

peserta didik yang memiliki antusias terhadap pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. Peserta didik yang berantusias pada saat pembelajaran berlangsung 

memperhatikan setiap penjelasan guru keudian mencatat hal-hal yang penting dari 

setiap penjelasan guru. Selain itu, peserta didik juga bertanya apabila penjelasan guru 

kurang jelas. Walaupun hanya 21 peserta didik yang terlihat ketekunan belajarnya, 

namun pada saat pembelajaran berlangsung hampir tidak ada peserta didik yang 

melakukan kegiatan yang tidak perlu saat pembelajaran, seperti bicara sendiri atau 

mengobrol dengan temannya, mondar-mandir di dalam kelas, dan tiduran.Aspek 

ketekunan belajar dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.9 Sikap Ketekunan Belajar Peserta Didik Siklus I 

Pada aspek kerajinan, 22 peserta didik atau 59,46% dari 37 peserta didik yang 

terlihat rajin dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari sikap peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan 

mengenai menulis poster. Namun, sebagian peserta didik masih enggan untuk 

melakukan hal tersebut, mereka hanya pasif dalam menerima informasi yang 

disampaikan oleh guru.Aspek kerajinan dapat dilihat pada gambar berikut. 

   
Gambar 4.10 Sikap Kerajinan Peserta Didik Siklus I 

Pada aspek kedisiplinan, 22 peserta didik atau 59,46% dari 37 peserta didik 

yang mempunyai sikap disiplin. Perilaku disiplin ini terlihat dari peserta didik yang 
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masuk kelas tepat waktu dan usaha mengumpulkan tugas menulis poster tepat waktu. 

Namun, masih ada beberapa dari peserta didik yang terlambat masuk kelas dan 

terlambat mengumpulkan tugas menulis poster. 

     
Gambar 4.11 Sikap Tenggang Rasa Peserta Didik Siklus I 

Sebagian besar perilaku peserta didik yang berkaitan dengan tenggang rasa 

termasuk dalam kategori cukup. Persentase pada aspek ini adalah 48,65% dengan 

jumlah peserta didik yang memiliki rasa tenggang rasa sebanyak 18 peserta didik. Hal 

ini dapat dilihat pada perilaku peserta didik yang hanya beberapa saja terkadang 

masih saling mengejek ketika temannya melakukan kesalahan, terlebih ketika ada 

teman yang bertanya karena mengalami kesulitan dan beberapa kali berkata kasar 

pada teman, tetapi mereka sudah dapat saling membantu ketika ada teman yang 

memerlukan pertolongan terutama ketika mengerjakan tugas kelompok yang 

diberikan. 
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Gambar 4.12 Sikap Kedisiplinan Peserta Didik Siklus I 

Perilaku peserta didik yang berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik 

terlihat dari peserta didik yang masuk kelas tepat waktu, tidak ada yang terlambat, 

dan usaha peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang 

ditentukan. Sebesar 59,46% atau dalam kategori baik serta didik sudah mampu 

melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh guru dan 

tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kegiatan pembelajaran, hanya saja 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan ada beberapa peserta didik yang tidak 

menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Sebagian peserta didik sudah 

mengumpulkan tugas tepat waktu dan menempelnya pada media yang disediakan. 

     
Gambar 4.13 Sikap Kejujuran Peserta Didik Siklus I 
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Pada aspek kejujuran ditunjukkan dengan mengerjakan tugas menulis poster 

dengan baik. Peserta didik yang mengerjakan tugas menulis poster benar-benar 

dengan ide dan kreativitas sendiri tanpa menyontek tulisan temannya. 

   
Gambar 4.14 Sikap Kerja Sama Peserta Didik Siklus I 

Pada aspek kerja sama, hanya 19 peserta didik atau 51,35%  dari 37 peserta 

didik yang terlihat bekerja sama dengan baik pada saat diskusi kelompok. Sebagian 

hanya diam dan hanya satu atau dua orang yang saling berdiskusi dalam 

kelompokknya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya minat terhadap 

diskusi yang dilaksanakan. 

   
Gambar 4.15 Sikap Ramah dengan Teman Siklus I 
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Pada aspek ramah dengan teman, sebagian besar peserta didik sudah mampu 

bersosialisasi dengan baik. Dilihat pada saat ada teman yang mengalami kesulitan, 

mereka sudah mau tanggap dengan teman yang memerlukan bantuan. 

   
Gambar 4.16 Sikap Hormat pada Guru Siklus I 

Pada aspek hormat pada guru, sebagian besar peserta didik sudah 

menghormati guru yang sedang memberikan materi mengenai menulis poster. Peserta 

didik memperhatikan dengan baik, walaupun ada beberapa masih terlihat berbicara 

sendiri ataupun terlihat mengantuk pada saat pembelajaran dilaksanakan. 

   
Gambar 4.17 Sikap Menepati Janji Siklus I 



116 
 

 
 

Pada aspek menepati janji sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 

ketepatan peserta didik pada saat mengumpulkan tugas menulis poster. Peserta didik 

mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, baik tugas pada saat diskusi 

ataupun tugas individu, walaupun masih ada peserta didik yang terlambat 

mengumpulkan tugas maupun kurang aktif dalam kegiatan diskusi. 

   
Gambar 4.18 Sikap Kepedulian Peserta Didik Siklus I 

Sikap kepedulian peserta didik dalam pembelajaran menulis poster termasuk 

dalam kategori cukup karena sebanyak 46,95% peserta didik memiliki kepedulian 

yang baik. Sebagian besar peserta didik memperhatikan pembelajaran yang dilakukan 

dan hanya beberapa peserta didik saja yang terlihat meremehkan. Selain itu, sebagian 

besar peserta didik juga menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang telah 

ditentukan, meskipun ada beberapa peserta didik juga yang tidak mengumpulkan 

tepat waktu. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan baik dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik pula, sedangkan peserta didik yang meremehkan 

pembelajaran menulis poster menganggap bahwa keterampilan menulis itu bukan 

materi yang perlu dikuasai. 
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Gambar 4.19 Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik Siklus I 

Sikap tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan tugas pada 

pembelajaran menulis poster mencapai 62,16%. Pada gambar 4. ditunjukkan salah 

satu sikap tanggung jawab peserta didik, yakni dengan menulis poster sesuai dengan 

perintah guru. Sebagian besar peserta didik mampu bertanggung jawab atas tugasnya 

baik tugas kelompok maupun individu, sisanya belum mampu bertanggung jawab 

khususnya untuk mengerjakan tugas kelompok, ada beberapa peserta didik yang 

hanya menyerahkan tugas pada kelompok yang aktif saja. 

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

poster siklus I perilaku positif peserta didik belum mencapai maksimal. Masih ada 

perilaku  negatif peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Sikap negatif 

kemungkinan disebabkan oleh peserta didik yang belum dapat menyesuaikan diri 

terhadap pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan tindakan agar perilaku positif peserta didik pada saat pembelajaran 

berlangsung dapat mencapai target yang diharapkan. 
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4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping siklus I secara umum sudah disukai oleh peserta didik. Hal ini tampak 

pada keantusiasan dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Pada siklus I 

diperoleh data bahwa nilai tes keterampilan menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping mencapai rata-rata 62,19 termasuk dalam 

kategori cukup dan dinyatakan tidak tuntas pada prasiklus menjadi 70,78 pada siklus 

I dengan kategori baik. Dari pencapaian nilai rata-rata kelas prasiklus dan siklus I ini 

diperoleh peningkatan sebesar 13,81%. 

Berdasarkan hasil tes menulis poster pada siklus I mencapai nilai rata-rata 

70,78. Perolehan nilai ini belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM 

yaitu 75. Perolehan skor rata-rata tiap aspek menulis poster antara lain: Aspek isi 

poster mencapai skor rata-rata 22,22 dengan kategori baik. Aspek kalimat poster 

mencapai skor rata-rata 17,70 dengan kategori baik. Aspek kerapian bentuk tulisan 

mencapai skor rata-rata 13,73 dengan kategori baik. Aspek penyajian tampilan poster 

mencapai skor skor rata-rata 10,05 dengan kategori baik, dan aspek penggunaan ejaan 

dan tanda baca mencapai skor rata-rata 7,08 dengan kategori baik. Pembelajaran yang 

belum optimal ini, dikarenakan masih mengalami beberapa kekurangan. Kekurangan 

yang terjadi pada siklus I seperti kurangnya pemahaman peserta didik mengenai 

materi menulis poster. Kurangnya motivasi peserta didik dalam menulis poster, dan 

kurang kondusif suasana kelas untuk belajar karena perilaku negatif yang dilakukan 

peserta didik. Kekurangan yang terjadi pada siklus I dijabarkan sebagai berikut. 
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Kurangnya pemahaman peserta didik dalam materi menulis poster 

menyebabkan belum tercapainya nilai yang ditargetkan. Pemahaman peserta didik 

mengenai menulis poster dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis poster 

belum maksimal karena beberapa peserta didik ada yang tidak memperhatikan guru 

seperti bercanda dengan teman sebangku, melamun, bermalas-malasan, bahkan juga 

ada yang mengantuk. Solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut, pada siklus II guru 

mengulang materi mengenai menulis poster dan hal-hal apa saja yang perlu 

diperhatikan dalam menulis poster. Selain itu, guru juga memberikan lebih banyak 

contoh poster. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih siap dan serius dalam 

menerima penjelasan materi dari guru dan pemahaman materi mengenai poster lebih 

mudah dipahami oleh peserta didik. 

Kurangnya motivasi peserta didik dalam menulis poster membuat peserta 

didik kurang aktif dan bermalas-malasan untuk mengikuti pembelajaran menulis 

poster. Untuk mengurangi kekurangan pada siklus I tersebut, tindakan yang dilakukan 

guru pada siklus II adalah memberikan motivasi dan menyampaikan manfaat menulis 

poster. 

Hasil nontes siklus I meliputi hasil observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Dari hasil obesrvasi siklus I dapat diketahui bahwa sebagian 

peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini disebabkan karena 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping merupakan hal baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penerapan 

model investigasi kelompok dan penggunaan media kliping cukup membantu peserta 
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didik dalam menulis poster. Namun, sebagian peserta didik masih kesulitan untuk 

memadukan kalimat dan gambar yang dibuat. Untuk itu, pada siklus II nanti, guru 

akan memberikan lebih banyak contoh poster agar peserta didik lebih banyak 

mendapatkan referensi dalam menulis poster sehingga membantunya untuk menulis 

poster lebih baik. 

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik, sebagian peserta didik tertarik dan 

merasa senang dengan pembelajaran menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping. Model investigasi kelompok dan media kliping 

cukup membantu mereka dalam menulis poster. Namun, masih ada beberapa peserta 

didik yang merasa kesulitan menulis poster. Oleh karena itu, pada pembelajaran 

siklus II akan dilakukan pendampingan secara khusus bagi peserta didik yang 

kesulitan menulis poster. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga peserta didik pada 

siklus I, setiap peserta didik memberikan keterangan yang berbeda. Peserta didik 

yang memperoleh nilai tertinggi mengatakan bahwa pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping sangat membantunya 

dalam menulis poster. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran tersebut memberikan 

kemudahan dalam menemukan hakikat poster karena dapat bertukar pikiran dengan 

teman satu kelompoknya. Media kliping yang digunakan juga membantu dalam 

menentukan tema yang akan dibuat menjadi poster. 

Menurut peserta didik yang memperoleh nilai sedang, pembelajaran menulis 

poster yang diterapkan peneliti lebih mudah dipahami dan lebih menarik daripada 
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pembelajaran menulis poster yang pernah dilakukan. Menurutnya media kliping yang 

digunakan cukup membantu. 

Peserta didik yang mendapatkan nilai rendah mengatakan bahwa ia masih 

merasa kesulitan dalam pembelajaran menulis poster. Sebenarnya dia sudah merasa 

senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping. Walaupun peserta didik tersebut sudah sedikit 

terbantu dengan adanya media kliping, namun masih mengalami kesulitan dalam 

menulis poster. Kesulitan yang dialami yakni memadukan kalimat dengan gambar 

yang dijadikan poster. 

Hasil dokumentasi foto menunjukkan bahwa selama pembelajaran 

berlangsung, ada beberapa peserta didik yang berperilaku negatif. Ada peserta didik 

yang mengantuk di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan materi. Selain itu, 

ada juga peserta didik yang masih mengobrol dengan temannya, dan juga ada yang 

kurang memperhatikan penjelasan guru. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan pada 

siklus II adalah melakukan pembelajaran yang lebih kondusif. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil nontes pada siklus I, pembelajaran yang 

dilakukan belum mencapai hsil yang maksimal. Hasil refleksi ini digunakan sebagai 

acuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada pembelajaran siklus I. Oleh 

karena itu, untuk mengatasi kekurangan yang terjadi pada siklus I maka solusinya 

adalah dengan dilakukannya pembelajaran siklus II, sehingga target yang diharapkan 

dapat tercapai dengan baik. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh guru pada 

siklus II yaitu pertama, guru mengulang materi tentang membacakan menulis poster 
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dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis poster. Hal ini dilakukan agar 

peserta didik lebih paham dengan materi yang disampaikan. Kedua, guru akan 

memberikan lebih banyak contoh poster agar peserta didik lebih banyak mendapatkan 

referensi tentang poster. Ketiga, guru akan membimbing peserta didik khususnya 

mereka yang mengalami kesulitan dalam menulis poster. Keempat, guru akan 

memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menulis poster dengan baik. 

Beberapa perbaikan yang akan dilakukan pada siklus II pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok tersebut, diharapkan dapat memberikan 

pengaruh perilaku positif peserta didik yang mendukung pembelajaran yang lebih 

efektif, sehingga dapat memperbaiki hasil tes menulis poster sesuai yang ditargetkan. 

Begitu juga dengan hasil nontes peserta didik, diharapkan dapat meningkat dan 

mencapai hasil yang telah ditentukan. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Penelitian siklus II dilakukan sebagai perbaikan siklus I karena pada  siklus I 

pembelajaran keterampilan menulis poster belum mencapai target yang telah 

ditentukan. Kemampuan menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping pada peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman 

Kabupaten Batang masih pada kategori cukup dengan perolehan nilai rata-rata kelas 

70,78. Padahal, kriteria ketuntasan minimal mencapai nilai 75. Selain itu, masih 

banyak perilaku belajar peserta didik yang negatif dan kurang mendukung dalam 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 
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kliping. Perubahan perilaku dalam menulis poster juga masih tergolong dalam 

kategori cukup dan belum tampak perubahan yang berarti. Oleh karena itu, pada 

tindakan siklus II dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis poster dan 

mengubah perilaku peserta didik dalam belajar dari perilaku negatif ke arah perilaku 

positif. Hasil tes dan nontes siklus II diuraikan secara rinci pada bagian berikut. 

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Menulis Poster Melalui Model Investigasi 

Kelompok Berbantuan Media Kliping Siklus II 

 

Pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping dilakukan dalam 2 pertemuan yang masing-masing pertemuan terdiri 

atas tiga tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Proses pembelajaran 

keterampilan menulis menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping akan diamati pada empat aspek yaitu yaitu  (1) keintensifan proses 

pembelajaran, (2) kekondusifan proses pembelajaran, (3) keefektifan tindakan dalam 

proses pembelajaran, dan (4) kereflektifan dalam proses pembelajaran.  

Pembahasan proses pembelajaran menulis menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping akan dijelaskan secara lebih rinci 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.17 Proses Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Frekuensi Persentase Ketuntasan 

1. Keintensifan proses pembelajarn 30 78,94 V 

2. Kekondusifan  proses 

pembelajaran 

36 94,73 V 

3. Keefektifan tindakan dalam 

proses pembelajaran 

34 89,47 V 

4. Kereflektifan dalam proses 

pembelajaran 

30 78,94 V 

Keterangan: 

1. Sangat baik : 85% - 100% 

2. Baik  : 75% - 84% 

3. Cukup  : 65% - 74% 

4. Kurang  : 55% - 64% 

5. Sangat kurang : <55% 

 

Pada aspek keintensifan proses pembelajaran terdiri atas aspek intensitas 

peserta didik mengajukan pertanyaan dan intensitas peserta didik menanggapi 

pertanyaan. Pada aspek intensitas 30 peserta didik mengajukan pertanyaan dengan 

persentase sebesar 78,94%. Sebagian besar peserta didik sudah berani untuk bertanya 

kepada guru bila mengalami kesulitan. Ketika guru menyampaikan pertanyaan 

sebagian peserta didik berani menjawab pertanyaan guru secara personal. 

Aspek kekondusifan proses pembelajaran meliputi pengendalian suasana kelas 

pada saat peserta didik menerima penjelasan dan pada saat peserta didik berdiskusi. 

Suasana kelas dapat dikendalikan ketika peserta didik dijelaskan mengenai kegiatan 

pembelajaran sebanyak 36 peserta didik atau dengan persentase sebesar 94,73% 

peserta didik dapat dikendalikan. Suasana kelas tenang ketika guru menjelaskan 

materi pembelajaran, peserta didik tidak gaduh, peserta didik tidak mengganggu 
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teman, dan peserta didik terlihat berkonsentrasi penuh terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. Peserta didik menjalankan kegiatan diskusi sesuai perintah guru 

sehingga suasana yang tercipta sangat kondusif.  

Aspek keefektifan tindakan dalam proses pembelajaran meliputi keefektifan 

investigasi kelompok sebagai model untuk menulis poster, keefektifan media kliping 

sebagai sarana pendukung untuk menulis poster, dan kesediaan peserta didik menulis 

poster sesuai perintah guru. Keefektifan investigasi kelompok sebagai model 

pembelajaran untuk menulis poster dicapai sebesar 34 peserta didik atau dengan 

persentase sebesar 89,47%. Sebagian besar peserta didik dapat mengikuti tahapan 

pada model pembelajaran investigasi kelompok dengan cukup baik. Adapun 

keefektifan media kliping sebagai sarana pendukung untuk menulis poster cukup 

efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta didik membaca dengan 

cermat teks pada media yang telah disediakan. Selanjutnya pada aspek kesediaan 

peserta didik menulis poster sesuai perintah yang diminta guru sebagian besar peserta 

didik mampu menulis poster sesuai dengan perintah guru, yaitu perintah untuk 

menemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis poster, membaca media 

kliping, dan ketentuan lain yang harus dilakukan pada saat menulis poster, yaitu 

menentukan tema, kelengkapan unsur poster, pilihan kata yang baik, penggunaan 

ejaan dan tanda baca yang tepat, dan kerapihan tulisan.  

Aspek kereflektifan dalam proses pembelajaran terdiri atas aspek kegiatan 

peserta didik dan guru saling melengkapi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

serta aspek kegiatan peserta didik mencatat hasil simpulan materi pelajaran. Pada 
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aspek kegiatan 30 peserta didik dan guru saling melengkapi dan menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan peserta didik dalam 

menyimpulkan pembelajaran, yaitu peserta didik tidak merasa takut dan malu ketika 

menyampaikan simpulannya. Pada aspek peserta didik mencatat hasil simpulan 

materi pelajaran hampir seluruh peserta didik mencatat hasil dari kegiatan refleksi 

terhadap materi pembelajaran yang telah berlangsung. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping pada 

siklus II berjalan sangat baik. Dari empat aspek yang menjadi tolok ukur proses 

pembelajaran, yaitu keintensifan, kekondusifan, keefektifan tindakan, dan 

kereflektifan proses pembelajaran menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta didik 

antusias mengikuti pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping. 

Untuk memperjelas hasil observasi terhadap proses pembelajaran dapat dilihat 

dari dokumentasi foto. Pada siklus II ini dokumentasi foto berwujud foto kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping siklus II berlangsung. 

Foto yang diambil terdiri atas (1) aktivitas pada saat guru menyajikan materi 

kepada peserta didik; (2) aktivitas peserta didik dalam melakukan tanya jawab dengan 

guru; (3) aktivitas peserta didik saat memperhatikan/membaca media pembelajaran; 
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(4) aktivitas peserta didik pada saat menulis poster; (5) aktivitas guru membantu 

peserta didik yang mengalami kesulitan; (6) aktivitas peserta didik menempel hasil 

tulisan; dan (7) kegiatan akhir pembelajaran. Berikut ini adalah gambar dan 

penjelasan pada saat pembelajaran menulis poster dengan model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping siklus II. 

   
Gambar 4.20 Aktivitas Peserta Didik Menerima Penjelasan 

Gambar 4.20 adalah aktivitas saat guru menyajikan materi kepada peserta 

didik tentang menulis poster. Materi pelajaran pada siklus II tidak jauh berbeda 

dengan siklus I, namun peneliti lebih menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menulis poster. Materi-materi yang ditekankan ini bertujuan untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dialami peserta didik pada siklus I 

sehingga dapat meningkatkan hasil tes pada siklus II. Gambar selanjutnya adalah 

aktivitas peserta didik dalam melakukan tanya jawab dengan guru. 
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Gambar 4.20 Aktivitas Peserta Didik Melakukan Tanya Jawab dengan Guru 

Gambar 4.20 menunjukkan situasi ketika peserta didik bertanya kepada guru. 

Pada siklus II peserta didik lebih berani mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dan 

meminta penjelasan kembali kepada guru. Jumlah peserta didik yang aktif bertanya 

pada siklus II ini lebih banyak daripada siklus I. Gambar selanjutnya adalah aktivitas 

peserta didik saat membaca media kliping. 

   
Gambar 4.22 Aktivitas Peserta Didik ketika Membaca Media Kliping 

Gambar 4.22 menunjukkan aktivitas peserta didik ketika membaca media 

kliping  yang disediakan. Peserta didik dengan sungguh-sungguh membaca media 

kliping yang diharapkan dapat membantu peserta didik dalam menentukan topik yang 
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akan dibuat poster. Melalui kegiatan membaca kliping peserta didik juga sudah 

mampu menemukan tema yang akan dijadikan poster. Selanjutnya akan disajikan 

gambar mengenai aktivitas peserta didik pada saat menulis poster. 

   
Gambar 4.23 Aktivitas Peserta Didik Menulis Poster 

Gambar 4.23 menunjukkan kegiatan ketika peserta didik menulis poster. Pada 

tahap ini peserta didik menulis poster setelah menemukan tema pada media kliping 

yang telah dibaca. Dapat dilihat pada gambar, peserta didik menulis poster dengan 

sungguh-sungguh. Pada siklus II ini peserta didik lebih mudah menulis poster karena 

materi yang disampaikan guru lebih mendalam. Hasil pekerjaan inilah yang dinilai 

oleh peneliti dan dimasukkan dalam nilai siklus II. Gambar selanjutnya adalah 

aktivitas guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. 
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Gambar 4.24 Aktivitas Guru Membantu Peserta Didik 

yang Mengalami Kesulitan 

 

Gambar 4.24 menunjukkan situasi ketika guru membantu peserta didik yang 

mengalamai kesulitan dengan menjelaskan kembali apa yang menjadi penyebab 

kesulitan peserta didik. Gambar selanjutnya adalah aktivitas peserta didik menempel 

hasil tulisan. 

   
Gambar 4.25 Aktivitas Peserta Didik Menempel Hasil Tulisan 

Gambar 4.25 menunjukkan situasi ketika peserta didik menempel hasil 

pekerjaannya. Pada siklus II ini terlihat lebih banyak peserta didik yang antusias 

dalam menempel hasil tulisan. Gambar selanjutnya adalah kegiatan akhir 

pembelajaran. 
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Gambar 4.26 Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Gambar 4.26 merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Pada kegiatan ini guru 

dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Terlihat pada gambar 4. lebih banyak peserta didik yang memperhatikan 

guru dibanding peserta didik yang tidak memperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

sikap yang ditunjukkan peserta didik pada siklus II mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I. 

 

4.1.3.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Poster melalui Model Investigasi 

Kelompok berbantuan Media Kliping Siklus II 

 

Hasil siklus II merupakan hasil tes menulis poster melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media kliping yang kedua setelah dilakukan perbaikan-

perbaikan dengan mengacu pembelajaran pada siklus I. Kriteria penilaian pada siklus 

II terdiri atas lima aspek, yaitu 1) isi poster, 2) kalimat poster, 3) kerapian bentuk 

tulisan, 4) penyajian tampilan poster, dan 5) penggunaan ejaan dan tanda baca. 
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 Hasil tes keterampilan menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Tes Keterampilan Menulis Poster Siklus II 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 

Frekuensi Rata-Rata 

Nilai 
Ketuntasan 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 85-100 2 5,40 

 

 
= 78,92 

(Baik) 

 

 
= 89,19% 

2. Baik 75-84 31 83,78 

3. Cukup 61-74 4 10,82 

4. Kurang 51-60 0 0 

5. Sangat 

Kurang 

0-50 0 0 

Jumlah 37 100 

 

Data dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil tes keterampilan 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping secara 

klasikal mencapai nilai 78,92. Hal ini berarti bahwa kemampuan menulis poster 

peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang pada siklus II 

dalam kategori baik. Dari 37 peserta didik, untuk kategori sangat baik dengan rentang 

nilai 85-100 dicapai oleh 2 peserta didik atau sebesar 5,40%dan kategori baik dengan 

rentang nilai 75-84 dicapai oleh 31 peserta didik atau sebesar 83,78%.Untuk kategori 

cukup dicapai oleh 4peserta didik atau sebesar 10,82%, kategori kurang dan sangat 

kurang tidak ada peserta didik yang mencapainya. 

Berikut ini disajikan diagram yang berisi daftar nilai peserta didik pada 

pembelajaran menulis poster siklus II. 
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Diagram 4.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Poster Siklus II 

Nilai tes siklus II ini merupakan penjumlahan nilai dari lima aspek penilain 

keterampilan menulis poster yang meliputi 1) isi poster, 2) kalimat poster, 3) kerapian 

bentuk tulisan, 4) penyajian tampilan poster, dan 5) penggunaan ejaan dan tanda baca. 

Secara rinci hasil tes prasiklus untuk tiap aspek penilaian tes keterampilan menulis 

poster adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.19 Rata-Rata Skor Peserta Didik pada Setiap Aspek Pembelajaran 

Menulis Poster Siklus II 

No. Aspek 
Skor 

Maksimal 

Jumlah 

Skor 

Skor Rata-

Rata 
Kategori 

1. Isi Poster 30 978 26,43 Sangat Baik 

2. Kalimat Poster 25 700 18,92 Baik 

3. 
Kerapian Bentuk 

Tulisan 
20 560 15,14 Baik 

4. 
Penyajian Tampilan 

Poster 
15 405 10,95 Baik 

5. 
Penggunaan Ejaan 

dan Tanda Baca 
10 274 7,41 Baik 

Jumlah 2920 78,92 Baik 



134 
 

 
 

4.1.3.2.1 Hasil Tes Menulis Poster Siklus II Aspek Isi Poster 

Penilaian aspek isi poster difokuskan pada keseluruhan isi poster yaitu 

kesesuaian isi poster dengan topik yang dipilih melalui media kliping, gambar yang 

mendukung kalimat poster, isi poster yang bermakna, dan memiliki maksud dan 

tujuan yang jelas. Bobot untuk aspek ini adalah 6 dengan skor maksimal 30. Hasil tes 

keterampilan menulis poster siklus II aspek isi poster dapat dilihat pada tabel 4.20 

berikut. 

Tabel 4.20 Hasil Menulis Poster Siklus II Aspek Isi Poster 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 30 15 40,54 450 

 
= 26,43 

(Sangat Baik) 

2. Baik 24 22 59,46 528 

3. Cukup 18 0 0 0 

4. Kurang 12 0 0 0 

5. Sangat Kurang 6 0 0 0 

Jumlah 37 100 978 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa perolehan skor rata-rata klasikal peserta 

didik pada aspek isi poster sebesar 26,43 dan dikategorikan sangat baik. Dari 

37peserta didik yang mengikuti tes menulis poster, peserta didik yang memperoleh 

skor30 dan dikategorikan sangat baik dicapai oleh 15peserta didik atau sebesar 

40,54%. Kemudian peserta didik yang mencapai skor 24 dan dikategorikan baik 

dicapai oleh sebanyak 22peserta didik atau sebesar 59,46%. Tidak ada peserta didik 

yang mendapatkan skor dalam kategori cukup, kurang, maupun sangat kurang. 
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4.1.3.2.2 Hasil Tes Menulis Poster Siklus II Aspek Kalimat Poster 

Penilaian tes keterampilan tes menulis poster pada aspek kalimat poster 

difokuskan pada kepersuasifan, penggunaan diksi yang tepat, variasi kalimat, dan 

keringkasan kalimat yang digunakan. Bobot pada aspek ini adalah 5, dengan skor 

maksimal 25. Hasil tes keterampilan menulis poster siklus II pada aspek kalimat 

poster dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut. 

Tabel 4.21 Hasil Menulis Poster Siklus II Aspek Kalimat Poster  

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 25 1 2,70 25 

 
= 19,05 
(Baik) 

2. Baik 20 28 76,67 560 

3. Cukup 15 8 20,63 120 

4. Kurang 10 0 0 0 

5. Sangat Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 37 100 705 

 

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata klasikal yang 

diperoleh peserta didik pada aspek kalimat poster yaitu 19,05 atau dalam kategori 

baik. Pada aspek kalimat poster ini, peserta didik yang memperoleh skor 25 atau 

dikategorikan sangat baik ada 1 peserta didik atau sebesar 2,70%. Sebanyak 28peserta 

didik atau sebesar 76,67% memperoleh skor 20 dan dikategorikan baik. Sisanya, 

sebanyak 8 peserta didik  atau sebesar 20,63% memperoleh skor 15 dan dikategorikan 

cukup. Sedangkan, pada kategori kurang dan kategori sangat kurang tidak ada. 
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4.1.3.2.3 Keterampilan Menulis Poster Aspek Kerapian Bentuk Tulisan 

Penilaian tes keterampilan menulis poster pada aspek kerapian bentuk tulisan 

difokuskan pada bentuk tulisan, ukuran huruf, keterbacaan, dan kerapian. Bobot 

untuk aspek ini adalah 4, dengan skor maksimal 20. Hasil tes keterampilan menulis 

poster siklus II aspek kerapian bentuk tulisan dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut. 

Tabel 4.22 Hasil Menulis Poster Siklus II Aspek Kerapian Bentuk Tulisan 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 20 1 2,70 20 

 
= 15,14 
(Baik) 

2. Baik 16 27 72,97 432 

3. Cukup 12 9 24,33 108 

4. Kurang 8 0 0 0 

5. Sangat Kurang 4 0 0 0 

Jumlah 37 100 560 

 

Berdasarkan data tabel 4.22 dapat dijelaskan bahwa perolehan skor rata-rata 

aspek kerapian bentuk tulisan mencapai 15,14 dengan kategori baik. Dari 37 peserta 

didik, sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 2,70% memperoleh skor 20 dengan 

kategori sangat baik. Sebanyak 27 peserta didik atau sebesar 72,97% dari jumlah 

keseluruhan peserta didik memperoleh skor 16 dengan kategori baik. Kategori cukup 

sebanyak 9 peserta didik atau sebesar 24,33% memperoleh skor 12. Untuk aspek 

kerapian bentuk tulisan ini, tidak ada peserta didik yang memperoleh skor dengan 

kategori kurang dan sangat kurang. 
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4.1.3.2.4 Hasil Tes Menulis Poster Siklus II Aspek Penyajian Tampilan Poster 

Penilaian tes keterampilan menulis poster pada aspek penyajian tampilan 

poster difokuskan pada keselarasan komposisi gambar dengan tulisan, pemilihan 

warna menarik perhatian, sederhana, dan tampilan yang bersih dan rapi. Bobot untuk 

aspek ini adalah 3, dengan skor maksimal 15. Hasil keterampilan menulis poster 

siklus II aspek penyajian tampilan poster dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut. 

Tabel 4.23 Hasil Menulis Poster Siklus II Aspek Penyajian Tampilan Poster 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 15 1 2,70 15 

 
= 10,95 
(Baik) 

2. Baik 12 22 59,46 264 

3. Cukup 9 14 37,84 126 

4. Kurang 6 0 0 0 

5. Sangat Kurang 3 0 0 0 

Jumlah 37 100 405 

 

Data pada tabel 4.22 menunjukkan hasil tes keterampilan menuli poster 

peserta didik siklus II pada aspek penyajian tampilan poster 1 peserta didik yang 

memperoleh skor 15, 22 peserta didik memperoleh skor 12, 14 peserta didik yang 

memperoleh skor 9, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 6 dan 3. Hasil 

skor rata-rata kelas yang diperoleh adalah 10,95 termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.3.2.5 Hasil Tes Menulis Poster Siklus II Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda 

Baca 

 

Penilaian keterampilan menulis poster pada aspek penggunaan ejaan dan 

tanda baca difokuskan pada penggunaan ejaaan dan tanda baca sesuai dengan EYD 
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dan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca dapat memperjelas maksud poster. 

Bobot untuk aspek ini adalah 2, dengan skor maksimal 10. Hasil tes keterampilan 

menulis poster siklus II aspek penggunaan ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada 

tabel 4.24 berikut. 

Tabel 4.24 Hasil Menulis Poster Siklus II Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda 

Baca 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-Rata 

Ʃ % 

1. Sangat Baik 10 0 0 0 

 
= 7,41 
(Baik) 

2. Baik 8 26 70,27 208 

3. Cukup 6 11 29,73 66 

4. Kurang 4 0 0 0 

5. Sangat Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 37 100 274 

 

Data tabel 4.23 menunjukkan hasil tes keterampilan menulis poster tidak ada 

peserta didik yang memperoleh skor 10, 26 peserta didik memperoleh skor 8, 11 

peserta didik memperoleh skor 6, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 

4 dan 2. Hasil skor rata-rata kelas yang diperoleh adalah 7,41 termasuk dalam 

kategori baik. 

 

4.1.3.3 Perubahan Perilaku Siklus II 

Hasil perubahan perilaku peserta didik dapat dilihat dari data observasi. 

Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. Pengambilan data observasi bertujuan untuk mengetahui perubahan 
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perilaku peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

Melalui observasi ini dapat dideskripsikan beberapa perilaku peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping. Objek sasaran yang diamati dalam kegiatan observasi 

terhadap peserta didik terdiri atas beberapa aspek perilaku, meliputi 1) keterbukaan, 

2) ketekunan belajar, 3) kerajinan, 4) tenggang rasa, 5) kedisiplinan, 6) kerja sama, 7) 

ramah dengan teman, 8) hormat pada guru, 9) kejujuran, 10) menepati janji, 11) 

kepedulian, dan 12) tanggung jawab. 

Pada siklus II ini, terdapat beberapa perilaku peserta didik yang terdeskripsi 

melalui kegiatan observasi. Selama proses pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping berlangsung, sudah banyak 

peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil 

observasi, diperoleh perilaku peserta didik yang positif dan negatif saat pembelajaran 

berlangsung. Hasil observasi pembelajaran menulis poster siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.25 Hasil Observasi Menulis Poster Siklus II 

No. Aspek Observasi 
Frekuensi 

Kategori 
Ʃ % 

1. Keterbukaan 27 72,97 B 

2. Ketekunan Belajar 31 83,78 SB 

3. Kerajinan 33 89,18 SB 

4. Tenggang Rasa 27 72,97 B 

5. Kedisiplinan 28 75,68 B 

6. Kerja sama 28 75,68 B 

7. Ramah dengan teman 29 78,38 B 

8. Hormat pada guru 34 91,89 SB 

9. Kejujuran 27 72,97 B 

10. Menepati janji 35 94,59 SB 

11. Kepedulian 29 78,38 B 

12. Tanggung jawab 28 75,68 B 

 

Keterangan: 

1. SB = Sangat Baik  : 81% - 100% 

2. B = Baik   : 61% - 80% 

3. C = Cukup  : 41% - 60% 

4. K = Kurang  : 21% - 40% 

5. SK = Sangat Kurang : 0% - 20% 

 

j    

Gambar 4.27 Sikap Keterbukaan Peserta Didik Siklus II 
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Berdasarkan pelaksanaan observasi, dapat dijelaskan bahwapada aspek 

keterbukaan peserta didik ditunjukkan dengan bertanya kepada guru mengenai 

pembelajaran yang belum jelas. Dari 37 peserta didik 27 peserta didik atau 72,97% 

mempunyai sifat keterbukaan. Peserta didik yang aktif mempunyai keberanian 

bertanya kepada guru pada saat memiliki kesulitan. Peserta didik tersebut juga 

menikmati pembelajaran yang dilaksanakan dan mempunyai keinginan agar dapat 

belajar menulis poster dengan baik. Sikap keterbukaan mengalami peningkatan pada 

siklus II, peserta didik yang sebelumnya masih takut ataupun malu sudah berani 

untuk bertanya mengenai hal yang mereka tidak ketahui.  

   
Gambar 4.28 Sikap Ketekunan Belajar Peserta Didik Siklus II 

 

Pada aspek ketekunan belajar 31 peserta didik atau 83,78% dari 37 peserta 

didik yang memiliki antusias terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

Peserta didik yang berantusias pada saat pembelajaran berlangsung memperhatikan 

setiap penjelasan guru kemudian mencatat hal-hal yang penting dari setiap penjelasan 

guru. Selain itu, peserta didik juga bertanya apabila penjelasan guru kurang jelas. 

Pada saat pembelajaran berlangsung tidak ada peserta didik yang melakukan kegiatan 
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yang tidak perlu saat pembelajaran, seperti bicara sendiri atau mengobrol dengan 

temannya, mondar-mandir di dalam kelas, dan tiduran. 

   
Gambar 4.29 Sikap Kerajinan Peserta Didik Siklus II 

 

Pada aspek kerajinan, 33 peserta didik atau 89,18% dari 37 peserta didik yang 

terlihat rajin dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari sikap peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan 

mengenai menulis poster. Terlihat peserta didik sangat bersemangat menerima 

informasi yang disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Peserta 

didik juga lebih aktif menanggapi kelompok yang presentasi. 

   
Gambar 4.30 Sikap Tenggang Rasa Peserta Didik pada Siklus II 
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Pada gambar 4.30 ditunjukkan perilaku peserta didik yang berkaitan dengan 

tenggang rasa.  Persentase pada aspek ini adalah 72,97% dengan jumlah peserta didik 

yang memiliki rasa tenggang rasa sebanyak 28 peserta didik. Hal ini dapat dilihat 

pada perilaku peserta didik yang saling berbagi dalam dan tidak egois. Selain itu, 

tidak ada lagi peserta didik yang saling mengejek ketika temannya melakukan 

kesalahan, bahkan mereka mendengarkan ketika ada teman yang bertanya karena 

mengalami kesulitan, peserta didik juga tidak lagi berkata kasar pada teman, dan 

mereka saling membantu ketika ada teman yang memerlukan pertolongan terutama 

ketika diberikan tugas kelompok. 

   
Gambar 4.31 Sikap Kedisiplinan Peserta Didik pada Siklus II 

Pada aspek kedisiplinan, 28 peserta didik atau 75,68% dari 37 peserta didik 

yang mempunyai sikap disiplin. Perilaku disiplin ini terlihat dari peserta didik yang 

masuk kelas tepat waktu dan usaha mengumpulkan tugas menulis poster tepat waktu. 

Namun, masih ada beberapa dari peserta didik yang terlambat masuk kelas. 
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Gambar 4.32 Sikap Kerja Sama Peserta Didik Siklus II 

Pada aspek kerja sama 28 peserta didik atau 75,68%  dari 37 peserta didik 

yang terlihat bekerja sama dengan baik pada saat diskusi kelompok. Mereka terlihat 

lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Peserta didik juga terlihat lebih bersemangat 

dalam memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi, sehingga kegiatan 

diskusi lebih hidup. 

   
Gambar 4.33 Sikap Ramah dengan Teman pada Siklus II 

Pada aspek ramah dengan teman ditunjukkan dengan sikap menghargai teman 

satu kelompoknya dan tidak berkata kasar. Perilaku tersebut sudah dapat dilihat dari 

sikap peserta didik pada saat kegiatan diskusi. 
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Gambar 4.34 Sikap Hormat dengan Guru pada Siklus II 

Perubahan perilaku peserta didik yang berkaitan dengan hormat pada guru 

termasuk dalam kategori sangat baik, perilaku-perilaku tersebut dapat dilihat dari 

awal pembelajaran sampai dengan pembelajaran selesai. Hal ini ditunjukkan dengan 

sikap peserta didik yang selalu memperhatikan ketika guru berbicara atau 

memberikan penjelasan. Hampir seluruh peserta didik tidak ada peserta didik yang 

berbicara sendiri. Pada saat guru bertanya sebisa mungkin peserta didik menjawab 

pertanyaan guru dengn sikap yang baik dan sopan. Persentase pada aspek hormat 

pada guru menunjukkan angka 91,98%. 

   
Gambar 4.35 Sikap Kejujuran Peserta Didik pada Siklus II 
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Pada aspek kejujuran ditunjukkan dengan mengerjakan tugas menulis poster 

dengan baik. Peserta didik yang mengerjakan tugas menulis poster benar-benar 

dengan ide dan kreativitas sendiri tanpa menyontek tulisan temannya. 

   
Gambar 4.36 Sikap Menepati Janji Peserta Didik pada Siklus II 

Pada aspek menepati janji dan tanggung jawab sudah baik, hal ini dapat 

dilihat dari ketepatan peserta didik pada saat mengumpulkan tugas menulis poster. 

Peserta didik mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, baik tugas pada 

saat diskusi ataupun tugas individu. 

   
Gambar 4.37 Sikap Kepedulian Peserta Didik pada Siklus II 
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Peningkatan sikap kepedulian peserta didik dalam pembelajaran menulis 

poster termasuk dalam kategori sangat baik karena sebanyak 78,38% peserta didik 

memiliki kepedulian yang baik. Hampir seluruh peserta didik memperhatikan 

pembelajaran yang dilakukan. Selain itu sebagian besar peserta didik juga 

menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan, Hampir 

seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik pula. 

   
Gambar 4.38 Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik pada Siklus II 

Peningkatan sikap tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan tugas 

pada pembelajaran menulis poster mengalami peningkatan sebesar 11,43% dari hasil 

siklus I. Sebagian besar peserta didik mampu bertanggung jawab atas tugasnya baik 

tugas kelompok maupun individu. Hal ini tampak pada sikap tanggung jawab peserta 

didik ketika diminta untuk membacakan hasil pekerjaan.Persentase pada aspek ini 

masuk dalam kategori sangat baik, yaitu 75,68%. 

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

poster siklus II perilaku positif peserta didik mengalami peningkatan. Peserta didik 
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sudah menunjukkan sikap yang lebih baik pada pembelajaran siklus II dibandingkan 

pada pembelajaran menulis siklus II. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian diri yang 

dilakukan oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

Peserta didik sudah memahami pola pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga 

membuat perilaku peserta didik dapat lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelopok berbantuan 

media kliping yang diberikan guru pada siklus II sudah dapat diikuti peserta didik 

dengan baik. Berdasarkan hasil pembelajaran siklus II, perilaku peserta didik sudah 

mengalami perubahan ke arah positif yang telah diharapkan. Peserta didik sudah 

dapat menerapkan pola pembelajaran yang diterapkan guru dengan baik. Selain itu, 

respon peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster juga meningkat menjadi 

lebih baik. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa terjadi perubahan perilaku 

belajar peserta didik dalam pembelajaran menulis poster dengan baik. 

Berdasarkan hasil data tes yang diperoleh pada siklus II, skor rata-rata menulis 

poster peserta didik secara klasikal meningkat dari 70,78 pada siklus I dengan 

kategori cukup menjadi 79,03 pada siklus II dengan kategori baik. Dari pencapaian 

nilai rata-rata kelas siklus I dan siklus II ini diperoleh peningkatan sebesar 11,66%. 

Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada siklus I tidak muncul pada siklus II. 

Pada siklus II, peserta didik sudah dapat memahami materi menulis poster dengan 

baik sehingga mereka mampu melakukan proses menulis poster dengan baik pula. 
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Sebagian besar peserta didik mengalami peningkatan kemampuan menulis poster 

secara signifikan. 

Berikutnya, berdasarkan hasil nontes yang terdiri atas observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi juga telah mencapai kriteria yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar peserta didik sudah menunjukkan 

perilaku positif yang mendukung pembelajaran. Peserta didik yang semula tidak 

begitu antusias dan serius mengikuti pembelajaran menulis poster menjadi lebih 

serius dan bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran menulis poster. Mereka 

lebih termotivasi mengikuti pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil tes menulis 

poster yang menjadi lebih baik. Pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dari 

pembelajaran siklus I.  

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik dan wawancara siklus II, terlihat adanya 

peningkatan. Pada pembelajaran menulis poster siklus I, peserta didik merasa senang 

dengan pembelajaran, pada siklus II mereka lebih merasa senang, antusias dan 

tertarik. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan peserta didik dalam menulis poster 

Selain itu, dari tanggapan peserta didik yang diwakili oleh peserta didik yang 

mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa peserta didik merasa tertarik dan senang dengan 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. Peserta didik juga merasa terbantu dengan model investigasi kelompok dan 

juga adanya media kliping, karena dapat mempermudah dalam menemukan ide dan 

tema yang akan dibuat menjadi poster. 
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Dokumentasi foto memberikan gambaran bahwa peserta didik secara 

keseluruhan sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembelajaran menulis 

poster yang dilakukan sudah berjalan dengan kondusif. Berdasarkan hasil 

dokumentasi juga dapat diketahui bahwa pada siklus II peserta didik lebih serius dan 

antusias mengikuti pembelajaran. Pada siklus I, peserta didik masih kurang percaya 

diri dalam bertanya dan memberikan pendapat. Mekipun begitu, keadaan peserta 

didik secara keseluruhan pada saat pembelajaran menulis poster pada siklus II sudah 

berbeda dari sebelumnya. Peserta didik sudah berani bertanya pada guru apabila 

mengalami kesulitan. Kemudian sebagian besar peserta didik sudah berani 

mengutarakan pendapatnya. Perubahan perilaku yang dilakukan peserta didik ini 

menjadikan kegiatan pembelajaran menulis poster berjalan dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa peserta didik tertarik dengan pembelajaran menulis 

poster. Penerapan model investigasi kelompok dan penggunaan media kliping 

memudahkan peserta didik untuk menemukan ide dan tema dalam menulis poster. 

Pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping ini, bagi peserta didik dirasa menyenangkan dan tidak menegangkan sehingga 

menjadikan peserta didik lebih mudah menerima pembelajaran karena peserta didik 

tidak merasa tertekan dengan pelajaran yang disampaikan. Dari hasil tes dan nontes 

yang telah dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping pada siklus II tersebut 
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dapat dikatakan sudah berhasil sehingga tidak perlu lagi dilakukan pelaksanaan siklus 

berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian tindakan kelas ini didasarkan pada hasil siklus I 

dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian meliputi proses pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping, peningkatan 

keterampilan menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping, dan perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping. 

Pembahasan proses pembelajaran meliputi segala aktivitas yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Pembahasan peningkatan 

keterampilan menulis poster dapat dilihat dari hasil tes pada siklus I dan siklus II. 

Pemerolehan hasil tes mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai peserta didik 

ketika menulis poster. Aspek-aspek yang dinilai dalam keterampilan menulis poster 

meliputi lima aspek penilaian, yaitu 1) isi poster, 2) kalimat poster, 3) kerapian 

bentuk tulisan, 4) penyajian tampilan poster, dan 5) penggunaan ejaan dan tanda baca, 

sedangkan untuk perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping siklus I 

dan siklus II dapat dilihat dari hasil nontes berupa observasi, jurnal guru, jurnal 

peserta didik, wawancara, dan dokumentasi foto. Berikut adalah pembahasan hasil 

penelitian siklus I dan siklus II. 
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4.2.1 Peningkatan Proses Pembelajaran Menulis Poster Melalui Model 

Investigasi Kelompok Berbantuan Media Kliping 

 

Pengamatan proses pembelajaran menulis poster pada siklus I dan siklus II 

didasarkan pada 4 aspek pengamatan, yaitu 1) keintensifan proses pembelajaran, 2) 

kekondusifan proses pembelajaran, 3) keefektifan tindakan dalam proses 

pembalajaran, 4) kereflektifan dalam proses pembelajaran. 

Pada aspek pertama, yaitu aspek keintensifan proses pembelajaran terdiri atas 

dua aspek, yakni aspek intensitas peserta didik bertanya mengenai penjelasan yang 

disampaikan dan aspek intensitas peserta didik sering menanggapi. Pada aspek kedua 

juga terdiri atas dua aspek pengamatan lagi, yaitu kekondusifan kelas pada saat guru 

memberikan penjelasan dan kekondusifan kelas saat peserta didik melakukan diskusi. 

Pada aspek ketiga, yaitu aspek keefektifan tindakan dalam proses pembelajaran 

dijabarkan menjadi tiga aspek lagi, antara lain aspek keefektifan penggunaan model 

pembelajaran investigasi kelompok, keefektifan penggunaan media kliping, dan 

kesediaan peserta didik menulis poster sesuai perintah guru. Adapun aspek keempat, 

yaitu aspek kereflektifan dalam proses pembelajaran terdiri atas dua aspek, yaitu 

aspek kegiatan peserta didik dan guru saling melengkapi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran serta aspek kegiatan peserta didik mencatat hasil simpulan materi 

pelajaran. Hasil pengamatan proses pembelajaran menulis poster pada siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut ini. 
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Tabel 4.25 Peningkatan Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran Siklus I ke 

Siklus II 

No. Aspek Pengamatan Siklus I Siklus II 
Peningkata

n 

1. Keintensifan proses pembelajaran 63,15% 78,94% 15,79% 

2. Kekondusifan proses 

pembelajaran 

78,94% 94,73% 15,79% 

3. Keefektifan tindakan dalam 

proses pembelajaran 

76,31% 89,47% 13,16% 

4. Kereflektifan dalam proses 

pembelajaran 

60,52% 78,94% 18,42% 

Rata-Rata 69,73% 85,52% 15,79% 

 

Berdasarkan hasil pengamatan proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II 

pada tabel 4.26 dapat dijelaskan bahwa hasil pengamatan proses pembelajaran pada 

siklus II sebagian besar peserta didik sudah mengalami peningkatan. Pada aspek 

keintensifan proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II sebesar 15,79%. Aspek 

kekondusifan proses pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 15,79%. Aspek kefektifan tindakan dalam proses pembelajaran mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 13,16% dan aspek kereflektifan dalam 

proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 18,42%. 

Berdasarkan data hasil pengamatan pada siklus I dapat disimpulkan bahwa 

proses pembelajaran menulis poster masih kurang memuaskan. Hal ini dibuktikan 

dengan intensitas tanya jawab antara guru dan peserta didik yang masih rendah, 

suasana kelas yang kurang kondusif, penggunaan model pembelajaran investigasi 

kelompok dan media kliping yang belum maksimal, dan tindakan refleksi yang masih 

dominan dilakukan oleh guru. 
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Kondisi pada siklus I tersebut merupakan permasalahan yang harus 

dipecahkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya perbaikan 

pada siklus II. Rencana pembelajaran pada siklus II harus lebih matang daripada 

siklus I. Perbaikan yang dilakukan pada siklus II, yaitu (1) mengubah suasana kelas 

menjadi lebih menyenangkan; (2) memaksimalkan penggunaan model investigasi 

kelompok pada saat kegiatan berdiskusi; dan 3) melakukan pendekatan dengan 

peserta didik. 

Hasil dari penerapan perbaikan pada siklus II ini ternyata berdampak positif 

dan cukup memuaskan. Berdasarkan observasi pada siklus II tergambar suasana kelas 

yang lebih santai namun tetap terkendali dan kondusif. Peserta didik lebih sering 

bertanya kepada guru jika menemui kesulitan dan sering menjawab pertanyaan yang 

diberikan. Penggunaan model investigasi kelompok dan media kliping juga lebih 

maksimal, dan pada saat kegiatan refleksi peserta didik mampu melengkapi simpulan 

yang diberikan oleh guru mengenai pembelajaran menulis poster. 

Kegiatan pada saat proses pembelajaran berlangsung dapat juga dilihat pada 

dokumentasi foto. Pengambilan dokumentasi ini dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Foto yang diambil terdiri atas 

(1) aktivitas pada saat guru menyajikan materi kepada peserta didik; (2) aktivitas 

peserta didik dalam melakukan tanya jawab dengan guru; (3) aktivitas peserta didik 

saat memperhatikan/membaca media pembelajaran; (4) aktivitas peserta didik pada 

saat menulis poster; (5) aktivitas guru membantu peserta didik yang mengalami 

kesulitan; (6) aktivitas peserta didik menempelkan hasil tulisan; dan (7) kegiatan 
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akhir pembelajaran. Berikut ini adalah perbandingan dokumentasi foto pada siklus I 

dan siklus II. 

   
 

   
Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.39 Perbandingan Aktivitas Peserta Didik  

ketika Menerima Penjelasan 

 

Pada gambar 4.39 terlihat perbandingan kondisi peserta didik ketika 

menerima penjelasan pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I tampak masih banyak 

peserta didik ynag tidak memperhatikan penjelasan yang diberikan peneliti, mereka 

asik menulis sendiri dan masih banyak peserta didik yang tidak fokus. Pada siklus II 

peserta didik mulai memperhatikan penjelasan dari peneliti. 



156 
 

 
 

    
 

   
  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.40 Perbandingan Aktivitas Peserta Didik ketika Melakukan Tanya 

Jawab 

 

Gambar 4.40 memperlihatkan perbandingan aktivitas peserta didik ketika 

melakukan tanya jawab. Pada siklus I sedikit peserta didik yang berani bertanya 

ketika belum mengerti. Namun pada siklus II terlihat lebih banyak peserta didik yang 

mau bertanya dan mau mendengarkan jawaban dari peneliti. 
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Siklus I    Siklus II 

Gambar 4.41 Perbandingan Aktivitas Peserta didik 

ketika Membaca Media Kliping 

 

Gambar 4.41 menunjukkan aktivitas peserta didik saat membaca media 

kliping. Pada siklus I dan siklus II terlihat bahwa peserta didik sangat bersungguh-

sungguh membaca media kliping. Selanjutnya akan disajikan gambar perbandingan 

aktivitas peserta didik saat menulis poster. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.42 Perbandingan Aktivitas Peserta Didik Ketika Menulis Poster 

 

Pada gambar 4.42 menunjukkan perbandingan aktivitas peserta didik ketika 

menulis poster. Pada siklus I peserta didik masih terlihat ragu-ragu dalam menulis, 

hal ini tampak pada coretan-coretan yang ada pada lembar kerja. Adapun pada siklus 

II peserta didik terlihat lebih lancar dalam menuangkan gagasan/ide dalam bentuk 

poster. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.43 Perbandingan Aktivitas Guru Membantu Peserta Didik yang 

Mengalami Kesulitan 

 

Pada gambar 4.43 memperlihatkan aktivitas guru pada saat membantu peserta 

didik yang mengalami kesulitan. Pada siklus I tampak bahwa ketika guru membantu 

peserta didik yang mengalami kesulitan peserta didik itu sendiri kurang 

memperhatikan penjelasan ulang yang diberikan guru, sedangkan pada siklus II 

tampak bahwa peserta didik antusias terhadap penjelasan guru dan mereka lebih 

memperhatikan. 



160 
 

 
 

   
 

   
  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.44 Perbandingan Aktivitas Peserta didik  

ketika Menempelkan Hasil Pekerjaan 

 

Pada gambar 4.44 menunjukkan perbedaan sikap peserta didik ketika 

menempel hasil pekerjaannya. Pada siklus I tampak beberapa peserta didik masih 

malas untuk menempel hasil menulis poster. Pada siklus II tampak sebagian besar 

peserta didik sudah berantusias menempel hasil pekerjaannya. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.45 Perbandingan Aktivitas Peserta Didik ketika  

Kegiatan Akhir Pembelajaran 

 

Pada gambar 4.45 menunjukkan perbandingan aktivitas peserta didik ketika 

kegiatan akhir pembelajaran. Pada siklus I terlihat beberapa peserta didik tidak 

memperhatikan guru dan masih terkesan pasif karena tidak membantu guru 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Pada siklus I juga 

terlihat masih banyak peserta didik yang menunjukkan sikap duduk kurang baik. Pada 

siklus II terlihat lebih banyak peserta didik yang memperhatikan guru. 
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4.2.1.1 Perbandingan Hasil Penelitian Proses Pembelajaran Menulis Poster 

dengan Kajian Pustaka 

 

Pada bahasan ini, hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini 

dibandingkan dengan hasil penelitian dari peneliti lain yang berkaitan dengan aspek 

keintensifan proses pembelajaran, kekondusifan proses pembelajaran, keefektifan 

tindakan dalam proses pembelajaran, dan kereflektifan proses pembelajaran. Adapun 

perbandingannya akan diuraikan di bawah ini. 

 

4.2.1.1.1 Perbandingan Hasil Penelitian pada Aspek Keintensifan Proses 

Pembelajaran dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi mengenai intensif atau tidaknya proses 

pembelajaran menulis pengalaman pribadi dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 15,79%. Pada siklus I aspek keintensifan proses pembelajaran 

mencapai 63,15%. Hal ini dikarenakan masih banyak peserta didik yang belum berani 

untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan, sedangkan pada siklus II 

aspek intensif atau tidaknya proses pembelajaran menulis pengalaman pribadi 

mencapai 78,94%. Pada siklus II sebagian besar peserta didik sudah berani untuk 

bertanya kepada guru ketika mereka menemui kesulitan, sebagian besar peserta didik 

juga sudah berani menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berkaitan dengan keintensifan 

proses pembelajaran juga dilakukan oleh Cahyani (2008). Keintensifan proses 

pembelajaran pada penelitian Cahyani (2008) dapat terlihat ketika kegiatan tanya 

jawab. Pada siklus I intensitas bertanya dan menjawab pertanyaan yang dilakukan 



163 
 

 
 

oleh peserta didik belum setinggi siklus II. Pada siklus I masih banyak peserta didik 

yang malu dan kurang percaya diri untuk bertanya, namun pada siklus II sebagian 

besar peserta didik sudah berani bertanya dan menanggapi pertanyaan yang diberikan. 

Keintensifan proses pembelajaran pada penelitian Cahyani (2008) menunjukkan 

persentase pencapaian sebesar 48,51% pada siklus I dan meningkat menjadi 72,11% 

pada siklus II. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada 

aspek keintensifan proses pembelajaran yang dilakukan Cahyani mengalami 

peningkatan. 

 

4.2.1.1.2 Perbandingan Hasil Penelitian pada Aspek Kekondusifan Proses 

Pembelajaran dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kekondusifan proses pembelajaran, 

yakni berkaitan dengan kekondusifan suasana kelas, baik ketika peserta didik sedang 

berdiskusi maupun ketika peserta didik mendengarkan penjelasan. Hasil dari siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 15,79%. Pada siklus I mencapai 78,94% sedangkan 

pada siklus II mencapai 94,73%.  Pada siklus I masih banyak peserta didik yang 

ramai ketika diskusi berlangsung, sehingga tugas yang diberikan guru tidak 

dilaksanakan secara maksimal. Namun pada siklus II sebagian besar peserta didik 

dapat dikondisikan dan melaksanakan diskusi dengan baik. 

Adapun pengamatan yang berkaitan dengan kekondusifan proses 

pembelajaran juga dilakukan oleh Mulyaningsih (2009). Aspek yang diamati 

Mulyaningsih (2009) yang berkaitan dengan kekondusifan proses pembelajaran, yaitu 
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suasana kelas dapat dikendalikan. Pada siklus I masih banyak peserta didik yang 

asyik dengan kegiatannya sendiri, namun pada siklus II sebagian besar peserta didik 

dapat dikendalikan selama mengikuti pembelajaran. Kekondusifan proses 

pembelajaran pada penelitian Mulyaningsih (2009) menunjukkan persentase 

pencapaian sebesar 64,78% pada siklus I dan meningkat menjadi 90,97% pada siklus 

II. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada aspek 

kekondusifan proses pembelajaran yang dilakukan Mulyaningsih (2009) mengalami 

peningkatan. 

Rizkiyah (2009) juga melakukan pengamatan mengenai kekondusifan proses 

pembelajaran. Dalam kaitannya dengan aspek tersebut, Rizkiyah (2009) hanya 

mengamati kekondusifan suasana kelas ketika peserta didik melakukan diskusi. Pada 

siklus I masih banyak peserta didik yang bercanda dengan teman ketika diskusi, 

namun pada siklus II sebagian besar peserta didik dapat dikendalikan selama 

mengikuti pembelajaran. Kekondusifan proses pembelajaran pada penelitian Rizkiyah 

(2009) menunjukkan persentase pencapaian sebesar 69,78% pada siklus I dan 

meningkat menjadi 86,37% pada siklus II. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian pada aspek kekondusifan proses pembelajaran yang dilakukan 

Rizkiyah (2009) mengalami peningkatan. 
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4.2.1.1.3 Perbandingan Hasil Penelitian pada Aspek Keefektifan Tindakan 

dalam Proses Pembelajaran dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi mengenai keefektifan tindakan dalam proses 

pembelajaran, yakni berkaitan efektif tidaknya media yang disajikan dalam proses 

pembelajaran, efektif tidaknya teknik yang digunakan, dan kesediaan peserta didik 

untuk melakukan tugas sesuai perintah guru. Hasil dari siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 13,16%. Pada siklus I mencapai 76,31% sedangkan pada siklus 

II mencapai 89,47%.  Pada siklus I masih banyak peserta didik yang belum mengerti 

tentang tahapan model pembeljaran investigasi kelompok sehingga peserta didik 

masih bingung dengan pembelajaran yang dilakukan, selain itu peserta didik juga 

masih malas ketika guru meminta peserta didik untuk membaca media kliping. 

Adapun pada siklus II sebagian besar peserta didik sudah dapat beradaptasi dengan 

tahapan model pembelajaran investigasi kelompok sesuai dengan apa yang 

diharapkan guru, peserta didik juga terlihat lebih antusias dalam membaca media 

kliping. 

Adapun pengamatan yang berkaitan dengan keefektifan tindakan dalam 

proses pembelajaran juga dilakukan oleh Ratna Sari (2010), hasil yang diperoleh 

Ratna Sari (2010) menunjukkan adanya peningkatan keefektifan penggunaan media 

kliping dalam membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada siklus I 

penggunaan media kliping belum secara maksimal digunakan karena masih banyak 

peserta didik yang lebih suka menulis tanpa melihat media yang digunakan, namun 

pada siklus II sebagian besar peserta didik sudah menggunakan media kliping sebagai 
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penentu ide sebelum menulis. Berdasarkan hasil yang diperoleh Ratna Sari (2010), 

dapat disimpulkan bahwa pengamatan yang berkaitan dengan keefektifan tindakan 

dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus I dan siklus II. 

 

4.2.1.1.4 Perbandingan Hasil Penelitian pada Aspek Kereflektifan Proses 

Pembelajaran dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kereflektifan proses pembelajaran, 

yakni berkaitan dengan keikutsertaan peserta didik dalam menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan kesediaan peserta didik dalam mencatat hasil pembelajaran yang 

telah dilakukan. Hasil dari siklus I mengalami peningkatan sebesar 18,42%. Pada 

siklus I mencapai 60,52% sedangkan pada siklus II mencapai 78,94%.  Pada siklus I 

masih banyak peserta didik yang ramai dan tidak memperhatikan ketika guru 

melakukan kegiatan refleksi, namun pada siklus II sebagian besar peserta didik dapat 

membantu guru dalam menambahkan hal-hal yang perlu disimpulkan setelah kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan peserta didik juga hampir seluruh peserta didik 

mencatat hasil refleksi yang dilakukan. 

Sejalan dengan penelitian ini, kereflektifan dalam proses pembelajaran juga 

dilakukan oleh Sari (2009). Aspek yang diteliti Sari mengenai aktivitas peserta didik 

membuat simpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil pengamatan yang 

diperoleh adalah deskripsi mengenai kesediaan peserta didik membantu guru dalam 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Pada siklus I, peserta didik masih belum 

berani mengungkapkan simpulan yang dibuat, namun secara perlahan guru 
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memancing peserta didik agar peserta didik dapat mengungkapkan simpulan sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Pada siklus II, peserta didik 

lebih aktif membantu guru menyimpulkan pembelajaran. 

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Poster Melalui Model Investigasi 

Kelompok Berbantuan Media Kliping 

 

Hasil tes membacakan teks berita peserta didik kelas VIII H SMP Negeri 1 

Kandeman Kabupaten Batang pada prasiklus, siklus I, dan siklus II mencapai hasil 

yang memuaskan. Pada prasiklus dan siklus I nilai rata-rata peserta didik masih 

belum mencapai nilai ketuntusan. Pada siklus II terjadi peningkatan dengan nilai yang 

mencapai ketuntasan. Hasil tes menulis poster prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.27 Peningkatan Skor Rata-Rata Tiap Aspek Pembelajaran Menulis 

Poster pada Prasiklus, Siklus I , dan Siklus II 

No. Aspek Penilaian 

Skor Rata-Rata Peningkatan 

PS SI SII 
PS-SI SI-SII PS-SII 

∑ % ∑ % ∑ % 

1. Isi Poster 19,46 22,22 26,43 2,76 14,18 4,21 18,95 6,97 35,82 

2. Kalimat Poster 13,38 17,70 19,05 4,32 32,29 1,35 7,63 5,67 42,38 

3. 
Kerapian Bentuk 

Tulisan 
13,62 13,73 15,14 0,11 0,81 1,41 10,27 1,52 11,16 

4. 
Penyajian 

Tampilan Poster 
9,41 10,05 10,95 0,64 7,12 0,90 8,95 1,54 15,87 

5. 

Penggunaan 

Ejaan dan Tanda 

Baca 

6,11 7,08 7,41 0,97 15,88 0,33 4,66 1,30 21,28 

Keterangan: 

PS : Prasiklus 

SI : Siklus I 

SII : Siklus II 
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Peningkatan rata-rata skor tiap aspek dan rata-rata skor secara klasikal dari 

prasiklus sampai siklus II dijelaskan pada tabel 4.27 tersebut. Aspek isi poster yang 

semula pada prasiklus hanya mencapai rata-rata nilai 19,46 meningkat sebesar 

14,18% pada siklus I menjadi 22,22. Skor rata-rata aspek isi poster juga meningkat 

sebesar 18,95% di siklus II menjadi 26,43. Peningkatan aspek isi poster dari prasiklus 

ke siklus II yaitu sebesar 35,82%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 

19,46, pada siklus II meningkat menjadi 26,43.Peningkatan skor rata-rata yang terjadi 

pada aspek isi poster disebabkan karena peserta didik sudah mampu memahami 

materi yang disampaikan mengenai komponen yang terdapat dalam poster, sehingga 

isi dari poster dapat tersampaikan oleh pembaca. 

Peningkatan rata-rata aspek kalimat posterdari prasiklus ke siklus II sebesar 

42,38%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 13,38 meningkat menjadi 

19,05 pada siklus II. Aspek kerapian bentuk tulisan mengalami peningkatan sebesar 

0,81% dari prasiklus yang hanya mencapai nilai rata-rata 13,62, pada siklus I 

meningkat menjadi 13,73. Peningkatan aspek kalimat poster dari siklus I ke siklus II 

yaitu sebesar 7,63%, dari siklus I yang hanya mencapai rata-rata nilai 17,70, pada 

siklus II meningkat menjadi 19,05. Hal ini disebabkan peserta didik sudah mampu 

membuat kalimat yang persuasif, mampu memilih diksi dengan tepat, dan bervariasi. 

Namun pada poin keringkasan, masih ada hasil menulis poster peserta didik yang 

kurang ringkas. 

Aspek kerapian bentuk tulisan juga mengalami peningkatan pada siklus II, 

dari siklus I yang hanya mencapai nilai rata-rata 13,73 pada siklus II rata-rata nilai 
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aspek judul meningkat menjadi 15,14, atau mengalami peningkatan sebesar 10,27% 

dari siklus I. Persentase peningkatan aspek kerapian bentuk tulisan dari prasiklus ke 

siklus II yaitu sebesar 11,16%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 

13,62, pada siklus II naik menjadi 15,14. Peningkatan aspek kerapian bentuk tulisan 

dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 10,27%, dari siklus I yang hanya mencapai rata-

rata nilai 13,73, pada siklus II meningkat menjadi 15,14.Peningkatan pada aspek 

kerapian bentuk tulisan termasuk dalam kategori peningkatan yang paling rendah.Hal 

ini disebabkan karena keterbatasan waktu yang digunakan untuk menulis poster, 

membuat peserta didik terburu-buru dalam menulis poster dan berdampak pada hasil 

karya peserta didik dalam menulis poster yang kurang rapi.Namun, hal ini tidak 

terjadi pada seluruh peserta didik. Ada pula peserta didik yang menghasilkan karya 

menulis poster dengan hasil yang rapi. 

Aspek penyajian tampilan poster pada prasiklus yang hanya mencapai rata-

rata nilai 9,45, pada siklus I mencapai nilai rata-rata 10,05 atau mengalami 

peningkatan sebesar 7,12%. Aspek penyajian tampilan poster juga naik pada siklus II, 

persentase kenaikan aspek penyajian tampilan poster dari siklus I ke siklus II sebesar 

8,95%, dari siklus I yang mencapai rata-rata nilai 10,05, pada siklus II naik menjadi 

10,95. Peningkatan aspek penyajian tampilan poster dari prasiklus ke siklus II yaitu 

sebesar 15,87%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 9,45, pada siklus 

II meningkat menjadi 10,95.Pada aspek penyajian tampilan poster, peningkatan yang 

terjadi dalam kategori cukup baik.Hal ini terjadi karena tidak semua peserta didik 

mempunyai kemampuan menggambar yang baik. 
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Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada prasiklus hanya mencapai nilai 

rata-rata 6,11 meningkat menjadi 7,08 pada siklus I atau meningkat sebesar 15,88%. 

Rata-rata aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada siklus II juga mengalami 

peningkatan sebesar 4,66% dari siklus I yang hanya mencapai rata-rata nilai 7,08 

pada siklus II meningkat menjadi 7,41. Persentase peningkatan aspek penggunaan 

ejaan dan tanda baca dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 21,28%, dari prasiklus 

yang hanya mencapai rata-rata nilai 6,11, pada siklus II meningkat menjadi 

7,41.Peningkatan yang terjadi pada aspek penggunaan ejaan dan tanda baca 

disebabkan karena peserta didik sudah cukup paham mengenai penggunaan ejaan 

yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. 

Untuk lebih jelasnya, peningkatan nilai rata-rata tiap aspek pembelajaran 

menulis nposter melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping dari 

prasiklus sampai siklus II dapat dilihat pada diagram 4.6 berikut ini. 
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Diagram 4.4 Perbandingan Nilai Rata-Rata Tiap Aspek 

pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

Diagram 4.4 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai tiap aspek dari 

prasiklus, siklus I, dan siklus II pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping. Peningkatan rata-rata nilai untuk 

aspek isi poster dari prasiklus yang semula hanya 19,46 meningkat sebesar 14,18% 

pada siklus I menjadi 22,22. Aspek isi poster juga juga mengalami peningkatan rata-

rata nilai sebesar sebesar 18,95% dari siklus I yang mencapai nilai rata-rata sebesar 

22,22 menjadi 26,43 pada siklus II, sedangkan untuk peningkatan nilai rata-rata aspek 

isi poster secara keseluruhan dari prasiklus ke siklus II sebesar 35,82%. 

Rata-rata nilai aspek kalimat poster pada prasiklus yang hanya 13,38 

meningkat menjadi 17,70 pada siklus I. Secara persentase peningkatan aspek kalimat 
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poster dari prasiklus ke siklus I sebesar 14,18%. Aspek kalimat poster juga meningkat 

sebesar 18,95% pada siklus II. Nilai rata-rata pada siklus I mencapai 17,70, 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 18,92. Secara keseluruhan aspek 

kesesuaian kalimat poster dari prasiklus ke siklus II peningkatannya sebesar 41,40%. 

Aspek kerapian bentuk tulisan pada tes prasiklus hanya mencapai rata-

ratanilai sebesar 13,62, pada siklus I naik mencapai rata-rata nilai 13,73 atau 

meningkat sebesar 0,81%. Nilai rata-rata aspek kerapian bentuk tulisan yang pada 

sikus I hanya mencapai nilai rata-rata 13,73, pada siklus II rata-rata nilai aspek diksi 

menjadi 15,14 atau meningkat sebesar 10,27%. Persentase peningkatan aspek 

kerapian bentuk tulisan dari prasiklus ke siklus II sebesar 11,16%. 

Peningkatan nilai rata-rata aspek penyajian tampilan poster dari prasiklus 

menuju siklus I sebesar 15,88%. Nilai rata-rata peserta didik pada prasiklus hanya 

9,41 meningkat menjadi 10,05 pada siklus I. Aspek penyajian tapilan poster dari 

siklus I yang mencapai nilai rata-rata 10,05 menjadi 10,95 pada siklus II atau 

meningkat sebesar 8,95%. Secara keseluruhan aspek penyajian tampilan poster 

mengalami peningkatan nilai rata-rata dari prasiklus ke siklus II sebesar 15,87%. 

Sementara itu, aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mengalamai 

peningkatan sebesar 15,88% dari prasiklus yang rata-rata nilainya sebesar 6,11 

menjadi 7,08 pada siklus I  aspek penggunaan ejaan dan tanda baca juga mengalami 

peningkatan sebesar 4,66% dari siklus I yang rata-rata nilainya sebesar 7,08 menjadi 

7,41 pada siklus II. Pesentase peningkatan aspek penggunaan ejaan dan tanda baca 

dari prasiklus ke siklus II sebesar 21,28%. 
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Peningkatan rata-ratanilai pada tiap aspek pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping juga juga diikuti 

dengan peningkatan rata-ratanilai klasikal dari prasiklus ke siklus II yang 

digambarkan melalui diagram 4.5 berikut ini. 

 

Diagram 4.5 Peningkatan Rata-Rata Nilai Klasikal 

Pembelajaran Menulis Poster 

Rata-rata nilai klasikal pada prasiklus yang hanya mencapai 62,19 meningkat 

sebesar 13,81% pada siklus I menjadi 70,08. Peningkatan rata-rata nilai tiap aspek 

juga terjadi dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata klasikal siklus I yang hanya 

mencapai 70,08 pada siklus II nilai rata-rata klasikalnya menjadi 79,03 atau 

meningkat sebesar 11,50%. Persentase kenaikan nilai rata-rata klasikal dari prasiklus 

ke siklus II yaitu sebesar 26,90%. 
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4.2.2.1 Perbandingan Hasil Peningkatan Menulis Poster Melalui Model 

Investigasi Kelompok Berbantuan Media Kliping dengan Kajian 

Pustaka 

 

Penelitian lain yang mengkaji tentang pembelajaran menulis poster dilakukan 

Cahyani (2008). Pada penelitan ini menunjukkan hasil rata-rata tes menulis poster 

pada aspek isi poster sebesar 20,54 pada siklus I dan  menjadi 25,74 atau meningkat 

sebesar 5,20 pada siklus II. Cahyani (2008) juga melakukan penelitian pada aspek 

kalimat poster. Pada penelitian Cahyani hasil rata-rata kelas untuk aspek kalimat 

poster pada siklus I mencapai 15,65 dan meningkat sebesar 2,45 pada siklus II 

menjadi 18,10. 

Adapun penelitian yang melakukan penilaian terhadap aspek kerapian bentuk 

tulisan juga dilakukan oleh Rizkiyah (2009). Pada penelitian Rizkiyah (2009) skor 

rata-rata kelas untuk aspek kerapian bentuk tulisan mencapai skor sebesar 11,86 

sedangkan pada siklus II meningkat hingga mencapai skor 14,03 sehinggaskori rata-

rata kelas pada siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 2,17. Rizkiyah 

(2009) juga melakukan penilaian hasil tes keterampilan menulis poster dengan aspek 

penilaian dari penyajian tampilan poster. Pada siklus I skor rata-rata kelas peserta 

didik mencapai 9,45 sedangkan pada siklus II mencapai 10,05 sehingga peningkatan 

yang terjadi untuk aspek penyajian tampilan poster pada siklus I ke siklus II naik 

sebesar 5,6. 

Adapun penelitian yang melakukan penilaian terhadap aspek penggunaan 

ejaan dan tanda baca juga dilakukan oleh Cahyani (2008). Pada penelitian Cahyani 
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(2008) skor rata-rata kelas untuk aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mencapai 

skor sebesar 6,06 sedangkan pada siklus II meningkat hingga mencapai persentase 

7,01 sehingga skor rata-rata kelas pada siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 0,95. Selanjutnya untuk penilaian aspek pengguaan ejaan dan tanda baca juga 

dilakukan oleh Mulyaningsih (2009). Hasil penelitian yang dilakukan Mulyaningsih 

(2009) menunjukkan pada siklus I skor rata-rata kelas peserta didik mencapai 6,02 

sedangkan pada siklus II mencapai 7,71 sehingga peningkatan yang terjadi untuk 

aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada siklus I ke siklus II naik sebesar 1,69. 

Selain perbandingan mengenai aspek penilaian yang dijadikan patokan untuk 

menilai hasil tes menulis peserta didik, berikut ini akan dijabarkan pula penelitian-

penelitian lain yang berkaitan dengan menulis poster dan model investigasi kelompok 

sebagai bahan perbandingan dengan subjek penelitian dan model pembelajaran yang 

dilakukan peneliti. 

Penelitian lain yang mengkaji tentang pembelajaran menggunakan model 

investigasi kelompok juga dilakukan Sari (2009). Pada penelitan ini menunjukkan 

hasil rata-rata tes menulis laporan melalui model pembelajaran kooperatif gruop 

investigation pada siklus I rata-rata sebesar 71,70, nilai rata-rata siklus II 

menunjukkan peningkatan sebesar 7,10, yaitu 78,80%. Dari penelitian ini dapat 

diketahui juga bahwa terjadi perubahan perilaku peserta didik SMP Negeri 03 

Purwodadi ke arah yang lebih baik, yakni peserta didik lebih memperhatikan dan 

lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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Perbandingan penelitian yang dilakukan Sari (2009) dan penelitian ini, yaitu 

keduanya mengalami peningkatan nilai rata-rata klasikal dan perubahan perilaku 

peserta didik. Peningkatan dari siklus I ke siklus II pada penelitian yang dilakukan 

poster melalui model investigasi kelompok pada siklus I ke siklus II dalam penelitian 

ini sebesar 8,95. Peningkatan rata-rata secara klasikla ini juga diikuti perubahan 

perilaku peserta didik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan sikap dan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran menunjukkan perubahan ke arah yang positif. 

Penelitian lain yang mengkaji tentang penggunaan media kliping sebagai 

sarana penunjang pembelajaran juga dilakukan Ratna Sari (2010). Hasil penelitian 

yang dilakukan Ratna Sari (2010) adalah dengan media kliping dapat meningkatkan 

keterampilan menemukan masalah utama dari beberapa berita peserta didik. Hal ini 

diketahui dari hasil rata-rata tes menemukan masalah utama dari beberapa berita 

siklus I sebesar 60,50 dan pada siklus II rata-rata menjadi 72,30. Dari penelitian ini 

dapat diketahui juga bahwa terjadi perubahan perilaku peserta didik SMP 1 

Kandangan Kabupaten Temanggung ke arah yang lebih baik, yakni peserta didik 

lebih memperhatikan dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping dapat membantu peserta didik dalam 

meningkatkan keterampilan menulis poster. Selain itu, penggunaan model investigasi 

kelompok dan media kliping dapat mengubah perilaku peserta didik ke arah yang 

lebih positif. 
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4.2.3 Perubahan Perilaku Peserta Didik 

Peningkatan perilaku peserta didik dalam menulis poster merupakan bukti 

bahwa pembelajaran melalui model investigasi kelompok dengan menggunakan 

media kliping dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan 

pemahaman, dan kreativitas peserta didik. Peningkatan perilaku peserta didik ini 

diikuti pula dengan perubahan perilaku peserta didik pada siklus I dan siklus II. Dari 

hasil nontes yang terdiri atas observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto 

pada siklus I dapat disimpulkan bahwa kesiapan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping masih kurang dan belum dalam kategori baik. Beberapa peserta didik masih 

menunjukkan perilaku negatif.  Dari data nontes siklus II dapat diketahui perubahan 

perilaku peserta didik terhadap penerapan model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping dalam pembelajaran membacakan teks berita yang telah dilakukan 

menjadi lebih baik. 

Pada siklus I ini, terdapat beberapa perilaku peserta didik yang terdeskripsi 

melalui kegiatan observasi. Selama proses pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping berlangsung, tidak semua 

peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil 

observasi, diperoleh perilaku peserta didik yang positif dan negatif saat pembelajaran 

berlangsung. Perilaku peserta didik tersebut dimaklumi karena pembelajaran yang 
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baru dan belum pernah diajarkan sebelumnya sehingga dibutuhkan proses untuk 

menyesuaikannya. Selain itu, juga menyadari bahwa kemampuan setiap peserta didik 

berbeda-beda. Pada siklus II ini, terdapat beberapa perilaku peserta didik yang 

terdeskripsi melalui kegiatan observasi. Selama proses pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping berlangsung, sudah 

banyak peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Berdasarkan 

hasil observasi, diperoleh perilaku peserta didik yang positif dan negatif saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil observasi pembelajaran menulis poster siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.28 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Observasi 
Siklus I Siklus II Peningkatan 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

1. Keterbukaan 19 51,35 27 72,97 8 21,26 

2. Ketekunan belajar 21 56,76 31 83,78 10 27,02 

3. Kerajinan 22 59,46 33 89,18 11 29,72 

4. Tenggang Rasa 18 48,65 27 72,97 9 24,32 

5. Kedisiplinan 22 59,46 28 75,68 6 16,51 

6. Kerja sama 19 51,35 28 75,68 9 24,33 

7. Ramah dengan 

teman 

18 48,65 29 78,38 11 29,73 

8. Hormat pada guru 27 72,97 34 91,89 7 18,92 

9. Kejujuran 18 48,65 27 72,97 9 24,32 

10. Menepati janji 21 56,76 35 94,59 14 37,83 

11. Kepedulian 17 46,95 29 78,38 12 31,43 

12. Tanggung jawab 23 62,16 28 75,68 5 13,52 

 

 

4.2.3.1 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta didik Aspek Keterbukaan 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II pada tabel 4.28 dapat 

dijelaskan bahwa hasil observasi pada siklus II sebagian besar peserta didik sudah 
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mengalami peningkatan aspek keterbukaan dari siklus I ke siklus II sebesar 21,26%. 

Aspek ketekunan belajar mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

27,02%. Aspek kerajinan mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

29,72%. Aspek tenggang rasa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 24,32%. Aspek kedisiplinan mengalami peningkatandari siklus I ke siklus II 

sebesar 16,51%. Aspek kerja sama mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 24,33%. Aspek ramah dengan teman mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 29,73%. Aspek hormat kepada guru mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 18,92%. Aspek kejujuran mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 24,32%. Aspek menepati janji mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 37,83%. Aspek kepedulian mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 31,34%. Aspek tanggung jawab mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 13,52%. 

Perubahan perilaku peserta didik dapat juga dilihat pada dokumentasi foto. 

Pengambilan dokumentasi ini dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

pada siklus I dan siklus II. Foto yang diambil terdiri atas perilaku yang berkaitan 

dengan sikap (1) keterbukaan; (2) ketekunan belajar; (3) kerajinan; (4) tenggang rasa; 

(5) kedisiplinan; (6) kerja sama; (7) ramah dengan teman; (8) hormat pada guru; (9) 

kejujuran; (10) menepati janji; (11) kepedulian; dan (12) tanggung jawab. Berikut ini 

adalah perbandingan dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II. 
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Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.46 Perbandingan Perilaku Peserta Didik 

Berkaitan dengan Keterbukaan 
 

Perubahan perilaku peserta didik pada sikap keterbukaan pada dasarnya sudah 

baik. pada siklus I peserta didik masih belum menunjukkan sikap terbuka, dapat 

dilihat bahwa pada saat kegiatan tanya jawab peserta didik masih malu dan takut 

untuk bertanya atau pun menyampaikan tanggapan. Namun, pada siklus II peserta 

didik lebih terbuka pada guru, dilihat dengan sikap peserta didik yang lebih berani 

dalam menyampaikan pendapat dan tidak malu untuk bertanya. 

Perubahan perilaku pada sikap ketekunan belajar keterbukaan peserta didik 

juga dilakukan Cahyani (2008). Perubahan perilaku terbuka tampak pada bertanya 
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dan menyampaikan pendapat pada guru ataupun teman satu kelasnya Peserta didik 

yang pada siklus I terlihat kurang masih malu dan takut untuk bertanya dan 

menyampaikan pendapatnya, pada siklus II sebagian besar peserta didik sudah berani 

dan tidak malu lagi untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Selain tampak 

pada perilaku peserta didik, hasil pengamatan juga menunjukkan peningkatan 

perubahan perilaku peserta didik. Hal ini terbukti bahwa pada siklus I persentase 

sikap keterbukaan peserta didik mencapai 49,62% sedangkan pada siklus II mencapai 

71,04%. 

 

4.2.3.2 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Ketekunan 

Belajar dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

ketekunan belajar mengalami peningkatan sebesar 27,02%. Pada siklus I hasil 

perubahan perilaku peserta didik mencapai 56,76% sedangkan pada siklus II 

mencapai 83,78%. Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.47 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan dengan 

Ketekunan Belajar 

 

Perubahan perilaku peserta didik pada sikap ketekunan belajar pada dasarnya 

sudah baik. Pada siklus I dan II sikap peserta didik sudah menunjukkan sikap 

ketekunan belajar. Hal ini tampak pada kesungguhan peserta didik dalam 

mengerjakan tugas maupun pada saat mendengarkan penjelasan dari guru. Hampir 

tidak terlihat peserta didik yang bicara sendiri dengan teman maupun melakukan hal-

hal yang tidak perlu dilakukan. 

Perubahan perilaku pada sikap ketekunan belajar peserta didik juga dilakukan 

Rizkiyah (2009). Perubahan perilaku tekun belajar tampak pada kesungguhan peserta 
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didik ketika mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Peserta didik yang 

pada siklus I terlihat kurang bersungguh-sungguh mendengarkan penjelasan guru, 

pada siklus II sebagian besar peserta didik sudah memperhatikan penjelasan yang 

diberikan guru. Selain tampak pada perilaku peserta didik, hasil pengamatan juga 

menunjukkan peningkatan perubahan perilaku peserta didik. Hal ini terbukti bahwa 

pada siklus I persentase sikap tekun belajar peserta didik mencapai 54,76% 

sedangkan pada siklus II mencapai 80,87%. 

 

4.2.3.3 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Kerajinan 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

kerajinan mengalami peningkatan sebesar 29,72%. Pada siklus I hasil perubahan 

perilaku peserta didik mencapai 59,46% sedangkan pada siklus II mencapai 89,18%. 

Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.48 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan dengan Kerajinan 

 

Pada gambar 4.48 ditunjukkan perbandingan perilaku peserta didik yang 

berkaitan dengan kerajinan. Pada siklus I perilaku disiplin ini terlihat terlihat rajin 

dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari sikap peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan mengenai menulis 

poster. Namun, sebagian peserta didik masih enggan untuk melakukan hal tersebut, 

mereka hanya pasif dalam menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Pada 

siklus II peserta didik yang terlihat rajin dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat 

dari sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mencatat keterangan-
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keterangan yang disampaikan mengenai menulis poster. Terlihat peserta didik sangat 

bersemangat menerima informasi yang disampaikan oleh guru pada saat 

pembelajaran berlangsung. Peserta didik juga lebih aktif menanggapi kelompok yang 

presentasi. Perubahan sikap rajin pada siklus II meningkat hingga mencapai 89,18%, 

sedangkan pada siklus I hanya mencapai 59,46%. 

Hasil perubahan perilaku kerajinan juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Mulyaningsih (2009). Sikap kerajinan yang ditunjukkan peserta didik 

terlihat ketika peserta didik mengikuti pembelajaran mencatat keterangan-keterangan 

yang disampaikan oleh guru. Pada siklus I masih terlihat beberapa peserta didik 

masih enggan untuk melakukan hal tersebut, namun pada siklus II sudah terjadi 

perubahan sikap kerajinan, yaitu dengan mencatat keterangan-keterangan yang 

diberikan oleh guru. Hasil rata-rata kelas untuk perilaku kerajinan mengalami 

peningkatan sebesar 30,42% pada siklus I mencapai persentase sebesar 54,89% dan 

pada siklus II mencapai 85,32%. 

 

4.2.3.4 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Tenggang Rasa 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

tenggang rasa mengalami peningkatan sebesar 24,32%. Pada siklus I hasil perubahan 

perilaku peserta didik mencapai 48,65% sedangkan pada siklus II mencapai 72,97%. 

Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.49 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan dengan 

Tenggang Rasa 

 

Pada gambar 4.49 ditunjukkan perbandingan perilaku peserta didik yang 

berkaitan dengan tenggang rasa. Pada siklus I dapat terlihat peserta didik sudah 

memiliki rasa tenggang rasa dengan saling membantu teman yang mengalami 

kesulitan. Pada siklus II dapat dilihat juga bahwa sikap tenggang rasa semakin terlihat 

karena peserta didik tidak saling mengganggu ketika mengerjakan tugas yang 

diberikan. Hal lain yang menunjukkan sikap tenggang rasa adalah tidak adanya 

peserta didik yang mengejek temannya ketika ada yang mengalami kesulitan. 
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Hasil perubahan perilaku tenggang rasa juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Rizkiyah (2009). Sikap tenggang rasa yang ditunjukkan peserta didik 

terlihat ketika peserta didik menghargai tanggapan yang diberikan oleh temannya. 

Pada siklus I masih terlihat beberapa peserta didik kurang menerima komentar yang 

diberikan oleh teman kelompok lain, namun pada siklus II sudah terjadi perubahan 

sikap tenggang rasa, yaitu dengan menerima setiap tanggapan dari teman lain yang 

sifatnya membangun. Hasil rata-rata kelas untuk perilaku tenggang rasa mengalami 

peningkatan sebesar 25,02%, pada siklus I mencapai persentase sebesar 46,83% dan 

pada siklus II mencapai 71,85%. 

 

4.2.3.5 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Kedisiplinan 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

kedisiplinan mengalami peningkatan sebesar 23%. Pada siklus I hasil perubahan 

perilaku peserta didik mencapai 59% sedangkan pada siklus II mencapai 82%. 

Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.50 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan dengan Sikap 

Kedisiplinan 

 

Berdasarkan gambar di atas, pada siklus I masih ada beberapa peserta didik 

yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, sedangkan pada siklus II hampir semua 

peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu dan melakukan seluruh kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arahan guru. Pada siklus I dan siklus II tidak ada peserta 

didik yang masuk kelas terlambat. 

Perubahan perilaku aspek kedisiplinan juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Cahyani (2008). Pada siklus I, masih banyak peserta didik yang tidak 

disiplin dalam mengerjakan tugas, misalnya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. 
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Pada siklus II sebagian besar peserta didik sudah menunjukkan sikap kedisiplinan 

dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

telah terjadi perubahan perilaku peserta didik pada aspek kedisiplinan. Adapun hasil 

rata-rata kelas untuk perilaku kedisiplinan mengalami peningkatan sebesar 17,35%, 

pada siklus I mencapai persentase sebesar 55,86% dan pada siklus II mencapai 

73,21%. 

Penelitian lain yang mengamati perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

kedisiplinan juga dilakukan oleh Rizkiyah (2009). Perubahan perilaku kedisiplinan  

tampak ketika peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas. Pada siklus I masih 

ada beberapa peserta didik tidak mengerjakan tugas sesuai perintah guru, namun pada 

siklus II peserta didik sudah dapat mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang 

diperintahkan guru. Adapun hasil rata-rata kelas untuk perilaku kedisiplinan 

mengalami peningkatan sebesar 22,17%, pada siklus I mencapai persentase sebesar 

51,94% dan pada siklus II mencapai 74,11%. 

 

4.2.3.6 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Kerja Sama 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek kerja 

sama mengalami peningkatan sebesar 24,33%. Pada siklus I hasil perubahan perilaku 

peserta didik mencapai 51,35% sedangkan pada siklus II mencapai 75,68%. 

Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.51 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan dengan  

Sikap Kerja Sama 

 

Pada gambar 4.51 ditunjukkan perbandingan perilaku peserta didik yang 

berkaitan dengan sikap kerja sama. Pada siklus I terlihat peserta didik bekerja sama 

dalam menyelesaikan tugas kelompok, peserta didik berusaha saling melengkapi 

tugas yang diberikan agar dapat terselesaikan dengan baik, persentase sikap 

kerjasama pada siklus I mencapai 51,35%. Adapun pada siklus II persentase 

meningkat hingga mencapai 75,68%. Sikap kerja sama peserta didik pada siklus II 

juga tampak ketika kegiatan berdiskusi, yang membuat persentase pada siklus II lebih 
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tinggi adalah sikap peserta didik yang lebih dapat menggunakan waktu dengan baik 

ketika menyelesaikan tugas kelompok. 

Perubahan perilaku aspek kerja sama juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Mulyaningsih (2009). Hal ini tampak ketika kegiatan belajar peserta didik 

dalam bentuk kelompok. Pada siklus I peserta didik belum mampu bekerja sama 

dengan baik sehingga tugas yang diberikan tidak terselesaikan dengan maksimal, 

namun pada siklus II peserta didik sudah dapat bekerja sama dengan baik dalam 

menyesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun hasil rata-rata kelas untuk 

perilaku kerja sama mengalami peningkatan sebesar 25,10%, pada siklus I mencapai 

persentase sebesar 50,73% dan pada siklus II mencapai 75,83%. 

 

4.2.3.7 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Ramah dengan 

Teman dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

ramah dengan teman mengalami peningkatan sebesar 29,73%. Pada siklus I hasil 

perubahan perilaku peserta didik mencapai 48,65% sedangkan pada siklus II 

mencapai 78,38%. Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.52 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan dengan  

Sikap Ramah dengan Teman 

 

Pada aspek ramah dengan teman ditunjukkan dengan sikap menghargai teman 

satu kelompoknya dan tidak berkata kasar. Perilaku tersebut sudah dapat dilihat dari 

sikap peserta didik pada saat kegiatan diskusi. 

Perubahan perilaku aspek hormat pada guru juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Mulyaningsih (2009). Hal ini tampak ketika peserta didik berdiskusi. Pada 

siklus I masih ada beberapa peserta didik yang masih saling mengejek, namun pada 

siklus II peserta didik sudah dapat menghargai satu sama lain. Adapun hasil rata-rata 

kelas untuk perilaku ramah dengan teman mengalami peningkatan sebesar 29,82%, 
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pada siklus I mencapai persentase sebesar 47,63% dan pada siklus II mencapai 

77,45%. 

4.2.3.8 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Hormat pada 

Guru dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

hormat pada guru mengalami peningkatan sebesar 18,92%. Pada siklus I hasil 

perubahan perilaku peserta didik mencapai 72,97% sedangkan pada siklus II 

mencapai 92,89%. Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

        
 

   
  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.53 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan  

dengan Sikap Hormat pada Guru 
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Sikap hormat pada guru pada siklus I dan II terlihat pada saat peserta didik 

memperhatikan segala sesuatu yang disampaikan oleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hanya saja pada siklus I masih ada beberapa peserta didik 

yang kurang memperhatikan, sedangkan pada siklus II hampir semua peserta didik 

memperhatikan dan tidak ada peserta didik yang berbicara sendiri. 

Perubahan perilaku aspek hormat pada guru juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Rizkiyah (2009). Hal ini tampak ketika peserta didik diberikan tugas oleh 

guru. Pada siklus I masih ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan 

arahan dari guru, namun pada siklus II peserta didik sudah dapat mendengarkan 

penjelasan guru dan mengerjakan tugas sesuai perintah yang diberikan oleh guru. 

Adapun hasil rata-rata kelas untuk perilaku hormat pada guru mengalami peningkatan 

sebesar 13,17%, pada siklus I mencapai persentase sebesar 70,55% dan pada siklus II 

mencapai 83,72%. 

 

4.2.3.9 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Kejujuran 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

kejujuran mengalami peningkatan sebesar 24,32%. Pada siklus I hasil perubahan 

perilaku peserta didik mencapai 48,65% sedangkan pada siklus II mencapai 72,97%. 

Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.54 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan  

dengan Sikap Kejujuran 

 

Pada gambar 4.54 ditunjukkan perbandingan perilaku peserta didik yang 

berkaitan dengan sikap kejujuran pada siklus I dan siklus II. Sikap kejujuran peserta 

didik tampak pada saat peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

terutama ketika menulis pada saat tes keterampilan menulis poster. Terlihat pada 

siklus I dan siklus II bahwa hampir semua peserta didik menulis poster dengan tenang 

dan tidak melihat pekerjaan teman yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa peserta 

didik menulis poster berdasarkan ide mereka masing-masing. 
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Perubahan perilaku aspek kejujuran juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Cahyani (2008). Hal ini tampak ketika peserta didik diminta untuk 

mengerjakan tugas. Pada siklus I masih ada beberapa peserta didik yang bertanya 

kepada teman ketika mengerjakan tugas, namun pada siklus II peserta didik sudah 

dapat mampu membuat karangan berdasarkan pemikiran peserta didik sendiri. 

Adapun hasil rata-rata kelas untuk perilaku kejujuran mengalami peningkatan sebesar 

10%, pada siklus I mencapai persentase sebesar 70% dan pada siklus II mencapai 

80%. 

 

4.2.3.10 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Menepati Janji 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

menepati janji mengalami peningkatan sebesar 37,83%. Pada siklus I hasil perubahan 

perilaku peserta didik mencapai 56,76% sedangkan pada siklus II mencapai 94,59%. 

Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.55 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan  

dengan Sikap Menepati Janji 

 

Pada aspek menepati janji dan tanggung jawab sudah baik, hal ini dapat 

dilihat dari ketepatan peserta didik pada saat mengumpulkan tugas menulis poster. 

Peserta didik mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, baik tugas pada 

saat diskusi ataupun tugas individu. 

Perubahan perilaku aspek menepati janji juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Mulyaningsih (2009). Pada aspek menepati janji sudah cukup baik, hal ini 

dapat dilihat dari ketepatan peserta didik pada saat mengumpulkan tugas menulis 
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poster. Peserta didik mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, baik tugas 

pada saat diskusi ataupun tugas individu, walaupun masih ada peserta didik yang 

terlambat mengumpulkan tugas maupun kurang aktif dalam kegiatan diskusi, namun 

pada siklus II aspek menepati janji sudah baik, hal ini dapat dilihat dari ketepatan 

peserta didik pada saat mengumpulkan tugas menulis poster. Peserta didik mampu 

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, baik tugas pada saat diskusi ataupun 

tugas individu. Adapun hasil rata-rata kelas untuk perilaku menepati janji mengalami 

peningkatan sebesar 18,99%, pada siklus I mencapai persentase sebesar 75,22% dan 

pada siklus II mencapai 94,21%. 

 

4.2.3.11 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Kepedulian 

dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

kepedulian mengalami peningkatan sebesar 31,43%. Pada siklus I hasil perubahan 

perilaku peserta didik mencapai 46,95% sedangkan pada siklus II mencapai 78,38%. 

Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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  Siklus I    Siklus II 

Gambar 4.56 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan 

dengan Sikap Kepedulian 

 

Sikap kepedulian peserta didik dalam pembelajaran menulis poster pada siklu 

I mencapai 56,76%. Hal ini dikarenakan masih ada peserta didik yang meremehkan 

pembelajaran menulis poster, yakni dengan tidak memperhatikan penjelasan yang 

diberikan guru, sedangkan pada siklus II hampir seluruh peserta didik memperhatikan 

setiap penjelasan guru dan tidak meremehkan perintah yang diminta guru. Sikap 

seperti ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki rasa peduli terhadap 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. Persentase sikap kepedulian peserta didik pada siklus II mencapai 78,38%. 
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Perubahan perilaku aspek kepedulian juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Cahyani (2008). Hal ini tampak ketika guru memberikan penjelasan. Pada 

siklus I masih banyak peserta didik yang kurang peduli terhadap penjelasan yang 

diberikan oleh guru, terlihat masih banyak peserta didik yang berbicara dengan teman 

atau asyik dengan kegiatan mereka, namun pada siklus II peserta didik sudah 

menunjukkan perilaku kepedulian dengan baik, terlihat dari sebagian besar peserta 

didik yang sudah dapat mendengarkan penjelasan guru dengan sikap yang baik. 

Adapun hasil rata-rata kelas untuk perilaku kepedulian mengalami peningkatan 

sebesar 14,54%, pada siklus I mencapai persentase sebesar 71,89% dan pada siklus II 

mencapai 86,43%. 

 

4.2.3.11 Perbandingan Perubahan Perilaku Peserta Didik Aspek Tanggung 

Jawab dengan Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil observasi perubahan perilaku peserta didik pada aspek 

tanggung jawab mengalami peningkatan sebesar 13,52%. Pada siklus I hasil 

perubahan perilaku peserta didik mencapai 62,16% sedangkan pada siklus II 

mencapai 75,68%. Perubahan perilaku peserta didik juga dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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  Siklus I     Siklus II 

Gambar 4.57 Perbandingan Perilaku Peserta Didik Berkaitan 

dengan Sikap Tanggung Jawab 

 

Sikap tanggung jawab peserta didik dapat dilihat ketika peserta didik 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran menulis 

poster berlangsung. Salah satunya ketika peserta didik diberikan tugas untuk 

membaca hasil tulisan mereka di depan teman-temannya dan peserta didik tersebut 

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dengan bersedia membacakan hasil 

tulisannya. 

Perubahan perilaku aspek tanggung jawab juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan Desy (2011). Hal ini tampak ketika guru memberikan tugas. Pada siklus I 
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masih banyak peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas sesuai harapan guru, 

terlihat masih banyak peserta didik yang tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan 

tugas, namun pada siklus II peserta didik sudah menunjukkan perilaku tanggung  

jawab dengan baik, terlihat dari sebagian besar peserta didik yang sudah bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan tugas, sehingga hasil tugas yang dikumpulkan pun juga 

maksimal. Adapun hasil rata-rata kelas untuk sikap tanggung jawab mengalami 

peningkatan sebesar 20,53%, pada siklus I mencapai persentase sebesar 61,89% dan 

pada siklus II mencapai 82,42%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tindakan kelas 

ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok 

berbantuan media kliping pada siklus I dan siklus II mempunyai langkah 

pembelajaran yang sama. Pada siklus II lebih ditekankan pada materi mengenai 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis poster dan contoh poster yang 

lebih bervariasi sehingga menambah raferensi peserta didik dalam menulis 

poster. Peserta didik diarahkan untuk bisa memecahkan masalah sendiri dengan 

berdiskusi dan latihan menulis poster. Dengan pemahaman materi dan latihan 

pada siklus II , maka pembelajaran menulis poster mengalami peningkatan pada 

siklus II. 

2. Terjadi peningkatan keterampilan menulis poster pada peserta didik kelas VIII H 

SMP Negeri 1 Kandeman Kabupaten Batang setelah dilakukan tindakan 

penelitian menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media 

kliping. Peningkatan tersebut ditunjukkan dari hasil tes siklus I dan tes siklus II. 

Pada siklus I hanya 10 peserta didik atau 27,03% dari 37 peserta didik yang 

mencapai nilai ketuntasan dengan nilai rata-rata peserta didik hanya 70,78 dan 

dalam kategori cukup. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II ketuntasan 
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meningkat menjadi 89,19% atau 33 peserta didik dari 37 peserta didik. Pada 

siklus II nilai rata-rata adalah 79,03 dan dalam kategori baik. Hasil tersebut 

sudah mencapai nilai ketuntasan menulis poster yang telah ditetapkan oleh guru, 

yaitu sebesar 75. 

3. Terjadi perubahan perilaku peserta didik kea rah yang lebih baik. Sebagian besar 

peserta didik sudah mengalami peningkatan aspek keterbukaan sebesar 21,26%. 

Aspek ketekunan belajar mengalami peningkatan sebesar 27,02%. Aspek 

kerajinan mengalami peningkatan sebesar 29,72%. Aspek tenggang rasa 

mengalami peningkatan sebesar 24,32%. Aspek kedisiplinan mengalami 

peningkatan sebesar 16,51%. Aspek kerja sama mengalami peningkatan sebesar 

24,33%. Aspek ramah dengan teman mengalami peningkatan sebesar 29,73%. 

Aspek hormat pada guru mengalami peningkatan sebesar 18,92%. Aspek 

kejujuran mengalami peningkatan sebesar 24,32%. Aspek menepati janji 

mengalami peningkatan sebesar 37,83%. Aspek kepedulian mengalami 

peningkatan sebesar 31,43% dan aspek tanggung jawab mengalami peningkatan 

sebesar 13,52%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan  hasil penelitian, saran yang diajukan berikut ini. 

1. Guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya mengunakaan model dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran. Salah satunya dengan model 

investigasi kelompok dan  media kliping sebagai alternatif untuk membelajarkan 
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menulis poster. Model investigasi kelompok dan media kliping dapat 

meningkatkan keterampilan menulis poster. 

2. Para peneliti bidang pendidikan dan bahasa dapat melakukan penelitian lanjutan 

mengenai pembelajaran menulis poster dengan  model dan media yang berbeda. 

Penggunaan model dan media yang kreatif dan inovatif  akan memberikan 

suasana yang menyenangkan dalam  pembelajaran, sehingga  peserta didik lebih 

mudah menerima materi. 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kandeman 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : VIII 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk  rangkuman, teks berita, 

slogan/poster 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.3 Menulis slogan/poster untuk berbagai  keperluan dengan pilihan kata dan 

kalimat yang bervariasi, serta persuasif 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan unsur-unsur poster 

2. Menulis poster dengan memperhatikan cara penulisan dan bahasa yang baik 

dan benar 

3. Menyunting poster yang ditulis teman 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur poster 

2. Peserta didik mampu menulis poster dengan memperhatikan cara penulisan 

dan bahasa yang baik dan benar 

3. Peserta didik mampu menyunting poster yang ditulis teman 

Lampiran 1 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat Poster 

2. Jenis-Jenis Poster 

3. Unsur-Unsur Poster 

4. Menyunting Poster 

5. Contoh Poster 

 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

1. Metode dan Teknik 

a. Tanya Jawab 

b. Ceramah 

c. Inkuiri 

d. Diskusi 

e. Presentasi  

f. Penugasan 

g. Unjuk Kerja 

h. Kunjung Karya 

2. Media : Kliping dan Contoh Poster 

 

G. Nilai dan Karakter 

1. Disiplin 

2. Terbuka 

3. Ketekunan Belajar 
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4. Kerja Sama 

5. Kerajinan 

6. Tanggung Jawab 

 

 

 

 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Teknik/ 

Metode 

Nilai dan 

Kakrater 
Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Peserta didik dikondisikan 

agar siap mengikuti 

pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi 

kelompok berbantuan media 

kliping 

 

 

Ceramah 

 

 

Disiplin 

 

 

10 menit 

b. Peserta didik diberi 

apersepsi dengan tanya 

jawab dan ilustrasi 

mengenai menulis poster 

Ceramah 

dan Tanya 

jawab 

Terbuka dan 

Ketekunan 

Belajar 

c. Peserta didik diberi motivasi 

dan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

Ceramah  

d. Peserta didik diberi 

penjelasan mengenai pokok-

pokok pembelajaran 

Ceramah 
Ketekunan 

Belajar 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik membentuk 

kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri atas 4-5 

anak 

 Kerja sama 
 

2 menit 
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b. Peserta didik diberi contoh 

poster sebagai bahan diskusi 

untuk menemukan hakikat 

poster (pengertian, jenis, 

dan unsur-unsur poster) 

Ceramah 

Ketekunan 

Belajar, 

Tanggung 

Jawab, 

Kerajinan 

10 menit 

c. Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi mengenai hakikat 

poster untuk kemudian 

dikomentari dan ditanggapi 

oleh kelompok lain 

Presentasi  

Tanggung 

Jawab, Kerja 

Sama, 

Terbuka 

10 menit 

d. Setiap kelompok diberi 

media kliping untuk 

didiskusikan menentukan 

tema yang akan dibuat 

menjadi poster 

Diksusi 

dan Inkuiri 

Kerja Sama, 

Tanggung 

Jawa, 

Ketekunan 

Belajar 

10 menit 

e. Peserta didik memahami 

tema yang akan dijadikan 

poster 

 
Ketekunan 

Belajar 
5 menit 

f. Secara individu peserta 

didik menulis poster dengan 

tema yang telah ditemukan 

melalui media kliping 

Diskusi 

dan 

Penugasan 

Tanggung 

Jawab, 

Ketekunan 

Belajar, 

Kerajinan, 

Kejujuan 

23 menit 

 g. Hasil menulis poster peserta 

didik dikumpulkan kepada 

guru. (Poster yang belum 

selesai akan dilanjutkan 

pada pertemuan berikutnya) 

 

Tanggung 

Jawab, 

Kerajinan 

 

3. Kegiatan Akhir 

a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 

Inkuiri 

Tanggung 

Jawab 
10 menit 

b. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya 
Tanya Keterbukaan 
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mengenai materi yang 

belum jelas 

Jawab 

c. Peserta didik 

menyampaikan kesan 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar 

terhadap pembelajaran yang 

baru berlangsung sebagai 

kegiatan refleksi 

 Keterbukaan 

 

Pertemuan Kedua 

No. Kegiatan Pembelajaran Teknik/ 

Metode 

Nilai dan 

Karakter 

Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Peserta didik dikondisikan 

agar siap mengikuti 

pembelajaran menulis 

poster melalui model 

investigasi kelompok 

berbantuan media kliping 

 

Ceramah 
Disiplin 

 

10 menit 

b. Peserta didik diberi 

apersepsi dengan mengulas 

kembali pembelajaran yang 

dilaksanakan sebelumnya 

Ceramah 

dan Tanya 

jawab 

Terbuka dan 

Ketekunan 

Belajar 

c. Peserta didik diberi 

motivasi dan manfaat 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

Ceramah  

 

d. Peserta didik diberi 

penjelasan mengenai 

pokok-pokok pembelajaran 

Ceramah  Ketekunan 

Belajar 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk tanya 

jawab mengenai kesulitan 

yang ditemui pada 

pembelajaran sebelumnya 

Tanya 

Jawab 
Terbuka  

 

10 menit 

b. Peserta didik membentuk 

kelompok yang setiap 

 Kerja sama 2 menit 
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kelompoknya terdiri atas 4-

5 anak 

c. Peserta didik diberi 

penjelasan mengenai 

pembelajaran yang telah 

dilakukan sebelumnya 

Ceramah  
Ketekunan 

Belajar 

5 menit 

d. Peserta didik melanjutkan 

menulis poster untuk 

disempurnakan 

Inkuiri  Ketekunan 

Belajar 

25 menit 

e. Hasil menulis poster 

ditempel pada tempat yang 

disediakan oleh guru 

Unjuk 

Kerja 

Kerajinan, 

Tanggung 

Jawab 

5 menit 

f. Peserta didik memberikan 

penilaian kepada hasil 

menulis poster teman 

dengan memberikan tanda 

bintang pada poster yang 

dianggap paling baik 

Kunjung 

Karya Tanggung 

Jawab 

10 menit 

g. Hasil menulis poster terbaik 

diberi penghargaan oleh 

guru 

 
 

3 menit 

3. Kegiatan Akhir 

a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 

Inkuiri 
Tanggung 

Jawab 

 

10 menit 

b. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang 

belum jelas 

Tanya 

Jawab Keterbukaan 

c. Peserta didik 

menyampaikan kesan 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar 

terhadap pembelajaran yang 

baru berlangsung sebagai 

kegiatan refleksi 

 

Keterbukaan 

 

I. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku Paket Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII 
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2. Kliping 

3. Poster  

 

J. Penilaian 

1. Penilaian Proses 

Penilaian proses dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi 

2. Penilaian Hasil 

Penilaian hasil dilihat berdasarkan hasil tes unjuk kerja menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping 

Instrument: 

1. Buatlah sebuah poster dengan tema yang telah kalian pilih pada media 

kliping dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel Skor Penilaian 

No. Aspek 
Skor 

Bobot 
Bobot × Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Isi poster      6 30 

2. Kalimat Poster      5 25 

3. Kerapian bentuk 

tulisan 

     
4 20 

4. Penyajian tampilan 

poster 

     
3 15 

5. Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

     
2 10 

Jumlah 100 

 

Tabel Pedoman Penilaian Kemampuan Menulis Poster 

No. Kategori Nilai 

1. Sangat baik 85-100 

2. Baik  75-84 

3. Cukup  61-74 

4. Kurang  51-60 

5. Sangat Kurang 0-50 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Hakikat Poster 

Poster adalah plakat yang biasa dipasang di tempat umum. Biasanya berupa 

ajakan, pengumuman, atau iklan. Poster bertujuan untuk menyampaikan suatu 

informasi dan memengaruhi pandangan serta pendapat orang lain terhadap 

informasi tersebut. Poster memiliki ciri bahasa yang menarik, mudah dipahami, 

singkat, jelas, efektif, menarik dan perhatian. 

 

2. Jenis-Jenis Poster 

Berdasarkan isinya, poster dibagi menjadi. 

a. Poster Kegiatan 

Bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca 

mengikuti atai berpartisipasi dalam acara tersebut. 

b. Poster Penerangan atau Pendidikan 

Bersifat memengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku tertentu. 

c. Poster Hiburan 

Berisi pemberitahuan adanya sesuatu hal yang bersifat hiburan. 

d. Poster Niaga 

Poster yang berisi penawaran sebuah produk atau jasa. Bersifat menarik 

pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Misalnya: 

poster produk kecantikan, poster obat, dan lain sebagainya. 

 

3. Unsur-Unsur Poster 

a. Pernyataan berupa frase, klausa, atau kalimat yang efektif, sugestif, dan 

komunikatif. 
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b. Gambar, ilustrasi, sketsa, foto, dan warna yang mencolok sesuai dengan ide 

yang akan disampaikan. 

c. Tulisan dibuat berukuran besar, mudah dibaca, dan jelas. Tulisan dan gambar 

harus selaras sehingga tujuan disampaikan dapat diterima oleh pembaca. 

 

4. Menyunting Poster 

Menyunting adalah aktivitas mengolah naskah dengan cara membaca, 

mengoreksi, menandai, memperbaiki, menyelaraskan, dan menentukan kelayakan 

untuk menghasilkan suatu tulisan yang bermutu. 

Tujuan dalam menyunting poster adalah untuk menghasilkan suatu tulisan 

karangan persuasi yang isi, bahasa, penyajian, serta penulisannya benar. Dalam 

proses menyunting poster terdapat beberapa langkah, yaitu: 1) membaca dengan 

teliti, 2) mengoreksi, 3) menandai, 4) memperbaiki, dan 5) menyelaraskan. 

 

5. Contoh Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster Pendidikan Poster Penerangan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kandeman 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : VIII 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk  rangkuman, teks berita, 

slogan/poster 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.3 Menulis slogan/poster untuk berbagai  keperluan dengan pilihan kata dan 

kalimat yang bervariasi, serta persuasif 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan unsur-unsur poster 

2. Menulis poster dengan memperhatikan cara penulisan dan bahasa yang baik 

dan benar 

3. Menyunting poster yang ditulis teman 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur poster 

2. Peserta didik mampu menulis poster dengan memperhatikan cara penulisan 

dan bahasa yang baik dan benar 

3. Peserta didik mampu menyunting poster yang ditulis teman 

Lampiran 2 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat Poster 

2. Jenis-Jenis Poster 

3. Unsur-Unsur Poster 

4. Menyunting Poster 

5. Contoh Poster 

 

F. Metode dan Media Pembelajaran 

1. Metode dan Teknik 

a. Tanya Jawab 

b. Ceramah 

c. Inkuiri 

d. Diskusi 

e. Penugasan 

f. Unjuk Kerja 

g. Kunjung Karya 

2. Media : Kliping dan Contoh Poster 

 

G. Nilai dan Karakter 

1. Disiplin 

2. Terbuka 

3. Ketekunan Belajar 

4. Kerja Sama 
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5. Kerajinan 

6. Tanggung Jawab 

7. Keterbukaan  

 

 

 

 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Teknik/ 

Metode 

Nilai dan 

Kakrater Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Peserta didik dikondisikan 

agar siap mengikuti 

pembelajaran menulis 

poster melalui model 

investigasi kelompok 

berbantuan media kliping 

 

 

Ceramah 

 

 

Disiplin 

10 menit 
b. Peserta didik diberi 

apersepsi dengan tanya 

jawab dan ilustrasi 

mengenai menulis poster 

Ceramah 

dan Tanya 

jawab 

Terbuka dan 

Ketekunan 

Belajar 

c. Peserta didik diberi 

motivasi dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

Ceramah  

 

d. Peserta didik diberi 

penjelasan mengenai pokok-

pokok pembelajaran 

Ceramah  Ketekunan 

Belajar 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya 

mengenai kesulitan yang 

Tanya 

Jawab 
Terbuka 10 menit 
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ditemui pada pembelajaran 

siklus I 

b. Peserta didik diberi 

penjelasan mengenai hal-

hal yang perlu diperhatikan 

dalam menulis poster 

Ceramah  Ketekunan 

Belajar, 

Tanggung 

Jawab, 

Kerajinan 

10 menit 

c. Peserta didik membentuk 

kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri atas 4-

5 anak 

 

Kerja Sama 2 menir 

d. Setiap kelompok diberi 

media kliping untuk 

didiskusikan menentukan 

tema yang akan dibuat 

menjadi poster 

 Kerja Sama, 

Tanggung 

Jawa, 

Ketekunan 

Belajar 

10 menit 

e. Setiap kelompok diberi 

media kliping untuk 

didiskusikan menentukan 

tema yang akan dibuat 

menjadi poster 

Diksusi 

dan Inkuiri 

Kerja Sama, 

Tanggung 

Jawa, 

Ketekunan 

Belajar 

20 enit 

f. Peserta didik memahami 

tema yang akan dijadikan 

poster 

 
  

g. Secara individu peserta 

didik menulis poster dengan 

tema yang telah ditemukan 

melalui media kliping 

Diskusi 

dan 

Penugasan  

Tanggung 

Jawab, 

Ketekunan 

Belajar, 

Kerajinan, 

Kejujuan 

28 menit 

 h. Hasil menulis poster peserta 

didik dikumpulkan kepada 

guru. (Poster yang belum 

selesai akan dilanjutkan 

pada pertemuan berikutnya) 
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3. Kegiatan Akhir 

a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 

Inkuiri  
Tanggung 

Jawab 

10 menit 

b. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang 

belum jelas 

Tanya 

Jawab Keterbukaan 

c. Peserta didik 

menyampaikan kesan 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar 

terhadap pembelajaran yang 

baru berlangsung sebagai 

kegiatan refleksi 

 

Keterbukaan 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua 

No. Kegiatan Pembelajaran Teknik/ 

Metode 

Nilai dan 

Karakter Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Peserta didik dikondisikan 

agar siap mengikuti 

pembelajaran menulis 

poster melalui model 

investigasi kelompok 

berbantuan media kliping 

 

Ceramah 
Disiplin 

10 menit 
b. Peserta didik diberi 

apersepsi dengan mengulas 

kembali pembelajaran yang 

dilaksanakan sebelumnya 

Ceramah 

dan Tanya 

jawab 

Terbuka dan 

Ketekunan 

Belajar 

c. Peserta didik diberi 

motivasi dan manfaat 

pembelajaran yang akan 

Ceramah  
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dilaksanakan 

d. Peserta didik diberi 

penjelasan mengenai 

pokok-pokok pembelajaran 

Ceramah 
Ketekunan 

Belajar 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk tanya 

jawab mengenai kesulitan 

yang ditemui pada 

pembelajaran sebelumnya 

Tanya 

Jawab 
Terbuka  10 menit 

b. Peserta didik membentuk 

kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri atas 4-

5 anak 

 Kerja sama 2 menit 

c. Peserta didik diberi 

penjelasan mengenai 

pembelajaran yang telah 

dilakukan sebelumnya 

Ceramah 
Ketekunan 

Belajar 
5 menit 

d. Peserta didik melanjutkan 

menulis poster untuk 

disempurnakan 

Inkuiri 
Ketekunan 

Belajar 
25 menit 

e. Hasil menulis poster 

ditempel pada tempat yang 

disediakan oleh guru 

Unjuk 

Kerja 

Kerajinan, 

Tanggung 

Jawab 

5 menit 

f. Peserta didik memberikan 

penilaian kepada hasil 

menulis poster teman 

dengan memberikan tanda 

bintang pada poster yang 

dianggap paling baik 

Kunjung 

Karya 

Tanggung 

Jawab 
10 menit 

g. Hasil menulis poster terbaik 

diberi penghargaan oleh 

guru 

  3 menit 

3. Kegiatan Akhir 

a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 

Inkuiri 

Tanggung 

Jawab 
10 menit 

b. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang 

Tanya 

Jawab 
Keterbukaan 
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belum jelas 

c. Peserta didik 

menyampaikan kesan 

dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan benar 

terhadap pembelajaran yang 

baru berlangsung sebagai 

kegiatan refleksi 

 Keterbukaan 

 

I. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku Paket Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII 

2. Kliping 

3. Poster  

 

J. Penilaian 

1. Penilaian Proses 

Penilaian proses dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi 

2. Penilaian Hasil 

Penilaian hasil dilihat berdasarkan hasil tes unjuk kerja menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping 

Instrument: 

1. Buatlah sebuah poster dengan tema yang telah kalian pilih pada media 

kliping dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Tabel Skor Penilaian 

No. Aspek 
Skor 

Bobot 
Bobot × Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Isi poster      6 30 

2. Kalimat Poster      5 25 

3. Kerapian bentuk 

tulisan 

     
4 20 

4. Penyajian tampilan      3 15 
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poster 

5. Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

     
2 10 

Jumlah 100 

 

Tabel Pedoman Penilaian Kemampuan Menulis Poster 

No. Kategori Nilai 

1. Sangat baik 85-100 

2. Baik  75-84 

3. Cukup  61-74 

4. Kurang  51-60 

5. Sangat Kurang 0-50 

 

 

Kandeman,    Juni 

2013 

Guru Bahasa Indonesia,      Peneliti, 

 

 

Sukhanifah, S.Pd.       Siwi Prasetyani 

NIP 197210301997022002      NIM 2101409058 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Hakikat Poster 

Poster adalah plakat yang biasa dipasang di tempat umum. Biasanya berupa 

ajakan, pengumuman, atau iklan. Poster bertujuan untuk menyampaikan suatu 

informasi dan memengaruhi pandangan serta pendapat orang lain terhadap 

informasi tersebut. Poster memiliki ciri bahasa yang menarik, mudah dipahami, 

singkat, jelas, efektif, menarik dan perhatian. 

 

2. Jenis-Jenis Poster 

Berdasarkan isinya, poster dibagi menjadi. 

e. Poster Kegiatan 

Bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca 

mengikuti atai berpartisipasi dalam acara tersebut. 

f. Poster Penerangan atau Pendidikan 

Bersifat memengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku tertentu. 

g. Poster Hiburan 

Berisi pemberitahuan adanya sesuatu hal yang bersifat hiburan. 

h. Poster Niaga 

Poster yang berisi penawaran sebuah produk atau jasa. Bersifat menarik 

pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Misalnya: 

poster produk kecantikan, poster obat, dan lain sebagainya. 

 

3. Unsur-Unsur Poster 

2. Pernyataan berupa frase, klausa, atau kalimat yang efektif, sugestif, dan 

komunikatif. 

3. Gambar, ilustrasi, sketsa, foto, dan warna yang mencolok sesuai dengan 

ide yang akan disampaikan. 
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4. Tulisan dibuat berukuran besar, mudah dibaca, dan jelas. Tulisan dan 

gambar harus selaras sehingga tujuan disampaikan dapat diterima oleh 

pembaca. 

4. Menyunting Poster 

Menyunting adalah aktivitas mengolah naskah dengan cara membaca, 

mengoreksi, menandai, memperbaiki, menyelaraskan, dan menentukan kelayakan 

untuk menghasilkan suatu tulisan yang bermutu. 

Tujuan dalam menyunting poster adalah untuk menghasilkan suatu tulisan 

karangan persuasi yang isi, bahasa, penyajian, serta penulisannya benar. Dalam 

proses menyunting poster terdapat beberapa langkah, yaitu: 1) membaca dengan 

teliti, 2) mengoreksi, 3) menandai, 4) memperbaiki, dan 5) menyelaraskan. 

 

5. Contoh Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster Pendidikan Poster Penerangan 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No. 

     Aspek 

 

 

 

 

 

Kode K
et

er
b

u
k

a
a
n

 

K
et

ek
u

n
a
n

 

B
el

a
ja

r
 

K
er

a
ji

n
a
n

 

T
en

g
g
a
n

g
 R

a
sa

 

K
ed

is
ip

li
n

a
n

 

K
er

ja
 S

a
n

a
 

R
a
m

a
h

 d
en

g
a
n

 

T
em

a
n

 
H

o
rm

a
t 

p
a
d

a
 

G
u

ru
 

K
ej

u
ju

ra
n

 

M
en

ep
a
ti

 J
a
n

ji
 

K
ep

ed
u

li
a
n

 

T
a
n

g
g
u

n
g
 J

a
w

a
b

 

1. R-1             

2. R-2             

3. R-3             

4. R-4             

5. R-5             

6. R-6             

7. R-7             

8. R-8             

9. R-9             

10. R-10             

11. R-11             

12. R-12             

13. R-13             

14. R-14             

15. R-15             

16. R-16             

17. R-17             

18. R-18             

19. R-19             

20. R-20             

21. R-21             

22. R-22             

23. R-23             

24. R-24             

25. R-25             

26. R-26             

27. R-27             

28. R-28             

29. R-29             

30. R-30             

31. R-31             

32. R-32             

Lampiran 3 
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33. R-33             

34. R-34             

35. R-35             

36. R-36             

37. R-37             
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA DIDIK SIKLUS I DAN 

SIKLUS II 

 

No. Kode  : 

Kelas   : 

Kategori Nilai  : 

 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3. Jelaskan kemudahan dan kesulitan yang Anda temui selama mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping? 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

4. Apakah saran Anda terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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PEDOMAN JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Nama Peserta didik  :  

Kelas/No. Presensi :  

Hari/Tanggal  : 

 

1. Apakah proses pembelajaran yang diberikan oleh guru membantu Anda dalam 

menulis poster? Jelaskan! 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Apakah media kliping yang disajikan oleh guru mempermudah Anda dalam 

menemukan topik yang akan dijadikan poster? Jelaskan! 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3. Jelaskan kesulitan-kesulitan yang Anda alami dalam pembelajaran menulis 

poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

4. Apakah kerja kelompok dan berdiskusi membantu Anda dalam pembelajaran 

menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jelaskan! 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Bagaimanakah kesan Anda terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

……………..............................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Pengampu  : 

Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Tanggal Pembelajaran : 

Aspek yang ditulis dalam jurnal guru adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesiapan peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

…………….............................................................................................................. 

2. Jelaskan tingkah laku peserta didik selama pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

…………….............................................................................................................. 

3. Jelaska respon peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

…………….............................................................................................................. 

4. Jelaskan keaktifan peserta didik saat pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

…………….............................................................................................................. 

5. Bagaimana situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping berlangsung? 

…………….............................................................................................................. 

6. Bagaimana tanggapan peserta didik setelah pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

…………….............................................................................................................. 
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PEDOMAN DOKUMENTASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu: 

1. Keterbukaan peserta didik 

2. Ketekunan belajar 

3. Kerajinan peserta didik 

4. Tenggang rasa terhadap teman 

5. Kedisiplinan dalam pembelajaran 

6. Kerja sama dengan teman satu kelompok 

7. Ramah dengan teman 

8. Hormat kepada guru 

9. Jujur dalam berperilaku 

10. Menepati janji 

11. Kepedulian terhadap teman dan guru 

12. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 
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INTRUMEN TES SIKLUS I dan SIKLUS II 

 

Buatlah sebuah poster dengan tema yang telah kalian pilih pada media kliping 

yang dengan kriteria sebagai berikut. 

1. Isi Poster 

a. Isi poster sesuai dengan topik yang dipilih melalui media kliping 

b. Gambar mendukung kalimat poster 

c. Bermakna 

d. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas 

2. Kalimat Poster 

a. Persuasif 

b. Menggunakan diksi yang tepat 

c. Bervariasi 

d. Ringkas  

3. Kerapian Bentuk Tulisan 

a. Tulisan jelas 

b. Ukuran huruf besar dan jelas 

c. Mudah dibaca dari jarak jauh 

d. Rapi  

4. Penyajian Tampilan Poster 

a. Komposisi gambar dan tulisan selaras 

b. Pemilihan warna menarik perhatian 

c. Sederhana 

d. Tampilan bersih dan rapi 

5. Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

a. Penggunaan ejaan dan tanda baca sesuai dengan kaidah 

b. Penggunaan tanda baca tidak berlebihan 

c. Penggunaan tanda baca dapat memperjelas maksud poster 

 

Lampiran 8 



236 
 

 
 

DAFTAR NILAI MENULIS POSTER PRASIKLUS 

No. Kode 
Nilai Tiap Aspek 

Nilai Kumulatif 
1 2 3 4 5 

1. R-1 24 15 16 12 8 75 

2. R-2 18 15 16 12 4 65 

3. R-3 18 10 12 9 6 55 

4. R-4 18 15 8 6 6 53 

5. R-5 24 20 12 9 6 71 

6. R-6 24 15 16 12 8 75 

7. R-7 18 15 16 12 6 67 

8. R-8 18 10 8 9 6 51 

9. R-9 18 15 12 9 6 60 

10. R-10 18 15 16 9 6 64 

11. R-11 24 10 16 9 6 65 

12. R-12 18 10 16 12 6 62 

13. R-13 18 10 12 9 6 55 

14. R-14 24 20 12 12 8 76 

15. R-15 18 15 16 12 6 67 

16. R-16 24 15 16 9 4 68 

17. R-17 18 15 12 9 4 58 

18. R-18 18 15 16 12 4 65 

19. R-19 12 15 16 9 8 60 

20. R-20 12 15 16 12 8 63 

21. R-21 12 15 8 9 8 52 

22. R-22 24 15 16 12 6 73 

23. R-23 18 15 8 6 6 53 

24. R-24 24 10 16 9 6 65 

25. R-25 12 15 12 9 8 56 

26. R-26 12 15 8 9 8 52 

27. R-27 18 10 12 9 4 53 

28. R-28 18 10 16 12 4 60 

29. R-29 12 15 16 9 8 60 

30 R-30 24 15 8 6 4 57 

31. R-31 24 15 12 9 6 66 

32. R-32 18 10 12 9 4 53 

33. R-33 24 10 16 12 8 70 

34. R-34 24 10 16 6 8 64 

35. R-35 24 10 16 6 8 64 

36. R-36 24 10 16 6 8 64 

37. R-37 24 10 16 6 8 64 

Jumlah 720 495 504 348 234 2301 
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DAFTAR NILAI MENULIS POSTER SIKLUS I 

No. Kode 
Nilai Tiap Aspek 

Nilai Kumulatif 
1 2 3 4 5 

1. R-1 24 15 12 12 6 69 

2. R-2 24 20 12 12 4 72 

3. R-3 24 15 16 12 6 73 

4. R-4 18 20 12 6 8 64 

5. R-5 24 15 16 9 8 72 

6. R-6 24 10 16 12 4 66 

7. R-7 24 10 12 12 6 64 

8. R-8 18 20 16 6 8 68 

9. R-9 24 20 16 9 8 77 

10. R-10 24 15 12 12 8 71 

11. R-11 24 20 16 9 8 77 

12. R-12 24 10 16 12 6 68 

13. R-13 18 20 16 9 6 69 

14. R-14 24 20 16 12 8 80 

15. R-15 24 10 12 12 6 64 

16. R-16 24 15 12 9 6 66 

17. R-17 18 20 12 9 6 65 

18. R-18 24 20 12 12 6 74 

19. R-19 24 20 16 9 6 75 

20. R-20 24 15 16 12 8 75 

21. R-21 18 20 16 6 8 68 

22. R-22 24 20 16 12 8 80 

23. R-23 18 20 16 12 8 74 

24. R-24 24 20 16 9 8 77 

25. R-25 24 20 16 9 6 75 

26. R-26 18 20 16 6 8 68 

27. R-27 24 20 16 9 8 77 

28. R-28 12 15 16 12 8 63 

29. R-29 24 15 16 9 6 70 

30 R-30 18 20 12 9 8 67 

31. R-31 18 20 12 9 8 67 

32. R-32 24 20 16 9 6 75 

33. R-33 24 20 8 12 8 72 

34. R-34 24 20 8 9 8 69 

35. R-35 24 20 8 9 8 69 

36. R-36 24 15 8 12 8 67 

37. R-37 24 20 8 12 8 72 

Jumlah 822 655 508 372 262 2619 
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DAFTAR NILAI MENULIS POSTER SIKLUS II 

No. Kode 
Nilai Tiap Aspek 

Nilai Kumulatif 
1 2 3 4 5 

1. R-1 24 15 16 12 8 75 

2. R-2 30 20 16 12 6 84 

3. R-3 30 20 16 9 8 83 

4. R-4 24 15 16 12 8 75 

5. R-5 30 20 16 12 6 84 

6. R-6 30 20 16 9 8 83 

7. R-7 24 20 12 9 8 73 

8. R-8 24 15 16 12 8 75 

9. R-9 30 20 16 9 8 83 

10. R-10 30 20 12 9 8 79 

11. R-11 30 20 16 12 6 84 

12. R-12 30 25 12 12 8 87 

13. R-13 24 20 12 12 8 76 

14. R-14 24 20 12 9 8 73 

15. R-15 24 20 12 12 8 76 

16. R-16 30 20 16 9 8 83 

17. R-17 24 20 16 12 8 80 

18. R-18 24 20 16 12 8 80 

19. R-19 24 20 12 9 8 76 

20. R-20 24 20 16 9 6 75 

21. R-21 24 20 12 12 8 76 

22. R-22 30 20 20 15 8 92 

23. R-23 30 15 16 12 8 81 

24. R-24 24 15 16 12 8 75 

25. R-25 24 20 16 9 6 75 

26. R-26 30 20 12 9 8 79 

27. R-27 30 15 16 12 8 81 

28. R-28 24 20 16 12 8 80 

29. R-29 24 20 16 9 6 75 

30 R-30 24 15 16 9 6 70 

31. R-31 30 20 16 12 6 84 

32. R-32 24 15 16 12 8 75 

33. R-33 24 20 16 12 8 80 

34. R-34 30 20 16 12 6 84 

35. R-35 24 20 16 12 8 80 

36. R-36 24 20 16 9 6 75 

37. R-37 24 20 16 12 6 78 

Jumlah 978 705 560 405 274 2924 
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HASIL OBSERVASI SIKLUS I  

No. 

     Aspek 

 

 

 

 

 

Kode K
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a
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n
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a
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en

g
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R
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1. R-1 - √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 

2. R-2 - - √ - - - - - - - √ √ 

3. R-3 √ √ √ - - - √ √ √ √ - √ 

4. R-4 √ - - - - - - √ √ √ √ √ 

5. R-5 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ 

6. R-6 - √ √ - - - - √ - √ - - 

7. R-7 - √ √ - √ √ √ √ - √ - - 

8. R-8 - - - - - - - √ - - - - 

9. R-9 √ √ √ - √ √ - √ - - - √ 

10. R-10 - - - - - - - - - √ - √ 

11. R-11 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

12. R-12 - - - - √ √ - √ - √ √ √ 

13. R-13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 

14. R-14 - √ √ - √ - - √ √ √ - √ 

15. R-15 - - - - - - √ √ - - - - 

16. R-16 - - - √ √ √ √ √ - - - - 

17. R-17 - √ √ √ √ √ - √ √ √ - √ 

18. R-18 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ 

19. R-19 - √ √ √ - √ - - - - √ - 

20. R-20 - - - - - - - √ - - - - 

21. R-21 √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

22. R-22 √ - - √ - - √ √ - - - - 

23. R-23 √ √ √ √ √ √ - - √ √ - √ 

24. R-24 √ - √ √ √ - √ √ √ - √ √ 

25. R-25 - - - √ - - - - - - - - 

26. R-26 √ - √ - √ √ √ - √ √ √ √ 

27. R-27 √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ 

28. R-28 - - - - - √ √ - - - - - 

29. R-29 √ - - - - - - - - - - √ 

30. R-30 √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

31. R-31 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

32. R-32 √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ 
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33. R-33 √ √  √ √ √ √ √ - √ √ - 

34. R-34 √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 

35. R-35 - - - √ √ √ - - √ - - √ 

36. R-36 - - √ - √ - - √ - - - √ 

37. R-37 - - - - - - - - - - √ - 

Jumlah 19 21 22 18 22 19 18 27 18 21 17 23 
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HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

No. 

     Aspek 
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1. R-1 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. R-2 √ √ √ - - - - √ - √ √ √ 

3. R-3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. R-4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. R-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. R-6 √ √ √ - - - √ √ - √ - - 

7. R-7 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. R-8 - - - √ - - - √ - - - - 

9. R-9 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. R-10 - - - √ - - - - - √ - √ 

11. R-11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. R-12 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. R-13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

14. R-14 - √ √ - √ - - √ √ √ - √ 

15. R-15 - √ √ √ - - √ √ - √ √ - 

16. R-16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

17. R-17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. R-18 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

19. R-19 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

20. R-20 - - - √ - - √ √ - √ - - 

21. R-21 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

22. R-22 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

23. R-23 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

24. R-24 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

25. R-25 - - - √ - - - - - √ - - 

26. R-26 √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

27. R-27 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28. R-28 √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ √ 

29. R-29 √ √ √ - - - √ - - - - √ 

30. R-30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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31. R-31 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32. R-32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33. R-33 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34. R-34 √ √ √ √ √ √ √ √ - - √ √ 

35. R-35 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

36. R-36 - - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

37. R-37 √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ - 

Jumlah 27 31 33 27 28 28 29 34 27 35 29 28 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

No. Kode  : R-14 

Kelas   : VIII H 

Kategori Nilai  : Baik 

 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Saya senang belajar menulis poster menggunakan media kliping dan 

pelaksanaan pembelajarannya tidak membosankan. 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : penjelasan guru jelas, mudah dipahami, sehingga dapat menulis 

poster dengan baik. 

3. Jelaskan kemudahan dan kesulitan yang Anda temui selama mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping? 

Jawab : Saya tidak mengalami kesulitan karena saya mengerti penjelasan 

yang disampaikan oleh guru. 

4. Apakah saran Anda terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Dalam mengajar harus lebih baik dan lebih menarik dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

No. Kode  : R-4 

Kelas   : VIII H 

Kategori Nilai  : Cukup 

 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Saya senang belajar menulis poster menggunakan media kliping 

walaupun baru pertaa kali dan saya akan berusaha lebih baik lagi. 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Penjelasan guru sulit dipahami 

3. Jelaskan kemudahan dan kesulitan yang Anda temui selama mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping? 

Jawab : Saya mengalami kesulitan menemukan ide dari media kliping yang 

diberikan. 

4. Apakah saran Anda terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Dalam menjelaskan harus lebih detail lagi. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

No. Kode  : R-22 

Kelas   : VIII H 

Kategori Nilai  : Sangat Baik 

 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Saya senang belajar menulis poster menggunakan media kliping 

karena pembelajarannya menyenangkan dan membuat saya 

semangat. 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Penjelasan dari guru sangat jelas, suara guru jelas terdengar, dan 

contoh yang diberikan lebih banyak. 

3. Jelaskan kemudahan dan kesulitan yang Anda temui selama mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping? 

Jawab : Saya tidak mengalami kesulitan karena saya paham dengan 

penjelasan guru. 

4. Apakah saran Anda terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Supaya guru lebih baik dari sebelumnya dalam mengajar. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

No. Kode  : R-30 

Kelas   : VIII H 

Kategori Nilai  : Cukup 

 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis poster 

melalui model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Saya senang belajar menulis poster menggunakan media kliping. 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Penjalasan guru masih sulit saya pahami. 

3. Jelaskan kemudahan dan kesulitan yang Anda temui selama mengikuti 

pembelajaran menulis poster melalui model investigasi kelompok berbantuan 

media kliping? 

Jawab : Saya mengalami kesulitan menemukan ide dari media kliping yang 

diberikan dan masih banyak salah dalam menuliskan tanda baca. 

4. Apakah saran Anda terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Dalam menjelaskan harus lebih jelas lagi. 
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JURNAL GURU SIKLUS I 

 

Pengampu  : Sukhanifah, S.Pd. 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kandeman 

Kelas/Semester : VIII H/Genap 

Tanggal Pembelajaran : 14 Juni 2013 

7. Bagaimana kesiapan peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Peserta didik sudah cukup siap dalam mengikuti pembelajaran, 

walaupun masih ada beberapa yang terlambat masuk kelas. 

8. Jelaskan tingkah laku peserta didik selama pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

Jawab : Perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis 

poster terlihat cukup antusias, tetapi masih ada beberapa peserta 

didik yang terlihat malas dan enggan mengkuti pembelajaran 

9. Jelaska respon peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

Jawab : Sebagian besar peserta didik merespon baik pembelajaran yang 

dilaksanakan, namun masih ada peserta didik yang tidak merespon 

baik pembelajaran yang dilaksanakan. 

10. Jelaskan keaktifan peserta didik saat pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

Jawab : Peserta didik masih terlihat kurang aktif, mereka masih terlihat 

takut dan malu saat akan bertanya atau pun memberikan tanggapan. 

11. Bagaimana situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping berlangsung? 
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Jawab : Situasi cukup kondusif walaupun masih ada peserta didik yang 

tidak memperhatikan penjelasan guru, mengobrol dengan 

temannya, dan terlihat mengantuk. 

12. Bagaimana tanggapan peserta didik setelah pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Peserta didik merespon baik pembelajaran yang dilaksanakan 

walaupun belum maksimal. 
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JURNAL GURU SIKLUS II 

 

Pengampu  : Sukhanifah, S.Pd. 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kandeman 

Kelas/Semester : VIII H/Genap 

Tanggal Pembelajaran : 21 Juni 2013 

1. Bagaimana kesiapan peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Peserta didik sudah siap dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Jelaskan tingkah laku peserta didik selama pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

Jawab : Perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis 

poster terlihat lebih antusias dari pembelajaran sebelumnya. 

3. Jelaska respon peserta didik terhadap pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

Jawab : Peserta didik merespon baik pembelajaran yang dilaksanakan, 

terlihat dengan keaktifan dan antusias pada saat mengikuti 

pembelajaran. 

4. Jelaskan keaktifan peserta didik saat pembelajaran menulis poster melalui model 

investigasi kelompok berbantuan media kliping! 

Jawab : Peserta didik sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka 

sudah tidak takut dan malu pada saat akan bertanya maupun 

memberikan tanggapan. 

5. Bagaimana situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping berlangsung? 
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Jawab : Situasi sudah lebih kondusif. Peserta didik sudah memahami 

pembelajaran yang dilaksanakan dan mengerjakan tugas dengan 

baik. 

6. Bagaimana tanggapan peserta didik setelah pembelajaran menulis poster melalui 

model investigasi kelompok berbantuan media kliping? 

Jawab : Peserta didik merasa senang dengan pembelajaran yang 

dilaksanakan karena pembelajaran yang dilaksanakan tidak 

membosankan. 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 

No. Nama Peserta Didik 

1  ADINDA USWATUN 

2  AJI SANTOSO 

3  AMAT RIDWAN 

4  ANISA 

5  ARIF AINUL MAKHASSIN 

6  ATIN ISLAMIATI 

7  CASWITRIA WATI 

8  DANI YAINUDIN 

9  DESY RATNADILLA MURTIANI 

10  DWI SUBIANTO 

11  ELFINA 

12  FIRMANSYAH DENA MUNTAQWA 

13  GITA SHINTA BELASARI 

14  IIS KARDILA 

15  ILA RUSZA 

16  ISZA AYU SAFFANAH 

17  ITA RIZKY SUCIYANI 

18  JUWARIYAH 

19  KHOIRUNNISAK 

20  KUDUNG 

21  LAILATUL FIDAYAH 

22  NUR HESTI 

23  PARINAH 

24  REKA REKHASANAH 

25  RISKON MALIK ABDULAH 

26  RIYANTI 

27  RUMITA 

28  SAMI AJI ARIF MUKHLISIN 

29  SUJATMIKO 

30  TAROH 

31  TRISMIATI 

32  TUTUR LISWATI 

33  VIKI VAROHMAH 

34  VITA VITRIYANI 

35  WAHYU SOLI 

36  WAHYU WIDI HARTANTO 

37  YAHVI ARIF FAUZIN 
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