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Instruction (PBI), model sinektik. 

 

Menulis cerpen adalah menuangkan/mengisahkan satu peristiwa 

kehidupan yang dialami tokoh. Menuangkan ide/gagasan ke dalam bentuk cerpen 

bukanlah hal yang mudah karena memerlukan kreativitas. Fakta di lapangan 

menunjukkan model pembelajaran yang digunakan belum mampu mendekatkan 

siswa kepada dunia sastra. Masih ada siswa yang bahkan belum dapat 

menuangkan gagasannya ke dalam sebuah tulisan khususnya dalam keterampilan 

menulis dan kurangnya perhatian guru terhadap penerapan model pembelajaran 

yang efektif dan bervariasi membuat siswa cepat bosan dan kurang 

memperhatikan pelajaran. Oleh sebab itu, peneliti memberikan solusi berupa 

penerapan suatu model pembelajaran yang efektif yang mampu membuat siswa 

merasa senang mengikuti pembelajaran dan lebih mudah dalam mengungkapkan 

ide-ide atau gagasannya ketika menulis cerpen. Adapun model pembelajaran yang 

dipilih, yaitu model Problem Based Instruction (PBI) dan model sinektik. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

keefektifan pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model Problem 

Based Instruction (PBI)? (2) Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis cerita 

pendek dengan model sinektik? (3) Lebih efektif manakah antara pembelajaran 

menulis cerpen dengan model Problem Based Instruction atau pembelajaran 

menulis cerpen dengan model sinektik pada siswa kelas X SMA? Berkaitan 

dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model Problem Based 

Instruction, mengetahui keefektifan pembelajaran menulis cerita pendek dengan 

model sinektik, dan menguji keefektifan pembelajaran menulis cerpen dengan 

model Problem Based Instruction atau pembelajaran menulis cerpen dengan 

model sinektik pada siswa kelas X SMA. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X di SMA Negeri 2 Rembang 

Kabupaten Rembang tahun ajaran 2011/2012 dengan menggunakan metode 

ekperimen dengan desain penelitian control grup pretest-posttest. Skenario yang 

dijalankan yaitu Kelas A (X D) menjadi kelas eksperimen dengan menggunakan 

kelas B sebagai kelas kontrol. Dan Kelas B (X A) menjadi kelas eksperimen 

dengan menggunakan kelas A sebagai kelas kontrol. Kelas A diberi perlakuan 

menggunakan model Problem Based Instruction, sedangkan kelas B diberi 

perlakuan menggunakan model sinektik. Pada prinsipnya, perlakuan yang 
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dilakukan terhadap kedua kelompok, yaitu tes awal (pretest), perlakuan 

(treatment), dan tes akhir (posttest). Pengambilan data dilakukan dengan metode 

tes dan nontes. Instrumen tes berupa menulis cerpen berdasarkan kisah 

pengalaman orang lain, dan instrumen nontes berupa observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kelas yang menggunakan model sinektik 

dalam pembelajaran menulis cerpen berdasarkan kisah pengalaman orang lain 

lebih baik dibanding kelas yang menggunakan model Problem Based Instruction 

(PBI). Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen 

pada kelas yang menggunakan model sinektik lebih sedikit dibandingkan kelas 

yang menggunakan model Problem Based Instruction (PBI). Hasil pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan model sinektik lebih efektif dibanding hasil 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan model Problem Based Instruction 

(PBI). Hasil ini berdasarkan berbagai uji yang telah dilakukan pada kedua kelas tersebut. 

Pada kelas Problem Based Instruction (PBI) setelah dilakukan pengujian KKM, 

diperoleh thitung = 1.538 dan ttabel= 2,03 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. 

Karena , thitung> -ttabel dan t berada di daerah penerimaan Ho maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil kemampuan menulis cerita pendek setelah perlakuan 

lebih dari 75. Pada kelas sinketik setelah dilakukan pengujian KKM, diperoleh 

thitung = 8,119 dan ttabel= 2,04 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Karena thitung> -

ttabel dan t berada di daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kemampuan menulis cerita pendek setelah perlakuan lebih besar dari 75. 

Kemudian setelah dilakukan uji perbedaan dua rata-rata (Uji t) antara kelas 

sinektik dengan kelas Problem Based Instruction (PBI) diketahui hasilnya dengan 

nilai thitung<ttabel, yaitu 3,52 < 2,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara kelas sinektik dengan kelas Problem Based Instruction 

(PBI). Dan model Sinektik lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menulis 

cerita pendek dibandingkan model Problem Based Instruction (PBI). 

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan (1) Guru bahasa 

Indonesia hendaknya menerapkan model sinektik dalam pembelajaran menulis 

cerita pendek karena sudah diuji keefektifannya dibandingkan dengan model 

Problem Based Instruction (PBI), dan (2) Peneliti di bidang bahasa dan sastra 

Indonesia hendaknya menggunakan model pembelajaran yang lain lain untuk 

lebih mengembangkan kreativitas siswa dalam menulis, khususnya dalam menulis 

cerita pendek. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cerita pendek adalah wadah yang digunakan oleh pengarang untuk 

menyuguhkan sebagian kecil kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian 

pengarang (Suharianto 1982:39). Cerita pendek adalah karya yang berisi cerita 

satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya atau cerita yang pendek, namun 

tidak setiap cerita yang pendek dapat digolongkan ke dalam cerita pendek 

(Nursito 1999:112). Ismail (2001:40) mengemukakan bahwa cerita pendek adalah 

salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut kisahan prosa 

pendek. Cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang 

lingkup permasalahannya menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh 

yang menarik perhatian pengarang, dan keseluruhan cerita memberi kesan 

tunggal. 

Menulis cerita pendek adalah menuangkan kisahan atau mengisahkan satu 

peristiwa kehidupan yang dialami tokoh. Menulis cerita pendek merupakan 

kegiatan ekspresi sastra yang perlu diajarkan kepada siswa. Menulis cerita pendek 

bermanfaat sebagai kegiatan untuk melatih siswa dalam menuangkan gagasan dan 

dapat mengembangkan kreativitas siswa ke dalam sebuah tulisan. Pembelajaran 

menulis cerita pendek di sekolah dapat memupuk siswa yang memiliki bakat dan 

minat menulis untuk dibina secara khusus, supaya menjadi penulis yang andal dan 

profesional di masa depan. 
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Namun, pembelajaran yang dilakukan belum mampu membuat siswa 

menguasai keterampilan menulis cerpen dengan baik. Masih ada siswa yang 

bahkan belum dapat menuangkan gagasannya ke dalam sebuah tulisan khususnya 

dalam keterampilan menulis cerpen. Kebanyakan guru hanya menggunakan 

model pembelajaran satu arah, yaitu guru berbicara di depan kelas dan siswa pasif 

mendengarkan. Dari pernyataan guru tersebut, peneliti mempunyai pendapat 

bahwa pembelajaran menulis cerpen kurang efektik dikarenakan model 

pembelajaran yang digunakan kurang cocok. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas 

banyak jenisnya, namun tidak semua model pembelajaran tersebut sesuai untuk 

digunakan dalam pembelajaran menulis cerita pendek. Contoh model 

pembelajaran dari sekian banyak model pembelajaran yaitu model Problem Based 

Instruction dan model sinektik. Keduanya mempunyai ciri khas, namun 

merupakan model pembelajaran yang mengedepankan cara berpikir tingkat tinggi. 

Arend (dalam Trianto 2007:68) mengemukakan bahwa pembelajaran 

berdasarkan masalah/Problem Based Instruction merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang mengajarkan siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 

dengan maksud untuk menyususn pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiri, berketerampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian, 

dan percaya diri. Model Problem Based Instruction (PBI) merupakan sebuah 

model pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir kritis karena model 

Problem Based Instruction (PBI) menyajikan masalah otentik dan bermakna yang 
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terjadi di sekitar siswa yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk 

melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

Model sinektik adalah model pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

berpikir kreatif. Gordon (dalam Hastuti 1996:155) menyebutkan bahwa hubungan 

kreativitas dengan proses sinektik dapat memunculkan proses kreatif menuju 

kesadaran dan mengembangkan secara nyata kapasitas terhadap individu dan 

kelompok. Selain itu, kreativitas merupakan pola pengembangan mental yang 

baru. Komponen emosional lebih penting daripada kemampuan intelektual. 

Banyak pemecahan masalah yang bersifat rasional dan intelektual; jika yang 

dibantu dengan yang irrasional dan emosional akan membangkitkan ide-ide segar. 

Cara berpikir kritis yang digunakan dalam model Problem Based 

Instruction (PBI) dan cara berpikir kreatif yang digunakan model sinektik 

merupakan cara berpikir tingkat tinggi. Keduanya memiliki kemiripan, yaitu 

mengambil peristiwa nyata yang terjadi di sekitar siswa sebagai sumber 

pembelajaran, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, 

membantu siswa dalam menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam 

menanggapi suatu permasalahan. Untuk itu perlu dilakukan pengujian untuk 

menguji keefektifan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model 

Problem Based Instruction (PBI) dan pembelajaran menulis cerpen dengan 

menggunakan model sinektik pada siswa SMA. 

Berdasarkan beberapa masalah dan pertimbangan tersebut, penulis 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul Keefektifan Pembelajaran 
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Menulis Cerpen dengan Menggunakan Model Problem Based Instruction (PBI) 

dan Model Sinektik Pada Siswa SMA. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Keberhasilan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berkaitan erat 

dengan komponen menulis dan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut antara lain guru, siswa, model pembelajaran, materi pembelajaran, media 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut 

berkaitan dan menentukan keberhasilan dalam pengajaran keterampilan menulis 

cerita pendek. 

Faktor yang mempengaruhi pembelajaran menulis cerita pendek di Kelas 

X sebagai berikut. 

(1) Buku sumber yang kurang dapat membangkitan kreativitas siswa dalam 

menulis cerita pendek. 

Menurut guru yang bersangkutan, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X 

dilaksanakan berdasarkan buku sumber yang biasa digunakan. Guru sering 

menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) karangan Sri Utami, dkk. 

untuk mengajar pembelajaran menulis cerita pendek tanpa menggunakan buku 

sumber yang lain. Menurut guru yang bersangkutan buku yang dapat 

digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran menulis cerita pendek itu terlalu 

sedikit. Untuk memberikan variasi dalam proses pembelajaran, guru 

menggunakan buku cetak Bahasa dan Sastra Indonesia karangan Dawud, dkk. 
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Buku-buku tersebut dirasa kurang dapat membangkitkan kreativitas siswa 

dalam menulis cerita pendek. 

(2) Metode pembelajaran yang kurang cocok untuk mengembangkan kreativitas 

siswa dalam  menulis cerita pendek. 

Ketika pembelajaran menulis cerpen berlangsung, guru lebih banyak berbicara 

menjelaskan materi di depan kelas tanpa menggunakan model pembelajaran 

yang lain. Sebelum masuk ke materi utama pembelajaran menulis cerita 

pendek, guru mengeksplorasi terlebih dahulu pengetahuan siswa mengenai 

cerita pendek. Selain itu pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

komunikasi yang terjadi hanya bersifat satu arah, yang berarti kegiatan 

pembelajaran masih didominasi oleh guru. Menurut guru yang bersangkutan, 

ketika proses pembelajaran  berlangsung, guru bercerita tentang sebuah cerita 

pendek dengan menyamakan cerita pendek tersebut dengan sinetron. Dengan 

cara seperti itu, siswa akan membayangkan atau berimajinasi seperti apakah 

cerita pendek yang sedang diceritakan oleh guru dan siswa masih bersikap 

pasif yaitu duduk diam dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru. Sebenaranya guru tersebut juga telah memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya, tetapi siswa lebih sering diam sehingga guru tidak 

mengetahui apakah siswa benar-benar telah memahami materi yang 

disampaikan atau belum. 

(3) Media pembelajaran yang kurang dapat membangkitkan kreativitas siswa 

Media pembelajarn yang sering digunakan untuk pembelajaran menulis cerita 

pendek menurut guru yang bersangkutan adalah komputer/laptop dan LCD 
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proyektor. Guru menampilkan slide file BSE di depan kelas menggunakan 

LCD proyektor. Kemudian guru berceramah dan siswa mendengarkan. Media 

tersebut dirasa sangat membosankan dan tidak dapat digunakan untuk 

membangkitkan dan mengembangkan kreativitas siswa dalam menulis cerita 

pendek. 

(4) Kurangnya kegiatan umpan balik 

Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas biasanya dimulai dengan 

menjelaskan materi dan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas dan latihan. 

Selanjutnya tugas dikumpulkan dan dinilai oleh guru. Siswa hanya 

mendapatkan nilai berupa angka sebagai bukti telah mengerjakan tugasnya. 

Evaluasi seperti ini jelas merupakan evaluasi yang kurang baik karena tidak 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih baik lagi dan siswa tidak 

mengetahui manfaat dari pembelajaran menulis cerita pendek. 

(5) Kurangnya motivasi yang diterima siswa 

Fakta yang terdapat di dalam kelas, ada beberapa hal yang menyebabkan 

siswa kurang tertarik dalam pembelajaran menulis cerita pendek. Yaitu : (1) 

daya imajinasi anak yang berbeda-beda, (2) daya kreatifitas siswa yang 

kurang, (3) siswa tidak berbakat menulis, (4) siswa tidak terbiasa menulis, (5) 

siswa jarang membaca buku fiksi, dan (6) kurangnya motivasi siswa baik yang 

berasal dari dalam maupun luar dirinya. 

Guru yang berkualitas mampu menguasai model pembelajaran yang tepat 

serta materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya. Siswa yang 

cerdas tentu lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan guru 
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dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan rata-rata. Model 

pembelajaran yang tepat mampu menjembatani penyampaian materi ajar dari guru 

kepada siswa sehingga semua siswa dapat memahami materi yang disampaikan 

oleh guru dengan baik. Materi pembelajaran yang baik dapat menambah 

pengetahuan siswa dan tidak malah membuat siswa bingung. Media pembelajaran 

yang baik adalah media pembelajaran yang mendukung model pembelajaran serta 

mempermudah siswa dalam memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru. 

Evaluasi pembelajaran mampu mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi ajar yang telah disampaikan, sehingga dapat diketahui kekuarangan yang 

terdapat pada saat pembelajaran dan dapat dicari jalan keluarnya. Sedangkan 

lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dapat membuat siswa nyaman 

ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Banyak model pembelajaran yang ada sekarang dapat digunakan untuk 

pembelajaran menulis. Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mendukung lancarnya proses belajar mengajar, namun bayaknya pilihan model 

dan media pembelajaran kadang malah membuat guru menjadi bingung. Hal itu 

mengakibatkan hasil proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Maka dari 

itu, penggunaan model serta media pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan 

untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan pembelajaran khususnya dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian berkaitan dengan menulis cerita pendek. Penelitian yang 

berkaitan dengan menulis cerita pendek memiliki ruang lingkup yang luas, maka 
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dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji tentang keefektifan antara 

pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model Problem Based 

Instruction dan pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model sinektik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah tersebut, masalah yang berkaitan dengan 

menulis cerita pendek sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

pembatasan masalah. Peneliti memberikan batasan masalah yaitu lebih efektif 

pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model Problem Based 

Instruction atau pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model sinektik 

pada siswa SMA. 

Pembatasan masalah yang dibahas adalah keefektifan pembelajaran 

menulis cerpen dengan menggunakan model Problem Based Instruction atau 

pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model sinektik pada siswa 

SMA. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, 

permasalahan penelitian ini disusun sebagai berikut. 

(1) Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan 

model Problem Based Instruction? 

(2) Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis cerita pendek dengan model 

sinektik? 
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(3) Lebih efektif manakah antara pembelajaran menulis cerpen dengan model 

Problem Based Instruction atau pembelajaran menulis cerpen dengan model 

sinektik pada siswa kelas X SMA? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Mengetahui keefektifan pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan 

model Problem Based Instruction. 

(2) Mengetahui keefektifan pembelajaran menulis cerita pendek dengan model 

sinektik. 

(3) Menguji keefektifan pembelajaran menulis cerpen dengan model Problem 

Based Instruction atau pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik 

pada siswa kelas X SMA. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun 

secara praktis. 

Manfaat teoretis dari penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan yang 

dapat dirujuk oleh para peneliti, pengambil kebijakan, para guru bahasa Indonesia, 

atau siapa saja yang menaruh minat pada perkembangan inovasi di bidang 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran menulis. 

Temuan untuk kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

substansial, khususnya kepada para guru, berupa produk program dan proses 
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penyusunannya. Guru-guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat 

menerapkan, menguji, dan mengembangkan lebih lanjut dalam upaya menolong 

siswa tumbuh menjadi anggota masyarakat yang lebih berguna. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah 

(2009), Tranwati (2009), Mustikarini (2009), Pusparingga (2010), Budiman  

(2010). 

Hidayah (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Model 

Sinektik untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas X4 SMA 

Negeri 1 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran 2009/2010” 

menyimpulkan bahwa hasil tes pada siklus I sebesar 60,2 , sedangkan siklus II 

naik menjadi 74. Kenaikan sebesar 23,16 %. Perubahan perilaku diperoleh dari 

hasil nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Peningkatan yang terjadi sebesar 43,33 % yaitu dengan rincian siklus I 60 dan 

siklus II naik menjadi 86. Jadi peningkatan keterampilan menulis puisi sangat 

dipengaruhi perilaku siswa. 

Persamaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah model 

pembelajaran yang digunakan sama yaitu model Sinektik, yaitu suatu model 

pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas dengan 

menggunakan pola berfikir analogi dan metafora. 

Perbedaan penelitian yang di lakukan peneliti dengan Hidayah ada 3, yaitu 

Hidayah meneliti tentang keterampilan menulis puisi. Keterampilan menulis puisi 
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yang ingin dicapai adalah jika mencapai nilai ketuntasan belajar yang telah 

ditetapkan oleh Hidayah yaitu 70. Peneliti meneliti keterampilan menulis cerpen. 

Menulis cerpen merupakan pembelajaran keterampilan menulis sebuah cerita 

pendek yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan menulis cerpen yang 

dilakukan oleh siswa SMAN 2 Rembang kabupaten Rembang tahun ajaran 

2011/2012 dapat diketahui dari hasil tugas yang diberikan oleh peneliti kepada 

siswa mengenai aspek-aspek menulis cerpen berdasarkan kisah cerita pengalaman 

orang lain setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model Problem Based 

Instruction (Pada kelas A) dan model sinektik (pada kelas B). Perbedaan 

selanjutnya yaitu Hidayah hanya menggunakan satu buah kelas X, dan peneliti 

menggunakan dua buah kelas X. Perbedaan yang lain yaitu pada objek penelitian 

Hidayah hanya menggunakan satu model pembelajaran yaitu model sinektik, dan 

peneliti menggunakan dua model pembelajaran di dua kelas yang berbeda yaitu 

model Problem Based Instruction (PBI) di kelas A dengan model sinektik di kelas 

B. Problem Based Instruction (PBI) merupakan model pembelajaran yang 

menghadirkan masalah-masalah yang ada di sekitar siswa untuk merangsang 

proses berpikir kritis siswa untuk menemukan permasalahan yang nantinya akan 

dituangkan dalam cerpen. Model sinektik merupakan model pembelajaran yang 

merangsang kreativitas siswa dalam berpikir. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda dengan metode 

penelitian yang digunakan Hidayah. Dalam penelitiannya Hidayah menggunakan 

metode penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian tindakan 

yang berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada 
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input kelas (silabus, materi, dll) ataupun output (hasil belajar). PTK dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu siklus I dan siklus II di kelas yang sama. Peneliti 

menggunakan metode penelitian eksperimen yang dilakukan lebih dari dua kali di 

dua kelas yang berbeda. Metode eksperimen digunakan karena peneliti ingin 

menguji keefektifan dari dua model pembelajaran yaitu model Problem Based 

Instruction (PBI) dengan model sinektik dalam pembelajaran menulis cerpen pada 

kelas X. 

Hasil penelitian yang dilakukan Hidayah berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti. Hidayah menyimpulkan terdapat peningkatan nilai 

keterampilan siswa dalam menulis puisi sebesar 23,16% (dari nilainya 60,2 

menjadi 74) dan perubahan nilai perilaku sebesar 43,33% (dari 60 menjadi 86) 

setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model sinektik. Hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu ingin mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model Problem Based Instruction dan model sinektik; mengetahui 

hasil pembelajaran dengan model Problem Based Instruction dan model Sinektik; 

dan menguji keefektifan model pembelajaran antara model Problem Based 

Instruction dengan model sinektik dalam pembelajaran menulis cepen siswa 

SMA. 

Tranwati (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan Pengalaman Pribadi Melaui Media 

Angka” menyimpulkan adanya peningkatan keterampilan menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman pribadi melalui media angka. Nilai rata-rata kelas X 

pada tahap prasiklus sebesar 52,74 dan mengalami peningkatan 7,99% menjadi  
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69,70. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat 8,97% menjadi 69,70. Siswa 

juga mengalami perubahan perilaku yang sebelumnya kurang antusias menjadi 

lebih termotivasi terhadap pembelajaran menulis cerpen. 

Persamaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah keterampilan 

menulis cerpen yang dilakukan di kelas X SMA. Siswa dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran keterampilan menulis cerpen jika siswa mampu menulis cerpen 

sesuai dengan langkah-langkah menulis cerpen. 

Perbedaan penelitian yang di lakukan peneliti dengan Tranwati ada 3 yaitu 

Tranwati menggunakan media angka. Angka adalah lambang, simbol, tanda 

sebagai bilangan dari sesuatu. Pada dasarnya angka dapat memotivasi siswa dan 

membangkitkan minatnya mengikuti pembelajaran. Penggunaan media angka 

dalam proses pembelajaran menulis cerpen diharapkan dapat mempermudah dan 

memotivasi proses pembelajaran dan mempertinggi hasil pembelajaran sehingga 

kompetensi ini ini benar-benar dikuasai siswa. Sedangkan peneliti menggunakan 

objek 2 model pembelajaran yaitu model Problem Based Instruction (PBI) dan 

model sinektik. Model Problem Based Instruction merupakan model 

pembelajaran yang menghadirkan masalah-masalah yang ada di sekitar siswa 

untuk merangsang proses berpikir siswa untuk menemukan permasalahan yang 

dituangkan dalam cerpen. Model sinektik merupakan model pembelajaran yang 

mendorong proses kreatif siswa dalam berpikir dengan menganalogikan diri 

mereka untuk menemukan penyebab dan solusi dari sebuah peristiwa atau 

masalah yang digunakan untuk bahan cerpen yang mereka tulis.  
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Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda dengan metode 

penelitian yang digunakan Tranwati. Dalam peneitiannya Tranwati menggunakan 

metode penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian tindakan 

yang berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada 

input kelas (silabus, materi, dll) ataupun output (hasil belajar). PTK dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu siklus I dan siklus II di kelas yang sama. Peneliti 

menggunakan metode penelitian eksperimen yang dilakukan lebih dari dua kali di 

dua kelas yang berbeda. Metode eksperimen digunakan karena peneliti ingin 

menguji keefektifan dari dua model pembelajaran yaitu model Problem Based 

Instruction (PBI) dengan model sinektik dalam pembelajaran menulis cerpen pada 

kelas X. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang 

telah dilakukan Tranwati. Tranwati menyimpulkan adanya peningkatan 

keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi melalui media 

angka. Nilai rata-rata kelas X pada tahap prasiklus sebesar 52,74 dan mengalami 

peningkatan 7,99% menjadi  69,70. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat 

8,97% menjadi 69,70. Siswa juga mengalami perubahan perilaku yang 

sebelumnya kurang antusias menjadi lebih termotivasi terhadap pembelajaran 

menulis cerpen. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu ingin mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Problem Based Instruction dan 

model sinektik; mengetahui hasil pembelajaran dengan model Problem Based 

Instruction dan model Sinektik; dan menguji keefektifan model pembelajaran 
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antara model Problem Based Instruction dengan model sinektik dalam 

pembelajaran menulis cepen siswa SMA. 

Mustikarini (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Cerpen Dengan Media Komik Siswa Kelas X-7 SMA 

Negeri 1 Prembun Kebumen Tahun Pelajaran 2008/2009” menunjukkan hasil 

penelitiannya pada tahap siklus I nilai rata-rata siswa 70,30 termasuk kategori 

baik namun belum mencapai standar minimal 75,00. Pada siklus II nilai rata-rata 

siswa meningkat menjadi 76,55 dan telah memenuhi standar minimal. Selain itu 

juga ada perubahan perilaku siswa yang tadinya kurang antusias menjadi tertarik, 

lebih semangat, dan konsentrasi, sehingga suasana kelas lebih tenang dan tertib. 

Persamaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah keterampilan 

menulis cerpen. Keterampilan menulis cerpen merupakan salah satu keterampilan 

menulis kreatif. Menulis cerpen sebagai suatu kegiatan yang melahirkan pikiran 

perasaan ekspresif dan apresiatif.  

Perbedaan penelitian yang di lakukan peneliti dengan Mustikarini ada 3 

yaitu Mustikarini menggunakan objek media komik. Komik digunakan sebagai 

sarana untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis khususnya menulis 

cerpen, sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian dua model 

pembelajaran yaitu model Problem Based Instruction dan model sinektik. Model 

Problem Based Instruction merupakan model pembelajaran yang menghadirkan 

masalah-masalah yang ada di sekitar siswa untuk merangsang proses berpikir 

siswa untuk menemukan permasalahan yang dituangkan dalam cerpen. Model 

sinektik merupakan model pembelajaran yang mendorong proses kreatif siswa 
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dalam berpikir dengan menganalogikan diri mereka untuk menemukan penyebab 

dan solusi dari sebuah peristiwa atau masalah yang digunakan untuk bahan cerpen 

yang mereka tulis.  

Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda dengan metode 

penelitian yang digunakan Mustikarini. Mustikarini menggunakan metode 

penelitian Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian tindakan yang 

berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input 

kelas (silabus, materi, dll) ataupun output (hasil belajar). PTK dilakukan sebanyak 

dua kali yaitu siklus I dan siklus II di kelas yang sama. Peneliti menggunakan 

metode penelitian eksperimen yang dilakukan lebih dari dua kali di dua kelas 

yang berbeda. Metode eksperimen digunakan karena peneliti ingin menguji 

keefektifan dari dua model pembelajaran yaitu model Problem Based Instruction 

(PBI) dengan model sinektik dalam pembelajaran menulis cerpen pada kelas X.  

Hasil penelitian yang dilakukan Mustikarini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan Mustikarini 

menyebutkan terjadi perubahan berupa peningkatan nilai serta perilaku siswa. 

Pada tahap siklus I nilai rata-rata siswa 70,30 termasuk kategori baik namun 

belum mencapai standar minimal 75,00. Pada siklus II nilai rata-rata siswa 

meningkat menjadi 76,55 dan telah memenuhi standar minimal. Perubahan 

perilaku siswa yang tadinya kurang antusias menjadi tertarik, lebih semangat, dan 

konsentrasi, sehingga suasana kelas lebih tenang dan tertib. Hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu ingin mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model Problem Based Instruction dan model sinektik; mengetahui 
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hasil pembelajaran dengan model Problem Based Instruction dan model Sinektik; 

dan menguji keefektifan model pembelajaran antara model Problem Based 

Instruction dengan model sinektik dalam pembelajaran menulis cepen siswa 

SMA. 

Pusparingga (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen melalui Teknik Pengandaian Diri Sebagai Tokoh 

dalam Drama Siswa SMA N 1 Boja” menyimpulkan bahwa pada siklus II terdapat 

kenaikan nilai rat-rat 14,4 / 21,9 % dari 65,7 menjadi 80,1. Dan juga terdapat 

perubahan perilaku siswa menjadi lebih serius dan bersemangat dalam 

melaksanakan kegitan menulis cerpen. 

Persamaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah keterampilan 

menulis cerpen. Yaitu keterampilan siswa dalam menuliskan sebuah cerita. 

Keterampilan menulis cerpen merupakan salah satu keterampilan menulis kreatif. 

Menulis cerpen sebagai suatu kegiatan yang melahirkan pikiran perasaan 

ekspresif dan apresiatif 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Pusparingga  ada 3 

yaitu Pusparingga menggunakan teknik pengandaian diri sebagai tokoh dalam 

drama untuk mengajarkan pembelajaran menulis cerpen untuk membangkitkan 

rasa ingin tau dan memunculkan ide yang sangat menarik di benak siswa, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar, serta 

dapat mempengaruhi psikologi siswa. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, 

siswa menulis cerita berdasarkan kisah pengalaman orang lain menggunakan dua 

buah model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis cerpen 
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yaitu model Problem Based Iinstruction dan model sinektik. ModelProblem 

Based Instruction merupakan model pembelajaran yang menghadirkan masalah-

masalah yang ada di sekitar siswa untuk merangsang proses berpikir siswa untuk 

menemukan permasalahan yang dituangkan dalam cerpen. Model sinektik 

merupakan model pembelajaran yang mendorong proses kreatif siswa dalam 

berpikir dengan menganalogikan diri mereka untuk menemukan penyebab dan 

solusi dari sebuah peristiwa atau masalah yang digunakan untuk bahan cerpen 

yang mereka tulis.  

Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda dengan metode 

penelitian yang digunakan Pusparingga yangmenggunakan metode penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian tindakan yang berfokus pada 

proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, 

materi, dll) ataupun output (hasil belajar). PTK dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

siklus I dan siklus II di kelas yang sama. Peneliti menggunakan metode penelitian 

eksperimen yang dilakukan lebih dari dua kali di dua kelas yang berbeda. Metode 

eksperimen digunakan karena peneliti ingin menguji keefektifan dari dua model 

pembelajaran yaitu model Problem Based Instruction (PBI) dengan model 

sinektik dalam pembelajaran menulis cerpen pada kelas X. 

Hasil penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan hasil penelitian yang 

Pusparingga lakukan. Pusparingga menyimpulkan bahwa pada siklus II terdapat 

kenaikan nilai rat-rat 14,4 / 21,9 % dari 65,7 menjadi 80,1. Selain itu terdapat juga 

perubahan perilaku siswa menjadi lebih serius dan bersemangat dalam 

melaksanakan kegitan menulis cerpen. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti 
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yaitu ingin mengetahui pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Problem 

Based Instruction dan model sinektik; mengetahui hasil pembelajaran dengan 

model Problem Based Instruction dan model Sinektik; dan menguji keefektifan 

model pembelajaran antara model Problem Based Instruction dengan model 

sinektik dalam pembelajaran menulis cepen siswa SMA. 

Budiman (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan Kisah Nyata Menggunakan Model 

Sinektik Siswa Kelas IX di SMP Negeri 2 Pemalang” mengambil kesimpulan 

bahwa pada tahap prasiklus, nilai rata-rata siswa adalah 65,5. Pada siklus I 

menjadi 69,8. Pada siklus II mencapai 81,8 sehingga dapat disimpulkan ada 

peningkatan 17,2 %. 

Persamaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah keterampilan 

menulis cerpen. Menulis cerpen merupakan keterampilan seseorang untuk 

mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan dalam sebuah tulisan yang 

bahasanya bersifat prismatis, imajinatif, dan mengandung maksud atau makna 

tertentu. Objek penelitian yang ke dua yaitu model pembelajaran yang digunakan 

Budiman  juga sama dengan salah satu objek penelitian yang digunakan peneliti 

dalam penelitian yaitu model sinektik. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Budiman ada 3 yaitu 

Budiman menggunakan kisah nyata untuk menulis cerpen, sedangkan peneliti 

menggunakan kisah pengalaman orang lain sebagai bahan menulis cerpen. 

Perbedaan lainnya adalah Budiman hanya menggunakan satu buah model 

pembelajaran dalam penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan dua model 
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pembelajaran di dua kelas yang berbeda yaitu model Problem Based Iinstruction 

(PBI) pada kelas A dan model sinektik pada kelas B. Model Problem Based 

Instruction merupakan model pembelajaran yang menghadirkan masalah-masalah 

yang ada di sekitar siswa untuk merangsang proses berpikir siswa untuk 

menemukan permasalahan yang dituangkan dalam cerpen. Model sinektik 

merupakan model pembelajaran yang mendorong proses kreatif siswa dalam 

berpikir dengan menganalogikan diri mereka untuk menemukan penyebab dan 

solusi dari sebuah peristiwa atau masalah yang nantinya akan digunakan untuk 

bahan cerpen yang mereka tulis. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda dengan metode 

penelitian yang digunakan Budiman yangmenggunakan metode penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), adalah penelitian tindakan yang berfokus pada 

proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, 

materi, dll) ataupun output (hasil belajar). PTK dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

siklus I dan siklus II di kelas yang sama. Peneliti menggunakan metode penelitian 

eksperimen yang dilakukan lebih dari dua kali di dua kelas yang berbeda. Metode 

eksperimen digunakan karena peneliti ingin menguji keefektifan dari dua model 

pembelajaran yaitu model Problem Based Instruction (PBI) dengan model 

sinektik dalam pembelajaran menulis cerpen pada kelas X. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang 

telah dilakukan Budiman. Budiman mengambil kesimpulan bahwa pada tahap 

prasiklus, nilai rata-rata siswa adalah 65,5. Pada siklus I menjadi 69,8. Pada siklus 

II mencapai 81,8 sehingga dapat disimpulkan ada peningkatan 17,2 %, sedangkan 
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hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu ingin mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model Problem Based Instruction dan model 

sinektik; mengetahui hasil pembelajaran dengan model Problem Based Instruction 

dan model Sinektik; dan menguji keefektifan model pembelajaran antara model 

Problem Based Instruction dengan model sinektik dalam pembelajaran menulis 

cepen siswa SMA. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Di dalam landasan teoretis, akan dibahas beberapa teori yang digunakan 

dalam penelitian ini, mencakup keterampilan menulis, cerpen, model Problem 

Based Instruction (PBI), dan model sinektik. 

2.2.1 Hakikat Menulis 

Menurut Wagiran dan Doyin (2005:2) menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang digunakan dalam komunikasi tidak langsung. Keterampilan 

menulis ini tidak didapat secara alamiah, namun harus melalui proses belajar dan 

berlatih. Menulis bukan sebuah pekerjaan yang sulit namun juga bukan 

merupakan pekerjaan yang mudah. Untuk memulai menulis, kita tidak harus 

menjadi peneliti yang terampil. Akan tetapi berlatih menulis juga tidak cukup 

dilakukan hanya sekali atau dua kali saja. Frekuensi berlatih menulis akan 

menjadikan seseorang mmenjadi terampil dalam kegiatan menulis. Tidak banyak 

orang yang dapat menulis sekali jadi. Menulis merupakan sebuah proses. Proses 

ini melibatkan  tahap prapenulisan, penelitian, penyuntingan, perbaikan, dan 

penyempurnaan. 
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Akhaidah dkk. (1988:2) menyebutkan bahwa keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang kompleks yang menuntut sejumlah pengetahuan 

dan keterampilan. Bahkan untuk menulis sebuah karangan yang sederhana, kita 

harus mengikuti rangkaian teknis yang sama seperti jika kita menulis sebuah 

karangan yang rumit yaitu kita harus memilih topik, membatasinya, 

mengembangkan gagasan, serta menyajikan dalam kalimat yang runtut dan logis. 

Lado (dalam Suriamihardja 1997:1) mengemukakan menulis adalah 

menempatkan simbol-simbol grafis yang menggambarkan suatu bahasa ynag 

dimengerti oleh seseorang kemudian dapat dibaca oleh orang lain yang 

memahami bahasa tersebut beserta simbol-simbolnya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, menulis merupakan kegiatan 

menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa sebagai media yang 

telah disepakati bersama untuk diungkapkan secara tertulis. Menulis merupakan 

suatu kegiatan yang ekspresif dan produktif. Oleh karena itu, keterampilan 

menulis harus sering dilatih secara rutin dan berkesinambungan disertai dengan 

praktik yang teratur agar keterampilan menulis dapat dicapai dengan baik. 

 

2.2.2 Hakikat Cerita Pendek 

Sebuah cerita yang pendek belum tentu dapat digolongkan ke dalam jenis 

cerita pendek jika ruang lingkup dan permasalahan yang diungkapkan tidak 

memenuhi persyaratan yang dituntut oleh cerita pendek. Cerpen adalah wadah 

yang biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja 
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dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang (Suharianto 

1982:39). 

Menurut Nursito (1999:112), cerpen adalah cerita yang hanya 

menceritakan satu peristiwa  dari seluruh kehidupan pelakunya atau cerita yang 

pendek, namun tidak setiap cerita yang pendek dapat digolongkan ke dalam 

cerpen. Cerpen adalah cerita yang pendek dan di dalamnya terdapat pergolakan 

jiwa pada diri pelakunya sehingga secara keseluruhan cerita bisa menyentuh 

nurani pembaca yang dapat dikategorikan sebagai sebuah sastra cerpen. 

Ismail (2001:40) menyebutkan cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau 

cerita rekaan yang sering disebut kisahan prosa pendek. 

Menurut Abdul Rani dan Maryani (2004:85), cerpen adalah karangan 

pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen diceritakan sepenggal kehidupan 

tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan 

dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. 

Dari beberapa pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang 

lingkuppermasalahannya menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh 

yang menarik perhatian pengarang dan keseluruhan cerita memberi kesan tunggal. 

 

2.2.2.1 Hakikat Menulis Cerita Pendek 

Menulis cerpen merupakan salah satu kegiatan menulis kreatif. Yaitu 

kegiatan menulis yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai 

kesenian (Hartig dalam Tarigan 2008:25-26). Pada dasarnya menulis kreatif sama 
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dengan  menulis biasa. Namun dalam menulis kreatif yang perlu mendapat 

tekanan dan perhatian besar adalah kreativitas. Karena kreativitas sangat penting 

peranannya dalam pengembangan proses kreatif seorang penulis dalam karya-

karyanya. Kreativitas ini tertuang dalam ide maupun hasil akhirnya. 

Menulis cerpen memang harus banyak berkhayal karena cerpen 

merupakan karya fiksi yang berbentuk prosa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam cerpen hanya rekayasa pengarangnya. Demikian pula dengan pelaku, 

pwaktu, suasana, dan tempat terjadinya peristiwa itu pun hanya di reka-reka oleh 

pengarangnya. 

Cerita dalam cerpen meskipun bersifat khayal, namun ceritanya masih 

masuk akal sehingga bias dimungkinkan untuk terjadi. Bahan baku cerpen 

memang berasal dari kisah-kisah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. 

Willian Maller (dalam Komaidi 2007:7) menyebutkan bahwa proses 

kreatif seorang peneliti mengalami 4 tahap: 

(a) tahap persiapan 

Peneliti sudah sadar apa yang akan ditulisnya dan bagaimana menuliskannya. 

(b) tahap inkubasi 

Gagasan yang telah muncul disimpan dan dipikirkan matang-matang dan 

ditunggu waktu yang tepat untuk menuliskannya. 

(c) inspirasi 

Gagasan dan bentuk ungkapannya telah padu. 
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(d) penelitian 

Segera tuangkan dalam bentuk tulisan setelah inspirasi muncul, yang 

kemudian direvisi. 

Supriyadi (dalam Doyin dan Wagiran 2009:14) berpendapat bahwa 

penyusunan sebuah tulisan memuat empat tahap, yaitu : 

a) Tahap persiapan (pramenulis) 

b) Tahap inkubasi 

c) Tahap iliminasi 

d) Tahap evaluasi 

Jadi langkah-langkah menulis kreatif cerpen adalah menemukan ide atau 

tema penelitian kemudian menangkap dan mematangkan ide tersebut dengan 

menuliskannya dalam bentuk karya sastra, dan yang terakhir adalah merevisi 

karya tersebut untuk medapatkan hasi yang maksimal. 

 

2.2.2.2 Unsur-unsur Cerita Pendek 

Cerpen tersusun atas unsur-unsur pembangun cerita yang saling berkaitan 

erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan unsur-unsur pembangun 

tersebut membentuk totalitas yang abstrak. Kohesi dan kepaduan semua unsur 

cerpen yang membentuk sebuah totalitas amat menentukan keindahan dan 

keberhasilan cerpen sebagai suatu cipta sastra. Unsur-unsur tersebut terdiri atas 

tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar (setting), sudut pandang (point of 

view), gaya bahasa (style), dan amanat (Sayuti 1988:3). 
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(1) Tema 

Esten (2000:23) menyatakan bahwa tema adalah sesuatu yang menjadi 

pikiran, sesuatu yang menjadi persoalan bagi pengarang. Tema merupakan 

persoalan yang diungkapkan dalam sebuah cipta rasa. 

Abdul Rani dan Maryani (2004:86) berpendapat bahwa tema adalah inti pokok 

yang menjadi dasar pembangunan cerita. Keberadaan tema memiliki posisi 

atau kedudukan penting dalam sebuah cerita. Untuk memahaminya, kita perlu 

membaca cerita tersebut dengan cermat. 

Sedangkan menurut Suharianto (2005:27), tema adalah gagasan inti. Bisa 

disamakan dengan pondasi sebuah bangunan rumah. Tema adalah sebuah ide 

pokok, pikiran utama sebuah cerpen. 

Tema yang baik yaitu untuk cerpen adalah tema yang mengangkat masalah 

yang ada di masyarakat, mampu mendeskripsikan cerita yang ditawarkan 

kepada pembaca dan menyajikan keseluruhan tema dari cerita. 

(2) Alur atau Plot 

Esten (2000:26) menyatakan bahwa alur adalah urutan (sambung-sinambung) 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita rekaan. 

Abdul Rani dan Maryani (2004:86) berpendapat bahwa alur adalah pola 

pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab-akibat. 

Suharianto (2005:18) mengemukakan bahwa alur atau plot adalah cara 

pengarang menjalin kejadian-kejadian secara berurutan dengan 

memperhatikan hukum sebab-akibat sehingga merupakan satu kesatuan yang 

padu, bulat, dan utuh. 
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Plot terdiri dari lima bagian: 

a) pemaparan atau pendahuluan 

Bagian cerita tempat pengarang mulai melukiskan suatu keadaan yang 

merupakan awal cerita. 

b) penggawatan 

Melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Mulai terasa ada konflik. 

c) penanjakan 

Konflik yang memulai memuncak. 

d) puncak atu klimaks 

Peristiwa mencapai puncaknya. 

e) Peleraian 

Pemecahan dari semua peristiwa yang terjadi dalam cerita. 

Alur yang baik yaitu alur yang menarik dari segi permainan alurnya, ada 

tegangan dan kejutan serta pembayangan yang akan terjadi, dan juga atmosfir 

yang pas ketika terjadinya peristiwa. 

(3) Tokoh dan penokohan 

Abrams (dalam Nurgiyantoro 1994:165) menyatakan bahwa tokoh adalah 

orang-orang yang ditampilkan dalam karya naratif atau drama yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan. 

Sedangkan menurut Sudjiman (dalam Harjito 2002:11), tokoh adalah individu 

rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. 
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Menurut Esten (2000:27), penokohan ialah bagian cara pengarang 

menggambarkan dan mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam cerita. 

Sumardjo (dalam Gunarsa dkk 1985:46-47) menyebutkan bahwa penokohan 

dalam karya sastra berbeda dengan penokohan dalam sehari-hari. Penokohan 

dalam karya sastra merupakan penokohan yang dipilih dan diselesaikan oleh 

pengarang dengan meningkatkan unsur-unsur kesehariannya. 

Penokohan menurut Suharianto (2005:27), adalah penciptaan citra tokoh 

dalam cerita. Tokoh harus tampak hidup dan nyata sehingga pembaca 

merasakan kehadirannya. Penokohan yang di dalamnya terdapat perwatakan 

sangat penting bagi sebuah cerita. Ia diibaratkan seperti mata air kekuatan 

sebuah cerpen. Pada dasarnya sifat tokoh ada dua macam ; sifat lahir (rupa, 

bentuk) dan sifat batin (watak, karakter). Kedua sifat tokoh tersebut bisa 

diungkapkan dengan berbagai cara : 

a) tindakan, ucapan, pikiran. 

b) tempat tokoh itu berada. 

c) benda-benda di sekitar tokoh. 

d) kesan tokoh lain terhadap dirinya. 

e) deskripsi langsung secara naratif oleh pengarang. 

Akhadiah (1994:12) menyebutkan penokohan atau perwatakan adalah 

pelukisan tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun batinnya termasuk 

keyakinannya, pandangan hidupnya, adat istiadat, dan sebagainya. Ada tiga 

cara yang digunakan pengarang untuk melukiskan watak tokoh cerita, yaitu 

dengan cara langsung, tidak langsung, dan kontekstual. 
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a) langsung : pengarang langsung melukiskan keadaan dan sifat si tokoh 

(cerewet, nakal, baik, berambut panjang, berkulit putih, dan lain-lain). 

b) tidak langsung : pengarang secara tersamar memberitahukan keadaan 

tokoh cerita (pikiran, cakapan, tingkah laku, penampilan) dan penceritaan 

dari tokoh yang lain. 

c) kontekstual : yaitu bahasa yang digunakan pengarang untuk mengacu 

kepada tokoh. 

Tokoh dan penokohan yang baik yaitu yang mampu menggambarkan secara 

nyata tokoh yang ada di dalam peristiwa dan mampun membawa pembaca 

merasakan peristiwa yang terjadi di dalam cerpen. 

(4) Latar atau setting 

Menurut Laksana (2009:63), latar adalah waktu, tempat, dan suasana 

terjadinya peristiwa dalam cerpen  

Tinambunan, dkk. (1996:11) mengemukakan bahwa latar adalah tempat 

cerita, waktu, situasi atau suasana cerita dan masyarakat tempat tokoh berada. 

Suharianto (2005:27) mengungkapkan bahwa latar atau setting adalah segala 

keterangan mengenai waktu, ruang, suasana dalam sebuah cerita. Karena 

latar bersatu dengan tema dan plot untuk menghasilkan cerpen yang gempal, 

padat, dan berkualitas.  

Latar dibedakan menjadi tiga macam : 

a) latar waktu (masa): waktu atau masa tertentu ketika peristiwa dalam 

cerita itu terjadi. 
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b) latar tempat: adalah lokasi atau bangunan fisik lainnya yang menjadi 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. 

c) latar suasana: adalah salah satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan 

keadaan psikologis yang timbul dengan sendirinya bersamaan dengan 

jalan cerita. 

Kategori latar/setting yang baik yaitu sesuai dengan peristiwa. Dalam hal ini 

meliputi tepat dalam memilih tempat terjadinya peristiwa, tepat memilih 

waktu yang memiliki tampakan atmosfir bagus terjadinya peristiwa, dan tepat 

menggambarkan suasana yang mendukung peristiwa. 

(5) Sudut pandang 

Aminudin (2009:90) mengemukakan bahwa sudut pandang adalah cara 

pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkan. 

Nurgiyantoro (tanpa tahun:248) juga menyebutkan bahwa sudut pandang 

pada hakikatnya merupakan strategi, teknik dan siasat yang sengaja dipilih 

pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. 

Menurut Suharianto (2005:27), sudut pandang pengarang ada beberapa jenis, 

tetapi yang umum adalah : 

a) sudut pandang orang pertama 

Lazim disebut “poin of view” (Aku, Saya). 

b) sudut pandang orang ketiga 

Biasanya pengarang menggunakan tokoh “ia” / “dia” / langsung 

menyebut namanya (tokohnya). 
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c) sudut pandang campuran 

Pengarang membaurkan antara pendapat pengarang dan tokoh. Seluruh 

kejadian dan aktivitas tokoh diberi komentar dan tafsiran, sehingga 

pembaca mendapat gambaran mengenai tokoh dan kejadian yang 

diceritakan. 

d) sudut pandang yang berkuasa 

Yaitu teknik yang menggunakan kekuasaan si pengarang untuk 

menceritakan sesuatu sebagai pencipta. Sudut pandang ini membuat 

cerita sangat bervariatif dan lebih cocok untuk cerita bertendens. 

Jadi sudut pandang yang baik yaitu yang memberikan perasaan kedekatan 

tokoh, baik dalam menjelaskan kepada pembaca siapa yang dituju dan 

menunjukkan perasaan tokoh kepada pembaca. 

(6) Gaya bahasa 

Minderop (2005:51) mengemukakan bahwa gaya bahasa yaitu semacam 

bahasa yang bermula dari bahasa yang biasa digunakan dalam gaya 

tradisional dan literal untuk menjelaskan orang atau objek. Dengan 

menggunakan gaya bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih segar dan 

berkesan. 

Suharianto (2005:26) berpendapat bahwa gaya bahasa merupakan sarana 

pengarang mengajak pembacanya ikut serta merasakan apa yang dilakukan 

oleh tokoh cerita. 

Laksana (2009:64) menyebutkan bahwa gaya bahasa adalah gaya khas yang 

dimiliki oleh pangarang dalam menyampaikan pikiran dan perasaan. Cara 
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pengarang menggunakan bahasa untuk menghasilkan cerpen atau karya fiksi 

yang lain dinamakan gaya bahasa. 

Jadi, gaya bahasa yang baik dalam menulis cerpen yaitu gaya bahasa yang 

mengandung unsur emotif bersifat konotatif, mengedepankan dan 

mengaktualisasikan sesuatu yang dituturkan dan tepat dalam memilih 

ungkapan yang mewakili sesuatu yang diungkapkan. 

(7) Amanat 

Laksana (2009:64) berpendapat bahawa amanat adalah ajaran yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca. 

Suharianto (2005:17) menyebutkan bahwa amanat dapt disampaikan secara 

tersirat maupun tersurat. Esten (2000:22) mengatakan bahwa amanat adalah 

pemecahan suatu tema. Di dalam amanat terlihat pandangan hidup dan cita-

cita pengarang. 

Jadi, amanat yang baik yaitu yang dapat menyentuh hati pembaca, sehingga 

pembaca memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen baik secara 

tersurat maupun tersirat. 

 

2.2.2.3 Ciri Khas Cerita Pendek 

Menurut Tarigan (1994:177) ciri khas sebuah cerita pendek adalah sebagai 

berikut : (1) ciri-ciri utama sebuah cerita pendek adalah: singkat, padu, intensif 

(brevity, unity, intensivy); (2) unsur-unsur utama sebuah cerita pendek adalah: 

adegan, tokoh, dan gerak (secen, character, and action); (3) Bahasa cerita pendek 

haruslah tajam, sugestif, dan  menarik perhatian (insicive, suggestive, alern); (4) 
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cerita pendek harus mengandung interpretasi pengarang tentang konsepsinya 

mengenai kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung; (5) sebuah 

cerita pendek harus menimbulkan suatu efek dalam pikiran pembaca; (6) cerita 

pendek harus menimbilkan perasaan pada pembaca bahwa jalan ceritalah yang 

pertama-tama menarik perasaa, dan baru kemudian menarik pikiran; (7) cerita 

pendek mengandung detail-detail dan insiden-insiden yang dipilih dengan 

sengaja, dan yang bias menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran 

pembaca; (8) dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama 

menguasai cerita; (9) cerita pendek harus mempunyai seorang pelaku yang utama; 

(10) cerita pendek harus mempunyai satu efek atau kesan yang menarik; (11) 

cerita pendek bergantung pada (satu) situasi; (12) cerita pendek memberikan 

impresi tunggal; (13) cerita pendek memberikan satu kebulatan efek; (14) cerita 

pendek menyajikan satu emosi; (15) jumlah kata yang terdapat dalam cerita 

pendek biasanya dibawah sepuluh ribu kata. 

 

2.2.2.4 Manfaat Menulis Cerita Pendek 

Percy (dalam Gie 2002:21) mengemukakan enam manfaat menulis kreatif, 

yaitu (1) suatu sarana pengungkapan diri; seseorang dapat mengungkapkan 

perasaannya melalui serangkaian kalimat, (2) sebagai sarana pemahaman; ketika 

menuliskan gagasannya seorang pengarang bisa merenungkan gagasannya dan 

menyempurnakan pemahamannya terhadap sesuatu hal yang baru atau yang 

sedang ditulisnya, (3) suatu sarana untuk membantu mengembangkan kepuasan 

pribadi, kebanggan, dan suatu perasaan harga diri; rasa bangga, puas, dan harga 
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diri merupakan imbalan dari keberhasilan seseorang mengerjakan atau 

menghasilkan sesuatu, (4) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

lingkungan sekitar, (5) sebagai sarana untuk keterlibatan secara bersemangat 

bukan penerimaan yang pasrah, dan (6) sebagai suatu sarana untuk 

mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. 

Manfaat menulis menurut Pennebeker (dalam Hernowo 2005:51-55) 

antara lain, (1) menjernihkan pikiran, (2) mengatasi trauma, (3) membantu 

mendapatkan dan mengingat informasi baru, (4) membantu memecahkan masalah, 

(5) menulis bebas membantu dalam proses menulis. Pendapat tersebut 

mengisyaratkan bahwa banyak sekali manfaat yang diperoleh dari kegiatan 

menulis kreatif terutama dari segi psikologis seperti menjernihkan pikiran, 

mengatasi trauma, dan membantu memecahkan masalah. 

Akhadiah dkk. (1988:1-2) mengemukakan bahwa ada banyak keuntungan 

yang dapat diperoleh dalam kegiatan menulis, yaitu: (1) menulis akan membuat 

seseorang dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi dirinya; (2) Ide dalam 

kegiatan menulis dapat dikembangkan menjadi berbagai gagasan; (3) perlu lebih 

banyak proses menyerap, mencari, dan menguasai informasi yang sesuai dengan 

topik yang akan ditulis; (4) menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara 

sistematik serta mengungkapkan secara tersurat; (5) menulis dapat menjadi sarana 

menilai seseorang dengan lebih objektif; (6) menulis di atas kertas akan lebih 

memudahkan dalam menyelesaikan masalah dengan menganalisis secara tersurat, 

dalam konteks yang lebih konkret; (7) tugas menulis tentang sebuah topik dapat 
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mendorong seseorang untuk belajar secara aktif; dan (8) kegiatan menulis yang 

terencana akan membiasakan berpikir serta berbahasa secara tertib. 

Kegiatan menulis sekurang-kurangnya menghasilkan enam jenis nilai, 

yaitu: (1) nilai kecerdasan, dengan sering menulis akan melatih otak untuk sering 

berpikir kritis sehingga mampu berpikir logis dengan menghubungkan beberapa 

pemikiran, merencanakan rangka uraian logis dan sistematis, dan menimbang-

nimbang sesuatu dengan tepat; (2) nilai kependidikan, seseorang akan terus 

terpacu untuk berusaha agar mencapai keberhasilan yang diinginkan; (3) nilai 

kejiwaan, dengan menulis akan mendorong seseorang untuk ulet agar 

menghasilkan tulisan berkualitas agar dapat dimuat di media cetak; (4) nilai 

kemasyarakatan, peneliti yang telah berhasil dengan karya-karyanya akan 

memperoleh penghargaan dalam masyarakat seperti dikenal banyak orang; (5) 

nilai keuangan, hasil karya peneliti yang dihargai dengan sejumlah materi jika 

diterbitkan oleh peneliti; (6) nilai filsafat, hasil karya pemikiran yang ditinggalkan 

akan tetap abadi meskipun yang melahirkan pemikiran tersebut telah tiada. 

Berdasarkan pendapat tersebut, manfaat menulis cerpen adalah untuk 

mengenali kemampuan potensi diri, melatih mengembangkan berbagai gagasan, 

menyerap, mencari, serta menguasai informasi yang berhubungan dengan topik 

yang sedang ditulis, mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta 

mengekspresikannya secara tersurat, meninjau serta menilai gagasannya sendiri 

secara objektif, memecahkan permasalahan, mendorong untuk terus belajar secara 

aktif, menjadi terbiasa berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. 
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2.2.2.5 Pembelajaran Menulis Cerita Pendek 

Hartig (dalam Tarigan 1994:24) berpendapat bahwa salah satu tujuan 

menulis adalah creative purpose, yaitu kegiatan menulis yang bertujuan untuk 

mencapai nilai-nilai dan kesenian serta erat dengan tujuan pernyataan diri. 

Dengan kata lain tulisan yang dimaksud di sini merupakan tulisan yang 

bertujuan mencapai nilai-nilai kesenian. Tulisan kreatif sendiri memberi 

penekanan pada ekspresi diri secara pribadi. 

Proses kreatif adalah perubahan organisasi kehidupan pribadi. Jadi proses 

kreatif itu bersifat personal. Setiap pengarang memiliki daya juang kreatif yang 

tidak dimiliki pengarang lainnya. Dari aspek pribadi tersebut kreativitas 

merupakan suatu tindakan yang muncul dari tindakan seorang penullis 

(pangarang) terhadap lingkungan itu akan menolong inisiatif mengulur imajinasi. 

Penguluran imajinasi itu menunjukkan bahwa kreativitas adalah suatu proses yang 

menghasilkan sesuatu yang baru. 

Pembelajaran yang dilakukan belum mampu mendekatkan siswa kepada 

dunia sastra. Masih ada siswa yang bahkan belum bisa menuangkan gagasannya 

ke dalam sebuah tulisan khususnya dalam keterampilan menulis. Tarigan 

(1993:3), berpendapat penyebabnya adalah: 

(1) sikap bahasa, kebanyakan masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Bahkan mereka tidak merasa malu jika mereka 

menggunakan bahasa Indonesia yang salah. 
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(2) kesibukan guru Bahasa dan Sastra Indonesia di luar jam belajar mengajar, 

membuat mereka tidak sempat lagi untuk memikirkan cara membuat 

pembelajaran yang menarik dn efektif. 

(3) media, metode, teknik pembelajaran menulis cerpen kuran bervariasi dan 

bahkan mungkin sekali tugas menulis cerpen siswa tidak dikoreksi. 

(4) bagi siswa sendiri, pembelajaran menulis cerpen merupakan pelajaran yang 

tidak dianggap penting, membosankan. Sehingga siswa merasa terbebani dan 

kurang tertarik. Selain itu daya imajinasi dan kreativitas siswa juga berbeda-

beda. 

(5) siswa masih sangat kurang kegiatan menulis cerpen, siswa jarang melakukan 

kegiatan menulis cerita pendek sehingga kemampuan menulis mereka masih 

kuranng terlatih. 

Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mempermudah menulis 

cerpen (Rampan, 1995:54): 

a) Menentukan ide atau tema 

Ide atau tema dapat diperoleh dari pengalaman pribadi atau orang lain. Ide 

yang muncul sebaiknya dicatat agar tidak susah untuk disusun dalam 

penentuan ide yang paling tepat untuk disusun dalam sebuah cerpen. 

b) Menyusun garis besar kerangka karangan 

Kerangka merupakan gambaran mengenai jalan cerita yang akan dibuat 

menjadi sebuah cerita. Ditulis apa adanya, berdasarkan ide yang diperoleh dari 

awa sampai akhir. Yang dilakukan dalam tahap ini : (1) pemilihan tokoh dan 
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penokohan yang menjadi tulang punggung cerita; (2) memilih latar; (3) 

menentukan alur. 

c) Mengembangkan kerangka karangan 

Dalam tahap ini, peneliti mengembangkan kerangka dan jangan berhenti untuk 

melihat tulisan yang sudah ditulis. 

d) Merevisi 

Setelah selesai menulis, baru boleh dibaca untuk diketahui kekurangan dan 

kelebihan tulisan. 

Dalam menulis cerita pendek perlu diperhatikan pengembangan gagasan. 

Pengembangan gagasan inilah yang dapat menyatukan ide secara utuh dan padu 

untuk disampaikan secara tertulis. Sebaiknya tulisan menggunakan bahasa yang 

menarik dan komunikatif agar terjalin hubungan yang erat antara pembaca dan 

penulis. 

Adapun ide adalah sesuatu yang melintas dalam pikiran kita dan sifatnya 

masih sangat umum. Menuangkan ide secara tertulis bisa dianalogikan dengan 

merangkai bunga atau bingkai kado untuk orang lain. Karangan bunga atau kado 

mewujudkan sesuatu yang jadi, indah, dan utuh. Demikian halnya bila kita 

“membingkiskan ide”, bingkisan ide itu harus utuh, indah, dan menarik. Jadi, 

untuk menghasilkan karangan atau tulisan yang menarik, ide harus disatukan 

sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dan utuh. 

Menuangkan dan memadukan ide dalam kegiatan menulis membutuhkan 

kemampuan menyusun dan merangkaikan kalimat. Kalimat harus mampu 

mengungkapkan sebuah pikiran. Akan tetapi sebuah kalimat saja belum cukup 
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untuk mewujudkan suatu tulisan yang jadi, utuh, dan lengkap. Oleh karena itu, 

kalimat itu harus dirangkaikan dengan kalimat-kalimat lain meluas, menguraikan, 

dan  menjelaskan ide itu, sehingga tercipta suatu pikiran yang lengkaphingga 

membentuk paragraf, dan akhirnya membentuk karangan yang diinginkan. 

Kemampuan menguasai kalimat, kemampuan menyusun paragraf dengan 

perangkaian dan pengembangan yang baik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. 

Kemampuan tersebut membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup. 

Para siswa SMA umumnya masih kesulitan menyusun kalimat dan paragraf 

sebagai bentuk penuangan ide. Sebenarnya ada banyak model pembelajaran yang 

bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan tersebut, seperti model Problem Based 

Instruction (PBI) dan model Sinektik. Model Problem Based Instruction (PBI) 

adalah model pembelajaran yang memusatkan pada masalah kehidupannya yang 

bermakna bagi siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan 

dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Sedangkan model sinektik adalah 

model pembelajaran yang mempertemukan berbagai macam unsur, dengan 

menggunakan kiasan untuk memperoleh satu pandangan baru. 

Dalam KTSP Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X, standar kompetensi 

yang harus dicapai siswa adalah mengungkapkan pengalaman sendiri dan orang 

lain ke dalam cerpen, kemudian kompetensi dasarnya adalah menulis karangan 

berdasarkan kehidupan diri sendiri dalam cerpen (pelaku, peristiwa, latar).  
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2.2.3 Hakikat Model Pembelajaran 

Menurut Joyce (dalam Trianto 2007:5), 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-film, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya Joyce menyatakan bahwa setiap 

model pembelajaran mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Arends (dalam Suprijono 2009:46) berpendapat bahwa model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  

Selanjutnya, Suprijono (2009:46) mengatakan bahwa model pembelajaran 

dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, 

mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. 

Salah satu ahli yaitu Arend (dalam Trianto 2007:68), mengemukakan 

bahwa pembelajaran berdasarkan masalah/Problem Based Instruction (PBI) 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengajarkan siswa mengerjakan 

permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyususn pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri, berketerampilan berpikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. Jadi, model Problem Based 

Instruction yaitu model pembelajaran yang menggunakan lingkungan sekitar 

siswa sebagai stimulus guna mendapatkan respon dari siswa. Stimulus tersebut 
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berupa permasalahan yang dapat diselidiki dan diselesaikan oleh siswa sebagai 

respon atau reaksi dari siswa. Pengalaman/proses memecahkan/menyelesaikan 

masalah yang dialami siswa inilah yang akan membantu siswa menemukan tujuan 

pembelajaran yang sedang dilakukan. 

Model sinektik yaitu model pembelajaran yang kreatif. Artinya model 

pembelajaran ini menitikberatkan pada proses kreativitas siswa. Cara siswa 

memecahkan sebuah permasalahan dengan cara lain, yaitu dengan cara rasional 

dan intelektual yang dibantu dengan cara irrasional dan emosional. Menurut 

Gordon (dalam Hastuti 1996:155) hubungan kreativitas dengan proses sinektik 

dapat memunculkan proses kreatif menuju kesadaran dan mengembangkan secara 

nyata kapasitas terhadap individu dan kelompok. Gordon (dalam Haryati 2005:31) 

mengemukakan bahwa sinektik berarti menghubungkan atau menyambung. Jadi, 

model pembelajaran ini merupakan upaya pemahaman menulis cerpen melalui 

proses metaforik dan analogi yang menekankan keaktifan dan kreativitas siswa. 

 

2.2.3.1 Hakikat Model Problem Based Instruction (PBI) 

Problem Based Instruction atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

nama Pembelajaran Berbasis Masalah adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada interaksi antara stimulus dengan respons, merupakan hubungan 

antara dua buah arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan 

kepada siswa berupa masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan 

masukan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, 

dinilai, dianalisis, dan dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman siswa yang 
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diperoleh dari lingkungan akan menjadi bahan dan materi guna memeroleh 

pengertian serta dapat dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya (Dewey dalam 

Trianto 2007:67). 

Arend (dalam Trianto 2007:68) mengemukakan bahwa Problem Based 

Instruction merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengerjakan siswa 

permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyususn pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri, berketerampilan berpikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. 

Menurut Ratumanan (dalam Trianto 2007:68), Problem Based Instruction 

merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat 

tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah 

jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang kondisi 

sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar 

maupun kompleks. Peran guru dalam model Problem Based Instruction adalah 

menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, memfalisitasi penyelidikan, dialog, 

dan mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran 

ide secara terbuka. Secara garis besar Problem Based Instruction menyajikan 

kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan 

kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

Kelebihan dari model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) 

adalah: 

1) mengembangkan pemikiran kritis. 

2) meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 
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3) meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

4) membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi baru. 

5) dapat mendorong siswa/mahasiswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara 

mandiri. 

6) mendorong kreativitas siswa dalam pengungkapan penyelidikan masalah yang 

telah ia lakukan. 

7) akan terjadi pembelajaran bermakna. 

8) siswa mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan secara simultan dan 

mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. 

9) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

siswa/mahasiswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. 

Selain memiliki kelebihan, model Problem Based Instruction (PBI) juga 

memiliki kekurangan, yaitu: 

1) kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan model ini. siswa dan 

guru masih terbawa kebiasaan metode konvensional, pemberian materi terjadi 

secara satu arah. 

2) kurangnya waktu pembelajaran. proses Problem Based Instruction (PBI) 

terkadang membutuhkan waktu yang lebih banyak. peserta didik terkadang 

memerlukan waktu untuk menghadapi persoalan yang diberikan. sementara, 

waktu pelaksanaan Problem Based Instruction (PBI)  harus disesuaikan 

dengan beban kurikulum. 
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3) siswa tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi mereka 

untuk belajar, terutama di daerah yang mereka tidak memiliki pengalaman 

sebelumnya. 

4) seorang guru mengadopsi pendekatan Problem Based Instruction (PBI)   

mungkin tidak dapat untuk menutup sebagai bahan sebanyak kursus kuliah 

berbasis konvensional. Problem Based Instruction (PBI)   bisa sangat 

menantang untuk melaksanakan, karena membutuhkan banyak perencanaan 

dan kerja keras bagi guru. ini bisa sulit pada awalnya bagi guru untuk 

“melepaskan kontrol” dan menjadi fasilitator, mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan yang tepat daripada menyerahkan mereka solusi. 

 

2.2.3.2 Sintak Pembelajaran Model Problem Based Instruction (PBI) 

Problem Based Instruction (PBI) terdiri atas lima fase dan perilaku. Fase-

fase dan perilaku tersebut merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar 

hasil pembelajaran berdasarkan masalah dapat diwujudkan. Sintak Problem Based 

Instruction (PBI) dijelaskan sebagai berikut (Suprijono 2009:73): 
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Tabel 1 sintak Problem Based Instruction (PBI) 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1: memberikan orientasi 

tentang permasalahan kepada 

peserta didik 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan berbagai kebutuhan logistik, 

dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

kegiatan mengatasi masalah 

Fase 2: mengorganisasikan peserta 

didik untuk meneliti 

Guru membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar terkait dengan 

permasalahannya 

Fase 3: membantu investigasi 

mandiri dan kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi 

Fase 4: mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai, seperti laporan, rekaman 

video, dan lain-lain 

Fase 5: menganalisis dan 

mengevaluasi proses mengatasi 

masalah 

Guru membantu peserta didik melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan 

proses-proses yang mereka gunakan 

  

Pada fase pertama hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tujuan 

pembelajaran bukanlah untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, tetapi 

untuk menginvestigasi berbagai masalah dengan belajar mandiri. Permasalahan 

atau pertanyaan yang diinvestigasi  bersifat kompleks dan tidak memiliki jawaban 

yang mutlak. 

Pada fase kedua, guru diharuskan untuk mengembangkan keterampilan 

kolaborasi di antara siswa dan membantu mereka untuk menginvestigasi dalam 

memecahkan masalah secara bersama-sama. Pada tahap ini pula guru diharuskan 

membantu siswa merencanakan tugas investigasi dan pelaporannya. 

Pada fase ketiga, guru membantu siswa menentukan metode investigasi. 

Penentuan tersebut didasarkan pada sifat masalah yang hendak dicari solusinya. 
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Pada fase keempat, penyelidikan diikuti dengan pembuatan hasil karya. 

Hasil karya dapat berupa laporan tertulis yang kemudian disajikan. 

Pada fase kelima, tugas guru adalah membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses berpikir mereka serta keterampilan yang mereka gunakan 

dalam penyelidikan. 

Berikut ini adalah penjelasan untuk lebih mengetahui karakter model 

Problem Based Instruction (PBI). 

(1) sistem sosial 

PBI merupakan model pembelajaran yang memberikan peran kepada guru 

sebagai penentu / mengarahkan siswa kepada masalah autentik, memfasilitasi 

atau sebagai pembimbing penyelidikan, memfasilitasi dialog siswa, dan 

pendukung belajar siswa. 

(2) prinsip pengelolaan / reaksi 

Prinsip pengelolaan dalam model PBI ditandai dengan adanya keterbukaan, 

keterlibatan aktif peserta didik, dan kebebasan intelektual. Selain itu juga 

perlu diperhatikan situasi seperti multitugas yang akan berimplikasi pada 

jalannya proses investigasi, tingkat kecepatan yang berbeda dalam 

penyelesaian masalah, pekerjaan perserta didik, serta perilaku di luar kelas. 

(3) sistem pendukung 

Guna menunjang proses pembelajaran menggunakan model PBI diperlukan 

ruangan kelas yang nyaman, fasilitas multimedia yang memadai 

(komputer/laptop,LCD proyektor,sound sytem yang memadai). Serta aturan, 
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tata krama dan sopan santun yang jelas ketika siswa melakukan kegiatan 

pembelajaran di luar kelas. 

(4) dampak instruksional/pengiring 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : dampak instruksional 

   : dampak pengiring 

 

2.2.3.3 Hakikat Model Pembelajaran Sinektik 

Sinektik adalah pendekatan baru yang menarik untuk perkembangan 

kreativitas yang dipelopori oleh Willian J.J Gordon. Awalnya Gordon 

menggunakan prosedur-prosedur sinektik untuk mengembangkan ñCreativity 

Groupsò (kelompok-kelompok kreativitas) dalam organisasi industri. Beberapa 

tahun belakangan ini Gordon mengadaptasi sinektik untuk digunakan pada anak-

anak sekolah dan material-material yang banyak memuat aktivitas-aktivitas 

sinektik yang sekarang dipublikasikan (Nur Imani 2008:32). 

Gordon (dalam Hastuti 1996: 155) berpendapat bahwa sinektik didasari 

pada empat ide yang menantang pandangan konvensional tentang kreatifitas: 
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(1) kreativitas itu penting bagi kehidupan sehari-hari bukan kegiatan yang luar 

biasa seperti seni, musik, dan penemuan baru. Kreativitas berlangsung 

pemecahan masalah, ekspresi - kreatif, empati, insight dalam hubungan sosial. 

(2) proses kreativitas bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, malainkan dapat 

dipelajari dan dimanfaatkan dalam kehidupan sekarang maupun yang akan 

datang. 

(3) kreativitas tercipta disegala bidang dan menunjukkan adanya hubungan yang 

erat dengan sain dan seni. 

(4) peningkatan berpikir kreatif individu dan kelompok sama melalui ide-ide dan 

produk di berbagai hal. 

Gordon (dalam Hastuti 1996:155) menyebutkan bahwa hubungan 

kreativitas dengan proses sinektik dapat memunculkan proses kreatif menuju 

kesadaran dan mengembangkan secara nyata kapasitas terhadap individu dan 

kelompok. Selain itu, kreativitas merupakan pola pengembangan mental yang 

baru. Komponen emosional lebih penting disamping kemampuan intelektual. 

Banyak pemecahan masalah yang bersifat rasional dan intelektual; jika yang 

dibantu dengan yang irrasional dan emosional akan membangkitkan ide-ide segar. 

Gordon (dalam Haryati 2005:31) mengemukakan bahwa sinektik berarti 

menghubungkan atau menyambung. Jadi, model pembelajaran ini merupakan 

upaya pemahaman menulis cerpen melalui proses metaforik dan analogi yang 

menekankan keaktifan dan kreativitas siswa. 

Prinsip yang harus dipegang dalam menggunakan model sinektik adalah: 

a) jangan membatasi pengalaman yang mungkin diperoleh siswa; b) hormati 
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gagasan yang muncul; c) jangan takuti siswa dengan hal ujian; d) biarkan 

imajinasi siswa berkembang tanpa ada batasan; e) berikan ruang untuk beradu 

pendapat; f) pancing ide-ide kreatif dan produktif mereka. 

Menurut Winataputra (1986:166-168), inti dari model sinektik adalah 

aktifitas metafora yang meliputi analogi personal, analogi langsung dan konflik 

yang dipadatkan. Kegiatan metaforis bertujuan untuk menyajikan perbedaan 

konseptual antara diri siswa dengan objek yang dihadapi atau materi yang 

dipelajari. Misalkan dengan meminta siswa mengandaikan system tubuhnya 

seperti jaringan transportasi. 

Melalui aktifitas tersebut, kreativitas menjadi sebuah proses sadar. 

Metafora membuat sebuah hubungan persamaan perbandingan suatu objek atatu 

ide yang lain dengan menggunakan salah satu tempat dari tempat yang lainnya. 

Melalui substitusi-substitusi ini, proses kreatif terjadi hubungan antara yang 

familiar dengan yang tidak familiar atau penciptaan ide-ide baru dari ide yang 

dikenal. 

Metafora mengenalkan jarak konsep antara siswa dan objek atau mata 

pelajaran serta mendorong pemikiran-pemikiran murni. Contohnya dengan 

menyuruh siswa berpikir tentang buku teks mereka sebagai sebuah sepatu tua atau 

sebagai sebuah sungai, kita menyediakan sebuah struktur, sebuah metafora, yang 

menyebabkan siswa dapat berpikir tentang sesuatu yang dikenal dengan cara yang 

baru. Sebaliknya, kita dapat menyuruh siswa untuk berpikir tentang sebuah topik 

baru dalam sebuah cara lama, seperti membandingkan tubuh manusia dengan 

sistem transportasi. 
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Aktivitas metafora yang demikian mengambil dan mengandalkan 

kemampuan siswa, membantu mereka menghubungkan ide-ide dari sesuatu yang 

telah dikenal kepada sesuatu yang baru atau pandangan yang telah dikenal dari 

sebuah perspektif baru. Strategi-strategi sinektik yang menggunakan aktivitas 

metafora yang selanjutnya didesain untuk menyediakan sebuah struktur melalui 

suatu hal untuk membebaskakn dirinya untuk mengembangkan imajinasi dan 

pengetahuan mereka ke dalam pengetahuan sehari-hari. Tiga tipe analogi 

digunakan sebagia dasar pelatihan sinektik: analogi personal, analogi langsung, 

konflik tekanan. 

Analogi personal dilakukan siswa ketika mereka meletakkan diri mereka 

pada objek yang sedang dibandingkan. Identifikasi ini memungkinkan digunakan 

untuk seseorang, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Contohnya, para siswa 

diinstruksikan “Jadilah sebuah mesin mobil, apa yang kamu rasakan? 

Gambarkanlah perasaanmu ketika kamu menghidupkannya di pagi hari; disaat 

kamu menuju benda mati.” 

Analogi langsung merupakan perbandingan sederhana antara dua objek 

atau konsep. Fungsi proses ini adalah untuk mentransposikan suatu keadaan nyata 

pada keadaan lain dalam rangka memperoleh pandangan baru atua ide tau 

masalah baru. Misalnya, lebih lembut manakah antara sebuah bisikan atau bulu 

kucing? 

Konflik yang dipadatkan adalah cara mengontraskan dua ide dengan 

memberi label singkat, biasanya hanya dengan dua kata, misalnya “Sangat galak 

atau sangat ramah.” 
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Seperti model pembelajaran lain yang mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, model pembelajaran sinektik juga memiliki kelebihan tersendiri. 

Kelebihan model pembelajaran sinektik adalah: 

1) strategi pembelajan yang digunakan dalam model pembelajaran sinektik 

bermanfaat untuk mengembangkan pengertian baru pada diri siswa tentang 

suatu masalah sehingga dia sadar cara menanggapinya. 

2) dapat mengembangkan kejelasan pengertian dan internalisasi pada diri siswa 

tentang materi baru. 

3) dapat mengembangkan pola pikir kreatif, baik pada diri siswa maupu pada 

guru. 

4) dapat dilaksanakan dalam kebebasan intelektual dan kesamaan martabat antar 

siswa. 

5) dapat membantu siswa menemukan cara berpikir baru dalam memecahkan 

suatu masalah. 

Selain itu model pembelajaran sinektik juga memiliki kekurangan, yaitu: 

1) sulit dilaksanakan bagi guru dan siswa yang sudah terbiasa melaksanakan 

model pembelajaran konvensional. 

2) ada kemungkinan siswa kurang mengguasai fakta-fakta dan prosedur 

melaksanakan suatu keterampilan. 

3) untuk memecahkan masalah-masalah ilmiah, diperlukan saran dan prasarana 

yang memadai. 

4) model sinektik menuntut guru mampu menempatkan diri sebagai pemrakarsa 

dan pembimbing, kemampuan yang belum tentu dimiliki semua guru. 
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2.2.3.4 Sintak Pembelajaran Model Sinektik 

Model sinektik terdiri atas enam tahapan. Tahapan-tahapan tersebut 

merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar hasil pembelajaran sesuai 

dengan yang diharapkan. Sintak model sinektik dijelaskan sebagai: 

Tabel 2 sintak Pembelajaran Model Sinektik 

Tahap pertama 

Mendeskripsikan kondisi saat ini 

Tahap kedua 

Analogi langsung (1) 

Guru menyuruh  siswa 

mendeskripsikan situasi atau topik 

yang mereka lihat saat ini. 

Siswa mengemukakan analogi langsung 

salah satu diseleksi, dikembangkan. 

Tahap ketiga 

Analogi personal 

Tahap keempat 

Konflik yang dipadatkan 

Para siswa “menjadi” analogi yang 

telah mereka seleksi di fase kedua 

(analogi personal). 

Berdasarkan fase kedua dan fase ketiga 

siswa mengemukakan konflik 

(pertentangan) dan dipilih salah satu 

untuk diangkat menjadi topik (tahap 

penekanan konflik). 

Tahap kelima 

Analogi langsung(2) 

Tahap keenam 

Meninjau tugas yang seharusnya 

Siswa mengembangkan dan 

menyeleksi analogi langsung yang 

lain berdasar konflik pada tahap 

keempat. 

Guru meminta siswa meninjau kembali 

tugas dan masalah yang sebenarnya 

menggunakan analogi pemecahan 

terakhir sehingga masuk sebagai 

pengalaman sinektik. 

 

(Hastuti 1996:156-157) 

Pada tahap pertama ini tujuan pembelajaran yang perlu ditekankan adalah 

untuk membangkitkan kreativitas siswa khususnya dalam menulis cerpen dengan 

cara guru meminta siswa untuk mengamati keadaan di sekitarnya dan 

mendeskripsikannya. 

Pada tahap kedua ini guru membimbing siswa untuk mengemukakan 

beberapa pengandaian / analogi atas situasi atau keadaan yang telah mereka pilih 

dan mereka amati, kemudian siswa diminta memilih salah satu analogi tersebut. 
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Pada tahap ketiga, saat ini guru membimbing siswa untuk menjadi analogi 

yang telah mereka pilih pada tahap kedua. 

Pada tahap keempat ini, berdasarkan tahap kedua dan tahap ketiga di atas, 

siswa diminta mengemukakan beberapa konflik/pertentangan, dan memilih salah 

satu untuk dijadikan topik utama dalam cerpennya. 

Pada tahap kelima siswa mengemukakan analogi langsung berdasarkan 

konflik yang telah dipilih pada tahap keempat di atas. 

Pada tahap keenam ini siswa diajak kembali ke tugas dan permasalahan 

yang sebenarnya menggunakan analogi terakhir/ analogi pada tahap kelima. 

Berikut ini adalah penjelasan untuk lebih mengetahui karakter model 

pembelajaran sinektik. 

(1) sistem Sosial 

Kategori dari model sinektik ini adalah terstruktur sedang. Model ini menuntut 

agar antara guru dan siswa terdapat hubungan yang kooperatif di mana guru 

menjalankan dwifungsi sebagai pemrakarsa dan pengontrol aktivitas siswa 

pada setiap tahap. Selain itu guru menjadi fasilitator bagi kegiatan siswa 

dalam proses belajar mengajar. Namun ketika kegiatan metaforis, siswa tetap 

memiliki kebebasan dalam diskusi yang terbuka dan tanpa akhir atau open-

ended. Guru membimbing siswa untuk melewati setiap tahapan pembelajaran 

model sinektik, menjawab pertanyaan siswa secara singkat agar siswa dapat 

menemukan jalan keluar topik permasalahan yang dihadapi. 
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(2) prinsip pengelolaan / reaksi 

Prinsip reaksi bermakna sikap dan perilaku guru untuk menanggapi dan 

merespon bagaimana siswa memproses informasi, menggunakannya sesuai 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tugas penting yang diemban guru pada 

tahap ini adalah menangkap kesiapan siswa dalam menerima informasi baru 

dan aktivitas mental baru untuk dipahami dan diterapkan. Guru harus benar-

benar mampu membaca kondisi siswanya agar proses pembelajaran tidak 

terhambat dikarenakan siswa yang belum siap. 

(3) sistem pendukung 

Yang dibutuhkan dalam pelaksanaan model sinektik ini adalah ruangan yang 

nyaman, fasilitas multimedia yang memadai (komputer / laptop, layar LCD) 

agar proses pembelajaran berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai 

dengan maksimal. 

(4) dampak instruksional dan pengiring 

Dampak instruksional dan pengiring model sinektik dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

Keterangan: 

 : dampak instruksional 

   : dampak pengiring 

 

(Hastuti 1996:159) 
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Atau dapat dilihat dalam bentuk kerangka operasional sebagai berikut : 

Tabel 3 kerangka Operasional Model Sinektik 

Kegiatan pengajar Langkah pokok Kegiatan siswa 

 Minta siswa untuk 

mendeskripsikan suatu 

kondisi 

 

 Minta siswa membuat 

analogi langsung 

 

 Minta siswa membuat 

analogi personal 

 

 

 Ajukan pertanyaan 

dilematik/konflik 

 

 

 Minta siswa membuat 

analogi langsung lanjut 

 

 

 Mereview hasil analogi 

dan tugas belajar 

  

 

 

 

 Buat analogi / pengandaian 

 Kaji salah satu analogi 

 

 Buat analogi personal 

 

 

 

 Beri jawaban atas 

pertanyaan 

dilematik/konflik 

 

 Buat analogi terkait 

analogi lama 

 

 

 Meninjau kembali tugas 

dan permasalahan awal 

menggunakan analogi 

akhir 

 

(Winataputra 2001:28) 

 

Dalam proses pembelajaran, kegiatan metafora dan kiasan dapat 

menghidupkan konsep-konsep yang mudah terlupakan dan memunculkannya 

dengan mudah, cepat dan mudah diingat di dalam otak dengan kegiatan asosiasi.  

 

2.2.4 Keefektifan Pembelajaran Menulis Cerpen dengan Menggunakan 

Model Problem Based Instruction (PBI) dan Model Sinektik 

Model Problem Based Instruction (PBI) atau dalam bahasa Indonesia 

dikenal dengan model Pembelajaran Berbasis Masalah dan model Sinektik 

Deskripsi kondisi saat ini 

Proses analogi langsung 

Proses analogi personal 

Analisis konflik 

Analogi langsung lanjut 

Kajian tugas 
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merupakan dua model pembelajaran yang mengkritisi masalah-masalah yang ada 

di sekitar siswa sehingga siswa bisa lebih mudah memahami dan mengerti dan 

siswa akan lebih mudah untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluarnya. 

Dalam proses diskusi tersebut siswa diminta menentukan gagasan atau ide untuk 

mereka kembangkan menjadi sebuah cerpen. Kegiatan yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 

A) Kelas A (menggunakan model pembelajaran Problem Based Instrucion) 

(1) siswa diminta menentukan topik cerpen berdasarkan peristiwa yang telah 

diperlihatkan sebelumnya oleh guru (dari koran, majalah, atau media yang 

lain). 

(2) siswa dibantu guru mendefinisikan tugas belajar terkait dengan 

permasalahannya.  

(3) siswa secara berkelompok mendiskusikan permasalahan-permasalahan 

tersebut untuk dicarikan jalan keluar atau penanggulangannya. 

(4) siswa secara individu diminta menentukan ideatau gagasan berdasarkan 

hasil diskusi permasalahan untuk dikembangkan menjadi sebuah cerpen. 

(5) siswa dibantu guru melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

yang telah dilaksanakandan memberikan motivasi kepada siswa. 

 

B) Kelas B (menggunakan model pembelajaransinektik) 

(1) siswa diminta menentukan topik cerpen berdasarkan pengalaman orang 

lain atau peristiwa di sekitar mereka serta mendefinisikan tugas belajar 
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terkait dengan permasalahannya yaitu mengemukakan beberapa analogi 

langsung yang pertama dan memilih salah satu analogi. 

(2) guru mengarahkan siswa untuk membuat analogi personal dari salah satu 

analogi langsung yang telah dipilihnya. 

(3) siswa secara individu diminta untuk membuat sebuah pertanyaan dilematik  

konflik beserta jawabannya. 

(4) guru membimbing siswa untuk membuat analogi personal dari konflik 

yang telah dibuat siswa pada tahapan sebelumnya. 

(5) membuat cerpen dari tahapan-tahapan analogi yang telah dilalui 

sebelumnya. 

(6) siswa dibantu guru melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

yang telah dilaksanakandan memberikan motivasi kepada siswa. 

 

2.2.5 Kerangka Berpikir 

2.2.5.1 Penggunaan Model Problem Based Instruction dalam Proses 

Pembelajaran Menulis Cerpen 

Menulis cerpen merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat sehingga 

harus dikuasai oleh siswa. Menulis cerpen dapat membantu siswa mengenali 

kemampuan potensi diri, melatih mengembangkan berbagai gagasan, menyerap, 

mencari, serta menguasai informasi yang berhubungan dengan topik yang sedang 

ditulis, mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengekspresikannya 

secara tersurat, meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara objektif, 
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memecahkan permasalahan, mendorong untuk terus belajar secara aktif, menjadi 

terbiasa berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. 

Namun, pembelajaran yang dilakukan belum mampu membuat siswa 

menguasai keterampilan menulis cerpen dengan baik. Masih ada siswa yang 

bahkan belum dapat menuangkan gagasannya ke dalam sebuah tulisan khususnya 

dalam keterampilan menulis cerpen. Kebanyakan guru hanya menggunakan 

model pembelajaran satu arah, yaitu guru berbicara di depan kelas dan siswa pasif 

mendengarkan. Sehingga pembelajaran menulis cerpen menjadi kurang efektif. 

Maka dari itu diperlukan model pembelajaran yang mampu membangkitkan 

gairah siswa dalam bidang menulis khusunya  menulis cerpen. 

Model Problem Based Instruction (PBI) merupakan sebuah model 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir kritis karena model Problem 

Based Instruction (PBI) menyajikan masalah otentik dan bermakna yang terjadi di 

sekitar siswa.  Masalah atau kejadian yang terjadi disekitar siswa diharap dapat 

member inspirasi kepada mereka untuk menulis cerpen. 

Peran guru dalam model Problem Based Instruction adalah menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan, memfalisitasi penyelidikan, dialog, dan 

mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide 

secara terbuka. 

Dari penggunaan model Problem Based Instruction (PBI) diharapkan 

terdapat perbedaan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas X SMA 

sehingga dapat mengetahui keefektifan model tersebut. Untuk selanjutnya guru 

dapat menindak lanjuti hasil dari penelitian ini. 
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2.2.5.2 Penggunaan Model Sinektik dalam Proses Pembelajaran Menulis 

Cerpen 

Model sinektik adalah model pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

berpikir kreatif dan dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas dengan 

menggunakan pola berfikir analogi dan metafora. Inti dari model sinektik adalah 

aktifitas metafora yang meliputi analogi personal, analogi langsung dan konflik 

yang dipadatkan. Kegiatan metaforis bertujuan untuk menyajikan perbedaan 

konseptual antara diri siswa dengan objek yang dihadapi atau materi yang 

dipelajari. 

Model ini menarik karena tidak membatasi pengalaman yang mungkin 

diperoleh siswa, dapat membuat pembelajaran semakin bervariasi karena banyak 

gagasan yang muncul, banyak ide yang dikemukakan, banyak imajinasi yang  

berkembang, sehingga diperlukan ruang agar siswa dapat beradu pendapat. Untuk 

memaksimalkan model ini, guru harus kreatif menciptakan suasana dalam proses 

pembelajaran. Sehingga tujuan dari pembelajaran menggunakan model sinektik 

dapat dicapai dengan maksimal. 

Dari penggunaan model sinektik, diharapkan juga akan ditemui perbedaan 

setelah menggunakan model ini sehingga keefektifan dari kedua model untuk 

keterampilan menulis cerpen akan diketahui. Guru dapat menyimpulkan model 

yang dianggap tepat setelah mengetahui keefektifan dari tiap-tiap model. 
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2.2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Pembelajaran menulis cerpen menggunakan model Problem Based 

Instruction (PBI) memenuhi kriteria keefektifan. 

2) Pembelajaran menulis cerpen menggunakan model sinektik memenuhi 

kriteria keefektifan.  

3) Pembelajaran menulis cerpen siswa dengan menggunakan model sinektik 

lebih efektif dibandingkan pembelajaran menulis cerpen dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian 

yang digunakan peneliti adalah kontrol grup pre-tes-post-tes. 

 

 

 Bagan desain penelitian 

Keterangan : 

E : kelomok eksperimen 

K : kelompok kontrol 

 Dalam desain di atas dapat dilihat pencapaian antara kelompok 

eksperimen (02 – 01) dengan pencapaian kelompok kontrol (04 – 03).Skenario yang 

dijalankan yaitu Kelas A menjadi kelas eksperimen dengan menggunakan kelas B 

sebagai kelas kontrol. Kelas B menjadi kelas eksperimen dengan menggunakan 

kelas A sebagai kelas kontrol. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

 Populasi  dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis cerpen seluruh 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Rembang yang terdiri atas 7 kelas. Alasan dipilihnya 

kelas X SMA Negeri 2 Rembang adalah karena kelas X memiliki kemampuan 

berbahasa Indonesia yang setara. 

 01 X 02 

 ___________ 

K 03 X 04 
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2) Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut  (Sugiyono 2008:118). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

random sampling. Alasan menggunakan random sampling karena semua kelas X 

di SMA Negeri 2 Rembang telah mendapat materi pembelajaran menulis cerpen, 

dan berdasarkan hasil uji homogenitas pretest pembelajaran menulis cerpen 

menunjukkan bahwa kelas X di SMA Negeri 2 Rembang merupakan populasi 

yang homogen. Kelas yang digunakan yaitu kelas X A menjadi kelas kontrol 

untuk kelas X D yang diberikan perlakuan pembelajaran menulis cerpen 

menggunakan model pembelajan Problem Based Instruction (PBI), sedangkan 

kelas X D menjadi kelas kontrol bagi kelas X A yang diberikan perlakuan 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan model sinektik. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Penelitian ini membandingkan keefektifan model pembelajaran antara 

model Problem Based Instruction (PBI) dengan model Sinektik dan dilaksanakan 

di SMA N 2 Rembang dengan menggunakan 2 buah kelas X. berdasarkan: 

1) keterampilan menulis cerpen merupakan salah satu kompetensi dasar bahasa 

Indonesia SMA yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

2) proses pengajaran menulis cerpen di kelas X SMA N 2 Rembang masih 

menerapkan model klasikal yang kurang disenangi siswa, 

3) untuk mencari keefektifan model pembelajaran Problem Based Instuction dan 

model sinektik yang diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif model 
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pembelajaran dalam pembelajaran menulis cerpen berdasarkan pengalaman 

orang lain. 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel merupakan gejala yang menjadi pusat peneliti untuk meneliti 

sekelompok objek yang mempunyai variasi antara yang satu dengan yang lainnya. 

Penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu pembelajaran menulis cerpen, model 

Problem Based Instruction, dan model sinektik. 

 

3.4.1 Variabel Pembelajaran Menulis Cerpen 

 Variabel pembelajaran menulis cerpen merupakan pembelajaran 

keterampilan menulis sebuah cerita pendek yang harus dimiliki oleh siswa dalam 

menuliskan sebuah cerita pendek. Keterampilan menulis cerpen yang dilakukan 

oleh siswa SMAN 2 Rembang, Kabupaten Rembang tahun ajaran 2011/2012 

dapat diperoleh dari hasil siswa ketika siswa melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh peneliti mengenai aspek-aspek dan isi pokok cerpen berdasarkan kisah cerita 

pengalaman orang lain setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model 

Problem Based Instruction (Pada kelas A) dan model sinektik (pada kelas B). 

 

3.4.2 Variabel Model Problem Based Instruction 

 Variabel model Problem Based Instruction merupakan model 

pembelajaran yang menghadirkan masalah-masalah yang ada di sekitar siswa 

untuk merangsang proses berpikir siswa untuk menemukan permasalahan yang 

nantinya dituangkan dalam cerpen. 
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3.4.3 Variabel Model Sinektik 

 Variabel model sinektik merupakan model pembelajaran yang mendorong 

proses kreatif siswa dalam berpikir dengan menganalogikan diri mereka untuk 

menemukan penyebab dan solusi dari sebuah peristiwa atau masalah yang 

nantinya digunakan untuk bahan cerpen yang mereka tulis. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Dengan demikian, dapat dikatakan “Peneliti di dalam menerapkan metode 

penelitian menggunakan instrumen atau alat, agar data yang diperoleh lebih baik” 

(Arikunto 2006:160). 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

 Instrumen tes berupa tes subjektif yang berisi perintah kepada siswa untuk 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain dengan memperhatikan aspek-

aspek penilaian keterampilan menulis cerpen. 

 Kisi-kisi soal tes yaitu mengungkapkan gagasan atau ide ke dalam cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain. 
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Tabel 4. Rambu-rambu Penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Skor Bobot Skor X Bobot 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian tema 

Penceritaan alur 

Pemilihan latar 

Penggunaan sudut pandang 

Penggunaan gaya bahasa 

Penggambaran tokoh dan penokohan 

Kepaduan unsur-unsur dalam cerpen  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

10 

20 

20 

10 

10 

20 

10 

 Jumlah   100 

 

Dari rambu-rambu penilaian tersebut dijabarkan dalam skala skor untuk 

mengetahui kategori tiap-tiap aspek penilaian. 

Tabel 5. Skala Skor Penilaian 

No

. 
Unsur yang dinilai Kriteria Skor Bobot Kategori 

1. Tema 

 mampu mendeskripsikan 

tema yang terkandung 

dalam cerita yang 

ditawarkan kepada 

pembaca. 

 mampu menyajikan tema 

secara keseluruhan dari 

cerita. 

 tema cerita mengangkat 

masalah yang ada di 

sekitar. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

2. Alur/plot 

 rangkaian peristiwa disusun 

logis. 

 ada tegangan dan kejutan. 

 ada pembayangan peristiwa 

yang akan terjadi 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

3. Latar/setting 

 tempat dan waktu 

menguatkan peristiwa yang 

terjadi. 

 suasana mendukung 

terjadinya peristiwa. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 
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 penggambaran latar 

peristiwa menguatkan 

watak tokoh. 

4. Sudut pandang 

 sudut pandang mampu 

memberikan perasaan 

kedekatan tokoh. 

 sudut pandang mampu 

menjelaskan kepada 

pembaca siapa yang dituju. 

 sudut pandang mampu 

menunjukkan perasaan 

tokoh kepada pembaca. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

5. Gaya bahasa 

 gaya bahasa mengandung 

unsur emotif. 

 mengandung bahasa 

konotatif. 

 ungkapan yang dipilih 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

6. Tokoh dan penokohan 

 tokoh dapat membawa 

pembaca merasakan, 

mengalami peristiwa yang 

dialami tokoh. 

 karakter tokoh dapat 

dibedakan dari tokoh yang 

lain. 

 watak tokoh konsisten 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

Berikut ini adalah tabel pedoman penilaian keterampilan menulis cerpen. 

Tabel 6. Pedoman penilaian 

No.  Nilai Kategori  

1. 

2. 

3. 

4. 

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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3.6 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes diberikan guna mengetahui data 

keterampilan menulis menulis cerpen siswa, sedangkan teknik nontes digunakan 

untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah proses pembelajaran. 

 

3.6.1 Teknik tes 

Data dalam penelitian diperoleh dengan mengadakan tes sebelum dikenai 

perlakuan dan setelah proses dikenai perlakuan berupa model Problem Based 

Instruction (PBI) pada kelas X D dan model sinektik pada kelas X A SMA Negeri 

2 Rembang. Tes dilakukan secara individu berupa penulisan karangan pendek 

berdasarkan cerita pengalaman orang lain.  

Langkah-langkah dalam pelaksanaan tes yaitu (1) menyiapkan soal tes 

beserta rubrik penilaian, (2) siswa mencari ide tema berdasarkan permasalahan di 

sekitarnya, (3) menuangkan id ke dalam bentuk kerangka cerpen dan selanjutnya 

dikembangkan menjadi cerpen utuh, dan (4) memberi nilai  dan mengolah data 

hasil penelitian. 

 

3.6.2 Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu peneliti 

amati selama proses pembelajaran berlangsung, tedapat beberapa aspek yang 

diamati dalam observasi yaitu 1) keterbukaan, 2) ketekunan belajar, 3) kerajinan, 
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4) kedisplinan, 5) kerjasama, 6) ramah dengan teman, 7) hormat dengan guru, 8) 

kejujuran, 9) tanggung jawab. 

Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka.Skala penilaian 

dibuat dengan rentangan dari 1-3. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai 

berikut: 1= kurang baik, 2= cukup baik, dan 3= sangat baik. 

 

3.6.3 Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambar (foto) yang diambil peneliti pada proses pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu meliputi kegiatan apersepsi, diskusi 

kelompok saat mendiskusikan permasalahan yang disajikan, saat siswa menulis 

cerpen secara individu, dan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu untuk 

dijadikan sebagai data. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa penelitian 

keefektifan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model problem 

based instruction (PBI) dan model sinektiks benar-benar dan nyata dilakukan oleh 

peneliti. 

 

3.7 Teknik Analisis data 

Dalam teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan uji sampel 

dan uji hipotesis. 
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3.7.1 Pengujian sampel 

Pengujian sampel dilakukan sebelum penelitian untuk mengetahui sampel 

berdistribusi normal atau tidak dan untuk mengetahui apakah sampel homogen 

atau tidak. Pengujian sampel ini berupa uji normalitas dan uji homogenitas dengan 

sumber data nilai ujian akhir semester 1 untuk kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 

3.7.1.1 Uji Homogenitas (Uji Kesamaan Dua Varian) 

Tujuan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah kelompok sampel 

memiliki varian yang sama atau tidak yang selanjutnya digunakan untuk uji t pada 

pengujian persamaan dan perbedaan dua rata-rata. Jika kedua kelompok sampel 

mempunyai varian yang sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Untuk menguji homogenitas digunakan rumus 

 

Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika ≤  ½ α ( - 1, - 1) 

(Sudjana 2002 : 249). 

 

3.7.1.2 Uji Normalitas 

Sebelum data yang diperoleh peneliti di lapangan dianalisis lebih lanjut 

terlebih dahulu diadakan uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas ini adalah 

untuk mengetahui apakah data nilai kelas yang dikenai perlakuan pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Instruction dan kelas yang dikenai 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik berdistribusi 
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normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah chi kuadrat (Sudjana 2002 : 

273). 

 

Keterangan: 

Keterangan: 

 : Chi kuadrat 

 : frekuensi yang diperoleh 

 : frekuensi yang diharapkan 

Kriteria pengujian jika  hitung ≤  tabel dengan derajat kebebasan dk = 

k-3 dan taraf signifikan α = 5% maka data berdistribusi normal (Sudjana 2002 : 

273). 

 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu uji perbedaan dua 

rata- rata dan uji ketuntasan belajar. 

 

3.7.2.1 Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji t) 

Pengujian ini bertujuan untuk mencari perbedaan rata-rata kemampuan 

menulis cerpen antara kelas yang dikenai perlakuan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction dengan kelas yang dikenai 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik dengan parameter: 
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Ho : =  diterima 

Ho : ≠  ditolak 

Pengujian ini menggunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut : 

1X 2X
 

 = simpangan baku kelompok eksperimen 

 = simpangan baku kelompok kontrol 

= anggota sampel kelompok eksperimen 

= anggota sampel kelompok kontrol   

Nilai  dikonsultasikan dengan nilai  dengan 

 dengan taraf signifikan 5%.Jika ≥  maka data 

dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan. 

Kemudian setelah data diolah dengan rumus uji t, selanjutnya ditentukan 

hipotsesis nol (Ho) ditolak atau diterima. Jika ≥ , maka Ho ditolak. 

Sebaliknya jika ≤ , maka Ho diterima. 

 

3.7.2.2 Uji ketuntasan belajar 

Sebuah pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi syarat ketuntasan 

belajar, yaitu jika rata-rata hasil belajar siswa mencapai minimal 75. 

Rumus yang digunakan : 

X
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Keterangan : 

t = Uji t 

x
 = Mean 

s =  simpangan baku gabungan 

n = jumlah siswa 

µ = 75 

Kriteria pengujian Ho ditolak jika t ≤ -  dimana  didapat dari daftar 

distribusi Student t menggunakan peluang (1-α) dan dk = (n-1). Untuk t > -  

hipotesis Ho diterima (Sudjana 2005:227). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA N 2 Rembang dengan tujuan untuk 

mengetahui keefektifan pembelajaran menulis cerpen dengan model Problem 

Based Instruction (PBI) dengan model sinektik dalam pembelajaran menulis 

cerpen di SMA. Hasil penelitian eksperimen ini diperoleh dari hasil pre-test dan 

post-test. Hasil pre-test adalah hasil tes uji coba keterampilan menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain sebelum menerima perlakuan berupa model 

Problem Based Instruction (PBI) dan model sinektik. Hasil post-test adalah hasil 

tes keterampilan menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain pada kelas 

eksperimen A (kelas X D) yang menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Istrucion (PBI) dan kelas eksperimen B (kelas X A) yang menggunakan 

model pembelajaran sinektik. Kedua kelas tersebut masing-masing menjadi kelas 

kontrol bagi kelas lainnya. 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini berkaitan dengan rumusan 

masalah yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu (1) bagaimana 

keefektifan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model Problem 

Based Istrucion (PBI)? (2) bagaimana keefektifan pembelajaran menulis cerpen 

dengan menggunakan model Sinektiks? (3) keefektifan pembelajaran menulis 

cerpen dengan model Problem Based Instruction atau pembelajaran menulis 

cerpen dengan model sinektik pada siswa kelas X SMA? 
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4.1.1 Analisis Data Pre-test 

Hasil pre-test merupakan hasil kemampuan siswa menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain sebelum dikenai perlakuan pembelajaran 

menulis cerpen dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) 

pada kelas X D dan sebelum dikenai perlakuan pembelajaran menulis cerpen 

dengan menggunakan model sinektik pada kelas X A. Adapun hasil pre-test 

menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 7 hasil pre-test menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain 

Hasil tes 
Kelas model Problem 

Based Instruction (PBI) 
Kelas model sinektik 

Nilai Tertinggi 85 86 

Nilai Terrendah 50 58 

Rata-rata 68,853 73 

Modus 68 67 

Simpangan baku 8,51 8,17 

 

Tabel 7 di atas menunjukkan hasil kemampuan siswa menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain pada tahap awal sebelum menggunakan 

model pembelajaran yang akan digunakan pada kelas Problem Based Instruction 

(PBI) skor terrendah = 50 dan skor tertinggi = 85 dengan rerata (mean) = 68,853, 

modus = 68, dan simpangan baku 8,51. Sedangkan pada kelas sinektik skor 

terrendah = 58 dan skor tertinggi = 86 dengan rerata (mean) = 73, modus 67, dan 

simpangan baku 8,17. 
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4.1.1.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dari populasi berasal dari varian yang sama dan tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menguji 

homogenitas digunakan rumus:  

Hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 8 hasil uji homogenitas 

Sumber 
Statistik 

Status 
   

Kelas PBI 72.37 1,083 2,07 Homogen 

Kelas Sinektik 66.83 1,083 2,07 Homogen 

 

Hasil penghitungan pre-test diketahui bahwa  untuk kelas Problem Based 

Instruction (PBI)= 72,37 dan  untuk kelas sinektik= 66,83. Setelah dilakukan uji 

homogenitas dengan rumus  diperoleh = 1,083, 

sedangkan =2,07. Karena nilai <  (1,083 < 2.07) maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kedua kelas mempunyai varian yang sama atau data homogen. Untuk 

hasil pehitungan lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

4.1.1.2 Uji Normalitas 

Data dari hasil penelitian, terlebih dahulu diadakan uji prasyarat sebelum 

data dianalisis. Hal ini berrtujuan untuk mengtahui apakah data yang terkumpul 

memenuhi syarat analisis atau tidak. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji chi-kuadrat  

 yaitu rumus yang digunakan untuk menilai probabilitas dan 
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memperoleh perbedaan yang nyata (observasi) dengan frekuensi yang diharapkan. 

Hasil perhitungan uji normalitas secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 9 berikut.  

Tabel 9 hasil uji normalitas pre-test 

No. Distribusi Data Variabel 
Statistik 

Status 
  

1. Kelas PBI 10,147 11,07 Normal 

2. Kelas sinektik 5,648 11,07 Normal 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa  pada kelas PBI adalah 10,147 dan 

 pada kelas sinektik adalah 5,48. Nilai  baik pada kelas PBI maupun 

pada kelas sinektik lebih kecil daripada  yang sebesar 11,07. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal. Hasil lengkapnya 

dapat dilihat di lampiran 7 dan lampiran 8. 

 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata (Uji t) Pre-test. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus:  

1X 2X
 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas mempunyai 

kemampuan yang sama dalam menulis cerpen. Dari data nilai pre-test kelas 

Probem Based Instruction (PBI) dan sinektik diketahui nilai rata-rata kelas 

Probem Based Instruction (PBI) adalah sebesar 71, dan rata-rata kelas sinektik 

adalah 73. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kedua kelas 

sebelum diberi perlakuan. 
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Akan tetapi, perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk mengetahui apakah 

sampel benar-benar layak diberi perlakuan atau tidak. Hipotesis yang digunakan, 

yaitu Ho diterima jika tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kelas yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based 

Instruction (PBI) dan kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model sinektik, sedangkan Ho ditolak (Ha diterima) jika terdapat 

perbedaan kemampuan antara kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) dan kelas yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik. Kriteria 

pengujiannya, yaitu dengan taraf signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2– 2) maka 

Hodinyatakan diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2). 

Tabel 10 hasil uji t pre-test 

Kelas Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

Problem Based Instrucion (PBI) 68,85 
-1,982 ±2,00 

Sinektik 73 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh dk = 62, thitung =  -1,982 , 

dan t(1-1/2α)(n1+n2-2) = ±2,00 sehingga thitung berada di daerah penerimaan Ho yang 

berarti tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata skor tes awal kelas yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based 

Instruction (PBI) dengan kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model sinektik. Hal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan 

kemampuan menulis cerpen kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) dengan kelas yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik. Jadi, kedua 
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kelas dapat diberi perlakuan yang berbeda. Untuk hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

4.1.2 Analisis Data Post-test 

Hasil post-test merupakan hasil kemampuan siswa dalam menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain setelah melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) pada kelas X D dan 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik pada kelas X 

A. Adapun hasil post-test menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 11 hasil post-test menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain 

Hasil tes 
Kelas model Problem 

Based Instruction (PBI) 
Kelas model sinektik 

Nilai Tertinggi 91 92 

Nilai Terrendah 55 75 

Rata-rata 77,147 83,40 

Modus 80 90 

Simpangan baku 8,14 5,67 

 

Tabel 13 menunjukkan hasil tes kemampuan siswa menulis cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain setelah melaksanakan pembelajaran 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) pada kelas X D skor 

terendah = 55, skor tertinggi = 91, rata-rata = 77,147, modus = 80, dan simpangan 

baku 8,14. Pada kelas X A skor terendah = 75, skor tertinggi = 92, rata-rata = 

83,40, modus = 90, simpangan baku = 5,67. 
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4.1.2.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dari populasi berasal dari varian yang sama dan tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menguji 

homogenitas digunakan rumus:  

Hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 12. 

Tabel 12 hasil uji homogenitas 

Sumber 
Statistik 

Status 
   

Kelas PBI 66.25 2,063 2,07 Homogen 

Kelas Sinektik 32.11 2,063 2,07 Homogen 

 

Hasil penghitungan post-test diketahui bahwa  untuk kelas Problem Based 

Instruction (PBI)= 66,25 dan  untuk kelas sinektik= 33,11. Setelah dilakukan uji 

homogenitas dengan rumus  diperoleh = 2,063, 

sedangkan =2,07. Karena nilai <  (2.063 < 2.07) maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kedua kelas mempunyai varian yang sama atau data homogen. Untuk 

hasil pehitungan lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

 

4.1.2.2 Uji Normalitas Post-test 

Tabel 13 hasil uji normalitas post-test 

No. Distribusi Data Variabel 
Statistik 

Status 
  

1. Kelas PBI 10,357 11,07 Normal 

2. Kelas sinektik 9,000 11,07 Normal 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil uji normalitas post-test kelas yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based 

Instruction (PBI) diperoleh  = 10,357dan  = 11,07. Sedangkan pada kelas 

yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik diperoleh 

 = 9,000 dan  = 11,07. Hasil tersebut menunjukkan bahwa <  

sehingga dapat disimpulkan bahwa data post-test kelas yang melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Instrustion (PBI) dan 

kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik 

berdistribusi normal. Untuk hasil selengkapnya dapat melihat lampiran 13 dan 

lampiran 14. 

 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pembelajaran 

menulis cerpen menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) memenuhi 

kriteria keefektifan, pembelajaran menulis cerpen menggunakan model sinektik 

memenuhi kriteria keefektifan, dan pembelajaran menulis cerpen siswa dengan 

menggunakan model sinektik lebih efektif dibandingkan pembelajaran menulis 

cerpen dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI). 

4.1.3.1 Pembelajaran Menulis Cerpen Menggunakan Model Problem Based 

Instruction (PBI) Memenuhi Kriteria Keefektifan 

Untuk membuktikan bahwa pembelajaran menulis cerpen dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) memenuhi kriteria 

keefektifan, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata dan uji ketuntasan belajar 
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berdasarkan hasil tes akhir kelas yang dikenai perlakuan pembelajaran menulis 

cerpen dengan model Problem Based Instruction (PBI). 

 

4.1.3.1.1 Pembelajaran Menulis Cerpen Menggunakan Model Problem 

Based Instruction (PBI) Memenuhi Kriteria Keefektifan 

Berdasarkan Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji t) 

Uji t dimaksudkan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan 

keefektifan pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas X D setelah diberi 

perlakuan model Problem Based Instruction (PBI). Pengujian skor tes awal dan 

skor tes akhir kelas yang dikenai pembelajaran menulis cerpen dengan model 

Problem Based Instruction (PBI) dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

siswa kelas tersebut. 

Kelas tersebut pada awalnya memiliki kesamaan kemampuan, khususnya 

dalam hal menulis cerpen. Oleh karena itu, perlu dibuktikan apakah terdapat 

perubahan kemampuan pada kelas sampel tersebut melalui uji t. Uji t dilakukan 

dengan kriteria Ho diterima apabila   -t(1-1/2a)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2) dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk= (n1 + n2 – 2). 

Rata-rata skor tes awal kelas kelas yang melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) adalah 68,853. Dan 

Rata-rata skor tes akhir kelas kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) adalah 77,15. Setelah data 

tersebut diuji t, diperoleh thitung = -4,108 , t(1-1/2a)(n1+n2-2)= ±2,00, dan dk = 66. 

Dengan demikian, thitung berada pada daerah penolakan Ho yang berarti terdapat 
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perbedaan rata-rata tes awal dan tes akhir kelas yang melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) yaitu skor tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) lebih baik daripada skor tes awal (sebelum diberi 

perlakuan). Hasil uji t post-test kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) dapat dilihat pada tabel 17 

berikut. Untuk hasil lengkapnya dapat melihat pada lampiran 15. 

Tabel 14 hasil uji t pretest-posttest kelas PBI 

Kelas Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

Problem Based Instrucion (PBI) awal 68.853 
-4,108 ±2,00 

Problem Based Instrucion (PBI) akhir 77.147 

 

4.1.3.1.2 Pembelajaran Menulis Cerpen Menggunakan Model Problem 

Based Instruction (PBI) Memenuhi Kriteria Keefektifan 

Berdasarkan Uji Ketuntasan Belajar 

Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk mengetahui apakah hasil belajar 

siswa kelas X D (kelas Problem Based Instruction) dapat mencapai ketuntasan 

belajar secara individual atau tidak. Siswa dikatakan tuntas apabila mampu 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) individual yang sudah ditetapkan, 

yaitu sebesar 75. Dengan demikian, secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila 

rata-rata hasil belajar kognitifnya lebih dari sama dengan 75. Kriteria pengujian 

yang digunakan, yaitu Ho ditolak (Ha diterima) jika thitung  ≥  t(1-1/2α)(n-1) dengan taraf 

signifikansi 5%. Ho berarti belum mencapai ketuntasan belajar individual. 

Tabel 15 hasil uji ketuntasan belajar Problem Based Instruction (PBI) 

Kelas Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Problem Based Instruction (PBI) 77,15 1,538 2,03 Tuntas 
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Berdasarkan uji ketuntasan belajar kelas yang melaksanakan pembelajaran 

menulis cerpen dengan menggunakan menggunakan model Problem Based 

Instruction (PBI), diketahui rata-rata nilai tes akhir siswa sebesar 77,15, 

sedangkan berdasarkan perhitungan uji t menunjukkan thitung= 1,538 dan ttabel 

=t(0,95:31) = 2,03. Dengan demikian, thitung> -ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kelas yang melaksanakan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) sudah mencapai ketuntasan 

belajar individual. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

 

4.1.3.2 Pembelajaran Menulis Cerpen Menggunakan Model Sinektik 

Memenuhi Kriteria Keefektifan 

Untuk membuktikan bahwa pembelajaran menulis cerpen dengan 

menggunakan model sinektik memenuhi kriteria keefektifan, maka dilakukan uji 

perbedaan dua rata-rata dan uji ketuntasan belajar berdasarkan hasil tes akhir 

kelas yang dikenai perlakuan pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik 

 

4.1.3.2.1 Pembelajaran Menulis Cerpen Menggunakan Model Sinektik 

Memenuhi Kriteria Keefektifan Berdasarkan Uji Perbedaan Dua 

Rata-rata (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan keefektifan 

pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas X A setelah diberi perlakuan 

model sinektik. Pengujian skor tes awal dan skor tes akhir kelas yang dikenai 

pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik dilakukan untuk mengetahui 
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perbedaan rata-rata siswa kelas tersebut. Uji t dilakukan dengan kriteria Ho 

diterima apabila   -t(1-1/2a)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2) dengan taraf signifikansi 5% 

dan dk= (n1 + n2 – 2). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh dk = 58, thitung=  -5,727, dan 

t(1-1/2α)(n1+n2-2) = ±2,00 sehingga thitung berada di daerah penerimaan Ha yang berarti 

terdapat perbedaan rata-rata tes awal dan tes akhir kelas yang melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model sinektik. Dengan demikian, thitung 

berada pada daerah penolakan Ho yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tes 

awal dan tes akhir kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model sinektik yaitu skor tes akhir (setelah mendapat perlakuan) lebih baik 

daripada skor tes awal (sebelum diberi perlakuan). Hasil uji t post-test kelas yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik dapat dilihat 

pada tabel 18 berikut. Untuk hasil lengkapnya dapat melihat lampiran 18. 

 

Tabel 16 hasil uji t post-test kelas sinektik 

Kelas Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

Sinektik awal 73 
-5,727 ±2,00 

Sinektik akhir 83,4 

 

4.1.3.2.2 Pembelajaran Menulis Cerpen Menggunakan Sinektik Memenuhi 

Kriteria Keefektifan Berdasarkan Uji Ketuntasan Belajar 

Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk mengetahui apakah hasil belajar 

siswa kelas X A (kelas sinektik) dapat mencapai ketuntasan belajar secara 

individual atau tidak. Siswa dikatakan tuntas apabila mampu mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) individual yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 75. 

Dengan demikian, secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila rata-rata hasil 
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belajar kognitifnya lebih dari sama dengan 75. Kriteria pengujian Ho ditolak jika t 

≤ -  dimana  didapat dari daftar distribusi Student t menggunakan peluang 

(1-α) dan dk = (n-1). Untuk t > -  hipotesis Ho diterima. 

Tabel 17 hasil uji ketuntasan belajar kelas sinektik 

Kelas Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Sinektik 83,4 8,119 2,04 Tuntas 

 

Berdasarkan uji ketuntasan belajar kelas yang melaksanakan pembelajaran 

menulis cerpen dengan menggunakan model sinektik, diketahui rata-rata nilai tes 

akhir siswa sebesar 83,4, sedangkan berdasarkan perhitungan uji t menunjukkan 

thitung = 8,119 dan ttabel = t(0,95:31) = 2,04. Dengan demikian, thitung<ttabel sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kelas yang melaksanakan pembelajaran menulis cerpen 

dengan menggunakan model sinektik sudah mencapai ketuntasan belajar 

individual. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

 

4.1.3.3 Pembelajaran Menulis Cerpen Siswa Dengan Menggunakan Model 

Sinektik Lebih Efektif Dibandingkan Pembelajaran Menulis Cerpen 

Dengan Menggunakan Model Problem Based Instruction (PBI) 

Setelah diketahui pembelajaran menulis cerpen dengan model Problem 

Based Instruction (PBI) dan dengan menggunakan model sinektik memenuhi 

kriteria keefektifan, pembahasan selanjutnya yaitu pembuktian pembelajaran 

menulis cerpen dengan model sinektik lebih efektif dibandingkan pembelajaran 

menulis cerpen dengan model Problem Based Instruction (PBI). 
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Analisis pembuktiannya yaitu menggunakan uji perbedaan dua rata-rata 

(uji t) hasil posttest antara kelas Problem Based Instruction (PBI) dan kelas 

sinektik dengan kriteria Ho diterima jika tidak terdapat perbedaan kemampuan 

antara kelas Problem Based Instruction (PBI) dan kelas sinektik, sedangkan Ho 

ditolak (Ha diterima) jika terdapat perbedaan kemampuan antara kelas Problem 

Based Instruction (PBI) dan kelas sinektik. Kriteria pengujiannya, yaitu dengan 

taraf signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2– 2) maka Hodinyatakan diterima apabila -

t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2). 

Tabel 18 uji posttest kelas PBI dengan kelas sinektik 

Kelas Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

PBI 77,147 
3,25 ±2,00 

Sinektik 83,4 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh dk = 62, thitung=  +3,52, dan 

t(1-1/2α)(n1+n2-2) = ±2,00 sehingga thitung  berada di daerah penerimaan Ha yang berarti 

terdapat perbedaan rata-rata posttest antara kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model sinketik dan kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) yaitu kelas 

yang dikenai pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik mendapat nilai 

lebih tinggi dibanding yaitu kelas yang dikenai pembelajaran menulis cerpen 

dengan model Problem Based Instruction (PBI). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menulis cerpen di kelas X SMA Negeri 2 

Rembang dengan menggunakan model sinektik lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan model Problem Based Instruction 

(PBI). Hasil hitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15. 
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4.2 Pembahasan 

Berikut ini akan dibahas hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan 

masalah yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu (1) bagaimana 

keefektifan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model Problem 

Based Istrucion (PBI)? (2) bagaimana keefektifan pembelajaran menulis cerpen 

dengan menggunakan model Sinektiks? (3) lebih efektif manakah antara 

pembelajaran menulis cerpen dengan model Problem Based Instruction atau 

pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik pada siswa kelas X SMA? 

 

4.2.1 Keefektifan Pembelajaran Menulis Cerpen dengan Model Problem 

Based Instruction (PBI) 

Pada sub bab ini akan dijelaskan proses pembelajaran menulis cerpen 

dengan model Problem Based Instruction (PBI) dan hasil pembelajaran menulis 

cerpen dengan model Problem Based Instruction (PBI). 

4.2.1.1 Proses Pembelajaran Menulis cerpen Dengan Model Problem Based 

Instruction (PBI) 

Perlakuan (treatment) yang diberikan kepada kelas X D berupa 

pembelajaran menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) dilakukan 

sesuai dengan RPP yang dibuat berdasarkan sintakmatik model Problem Based 

Instruction (PBI). Dengan model pembelajaran ini, siswa berlatih menulis cerita 

pendek dengan cara mencoba mencari solusi dari permasalahan orang lain yang 

mereka temukan di sekitar mereka yang kemudian mereka ubah ke dalam bentuk 

cerita pendek. 
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Tahap pertama memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta 

didik. Pada fase pertama hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tujuan 

pembelajaran bukanlah untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, tetapi 

untuk menginvestigasi berbagai masalah dengan belajar mandiri. Permasalahan 

atau pertanyaan yang diinvestigasi  bersifat kompleks dan tidak memiliki jawaban 

yang mutlak. Guru bertanya kepada siswa untuk mencari tahu tingkat pemahaman 

siswa tentang cerpen, khususnya cerpen yang berdasarkan pengalaman orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi    

Tahap selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. 

Pada tahap ini, guru diharuskan mengembangkan keterampilan kolaborasi di 

antara siswa dan membantu mereka untuk menginvestigasi dalam memecahkan 

masalah secara bersama-sama. Pada tahap ini pula guru diharuskan membantu 

siswa merencanakan tugas investigasi dan pelaporannya. Guru membimbing 

siswa untuk membentuk kelas yang terdiri atas 4-5 orang, serta membantu 

menentukan langkah-langkah dalam mengerjakan tugas menentukan tema cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain dan membuat kerangkanya. 

Kemudian tahap ketiga yaitu membantu investigasi mandiri dan kelas. 

Guru membantu siswa menentukan metode investigasi. Penentuan tersebut 

didasarkan pada sifat masalah yang hendak dicari solusinya. Karena tema cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain, maka metode investigasi yang bisa digunakan 

yaitu wawancara terhadap target serta orang-orang di sekitar target dan 

pengamatan lansung. Hal ini berdasarkan pertimbangan metode ini mudah 

dilakukan oleh siswa kelas X. Karena wawancara yang dilakukan adalah 
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wawancara informal, sehingga bisa dilakukan dengan santai. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan bisa dibuat dari kerangka karangan yang telah dibuat. 

Tahap selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

berupa cerpen. Pada penyelidikan diikuti dengan pembuatan hasil karya. Hasil 

karya berupa cerpen kemudian hasil karya tersebut disajikan. Hasil 

pascawawancara yang berupa rekaman suara maupun dalam bentuk tulisan harus 

diikutsertakan dengan hasil wawancara yang sudah diedit tata bahasanya. Hasil 

tersebut kemudian digunakan untuk menyempurnakan kerangka cerpen yang telah 

dibuat. 

Kegiatan selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi 

masalah. Pada fase kelima, tugas guru adalah membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses berpikir mereka serta hasil karya cerpen yang telah mereka 

tulis. 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan 

pengamatan atau observasi terhadap tingkah laku siswa. Hasil observasi pada 

kelas Problem Based Instruction (PBI) selama pembelajaran menulis cerita 

pendek menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) akan 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 19 hasil observasi kelas Problem Based Instruction (PBI) 

No. Aspek penilaian 

Kriteria (%) 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

1. Keterbukaan 0% 0% 38.2% 52.9% 8.8% 

2. Ketekunan belajar 0% 0% 21% 64.7% 14.7% 

3. Kerajinan 0% 0% 32.4% 61.8% 6% 

4. Tenggang rasa 0% 0% 29.4% 58.8% 12% 

5. Kedisiplinan 0% 0% 14.7% 79.4% 6% 
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6. Kerja sama 0% 0% 32.4% 58.8% 9% 

7. Ramah dengan teman 0% 0% 9% 88.2% 2.9% 

8. Hormat pada guru 0% 0% 35.3% 64.7% 0% 

9. Kejujuran 0% 0% 24% 68% 9% 

10. Kepedulian 0% 0% 35.3% 61.8% 2.9% 

11. Tanggung jawab 0% 0% 29.4% 67.6% 2.9% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa pada aspek 

keterbukaan sebesar 38.2% siswa berkriteria cukup, 52.9% siswa berkriteria baik, 

dan 8.8% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek ketekunan belajar, sebesar 

21% siswa berkriteria cukup, 64.7% siswa berkriteria baik, dan 14.7% siswa 

berkriteria sangat baik. Pada aspek kerajinan, sebesar 32.4% siswa berkrteria 

cukup, 61.8% siswa berkrteria baik, dan 6% siswa berkriteria sangat baik. Pada 

aspek tenggang rasa, sebesar 29.4%% siswa berkriteria cukup, dan 58.8% siswa 

berkriteria baik, dan 12% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek kedisipinan, 

sebesar 14.7% siswa berkriteria cukup, 79.4% siswa berkriteria baik, dan 6% 

siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek kerja sama, sebesar 32.4% siswa 

berkriteria cukup, 58.8% siswa berkriteria baik, dan 9% siswa berkriteria sangat 

baik. Pada aspek ramah dengan teman, sebesar 9% siswa berkriteria cukup, 88.2% 

siswa berkriteria baik, dan 2.9% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek hormat 

kepada guru,sebesar 35.3% siswa berkriteria cukup, dan 64.7% siswa berkriteria 

baik. Pada aspek kejujuran, sebesar 24% siswa berkriteria cukup, 68% siswa 

berkriteria baik, dan 9% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek kepeduian, 

sebesar 35.3% siswa berkriteria cukup, 61.8% siswa berkriteria baik, dan 2.9% 

siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek tanggung jawab, sebesar 29,4% siswa 
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berkriteria cukup, 67.6% siswa berkriteria baik, dan 2.9% siswa berkriteria sangat 

baik. 

Pada aspek keterbukaan sebagian besar (52.9%) siswa sudah tidak malu 

lagi untuk bertanya kepada guru. Jika ada yang tidak siswa mengerti, siswa 

langsung menanyakannya kepada guru. Bahkan, beberapa siswa (8.8%%) selalu 

aktif bertanya, baik ketika sedang berdiskusi maupun ketika guru sedang 

menjelaskan materi. Siswa langsung bertanya kepada guru tanpa menunggu diberi 

kesempatan bertanya. 

 
Gambar 1. 

Siswa tidak malu bertanya. 

 

Pada aspek ketekunan belajar, sebesar 64.7% siswa berkriteria baik dan 

14.7% siswa berkriteria sangat baik. Siswa selalu memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Tidak ada 

siswa yang melaksanakan hal-hal bisa mengganggu konsentrasi belajar. Saat 

berkelas, siswa juga tidak membahas hal lain selain tugas yang diberikan guru. 
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Pada aspek kerajinan, sebagian besar (61.8%) siswa sudah berkriteria baik, 

Siswa sudah mencatat penjelasan mengenai materi menulis cerita pendek yang 

disampaikan oleh guru tanpa menunggu disuruh oleh guru. 

Pada aspek tenggang rasa sebesar 58.8% siswa sudah berkriteria baik.  

Para siswa sudah saling menghargai pendapat temannya dalam kelas. Beberapa 

siswa (12%) juga sudah sangat baik dengan mau memberikan pengarahan kepada 

anggota kelasnya. Siswa selalu membantu temannya supaya bisa berdiskusi 

dengan baik. 

Aspek kedisiplinan terlihat melalui siswa yang masuk kelas tepat waktu, 

tidak ada yang terlambat, dan tidak ada yang meminta izin meninggalkan ruangan 

kelas selama pembelajaran menulis cerpen berdasarkan kisah pengalaman orang 

lain berlangsung. Siswa yang berkriteria baik dalam kedisiplinan di kelas tersebut 

sebesar 79.4% . 

 
Gambar 2. 

Siswa mencatat penjelasan materi menulis cerpen tanpa menunggu disuruh. 
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Aspek kerja sama di kelas tersebut sebesar 58.8% siswa yang berkriteria 

baik. Siswa mau memberikan dan menerima saran dari anggota kelas. Siswa mau 

bekerja sama menentukan topik cerpen yang sesuai. Akan tetapi ada juga siswa 

yang agak susah bekerja sama dengan temannya (32.4%). Umumnya mereka malu 

karena beranggapan temannya lebih pandai. 

Dalam aspek ramah dengan teman sebesar 88.2% siswa yang berkriteria 

baik. Siswa mau berpendapat apa adanya dan tidak emosi apabila pendapatnya 

berbeda dengan temannya. Ketika siswa mengomentari hasil kerja temannya, 

siswa menggunakan cara yang tidak menyinggung perasaan sehingga suasana 

diskusi tetap menyenangkan. 

Aspek hormat terhadap guru juga sebesar 64.7% siswa berkriteria baik. 

Siswa sudah benar-benar menggunakan kata-kata yang sopan untuk bertanya atau 

pun menjawab pertanyaan dari guru. Siswa tidak lagi mengucapkan kata-kata 

yang kurang sopan terhadap guru. Bahkan, siswa sudah mau merespon setiap 

pertanyaan yang diajukan guru-guru tanpa ditunjuk. Seringkali siswa menjawab 

secara bersama-sama sehingga tampak bahwa siswa sudah benar-benar merespon 

pembelajaran dan menghormari guru. 

Pada aspek kejujuran siswa sebesar 68% siswa berkriteria baik. Siswa 

sudah jujur mengerjakan tugas sendiri, tanpa mencontek pekerjaan siswa lain. 

Hanya ada beberapa siswa yang mencontek hasil tugas siswa lain yang diketahui 

dari hasil tugasnya. 
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Gambar 3. 

Siswa bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan. 

 

Aspek kepedulian di kelas tersebut sebesar 61.8% siswa sudah berkriteria 

baik. Siswa sudah tidak meremehkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Mereka memperhatikan materi yang disampaikan guru, tanpa ada yang meakukan 

kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi dirinya sendiri maupun siswa lain. 

Aspek tanggung jawab terlihat ketika siswa mengerjakan tugas menulis 

cerita pendek berdasarkan kisah pengalaman orang lain. Sebesar 67.6% siswa 

yang berkriteria baik, serius dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Hanya 

ada sebagian kecil saja siswa yang asal mengerjakan. 

 

4.2.1.2 Hasil Pembelajaran Menulis Cerpen dengan Model Problem Based 

Instruction (PBI) 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembelajaran menulis cerpen dengan 

model Problem Based Instruction (PBI) sudah efektif. Hal ini dibuktikan dari 

hasil belajar siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 91, dan nilai 
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terrendah adalah 55, dengan rata-rata 77,147. Rerata hasil analisis data tersebut 

termasuk pada rentang 70-84, dan termasuk kategori baik. 

Selain mengggunakan uji gain untuk menentukan kriteria keefektifan suatu 

proses pembelajaran, kriteria yang kedua yaitu menggunakan. Uji ketuntasan 

belajar dilakukan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa kelas X D (kelas 

Problem Based Instruction) dapat mencapai ketuntasan belajar secara individual 

atau tidak. Siswa dikatakan tuntas apabila mampu mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) individual yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 75. Dengan 

demikian, secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila rata-rata hasil belajar 

kognitifnya lebih dari sama dengan 75. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu 

Ho ditolak (Ha diterima) jika thitung  ≥  t(1-1/2α)(n-1) dengan taraf signifikansi 5%. Ho 

berarti belum mencapai ketuntasan belajar individual. 

Tabel 20 hasil uji ketuntasan belajar kelas Problem Based Instruction (PBI) 

Kelas Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Problem Based Instruction (PBI) 77,15 1,538 2,03 Tuntas 

 

Berdasarkan uji ketuntasan belajar kelas yang melaksanakan pembelajaran 

menulis cerpen dengan menggunakan menggunakan model Problem Based 

Instruction (PBI), diketahui rata-rata nilai tes akhir siswa sebesar 77,15, 

sedangkan berdasarkan perhitungan uji t menunjukkan thitung= 1,538 dan ttabel 

=t(0,95:31) = 2,03. Dengan demikian, thitung> -ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kelas yang melaksanakan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) sudah mencapai ketuntasan 

belajar individual yaitu mencapaip nilai 75. 
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Berdasarkan kedua uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dalam pembelajaran 

menulis cerita pendek siswa kelas X SMA Negeri 2 Rembang sudah dapat 

dikatakan efektif. 

Berikut ini kutipan hasil cerpen siswa kelas Problem Based Instruction 

(PBI) yang mendapatkan nilai baik. 

Cewek Badung 

 

Cantika, seorang siswa SMU Taruna Bangsa memiliki watak yang baik. 

Dia cewek yang cantik, pintar dan banyak dikagumi semua murid SMU Taruna 

Bangsa terutama siswa cowok. Tapi dia sangat jutek terhadap semua cowok yang 

mendekatinya, karena dia telah memiliki puja hati yaitu Raka. Raka juga 

merupakan cowok terganteng di SMU Taruna Bangsa, tapi dia terkenal playboy. 

Cantika tak pernah menghiraukan kata-kata dari teman-temannya mengenai Raka, 

karena dia sangat mencintai Raka. Sahabat-sahabat Cantika yakni Sheila dan Nia 

pun hanya memberikan nasehat pada Cantika. Mereka tidak mau merasa 

terpojokkan dengan isu-isu tentang Raka… (selengkapnya di lampiran) 

 

Cerpen di atas juga merupakan cerpen yang dihasilkan siswa di kelas yang 

dikenai perlakuan pembelajaran menulis cerpen dengan model Problem Based 

Instruction (PBI). Siswa yang menulis cerpen di atas mengangkat tema berupa 

persahabatan dan mampu menyajikan tema secara keseluruhan dari cerita. Alur 

yang ditampilkan dalam cerpen di atas menyajikan rangkaian peristiwa yang 

logis. Latar yang dipilih mampu menguatkan peristiwa yang terjadi. Sudut 

pandang yang digunakan mampu memberikan perasaan kedekatan tokoh dan 

menunjukkan perasaan tokoh kepada pembaca. Alur yang ditampilkan dalam 

cerpen di atas menyajikan rangkaian peristiwa yang logis. Latar yang dipilih 

mampu menguatkan peristiwa yang terjadi. Sudut pandang yang digunakan 
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mampu memberikan perasaan kedekatan tokoh dan menunjukkan perasaan tokoh 

kepada pembaca. Gaya bahasa yang digunakan mengandung unsur emotif dan 

ungkapan yang dipilih mewakili sesuatu yang diungkapkan. Aspek tokoh dan 

penokohan yang terdapat dalam cerpen di atas yaitu karakter tokoh dapat 

dibedakan dari tokoh yang lain. Cerpen di atas sudah memiliki kepaduan unsur 

yang cukup baik. 

Tabel 21 hasil penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Skor Bobot Skor X Bobot 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian tema 

Penceritaan alur 

Pemilihan latar 

Penggunaan sudut pandang 

Penggunaan gaya bahasa 

Penggambaran tokoh dan penokohan 

Kepaduan unsur-unsur dalam cerpen  

5 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

10 

16 

20 

10 

10 

16 

8 

 NILAI   91 

 

Berikut ini kutipan hasil cerpen siswa kelas Problem Based Instruction 

(PBI) yang mendapatkan nilai kurang baik. 

PERSAHABATAN 

 

 persahabatan adalah teman bermain & bergembira bersama walau suka 

maupun duka. dgn persahabatan kita dpt bertukar pikiran dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang kita hadapi bersama aku belajar banyak hal tentang 

persahabatan seperti pada saat liburan akhir sekolah. 

 Teman Eki yang bernama bakri dia adalah orang yg simpel, banyak 

akal & baik hati, tapi banyak juga kegagalan hehehe…. dia sekarang duduk si 

kelas X SMA 2 REMBANG. Sahabatku yg lainnya ialah gondes, nama aslinya 

Ikhwan ari susanto. dia orang yg pandai badannya seperti binaragawan. dia 

jagonya dlm bermain sepak bola. (selengkapnya di lampiran ). 

 

Cerpen di atas adalah cerpen hasil karya salah satu siswa di kelas yang 

dikenai perlakuan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model 
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Problem Based Instruction (PBI). Siswa yang menulis cerpen di atas mengangkat 

tema di sekitarnya yaitu kehidupan remaja yang disajikan secara keseluruhan 

dalam cerita dan siswa tersebut juga mampu mendeskripsikan tema yang 

terkandung dalam cerita yang ditawarkan kepada pembaca. Penyampaian alur 

cukup menarik. Di dalam cerpen tersebut terdapat tegangan dan kejutan. Serta 

rangkain peristiwa yang tersusun secara logis. Dari aspek latar, cerpen di atas 

menyajikan tempat dan waktu menguatkan peristiwa yang terjadi, suasana 

mendukung terjadinya peristiwa, dan penggambaran latar peristiwa menguatkan 

watak tokoh. Sudut pandang yang disajikan dalam cerpen di atas mampu 

memberikan perasaan kedekatan tokoh, mampu menjelaskan kepada pembaca 

siapa yang dituju, dan mampu menunjukkan perasaan tokoh kepada pembaca. 

Gaya bahasa yang digunakan siswa dalam menulis cerpen di atas mengandung 

unsur emotif, terdapat unsur bahasa konotatif, dan ungkapan yang dipilih mampu 

mewakili sesuatu yang diungkapan. Dari aspek tokoh dan penokohan, tokoh yang 

terdapat dalam cerpen di atas dapat membawa pembaca merasakan dan 

mengalami peristiwa yang dialami tokoh, dan karakter tokoh dapat dibedakan 

dengan tokoh yang lain. Cerpen di atas sudah memiliki kepaduan unsur yang 

cukup baik. 

Tabel 22 hasil penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Skor Bobot Skor X Bobot 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian tema 

Penceritaan alur 

Pemilihan latar 

Penggunaan sudut pandang 

Penggunaan gaya bahasa 

Penggambaran tokoh dan penokohan 

Kepaduan unsur-unsur dalam cerpen  

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

8 

12 

12 

8 

8 

12 

8 

 NILAI   69 
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4.2.2 Keefektifan Pembelajaran Menulis Cerpen dengan Model Sinektik 

Pada sub bab ini akan dijelaskan proses pembelajaran menulis cerpen 

dengan model sinektik dan hasil pembelajaran menulis cerpen dengan model 

sinektik. 

4.2.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Cerpen dengan Model Sinektik 

Perlakuan (treatment) yang diberikan kepada kepada kelas X A berupa 

pembelajaran menggunakan model sinektik dilakukan dilakukan sesuai dengan 

RPP yang dibuat berdasarkan sintakmatik model sinektik. Dengan model 

pembelajaran ini, siswa di ajak untuk berpikir kreatif. Memecahkan masalah 

dengan beranalogi atau mengandaikan diri. 

Tahap pertama pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik 

mendeskripsikan kondisi saat ini. Pada tahap pertama ini tujuan pembelajaran 

yang perlu ditekankan adalah untuk membangkitkan kreativitas siswa khususnya 

dalam menulis cerpen dengan cara guru meminta siswa untuk mengamati keadaan 

di sekitarnya dan mendeskripsikannya. Sebelumnya siswa diberi sebuah contoh 

tayangan cerita pengalaman seseorang kemudian siswa diminta mengamati 

keadaan di lingkungan sekitarnya (rumah maupun sekolah). 

Tahap selanjutnya siswa menggunakan analogi langsung dengan 

bimbingan dari guru. Analogi langsung merupakan perbandingan sederhana 

antara dua objek atau konsep. Fungsi proses ini adalah untuk mentransposikan 

suatu keadaan nyata pada keadaan lain dalam rangka memperoleh pandangan baru 

atua ide tau masalah baru. Kemudian siswa diminta memilih salah satu analogi 

tersebut. Tahap selanjutnya siswa dibimbing guru untuk menjadi analogi yang 
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telah mereka pilih pada tahap ke dua. Sampai tahap ini siswa sudah menulis 

cerpennya. Kemudian berlanjut ke tahap berikutnya berdasarkan tahap ke dua dan 

tahap ketiga di atas, siswa diminta mengemukakan 2 konflik/pertentangan, pada 

tahap ini siswa menentukan klimaks dari cerpennya. Tahap selanjutnya siswa 

mengemukakan analogi langsung berdasarkan konflik yang telah dipilih pada 

tahap sebelumnya. Ini merupakan tahapan anti klimaks atau peleraian dari cerpen. 

Dan yang terakhir siswa diajak kembali ke tugas dan permasalahan yang 

sebenarnya menggunakan analogi terakhir/analogi pada tahap sebelumnya. 

Tahapan-tahapan yang telah dilalui siswa tersebut dapat digunakan untuk 

menuliskan cerpen yang ingin mereka tulis. Dan proses analogi yang dilakukan 

siswa bisa membuat mereka lebih menyatu dengan peristiwa yang akan mereka 

tulis karena mereka berandai-andai berada di dalam peristiwa di dalam cerpen 

yang akan mereka tulis tersebut sehingga cerpen yang dihasilkan lebih baik dari 

sebelum-sebelumnya. 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan 

pengamatan atau observasi terhadap tingkah laku siswa. Hasil observasi pada 

kelas sinektik selama pembelajaran menulis cerita pendek menggunakan model 

pembelajaran sinektik akan disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 23 hasil Observasi Kelas Sinektik 

No. Aspek penilaian 

Kriteria (%) 

Sangat 

Kurang 
Kurang Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

1. Keterbukaan 0% 0% 20% 60% 20% 

2. Ketekunan belajar 0% 0% 13.3% 80.0% 6.7% 

3. Kerajinan 0% 0% 20% 66.7% 13.3% 

4. Tenggang rasa 0% 0% 20% 73.3% 7% 
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5. Kedisiplinan 0% 0% 0% 86.7% 13% 

6. Kerja sama 0% 0% 23.3% 66.7% 10% 

7. Ramah dengan teman 0% 0% 0% 66.7% 33.3% 

8. Hormat pada guru 0% 0% 0% 73.3% 27% 

9. Kejujuran 0% 0% 16.7% 80% 3% 

10. Kepedulian 0% 0% 23.3% 70% 6.7% 

11. Tanggung jawab 0% 0% 36.7% 50% 13% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dideskripsikan bahwa pada aspek 

keterbukaan, sebesar 20% siswa berkriteria cukup, 60% siswa berkriteria baik, 

dan 20% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek ketekunan belajar, sebesar 

13.3% siswa berkriteria cukup, 80% siswa berkriteria baik, dan 6.7% siswa 

berkriteria sangat baik. Pada aspek kerajinan, sebesar 20% siswa berkriteria 

cukup, 66.7% siswa berkriteria baik, dan 13.3% siswa berkriteria sangat baik. 

Pada aspek tenggang rasa, 20% siswa berkriteria cukup, 73.3% berkriteria baik, 

dan 7% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek kedisipinan, sebesar 86.7% 

siswa berkriteria baik, dan 13% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek kerja 

sama, sebesar 23.3% siswa berkriteria cukup, 66.7% siswa berkriteria baik, dan 

10% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek ramah dengan teman, sebesar 

66.7% siswa berkriteria baik, dan 33.3% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek 

hormat kepada guru, sebesar 73.3% siswa berkriteria baik, dan 27% siswa 

berkriteria sangat baik. Pada aspek kejujuran, sebesar 16.7% siswa berkriteria 

cukup, 80% siswa berkriteria baik, dan 3% siswa berkriteria sangat baik. Pada 

aspek kepeduian, sebesar 23.3% siswa berkriteria cukup, 70% siswa berkriteria 

baik, dan 6.7% siswa berkriteria sangat baik. Pada aspek tanggung jawab, sebesar 

36.7% siswa berkriteria cukup, 50% siswa berkriteria baik, dan 13% siswa 

berkriteria sangat baik. 
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Pada aspek keterbukaan, telah sebagian besar siswa (60%) sudah tidak 

malu-malu lagi untuk bertanya. Jika ada yang tidak siswa mengerti, siswa 

langsung menanyakannya kepada guru. Bahkan, beberapa siswa (20%) selalu 

aktif bertanya, baik ketika sedang berdiskusi maupun ketika guru sedang 

menjelaskan materi. Siswa langsung bertanya kepada guru tanpa menunggu 

menunggu diberi kesempatan bertanya. 

 

Gambar 4. 

Siswa tidak lagi malu untuk bertanya. 

 

 

Berkaitan dengan aspek ketekunan belajar, sebagian besar siswa (80%) 

sudah baik. Bahkan, beberapa siswa (6.7%) sudah sangat baik. Dari awal hingga 

akhir pembelajaran, siswa selalu memerhatikan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru dengan serius. Tidak ada siswa yang melaksanakan hal-hal yang tidak 

penting yang dapat mengganggu konsentrasi siswa terhadap pelajaran. Pada saat 

berkelas pun siswa tampak serius dan tidak membicarakan topik selain materi 

cerita pendek. 
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Pada aspek kerajinan, sebagian besar siswa (66.7%) sudah baik. Dan ada 

beberapa siswa (9,4%) sudah sangat baik. Siswa sudah mencatat keterangan-

keterangan yang disampaikan oleh guru berkaitan dengan materi menulis cerita 

pendek tanpa disuruh guru. Hanyasebagian kecil siswa yang harus disuruh 

terlebih dahulu agar mau mencatat keterangan guru. Siswa adalah siswa laki-laki 

yang lebih senang mendengarkan penjelasan guru tanpa mencatat keterangan-

keterangan yang disampaikan guru. 

Pengamatan aspek tenggang rasa dilakukan ketika siswa sedang 

melaksanakan diskusi dengan teman sebangku. Dalam kegiatan ini, sebagian 

besar siswa (73.7%) sudah baik. Sebagian siswa dalam berkelas mau memberikan 

kesempatan kepada siswa lain dalam kelasnya untuk mengungkapkan 

pendapatnya dan alasan berkaitan dengan cerita pendek yang sedang siswa bahas 

bersama. 

Aspek kedisiplinan terlihat melalui siswa yang masuk kelas tepat waktu, 

tidak ada yang terlambat, dan tidak sering meminta izin untuk keluar ruangan 

seperti ke toilet. Pada kelas tersebut, sebagian besar siswa (86.7%) sudah disiplin 

dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk guru dengan baik 

dan tidak melaksanakan hal-hal yang menyimpang dari pembelajaran. 

Berkaitan dengan aspek kerja sama, sebagian besar siswa (66.7%) sudah 

baik. Bahkan, beberapa siswa (10%) sudah sangat baik dengan saling memberikan 

saran kepada sesama anggota kelas. Ketika siswa harus membuat cerita pendek, 

siswa saling bekerja sama untuk menentukan topik yang bagus untuk cerita 

pendek. 
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Berkaitan dengan aspek ramah dengan teman, sebagian besar siswa 

(66.7%). Dan beberapa siswa (6,3%) sudah sangat baik. Siswa mau berpendapat 

apa adanya dan tidak emosi apabila pendapatnya berbeda dengan temannya. 

Ketika siswa siswa mengomentari hasil kerja temannya, siswa menggunakan cara 

yang tidak menyinggung perasaan sehingga suasana diskusi tetap menyenangkan. 

 

Gambar 5. 

Siswa berkelas melaksanakan kegiatan diskusi. 

 

Aspek hormat pada guru pada kelas tersebut, sebagian besar siswa (73.3%) 

sudah baik. Siswa sudah benar-benar menggunakan kata-kata yang sopan untuk 

bertanya atau pun menjawab pertanyaan dari guru. Siswa tidak lagi mengucapkan 

kata-kata yang kurang sopan terhadap guru. Bahkan, siswa sudah mau merespon 

setiap pertanyaan yang diajukan guru tanpa ditunjuk. Seringkali siswa menjawab 

secara bersama-sama sehingga tampak bahwa siswa sudah benar-benar merespon 

pembelajaran dan menghormari guru. 
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Perilaku siswa berkaitan dengan kejujuran siswa ditunjukkan ketika siswa 

mengerjakan tugas menulis cerita pendek. Sebagian besar siswa (80%) sudah jujur 

dengan mengerjakan sendiri, ide benar-benar dari siswa sendiri dan bukan hasil 

sontekan dari pekerjaan siswa lain. Meskipun mereka mengerjakan tugas dengan 

berkelas. 

 

Gambar 6. 

Siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan serius. 

 

Pada aspek kepedulian sebagian besar (70%) sudah baik jika. Dan 

beberapa siswa (6.7%) sudah sangat baik dengan antusias mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga peduli terhadap sesama anggota kelas yang 

merasa kesulitan ketika harus membuat cerita pendek. Siswa saling membantu 

dengan memberikan saran-saran mengenai topik yang baik untuk dikembangkan 

menjadi cerita pendek yang baik. Siswa juga mengomentari pekerjaan teman 

siswa jika terdapat kekurangan. 
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Perilaku siswa berkaitan dengan aspek tanggung jawab sebagian besar 

siswa (50%) sudah baik. Siswa mau mengerjakan tugas untuk menulis cerita 

pendek dengan lebih serius dibandingkan para pertemuan pertama karena siswa 

juga sudah memahami cara membuat cerita pendek. 

 

4.2.2.2 Hasil Pembelajaran Menulis Cerpen dengan Model Sinektik 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembelajaran menulis cerpen dengan 

model Problem Based Instruction (PBI) sudah efektif. Hal ini dibuktikan dari 

hasil belajar siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 92, dan nilai 

terrendah adalah 75, dengan rata-rata 83,4. Rerata hasil analisis data tersebut 

termasuk pada rentang 70-84, dan termasuk kategori baik. 

Kriteria kedua untuk menentukan keefektifan suatu proses pembelajaran adalah 

apabila hasil belajar siswa telah memenuhi KKM individual yang ditetapkan, yaitu 

sebesar 75. Jadi, secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila rata-rata hasil kemampuan 

menulis cerita pendek lebih besar atau sama dengan 75. Untuk itu, diperlukan uji 

ketuntasan belajar. Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar siswa kelas X A (kelas sinektik) dapat mencapai ketuntasan belajar secara 

individual atau tidak. Siswa dikatakan tuntas apabila mampu mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) individual yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 75. 

Dengan demikian, secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila rata-rata hasil 

belajar kognitifnya lebih dari sama dengan 75. Kriteria pengujian Ho ditolak jika t 

≤ -  dimana  didapat dari daftar distribusi Student t menggunakan peluang 

(1-α) dan dk = (n-1). Untuk t > -  hipotesis Ho diterima. 
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Tabel 24 hasil uji ketuntasan belajar kelas sinektik 

Kelas Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Sinektik 83,4 8,119 2,04 Tuntas 

 

Berdasarkan uji ketuntasan belajar kelas yang melaksanakan pembelajaran 

menulis cerpen dengan menggunakan model sinektik, diketahui rata-rata nilai tes 

akhir siswa sebesar 83,4, sedangkan berdasarkan perhitungan uji t menunjukkan 

thitung = 8,119 dan ttabel = t(0,95:31) = 2,04. Dengan demikian, thitung<ttabel sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kelas yang melaksanakan pembelajaran menulis cerpen 

dengan menggunakan model sinektik sudah mencapai ketuntasan belajar 

individual. 

 Berdasarkan daftar ketuntasan belajar tes akhir kelas X A yang 

melaksanakan pembelajaran dengan model sinektik, kelas sinektik sudah mampu 

memenuhi KKM. 

Berikut ini kutipan hasil cerpen siswa kelas sinektik yang mendapatkan 

nilai baik. 

Kisahku 

 Pagi itu aku berangkat ke sekolah bersama Vivi sahabatku.mobilku melaju 

dengan mulus, sesampai di sekolah  semua anak heboh tentang pembelajaran yang 

sangat membosankan. Sepulang sekolah aku tidak sengaja menyerempet seorang 

pedagang yang berdagang dipinggri jalan.Akupun menolongnya dan meminta 

maaf, lalu aku beri sedikit uang untuk mengobati lukanya. 

 Malam hari setelah makan malam aku tak sengaja mendengar percakapan 

orang tuaku.Dan ternyata dengan penuh rasa kecewa aku adalah anak angkat 

darinya. (selengkapnya di lampiran). 

 

Cerpen diatas merupakan cerpen hasil karya salah satu siswa di kelas yang 

mendapat perlakuan pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik. Siswa 
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yang menulis cerpen di atas mampu mendeskripsikan tema yang terkandung 

dalam cerita yang ditawarkan kepada pembaca dan menyajikannya secara 

keseluruhan dalam cerita. Tema yang terdapat di dalam cerpen di atas merupakan 

tema kehidupan yang terjadi di sekitarnya. Alur yang terdapat di dalam cerpen di 

atas  menyajikan peristiwa yang disusun secara logis, ada tegangan dan kejutan 

serta pembayangan peristiwa yang akan terjadi. Pelukisan latar tempat dan waktu 

menguatkan peristiwa yang terjadi dan Suasana mendukung terjadinya peristiwa. 

Sudut pandang yang terdapat dalam cerpen di atas Sudut pandang mampu 

memberikan perasaan kedekatan tokoh. Sudut pandang mampu menjelaskan 

kepada pembaca siapa yang dituju. Sudut pandang mampu menunjukkan perasaan 

tokoh kepada pembaca. Gaya bahasa yang terkandung dalam cerpen di atas 

mengandung unsur emotif dan ungkapan yang dipilih mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. Penggambaran tokoh dalam cerpen di atas dapat membawa 

pembaca merasakan dan mengalami peristiwa yang dialami tokoh. Karakter tokoh 

dapat dibedakan dari tokoh yang lain. Dan tokoh memiliki watak yang konsisten 

Secara keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen di atas sudah 

memiliki kepaduan yang baik. 

Tabel 25 hasil penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Skor Bobot Skor X Bobot 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian tema 

Penceritaan alur 

Pemilihan latar 

Penggunaan sudut pandang 

Penggunaan gaya bahasa 

Penggambaran tokoh dan penokohan 

Kepaduan unsur-unsur dalam cerpen  

5 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

10 

20 

16 

10 

8 

20 

8 

 NILAI   92 
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Berikut ini kutipan hasil cerpen siswa kelas sinektik yang mendapatkan 

nilai kurang baik. 

Cinta Segitiga 

 Siang itu, Ike telah resmi menjadi pacarku semenjak aku menembak nya di 

sekolah.Sungguh dan sungguh aku sangat cinta padanya. Dan aku rasa Ike juga 

merasakan yang sama kepadaku. Semenjak saat itu, aku dan Ike selalu jalan 

berdua, berangkat bareng, pokoknya apapun selalu bersama-sama. 

 Selang beberapa hari berpacaran. Kurasa hubungan dengan Ike semakin 

merenggang. Sekarang, dia mulai engga mau kalo aku ajak keluar untuk main 

bersama.Ku telfon, ga diangkat, sms ga dibales. Sampai-sampai aku bertanya pada 

sahabat Ike, yaitu Riska.Riska bilang sekarang Ike juga bertingkah aneh, tidak 

seperti biasanya. Kini ku semakin curiga dengannya. (selengkapnya ada di 

lampiran). 

Cerpen diatas mengambil tema kehidupan remaja. Siswa yang menulis 

cerpen di atas mampu menyajikan tema secara keseluruhan dari cerita. Penyajian 

alur dalam cerpen di atas sudah merangkai peristiwa yang disusun secara logis. 

Latar yang terdapat dalam cerpen di atas menguatkan peristiwa yang terjadi. 

suasana mendukung terjadinya peristiwa. Sudut pandang yang terdapat dalam 

cerpen di atas mampu memberikan perasaan kedekatan tokoh dan menunjukkan 

perasaan tokoh kepada pembaca. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen di 

atas mengandung unsur emotif dan ungkapan yang dipilih mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. Penggambaran tokoh dan penokohan dalam cerpen di atas 

membawa pembaca merasakan, mengalami peristiwa yang dialami tokoh dan 

karakter tokoh dapat dibedakan dari tokoh yang lain. Secara keseluruhan unsur-

unsur yang terkandung dalam cerpen di atas sudah memiliki kepaduan unsur yang 

cukup baik. 
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Tabel 26 hasil penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Skor Bobot Skor X Bobot 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian tema 

Penceritaan alur 

Pemilihan latar 

Penggunaan sudut pandang 

Penggunaan gaya bahasa 

Penggambaran tokoh dan penokohan 

Kepaduan unsur-unsur dalam cerpen  

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

8 

12 

16 

8 

8 

16 

8 

 NILAI   76 

 

4.2.3 Perbedaan Keefektifan Pembelajaran Menulis Cerpen dengan Model 

Problem Based Instruction (PBI) dan Model Sinektik 

Setelah diketahui keefektifan pembelejaran menulis cerita pendek dengan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) dan dengan menggunakan 

model sinektik, pembahasan selanjutnya berkaitan dengan perbedaan keefektifan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tersebut. 

Untuk mengetahui perbedaan keefektifan pembelajaran menulis cerita 

pendek dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) dan dengan 

menggunakan model sinektik maka digunakan uji perbedaan dua rata-rata (uji t) 

hasil posttest antara kelas Problem Based Instruction (PBI) dan kelas sinektik 

dengan kriteria Ho diterima jika tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kelas 

Problem Based Instruction (PBI) dan kelas sinektik, sedangkan Ho ditolak (Ha 

diterima) jika terdapat perbedaan kemampuan antara kelas Problem Based 

Instruction (PBI) dan kelas sinektik. Kriteria pengujiannya, yaitu dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2– 2) maka Hodinyatakan diterima apabila -t(1-

1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2). 
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Tabel 27 uji posttest kelas PBI dengan kelas sinektik 

Kelas Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

PBI 77,147 
3,25 ±2,00 

Sinektik 83,4 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t tersebut, diperoleh dk = 62, thitung=  

+3,52, dan t(1-1/2α)(n1+n2-2) = ±2,00 sehingga thitung  berada di daerah penerimaan Ha 

yang berarti terdapat perbedaan rata-rata posttest antara kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model sinketik dan kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) yaitu kelas 

yang dikenai pembelajaran menulis cerpen dengan model sinektik mendapat nilai 

lebih tinggi dibanding yaitu kelas yang dikenai pembelajaran menulis cerpen 

dengan model Problem Based Instruction (PBI). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menulis cerpen di kelas X SMA Negeri 2 

Rembang dengan menggunakan model sinektik lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran menulis cerpen menggunakan model Problem Based Instruction 

(PBI). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut ini. 

1) Pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model Problem Based 

Instruction (PBI) telah memenuhi kriteria keefektifan. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t dengan kriteria Ho diterima apabila   -t(1-1/2a)(n1+n2-2)< t < t(1-

1/2a)(n1+n2-2) dengan taraf signifikansi 5% dan dk= (n1 + n2 – 2). Hasilnya 

diperoleh thitung = -4,108 , t(1-1/2a)(n1+n2-2)= ±2,00, dan dk = 66. Dengan 

demikian, thitung berada pada daerah penolakan Ho yang berarti terdapat 

perbedaan rata-rata tes awal dan tes akhir kelas yang melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) 

yaitu skor tes akhir (setelah mendapat perlakuan) lebih baik daripada skor tes 

awal (sebelum diberi perlakuan). Selain itu juga dibuktikan dengan uji 

ketuntasan belajar dengan kriteria pengujian Ho ditolak (Ha diterima) jika thitung  

≥  t(1-1/2α)(n-1) dengan taraf signifikansi 5%. Hasilnya diketahui rata-rata nilai 

tes akhir siswa sebesar 77,15, sedangkan berdasarkan perhitungan uji t 

menunjukkan thitung= 1,538 dan ttabel =t(0,95:31) = 2,03. Dengan demikian, thitung> -

ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan menggunakan model 
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Problem Based Instruction (PBI) sudah mencapai ketuntasan belajar 

individual. 

2) Pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model sinektik telah 

memenuhi kriteria keefektifan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dengan 

kriteria Ho diterima apabila   -t(1-1/2a)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2) dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk= (n1 + n2 – 2). Berdasarkan hasil perhitungan uji t, 

diperoleh dk = 58, thitung=  -5,727, dan t(1-1/2α)(n1+n2-2) = ±2,00 sehingga thitung 

berada di daerah penerimaan Ha yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tes 

awal dan tes akhir kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model sinektik. Dengan demikian, thitung berada pada daerah 

penolakan Ho yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tes awal dan tes akhir 

kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik 

yaitu skor tes akhir (setelah mendapat perlakuan) lebih baik daripada skor tes 

awal (sebelum diberi perlakuan). Selain itu juga dibuktikan dengan uji 

ketuntasan belajar dengan kriteria pengujian Ho ditolak (Ha diterima) jika thitung  

≥  t(1-1/2α)(n-1) dengan taraf signifikansi 5%. Hasilnya diketahui rata-rata nilai 

tes akhir siswa sebesar 83,4, sedangkan berdasarkan perhitungan uji t 

menunjukkan thitung = 8,119 dan ttabel = t(0,95:31) = 2,04. Dengan demikian, 

thitung<ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model sinektik sudah 

mencapai ketuntasan belajar individual. 

3) Pembelajaran menulis cerita pendek dengan menggunakan model sinektik 

lebih baik dibandingkan pembelajaran dengan menggunakan Problem Based 
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Instruction (PBI). Hal ini dibuktikan dengan uji perbedaan dua rata-rata antara 

kelas sinektik dengan kelas Problem Based Instruction (PBI) dengan nilai 

thitung< ttabel, yaitu3,52  < 2,00. Ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara 

kelas yang melaksanakan pembelajaran dengan model sinektik dengan kelas 

yang melaksanakan pembelajaran dengan model Problem Based Instruction 

(PBI). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran 

berikut. 

1) Guru bahasa Indonesia hendaknya menerapkan model sinektik dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek karena sudah diuji keefektifannya 

dibandingkan dengan model Problem Based Instruction (PBI). 

2) Hendaknya guru berwawasan luas agar dapat memberikan contoh nyata 

peristiwa yang dapat dipahami siswa ketika menggunakan model Problem 

Based Instruction (PBI) dan memanfaatkan media yang tersedia dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek agar hasil pembelajaran yang diinginkan 

dapat tercapai. Dan hendaknnya guru memiliki sebuah cara atau trik untuk 

meningkatkan kreativitas siswa ketika mengggunakan model sinektik. Dapat 

dengan cara melakukan pembelajaran di luar kelas sehingga siswa lebih santai 

dan tidak merasa terbebani. 
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3) Peneliti di bidang bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

model pembelajaran yang lain lain untuk lebih mengembangkan kreativitas 

siswa dalam menulis, khususnya dalam menulis cerita pendek. 

  



117 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Supratman, Abdul Rani. 2004. Intisari Sastra Indonesia. Bandung : Pustaka Setia. 

Suriamiharja, Agus. dkk. 1996/1997. Petunjuk Praktis Menulis. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Proyek Penataran Guru 

SLTP Setara D-III. 

Akhadiah, Sabarti. 1994. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. 

Jakarta : Erlangga. 

Aminuddin. 2009. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung : Sinar Baru 

Algensindo. 

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

Atmowiloto, Arswendo. 1987. Mengarang Itu Gampang. Jakarta :Gramedia. 

Bird, Carmel. 2001. Menulis Dengan Emosi ; Panduan Empatik Menulis Fiksi. 

Diterjemahkan oleh: Eva Y. Nukman. Bandung : Penerbit Kaifa. 

Budiman, Arief. 2010. “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Berdasarkan 

Kisah Nyata Menggunakan Model Sinektik Siswa Kelas IX di 

SMP Negeri 2 Pemalang”. Skripsi : FBS Unnes. 

Esten, Mursal. 2000. Teori Kesusasteraan Pengantar Teori dan Sejarah. 

Yogyakarta : Kanisius. 

Gie, The Lian. 2002. Terampil Mengarang. Yogyakarta: Andi 

Gunarsa, S.D., dan Gunarsa, Y.S.D. 1985. Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, Cet. 2. Jakarta : Penerbit PT. Multindo Auto Finance. 

BPK. Gunung Mulia. 

Harjito. 2002. Sastra dan Manusia : Teoridan Terapannya. Semarang : IKIP 

PGRI. 

Hernowo. 2004. Mengikat Makna Untuk Remaja. Bandung: MLC 

Hidayah, Ratna. 2009. “Penerapan Model Sinektik Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas X4 SMA Negeri 1 



118 
 

 
 

Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara TA 2009/2010”. Skripsi. 

Semarang : FBS Unnes. 

Irawan, Aguk. 2008. Cara Asik Menjadi Penulis Beken. Yogyakarta :Arti Bumi 

Intaran. 

Komaidi, Didik. 2007. Aku Bisa Menulis (Panduan Praktis Menulis Kreatif 

Lengkap). Yogyakarta : Sabda Media. 

Laksana, Puja. 2009. Panduan Praktis Mengarang-Menulis. Semarang: Aneka 

Ilmu. 

Muhaimin, Ismail. 2001. Menulis Secara Populer. Jakarta : Pustaka Jaya. 

Wagiran. 2009. Menulis Sinopsis Dan Resensi. UNNES. 

Mustikarini, Dewanti. 2009. “Peningkatan Kemampuan Menulis Cerpen Dengan 

Media Komik Siswa Kelas X-7 SMA Negeri 1 Prembun 

Kebumen Tahun Pelajaran 2008/2009. Skripsi : FBS Unnes. 

Mustikawati. 2010. “Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Cerpen 

Berdasarkan Pengalaman Orang Lain dalam Bentuk DVD Pada 

Siswa Kelas X SMA”. Skripsi : FBS Unnes 

Nurgiyantoro, Burhan. 1994. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta : Gadjah Mada 

 Universitas press. 

Nursito.1999. Iktisar Kesusasteraan Indonesia. Jakarta :Adicita. 

Pusparingga, Yeni. 2010. “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui 

Teknik Pengandaian Diri sebagai Tokoh dalam Drama Siswa 

SMA N 1 Boja”. Skripsi : FBS Unnes. 

Rahmanto, B. Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta : kanisius. 

Rampan, Korrie Layun. 1995. Dasar-dasar Penulisan Cerpen. Flores :Penerbit 

Nusa Indah. 

Rosa, Helvy Tiana. 2002. Teknik Menulis Cerpen. Cairo : Makalah Pelatihan 

Jurnalistik dan Kepenulisan ICMI Pusat. 

Sari, Novi Pratiwi. 2009. “Peningkatan Menulis Karangan Narasi Sederhana 

dengan Menggunakan Media Gambar Seri Melalui Metode 

Belajar Cepat Pada Siswa Kelas III SD Negeri 12 Mulyoharjo 

KabupatenP emalang”. Skripsi.FBS Unnes. 



119 
 

 
 

Sayuti, Suminto A. 2000. Berkenalan dengan Prosa Fiksi. Yogyakarta: Gama 

Media. 

Soenardji dan Bambang Hartono. 1998. Asas-Asas Menulis. Semarang: CV IKIP 

Semarang Press. 

Suharianto, S. 1982. Dasar-dasar Teori Sastra. Semarang :Widya Duta. 

Suharianto, S. 2008. Dasar-dasar Teori Sastra. Semarang :Rumah Indonesia. 

Sumardjo, Jakob. 2001. Beberapa Petunjuk Menuli scerpen. Bandung :Mitra 

Kencana. 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teoridan Aplikasi PAIKEM. 

Yogyakarta : PustakaPelajar. 

Sze, Paul. 2008. “Online Collaborative Writing Using Wikis”. International 

Joural of Education & thr Arts. Volume XIV, Number 1 (Online). 

http://iteslj.org/Techniques/Sze-Wikis.html. diakses pada tanggal 

9 Feburai 2013. 

Tarigan, Henry Guntur. 1994. Menulis sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Penerbit Angkasa. 

Tinambunan, T. Raman. 1996. Sastra Lisan Dairi : Inventarisasi Dan Analisis 

Struktur Prosa. Jakarta : Depdikbud. Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa. 

Tranwati, Novia Dwi. 2009. “Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen 

Berdasarkan Pengalaman Pribadi Melalui Media Angka”. Skripsi : 

FBS Unnes. 

Trianto, S.Pd.,M.Pd. 2007. Model- model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta : PerstasiPustaka. 

Winataputra, Udin S. 2001. Model-model Pembelajaran Inovatif. Jakarta : PAU-

PPAI Universitas Terbuka. 

  

http://iteslj.org/Techniques/Sze-Wikis.html


120 

 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) 

DAN KELAS SINEKTIK 

SMA NEGERI 2 REMBANG KABUPATEN REMBANG TA 2011/2012 

 

PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) SINEKTIK 

No. Kode Nama Kode Nama 

1. A1 AdiArifJawari B1 Ahmad Aziz A.R. 

2. A2 AlifulFahmi F. B2 Ana Rita E. 

3. A3 Angelina Ganis G. B3 Andreas Reza P. 

4. A4 ArisRian H. B4 AnisPurwaningsih 

5. A5 Athoô Sabili M. B5 Arum Avita Sari 

6. A6 BonangRizki B6 AyuFathiyatus S. 

7. A7 Cecilia Suspiantari B7 EffaRochmawati 

8. A8 DesyLestiyani B8 FarwantinaNisaAulia 

9. A9 DiyahPuji A. B9 GadingAlvian 

10. A10 EkiNiamFauzi B10 GulviAsôari Tri K. 

11. A11 Farida AinurRohmah B11 Herdhika Putra P. 

12. A12 Fauziana Z. B12 Ina Mutamôinah 

13. A13 Fivetiyani L. B13 Indah Pujiana S. 

14. A14 GaungAsrovi B14 IsworoRaharjo 

15. A15 IkaFujiasih B15 KarimatulShofia I. 

16. A16 IkaRosyadah H.A. B16 Krisna R. 

17. A17 Ikhwan Ari S. B17 Lulus Setiyani 

18. A18 JulinaFriskaSanti B18 M. Khoirul Anwar 

19. A19 KujaDaras P. B19 MaulanaIlham P. 

20. A20 LailatulKhasanah B20 NoviatusSholikhah 

21. A21 M. Panji E.B. B21 Rika Riyani 

22. A22 M. SyaifulBakhri B22 Risky Gustika B. 

23. A23 Nofita Tri Asih B23 Rosyana E.G.S. 

24. A24 Novi Aisyah Aziz B24 RosyidatulUlya 

25. A25 NuruliaPutriani B25 SyawaludinArsyal 

26. A26 OktavindaDwiAyu G. B26 WahyuKartika P. 

27. A27 RiskaAdis M. B27 WidowatiMustika I. 

28. A28 Septiyaningrum B28 YohansyahFakhur R. 

29. A29 Siti Ana Nur K. B29 YuliWijayanti 

30. A30 SistiAulizulKhusni B30 Yulistiana 

31. A31 Siti Fatimah H. 

32. A32 SitiYulikah 

33. A33 Trio Adi S. 

34. A34 Yehezkiel Ari S. 

     

 

Lampiran 1 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas A Problem Based Instruction (PBI) 

Satuan pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/ Semester : X/ genap 

Alokasi Waktu : 4x 45 menit (2x pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menulis 

 16.   Mengungkapkan pengalaman sendiri dan orang lain ke 

dalam cerpen 

Kompetensi Dasar : 16.2 Menulis karangan berdasarkan  pengalaman orang 

lain dalam   cerpen (pelaku, peristiwa, latar) 

Indikator :   

 Menentukan topik yang berhubungan dengan 

pengalaman orang lain untuk menulis cerpen 

 Menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa 

 Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk cerpen (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

 

 

 

 

Lampiran 2 



122 

 

 
 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Mampu mengungkapkan pengertian dan ciri-ciricerpen 

2. Mampu menentukan topik cerpen 

3. Mampu menyusun kerangka cerpen 

4. Mampu menulis cerpen 

5. Mampu menyunting cerpen 

 

II. Materi Pembelajaran 

 Pengertian cerpen 

Cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang 

lingkuppermasalahannya menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan 

tokoh yang menarik perhatian pengarang, dan keseluruhan cerita memberi 

kesan tunggal. 

 Ciri-ciri cerpen: 

1. Tidak lebih dari 10.000 kata 

2. Beralur tunggal 

3. Bertema tunggal 

4. Penggambaran watak tokoh secara sederhana 

5. Konflik yang terjadi tidak sampai mengubah nasib tokoh 

 Kerangka cerpen: 

1. Masalah yang diungkapkan/tema 

2. Memilih tokoh dan penokohan 

3. Menentukan latar 

4. Tahapan penceritaan/alur(pengantar, penampilan masalah, puncak 

ketegangan/klimaks, ketegangan menurun/antiklimaks, 

penyelesaian/resolusi) 

5. Amanat 
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 Unsur-unsur  cerpen: 

1. Tema 

2. Alur 

3. Tokoh dan penokohan 

4. Setting/latar 

5. Sudut pandang 

6. Gaya bahasa 

7. Amanat 

 

 Menulis cerpen 

Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mempermudah menulis 

cerpen : 

d) Menentukan ide atau tema 

Ide atau tema dapat diperoleh dari pengalaman pribadi atau orang lain. 

Ide yang muncul sebaiknya dicatat agar tidak susah untuk disusun 

dalam penentuan ide yang paling tepat untuk disusun dalam sebuah 

cerpen. 

e) Menyusun garis besar kerangka karangan 

Kerangka merupakan gambaran mengenai jalan cerita yang akan dibuat 

menjadi sebuah cerita. Ditulis apa adanya, berdasarkan ide yang 

diperoleh dari awal sampai akhir. Yang dilakukan dalam tahap ini : (1) 

pemilihan tokoh dan penokohan yang menjadi tulang punggung cerita; 

(2) memilih latar; (3) menentukan alur. 

f) Mengembangkan kerangka karangan 

Dalam tahap ini, penulis mengembangkan kerangka dan jangan berhenti 

untuk melihat tulisan yang sudah ditulis. Selesaikan dulu tulisan apapun 

adanya. 

g) Merevisi 

Setelah selesai menulis, baru boleh dibaca untuk mengetahui 

keukrangan dan kelebihan tulisan. 
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III. Metode Pembelajaran 

 Model : pembelajaran berbasis masalah 

Yaitu suatu pendekatan pembelajarann di mana siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat 

lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

 Metode: 

1. Tanya jawab 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

4. Refleksi 

5. Inkuiri 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

No Kegiatan pembelajaran Teknik Alokasi waktu 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 1 

Pendahuluan 

a) Guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran 

b) Fase 1: memberikan orientasi tentang permasalahan 

kepada peserta didik. 

Pada fase pertama hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 

tujuan pembelajaran bukanlah untuk mempelajari 

sejumlah besar informasi baru tetapi untuk 

menginvestigasi berbagai masalah dengan belajar 

mandiri. Permasalahan atau pertanyaan yang 

diinvestigasi  bersifat kompleks dan tidak memiliki 

jawaban yang mutlak. Guru bertanya kepada siswa untuk 

 

 

Tanya 

jawab 

Diskusi 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mencari tau tingkat pemahaman siswa tentang cerpen. 

Khususnya cerpen yang berdasarkan pengalaman orang 

lain. 

Inti 

 Eksplorasi 

a) Fase 2: mengorganisasikan peserta didik untuk 

meneliti. 

Pada fase kedua, guru diharuskan untuk 

mengembangkan keterampilan kolaborasi di antara 

siswa dan membantu mereka untuk menginvestigasi 

dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. 

Pada tahap ini pula guru diharuskan membantu siswa 

merencanakan tugas investigasi dan pelaporannya. 

Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok 

yang terdiri atas 4-5 orang, serta membantu 

menentukan langkah-langkah dalam mengerjakan 

tugas menentukan tema cerpen berdasarkan 

pengalaman orang lain dan membuat kerangkanya. Di 

sini, guru memutarkan sebuah video yang merupakan 

sebuah cerita pengalaman seseorang. 

 Elaborasi 

b) Fase 3: membantu investigasi mandiri dan kelompok. 

Pada fase ketiga, guru membantu siswa menentukan 

metode investigasi. Penentuan tersebut didasarkan 

pada sifat masalah yang hendak dicari solusinya. 

Karena tema cerpen berdasarkan pengalaman orang 

lain, maka metode investigasi yang bisa digunakan 

yaitu wawancara terhadap target serta orang-orang di 

sekitar target dan pengamatan lansung. Hal ini 

berdasarkan pertimbangan metode ini mudah 

dilakukan oleh siswa kelas X. Karena wawancara yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 menit 
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3. 

dilakukan adalah wawancara informal sehingga bisa 

dilakukan dengan santai. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan bisa dibuat dari kerangka karangan yang 

telah dibuat. 

 

 Konfirmasi 

c) Fase 4: mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Pada fase keempat, penyelidikan diikuti dengan 

pembuatan hasil karya. Hasil karya dapat berupa 

laporan tertulis kemudian hasil karya tersebut 

disajikan. Hasil pasca wawancara yang berupa 

rekaman suara maupun dalam bentuk tulisan harus 

diikut sertakan dengan hasil wawancara yang sudah di 

edit tata bahasanya. Hasil tersebut kemudian 

digunakan untuk menyempurnakan kerangka karangan 

yang telah ada. 

 

Penutup 

a) Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi 

masalah. 

Pada fase kelima, tugas guru adalah membantu siswa 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

serta keterampilan yang mereka gunakan dalam 

penyelidikan.  

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Penugasan 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 
 

Pertemuan II 

No Kegiatan pembelajaran Teknik Alokasi waktu 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan II 

Pendahuluan 

a) Guru mengondisikan siswa siap mengikuti pelajaran 

b) Fase 1: memberikan orientasi tentang permasalahan 

kepada peserta didik. 

Pada fase perrtama, guru menanyakan kondisi siswa serta 

mengingatkan siswa pada pertemuan sebelumnya. Guna 

menggali kembali ingatan siswa pada pelajaran 

sebelumnya. 

 

Inti 

 Eksplorasi 

a) Fase 2: mengorganisasikan peserta didik untuk 

meneliti. 

Langsung masuk pada fase kedua, guru kembali 

menyuruh siswa untuk duduk berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Dan 

menanyakan kinerja anggota kelompok. 

b) Fase 3 : membantu investigasi mandiri dan kelompok. 

Fase ketiga, guru meminta tiap kelompok 

mengumpulkan hasil dari wawancara yang telah 

dilakukan beserta kerangka karangan masing-masing 

anggotanya. 

d) Fase 4: mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Pada fase keempat, guru memilih dua buah kerangka 

karangan yang paling baik dari masing-masing 

kelompok untuk dikembangkan menjadi cerpen utuh. 

Setelah itu anggota yang lainnya membantu dengan 

 

 

Tanya jawab 

 

Tanya jawab 

Diskusi 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

 

menyunting cerpen yang telah jadi. Masing-masing 

kelompok memilih salah satu cerpen untuk dibacakan 

di depan kelas. 

 

Penutup 

a) Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi 

masalah. 

Pada fase kelima, tugas guru adalah membantu siswa 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka 

serta keterampilan yang mereka gunakan dalam 

penyelidikan. 

 

 

 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

V. Alat/Bahan/ Sumber Belajar 

 Buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA kelas X 

 Buku LKS bahasa Indonesia untuk SMA kelas X 

 Buku kumpulan cerpen dan cara menulis cerpen 

 Modul pembelajaran bahasa Indonesia kelas X  SMA 

 Video inspiratif 

 

VI. Penilaian 

1. Jenis  : perbuatan 

2. Bentuk  : produk 

3. Soal  :  

a. Tulislah sebuah cerpen dengan topik “Indahnya Masa SMAku”  

dengan memperhatikan Unsur cerpen, penyajian isi, bahasa, dan 

mekanisme penulisan! 
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4. Rubrik penilaian  

No. Aspek yang Dinilai Skor Bobot Skor X Bobot 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian tema 

Penceritaan alur 

Pemilihan latar 

Penggunaan sudut pandang 

Penggunaan gaya bahasa 

Penggambaran tokoh dan penokohan 

Kepaduan unsur-unsur dalam cerpen  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

10 

20 

20 

10 

10 

20 

10 

 Jumlah   100 
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Kriteria penilaian menulis cerpen 

No

. 
Unsur yang dinilai Kriteria Skor Bobot Kategori 

1. Tema 

 mampu mendeskripsikan 

tema yang terkandung 

dalam cerita yang 

ditawarkan kepada 

pembaca. 

 mampu menyajikan tema 

secara keseluruhan dari 

cerita. 

 tema cerita mengangkat 

masalah yang ada di 

sekitar. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

2. Alur/plot 

 rangkaian peristiwa disusun 

logis. 

 ada tegangan dan kejutan. 

 ada pembayangan peristiwa 

yang akan terjadi 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

3. Latar/setting 

 tempat dan waktu 

menguatkan peristiwa yang 

terjadi. 

 suasana mendukung 

terjadinya peristiwa. 

 penggambaran latar 

peristiwa menguatkan 

watak tokoh. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

4. Sudut pandang 

 sudut pandang mampu 

memberikan perasaan 

kedekatan tokoh. 

 sudut pandang mampu 

menjelaskan kepada 

pembaca siapa yang dituju. 

 sudut pandang mampu 

menunjukkan perasaan 

tokoh kepada pembaca. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

5. Gaya bahasa 

 gaya bahasa mengandung 

unsur emotif. 

 mengandung bahasa 

konotatif. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 
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 ungkapan yang dipilih 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

 

6. Tokoh dan penokohan 

 tokoh dapat membawa 

pembaca merasakan, 

mengalami peristiwa yang 

dialami tokoh. 

 karakter tokoh dapat 

dibedakan dari tokoh yang 

lain. 

 watak tokoh konsisten 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, dapat diketahui keterampilan 

menulis cerpen siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. Penilaian keterampilan menulis paragraf argumentasi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Penilaian keterampilan menulis cerpen 

No Kategori Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang 

85-100 

75-84 

60-74 

0-59 

Penilaian dihitung dengan rumus: 

100
NM

R
 NP x

 

Keterangan: 

NP : Nilai persentase 

R : jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa 

NM : nilai total maksimal 

 

 

 



132 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas B model Sinektik 

Satuan pendidikan : SMA 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/ Semester : X/ genap 

Alokasi Waktu : 4x 45 menit (2x pertemuan) 

Standar Kompetensi : Menulis 

 16.   Mengungkapkan pengalaman sendiri dan orang lain ke 

dalam cerpen 

Kompetensi Dasar : 16.2 Menulis karangan berdasarkan  pengalaman orang 

lain dalam   cerpen (pelaku, peristiwa, latar) 

Indikator :   

 Menentukan topik yang berhubungan dengan 

pengalaman orang lain untuk menulis cerpen 

 Menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan 

kronologi waktu dan peristiwa 

 Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 

bentuk cerpen (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 

memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 

 

 

 

 

Lampiran 3 
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I.Tujuan Pembelajaran 

6. Mampu mengungkapkan pengertian dan ciri-ciricerpen 

7. Mampu menentukan topik cerpen 

8. Mampu menyusun kerangka cerpen 

9. Mampu menulis cerpen 

10. Mampu menyunting cerpen 

 

II.Materi Pembelajaran 

 Pengertian cerpen 

Cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang 

lingkuppermasalahannya menyuguhkan sebagian kecil saja dari 

kehidupan tokoh yang menarik perhatian pengarang, dan keseluruhan 

cerita memberi kesan tunggal. 

 Ciri-ciri cerpen: 

6. Tidak lebih dari 10.000 kata 

7. Beralur tunggal 

8. Bertema tunggal 

9. Penggambaran watak tokoh secara sederhana 

10. Konflik yang terjadi tidak sampai mengubah nasib tokoh 

 Kerangka cerpen: 

6. Masalah yang diungkapkan/tema 

7. Memilih tokoh dan penokohan 

8. Menentukan latar 

9. Tahapan penceritaan/alur (pengantar, penampilan masalah, puncak 

ketegangan/klimaks, ketegangan menurun/antiklimaks, 

penyelesaian/resolusi) 

10. Amanat 
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 Unsur-unsur  cerpen: 

1. Tema 

2. Alur 

3. Tokoh dan penokohan 

4. Setting/latar 

5. Sudut pandang 

6. Gaya bahasa 

7. Amanat 

 

 Menulis cerpen 

Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mempermudah menulis 

cerpen : 

a) Menentukan ide atau tema 

Ide atau tema dapat diperoleh dari pengalaman pribadi atau orang lain. 

Ide yang muncul sebaiknya dicatat agar tidak susah untuk disusun 

dalam penentuan ide yang paling tepat untuk disusun dalam sebuah 

cerpen. 

b) Menyusun garis besar kerangka karangan 

Kerangka merupakan gambaran mengenai jalan cerita yang akan 

dibuat menjadi sebuah cerita. Ditulis apa adanya, berdasarkan ide yang 

diperoleh dari awal sampai akhir. Yang dilakukan dalam tahap ini : (1) 

pemilihan tokoh dan penokohan yang menjadi tulang punggung cerita; 

(2) memilih latar; (3) menentukan alur. 

c) Mengembangkan kerangka karangan 

Dalam tahap ini, penulis mengembangkan kerangka dan jangan 

berhenti untuk melihat tulisan yang sudah ditulis.Selesaikan dulu 

tulisan apapun adanya. 

d) Merevisi 

Setelah selesai menulis, baru boleh dibaca untuk mengetahui 

keukrangan dan kelebihan tulisan. 
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III.Metode Pembelajaran 

 Model : Sinektik 

model pembelajaran yang mengupayakan pemahaman menulis cerpen 

melalui proses metaforik dan analogi yang menekankan keaktifan dan 

kreativitas siswa. 

 Metode: 

6. Tanya jawab 

7. Diskusi 

8. Penugasan 

9. Refleksi 

10. Inkuiri 

 

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

No Kegiatan pembelajaran Teknik Alokasi waktu 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan I 

Pendahuluan 

a) Guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran. 

b) Guru melakukan apersepsi 

c) Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

Inti 

 Eksplorasi 

a) Tahap pertama : mendeskripsikan kondisi saat 

ini. 

Pada tahap pertama ini tujuan pembelajaran 

yang perlu ditekankan adalah untuk 

membangkitkan kreativitas siswa khususnya 

dalam menulis cerpen dengan cara guru 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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menyuruh siswa untuk mengamati keadaan di 

sekitarnya dan mendeskripsikannya. 

Sebelumnya siswa di beri sebuah contoh 

tayangan cerita pengalaman seseorang. Baru 

kemudian siswa diminta mengamati keadaan di 

lingkungan sekitarnya (rumah maupun sekolah) 

 Elaborasi 

b) Tahap kedua : analogi langsung (1) 

Pada tahap kedua ini guru membimbing siswa 

untuk mengemukakan beberapa pengandaian / 

analogi atas situasi atau keadaan yang telah 

mereka pilih dan mereka amati. Kemudian 

siswa disuruh memilih salah satu analogi 

tersebut. 

c) Tahap ketiga : analogi personal 

Pada tahap ketiga, saat ini guru membimbing 

siswa untuk menjadi analogi yang telah mereka 

pilih pada tahap ke dua. Sampai tahap ini siswa 

sudah membuat kerangka dasar cerpennya dan 

mulai mengembangkan menjadi cerpen utuh. 

d) Tahap keempat : konflik yang dipadatkan 

Pada tahap keempat ini, berdasarkan tahap ke 

dua dan tahap ketiga di atas, siswa diminta 

mengemukakan beberapa konflik/pertentangan, 

dan memilih salah satu untuk dijadikan topik 

utama dalam cerpennya.tahap ini siswa 

menentukan klimaks dari cerpennya. 

 Konfirmasi 

e) Tahap kelima : analogi langsung (2) 

Pada tahap kelima siswa mengemukakan 

analogi langsung berdasarkan konflik yang telah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 menit 
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3. 

dipilih pada tahap keempat di atas. Ini 

merupakan tahapan anti klimaks atau peleraian 

dari cerpen. 

 

Penutup 

a) Tahap keenam : meninjau tugas yang seharusnya 

Pada tahap keenam ini siswa diajak kembali ke 

tugas dan permasalahan yang sebenarnya 

menggunakan analogi terakhir/ analogi pada 

tahap kelima. 

 

 

 

 

 

Penugasan 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

Pertemuan II 

No Kegiatan pembelajaran Teknik Alokasi waktu 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan II 

Pendahuluan 

a) Guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran. 

b) Guru melakukan apersepsi 

Inti 

 Ekplorasi 

a) Tahap pertama : mendeskripsikan kondisi saat 

ini. 

Pada tahap pertama ini guru sedikit 

mengulang kembali pertemuan sebelumnya 

untuk mengingatkan siswa pada pelajaran 

pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan 

kedua diharapkan cerpen telah selesai. Dan 

siswa mulai menyuntingnya dengan 

mengulang tahapan pembelajaran pada 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 menit 
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pertemuan sebelumnya. 

 Elaborasi 

b) Tahap kedua : analogi langsung (1) 

Pada tahap kedua ini guru membimbing siswa 

untuk mengemukakan beberapa pengandaian / 

analogi atas situasi atau keadaan yang telah 

mereka pilih dan mereka amati. Kemudian 

siswa disuruh memilih salah satu analogi 

tersebut. 

c) Tahap ketiga : analogi personal 

Pada tahap ketiga, saat ini guru membimbing 

siswa untuk menjadi analogi yang telah 

mereka pilih pada tahap ke dua. Sampai tahap 

ini siswa sudah membuat kerangka dasar 

cerpennya dan mulai mengembangkan 

menjadi cerpen utuh. 

d) Tahap keempat : konflik yang dipadatkan. 

Pada tahap keempat ini, berdasarkan tahap ke 

dua dan tahap ketiga di atas, siswa diminta 

mengemukakan beberapa 

konflik/pertentangan, dan memilih salah satu 

untuk dijadikan topik utama dalam cerpennya. 

tahap ini siswa menentukan klimaks dari 

cerpennya. 

 Konfirmasi 

e) Tahap kelima : analogi langsung (2) 

Pada tahap kelima siswa mengemukakan 

analogi langsung berdasarkan konflik yang 

telah dipilih pada tahap keempat di atas. Ini 

merupakan tahapan anti klimaks atau 

peleraian dari cerpen. Dan tahap ini cerpen 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 menit 
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3. 

telah selesai disunting. 

 

Penutup 

a) Tahap keenam : meninjau kembali tugas yang 

seharusnya. 

Pada tahap keenam ini siswa diajak kembali ke 

tugas dan permasalahan yang sebenarnya 

menggunakan analogi terakhir/analogi pada tahap 

kelima.siswa diminta mengumpulkan cerpennya 

dan bersama-sama melakukan refleksi atas 

pembelajaran menulis cerpen. 

 

 

 

Penugasan 

 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

V.Alat/Bahan/ Sumber Belajar 

 Buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA kelas X 

 Buku LKS bahasa Indonesia untuk SMA kelas X 

 Buku kumpulan cerpen dan cara menulis cerpen 

 Modul pembelajaran bahasa Indonesia kelas X  SMA 

 Video inspiratif 

 

VI.Penilaian 

1. Jenis  : perbuatan 

2. Bentuk  : produk 

3. Soal  :  

a. Susunlah sebuah cerpen dengan topik “Indahnya Masa SMAku” 

dengan memperhatikan Unsur cerpen, penyajian isi, bahasa, dan 

mekanisme penulisan! 
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4. Rubrik penilaian  

No. Aspek yang Dinilai Skor Bobot Skor X Bobot 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kesesuaian tema 

Penceritaan alur 

Pemilihan latar 

Penggunaan sudut pandang 

Penggunaan gaya bahasa 

Penggambaran tokoh dan penokohan 

Kepaduan unsur-unsur dalam cerpen  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

10 

20 

20 

10 

10 

20 

10 

 Jumlah   100 
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Kriteria penilaian menulis cerpen 

No

. 
Unsur yang dinilai Kriteria Skor Bobot Kategori 

1. Tema 

 mampu mendeskripsikan 

tema yang terkandung 

dalam cerita yang 

ditawarkan kepada 

pembaca. 

 mampu menyajikan tema 

secara keseluruhan dari 

cerita. 

 tema cerita mengangkat 

masalah yang ada di 

sekitar. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

2. Alur/plot 

 rangkaian peristiwa disusun 

logis. 

 ada tegangan dan kejutan. 

 ada pembayangan peristiwa 

yang akan terjadi 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

3. Latar/setting 

 tempat dan waktu 

menguatkan peristiwa yang 

terjadi. 

 suasana mendukung 

terjadinya peristiwa. 

 penggambaran latar 

peristiwa menguatkan 

watak tokoh. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

4. Sudut pandang 

 sudut pandang mampu 

memberikan perasaan 

kedekatan tokoh. 

 sudut pandang mampu 

menjelaskan kepada 

pembaca siapa yang dituju. 

 sudut pandang mampu 

menunjukkan perasaan 

tokoh kepada pembaca. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

5. Gaya bahasa 

 gaya bahasa mengandung 

unsur emotif. 

 mengandung bahasa 

konotatif. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 
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 ungkapan yang dipilih 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

 

6. Tokoh dan penokohan 

 tokoh dapat membawa 

pembaca merasakan, 

mengalami peristiwa yang 

dialami tokoh. 

 karakter tokoh dapat 

dibedakan dari tokoh yang 

lain. 

 watak tokoh konsisten 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, dapat diketahui keterampilan 

menulis cerpen siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang.Penilaian keterampilan menulis paragraf argumentasi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Penilaian keterampilan menulis cerpen 

No Kategori Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang 

85-100 

75-84 

60-74 

0-59 

 

Penilaian dihitung dengan rumus: 

100
NM

R
 NP x

 

Keterangan: 

NP: Nilai persentase 

R: jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa 

NM: nilai total maksimal 
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INSTRUMEN TES 

 

Kisi-kisi soal tes yaitu mengungkapkan gagasan atau ide kedalam cerpen 

berdasarkan pengalaman orang lain dengan memperhatikan unsure cerpen, 

penyajian isi, bahasa, dan mekanisme penulisan. 

Tabel Rambu-rambuPenilaian 

No

. 
Unsur yang dinilai Kriteria Skor Bobot Kategori 

1. Tema 

 mampu mendeskripsikan 

tema yang terkandung 

dalam cerita yang 

ditawarkan kepada 

pembaca. 

 mampu menyajikan tema 

secara keseluruhan dari 

cerita. 

 tema cerita mengangkat 

masalah yang ada di 

sekitar. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

2. Alur/plot 

 rangkaian peristiwa disusun 

logis. 

 ada tegangan dan kejutan. 

 ada pembayangan peristiwa 

yang akan terjadi 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

3. Latar/setting 

 tempat dan waktu 

menguatkan peristiwa yang 

terjadi. 

 suasana mendukung 

terjadinya peristiwa. 

 penggambaran latar 

peristiwa menguatkan 

watak tokoh. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

4. Sudut pandang 

 sudut pandang mampu 

memberikan perasaan 

kedekatan tokoh. 

 sudut pandang mampu 

menjelaskan kepada 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Lampiran 4 
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pembaca siapa yang dituju. 

 sudut pandang mampu 

menunjukkan perasaan 

tokoh kepada pembaca. 

5. Gaya bahasa 

 gaya bahasa mengandung 

unsur emotif. 

 mengandung bahasa 

konotatif. 

 ungkapan yang dipilih 

mewakili sesuatu yang 

diungkapkan. 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

2 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

6. Tokoh dan penokohan 

 tokoh dapat membawa 

pembaca merasakan, 

mengalami peristiwa yang 

dialami tokoh. 

 karakter tokoh dapat 

dibedakan dari tokoh yang 

lain. 

 watak tokoh konsisten 

 

 semua aspek terpenuhi. 

 hanya memenuhi 2 aspek. 

 hanya memenuhi 1 aspek. 

 aspek tidak terpenuhi. 

 

5 

4 

3 

1 

 

 

4 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, dapat diketahui keterampilan 

menulis cerpen siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang.Penilaian keterampilan menulis paragraf argumentasi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Penilaian keterampilan menulis cerpen 

No Kategori Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang 

85-100 

75-84 

60-74 

0-59 
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DAFTAR NILAI PRE-TEST 

KELOMPOK PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) DAN SINEKTIK 

KELAS PBI 
  

KELAS SINEKTIK 

        No Kode NilaiAwal (X)   No Kode NilaiAwal 

1 E 1-1 63 
  

1 E 2-1 68 

2 E 1-2 68 
  

2 E 2-2 67 

3 E 1-3 68 
  

3 E 2-3 67 

4 E 1-4 68 
  

4 E 2-4 75 

5 E 1-5 75 
  

5 E 2-5 72 

6 E 1-6 73 
  

6 E 2-6 58 

7 E 1-7 70 
  

7 E 2-7 67 

8 E 1-8 67 
  

8 E 2-8 68 

9 E 1-9 67 
  

9 E 2-9 77 

10 E 1-10 80 
  

10 E 2-10 76 

11 E 1-11 50 
  

11 E 2-11 80 

12 E 1-12 74 
  

12 E 2-12 85 

13 E 1-13 72 
  

13 E 2-13 80 

14 E 1-14 70 
  

14 E 2-14 75 

15 E 1-15 57 
  

15 E 2-15 60 

16 E 1-16 76 
  

16 E 2-16 75 

17 E 1-17 58 
  

17 E 2-17 83 

18 E 1-18 60 
  

18 E 2-18 86 

19 E 1-19 65 
  

19 E 2-19 84 

20 E 1-20 79 
  

20 E 2-20 60 

21 E 1-21 77 
  

21 E 2-21 76 

22 E 1-22 73 
  

22 E 2-22 65 

23 E 1-23 85 
  

23 E 2-23 65 

24 E 1-24 51 
  

24 E 2-24 82 

25 E 1-25 70 
  

25 E 2-25 60 

26 E 1-26 76 
  

26 E 2-26 80 

27 E 1-27 65 
  

27 E 2-27 67 

28 E 1-28 69 
  

28 E 2-28 78 

29 E 1-29 74 
  

29 E 2-29 74 

30 E 1-30 77 
  

30 E 2-30 80 

31 E 1-31 55 
  

      

32 E 1-32 78 
  

JUMLAH 2190 

33 E 1-33 74 
  

MEAN  73.00 

34 E 1-34 57 
  

MEDIAN  75 

JUMLAH 2341  
  

MODUS 67 

MEAN 68.853 
  

SIMPANGAN BAKU 8.17 

MEDIAN 70 
  

NILAI TERTINGI 86 

MODUS 68 
  

NILAI TERENDAH 58 

SIMPANGAN BAKU 8.51 
     NILAI TERTINGI  85 
     NILAI TERENDAH  50 
          

Lampiran 5 
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UJI HOMOGENITAS PRE-TEST 

Hipotesis 
   

Ho : σ1
2
 = σ2

2
 

Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 

     
Kriteria: 

    
Hoditerima jika 

2
hitung<

2
(1-α)(k-1)  

 

 
2

(a)(k-1) 

 

 

 

SumberVariasi Kelas PBI KelasSinektik 

jumlah 2341 2190 

n 34 30 

x 68.85 73.00 

varians (S
2)

 72.37 66.83 

standardeviasi (s) 8.51 8.17 

       Jadi 
      

       F hitung =  
 

1.083 
   pada α =5% 

      dk pembilang = nb - 1= 34-1= 33 

dk penyebut = nk - 1 = 30-1= 29 

       F tabel = 2.07 
      

F 1/2α (nb-1):(nk-1) 

 

dk pembilang = nb - 1 = 34 - 1 = 33 

dk penyebut = nk - 1 = 30 - 1 = 29 

F (0.025)(33:29)  
 

= 2.07 

 

 

Daerah penerimaan H
o
 

Daerah penolakan H
o
 

Lampiran 6 
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1.083 
  

2.07 

 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok memiliki varians yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan H
o
 Daerah penolakan H

o
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UJI NORMALITAS TES AWAL 

KELAS PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) 

 

Hipotesis 
         

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

            
Pengujian Hipotesis: 

       
Rumus yang digunakanadalah 

     
 

  
           

            

            
Kriteria yang digunakan 

      
Hoditerima jika

2
hitung<

2
tabel      

             
Pengujian Hipotesis 

      
Nilai maksimal = 85.00 

 
Panjang Kelas = 5.83  6 

 
Nilai minimal 

 
= 50.00 

 
Rata-rata ( ) = 68.853 

 
Rentang (R) 

 
= 35.00 

 
Simpangan baku (s) = 8.507 

 
Banyak kelas (BK) = 6.054  Banyak data (n) = 34 

  

    

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

50.00 - 55.00 49.50 -2.27 -0.4885 0.0468 1.5911 3 1.248 

56.00 - 61.00 55.50 -1.57 -0.4417 0.1355 4.6054 4 0.080 

62.00 - 67.00 61.50 -0.86 -0.3063 0.2431 8.2659 5 1.290 

68.00 - 73.00 67.50 -0.16 -0.0632 0.1444 4.9087 10 5.281 

74.00 - 79.00 73.50 0.55 0.2076 0.1871 6.3606 10 2.082 

80.00 - 85.00 79.50 1.25 0.3946 0.0802 2.7263 2 0.193 

          85.50 1.96 0.4748   34   

        ² = 10.174 

Untuk α = 5% dan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ²tabel     = 11.07      

 

 

 

 

Lampiran 7 
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10.174 

 
11.07 

    

. 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data tes 

awal kelompok Problem Based Instruction (PBI) tersebut berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan H
o
 Daerah penolakan H

o
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UJI NORMALITAS TES AWAL KELAS SINEKTIK 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

       
PengujianHipotesis: 

  
Rumus yang digunakanadalah 
 

  
      

       

       

       

       
Kriteria yang digunakan 

 
Hoditerimajika

2
hitung<

2
tabel 

 

PengujianHipotesis 
                

Nilai maksimal = 86.00 
 

Panjang Kelas = 4.67  5 

Nilai minimal = 58.00 Rata-rata ( ) = 73.000 

Rentang (R) = 28.00 Simpangan baku(s) = 8.175 

Banyak kelas (BK) = 5.87 Banyak data (n) = 30 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

58.00 - 62.00 57.50 -1.90 -0.4710 0.0705 2.1156 4 1.678 

63.00 - 67.00 62.50 -1.28 -0.4005 0.1510 4.5313 6 0.476 

68.00 - 72.00 67.50 -0.67 -0.2495 0.2251 6.7523 3 2.085 

73.00 - 77.00 72.50 -0.06 -0.0244 0.1846 5.5385 7 0.386 

78.00 - 82.00 77.50 0.55 0.2090 0.1684 5.0521 6 0.178 

83.00 - 87.00 82.50 1.16 0.3774 0.0845 2.5363 4 0.845 

    87.50 1.77 0.4619  
3

0 
 

              ² = 5.6 

Untuk α = 5% dan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ²tabel  = 11.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 



153 

 

 

  
 

 
          

  
  

 
    

                     

                     

                     

      
5.648 

 
11.07 

         
 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data tes 

awal kelompok sinektik tersebut berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah penerimaan H
o
 Daerah penolakan H

o
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI t) DATA PRE-TEST 

KELAS (PBI) DAN KELAS SINEKTIK 

Hipotesis 

                 Ho : 1 = 
2 

               Ha : 1 ≠ 2 

               

                     Uji Hipotesis 
                

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 
       

 

  
                    

           

 

 

        
dengan 

  

            

                     
 

Kriteriapengujian 
            

Hoditerima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)   

  

 

  
               

                  

                  

                  

      
-t(1-1/2α)dk    

t(1-1/2α)dk    
 

Berdasarkan data, diperoleh 
            

Sumber Variasi PBI (eksperimen) Sinektik (kontrol) 

2341 2190 

n 34 30 

 
 

68.853 73.000 

Varians (s
2
) 72.37 66.83 

Standar deviasi (s) 8.507 8.175 

 

 

 

 

Daerah 
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Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

 

 

S = 

 

  
34 - 1 

 

72.372 

+ 
30 - 1 

66.82

8   
= 

 

  
4326.256 = 8.353 

 
34 + 30 - 2 

     
62 

                       

T = 

65.853 - 73.000   
             

   

 

  
    

= 

-4.147 
= -1.982      

8.353  
1 

+ 
1 

 
2.092 

     

 
34 30 

            
 

Pada α = 5% dan dk = 34 + 30 - 2 = 62 diperoleh t(0.975)(62)   = 2.00 

 

 
 
 

  

             

              

              

              
 -2,00 -1,982  2,00 

 

Karena t berada pada daerah  penerimaan Ho maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan rata-rata skor tes awal kelompok eksperimen (Problem Based Instruction) 

dengan kelompok kontrol (sinketik). Dengan demikian, kedua kelompok sampel 

tersebut memiliki kesamaan kemampuan, terutama berkaitan dengan menulis cerpen 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI t) DATA PRE-TEST 

KELAS SINEKTIK DAN (PBI) 

Hipotesis 

                 Ho : 1 = 
2 

               Ha : 1 ≠ 2 

               

                     Uji Hipotesis 
                

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 
       

 

  
                    

           

 

 

        
dengan 

  

            

                     
 

Kriteriapengujian 
            

Hoditerima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)   

  

 

  
               

                  

                  

                  

      
-t(1-1/2α)dk    

t(1-1/2α)dk    
 

Berdasarkan data, diperoleh 
            

Sumber Variasi Sinektik (eksperimen) PBI (kontrol) 

2190 2341 

n 30 34 

 
 

73.000 68.853 

Varians (s
2
) 66.83 72.37 

Standar deviasi (s) 8.175 8.507 
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Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

 

 

s = 

 

  
30 - 1 

 
66.8256 + 34 - 1 72.372 

 

=  
 

4326.256 = 8.353 

  
30 + 34 - 2   

  
62 

  
  

                
 

      

t = 

73.000 - 68.853   
             

   

 

  
    

= 

4.147 
= 1.982      

8.353  
1 

+ 
1 

 
2.092 

     

 
30 34 

            
 

Pada α = 5% dan dk = 34 + 30 - 2 = 62 diperoleh t(0.975)(62)   = 2.00 

 

 
 

              

 

  
             

              

              

              
 -2,00 1,982  2,00 

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan rata-rata skor tes awal kelompok eksperimen (sinektik) dengan kelompok 

control (Problem Based Instruction). Dengan demikian, kedua kelompok sampel 

tersebut memiliki kesamaan kemampuan, terutama berkaitan dengan menulis 

cerpen. 
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DAFTAR NILAI POST-TEST 

KELAS PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) DAN SINEKTIK 

KELAS PBI 
 

KELAS SINEKTIK 
       No Kode Nilai Akhir 

 
No Kode Nilai Akhir 

1 E 1-1 66 
 

1 E 2-1 88 

2 E 1-2 80 
 

2 E 2-2 78 

3 E 1-3 72 
 

3 E 2-3 77 

4 E 1-4 78 
 

4 E 2-4 80 

5 E 1-5 83 
 

5 E 2-5 92 

6 E 1-6 75 
 

6 E 2-6 75 

7 E 1-7 83 
 

7 E 2-7 75 

8 E 1-8 70 
 

8 E 2-8 80 

9 E 1-9 82 
 

9 E 2-9 88 

10 E 1-10 84 
 

10 E 2-10 84 

11 E 1-11 55 
 

11 E 2-11 82 

12 E 1-12 81 
 

12 E 2-12 92 

13 E 1-13 76 
 

13 E 2-13 85 

14 E 1-14 75 
 

14 E 2-14 78 

15 E 1-15 82 
 

15 E 2-15 87 

16 E 1-16 81 
 

16 E 2-16 84 

17 E 1-17 75 
 

17 E 2-17 92 

18 E 1-18 66 
 

18 E 2-18 87 

19 E 1-19 69 
 

19 E 2-19 78 

20 E 1-20 81 
 

20 E 2-20 79 

21 E 1-21 78 
 

21 E 2-21 80 

22 E 1-22 81 
 

22 E 2-22 86 

23 E 1-23 88 
 

23 E 2-23 76 

24 E 1-24 75 
 

24 E 2-24 90 

25 E 1-25 84 
 

25 E 2-25 90 

26 E 1-26 80 
 

26 E 2-26 75 

27 E 1-27 86 
 

27 E 2-27 90 

28 E 1-28 80 
 

28 E 2-28 81 

29 E 1-29 78 
 

29 E 2-29 83 

30 E 1-30 85 
 

30 E 2-30 90 

31 E 1-31 57 
 

      

32 E 1-32 91 
 

JUMLAH 2502 

33 E 1-33 80 
 

MEAN 83.40 

34 E 1-34 66 
 

MEDIAN 83.5 

JUMLAH 2623  
 

MODUS 90 

MEAN  77.147 
 

SIMPANGAN BAKU  5.67 

MEDIAN  80 
 

NILAI TERTINGI  92 

MODUS  80 
 

NILAI TERENDAH  75 

SIMPANGAN BAKU  8.14 
    NILAI TERTINGI  91 
    NILAI TERENDAH  55 
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UJI HOMOGENITAS POST-TEST DATA 

 

Hipotesis 
   

Ho : σ1
2
 = 

σ2
2
 

Ha : σ1
2
 ≠ 

σ2
2
 

     
Kriteria: 

    
Ho diterima jika 

2
hitung<

2
(1-α)(k-1) 

 
 

 

           
 

2
(a)(k-1)

 

SumberVariasi Kelas PBI KelasSinektik 

jumlah 2623 2502 

n 34 30 

x 77.15 83.40 

varians (S
2)

 66.25 32.11 

standardeviasi (s) 8.14 5.67 

 

Jadi 

F hitung =  

 

2.063 

   pada α =5% 

     dk pembilang = nb - 1= 34-1= 33 

dk penyebut = nk - 1 = 30-1= 29 

 

F tabel = 2.07 
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F 1/2α (nb-1):(nk-1) 
             Pada α = 5%,                             

 
 

dk pembilang 

  

= nb - 1 = 34 - 1 = 33 

 
 

dk penyebut 

  

= nk - 1 = 30 - 1 = 29 

 

F (0.025)(33:29)  
 

= 2.07 

 

 

 
 

  
2.063 

  
2.07 

       
 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok memiliki varians yang sama. 
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UJI NORMALITAS DATA POST-TEST 

KELAS PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) 

Hipotesis 
      

Ho : Data berdistribusi normal 
 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

        
Pengujian Hipotesis: 

    
Rumus yang digunakan adalah 

 
 

  
       

        

        

        
Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika 

2
hitung<

2
tabel               

                    
Pengujian Hipotesis 

                
Nilai maksimal 

 
= 91.00 

  
 

Panjang Kelas 
  

= 6.00  6 

Nilai minimal 
 

= 55.00 
  

 

Rata-rata ( ) 
  

= 77.147 

Rentang (R) 
 

= 36.00 
  

 

Simpangan baku (s) 
 

= 8.139 

Banyak kelas (BK) = 6.054 
 

 

Banyak data(n) 
  

= 34 
 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

55.00 - 60.00 54.50 -2.78 -0.4973 0.0177 0.6024 2 3.242 

61.00 - 66.00 60.50 -2.05 -0.4796 0.0750 2.5502 3 0.079 

67.00 - 72.00 66.50 -1.31 -0.4046 0.1886 6.4124 3 1.816 

73.00 - 78.00 72.50 -0.57 -0.2160 0.1500 5.0989 8 1.651 

79.00 - 84.00 78.50 0.17 0.0660 0.2508 8.5281 14 3.511 

85.00 - 90.00 84.50 0.90 0.3168 0.1327 4.5123 4 0.058 

          90.50 1.64 0.4496     34   

                          
  

² = 10.357 

Untuk α = 5% dan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ²tabel   
 

= 11.07 
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10.357 

 
11.07 

    
 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data tes 

akhir kelompok Problem Based Instruction (PBI) tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS DATA POST-TEST 

KELAS SINEKTIK 

Hipotesis 
      

Ho : Data berdistribusi normal 
 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

        
Pengujian Hipotesis: 

    
Rumus yang digunakan adalah 

   
 

  
       

        

        

        

        
Kriteria yang digunakan 

   
Ho diterima jika 

2
hitung<

2
tabel   

 

Pengujian Hipotesis 
   

Nilai maksimal 
 

= 92.00 
 

Panjang Kelas 
  

= 2.83  3 

Nilai minimal 
 

= 75.00 
 

Rata-rata ( ) 
  

= 83.400 

Rentang (R) 
 

= 17.00 
 

Simpangan baku (s) 
 

= 5.667 

Banyak kelas (BK) 
 

= 5.87 Banyak data (n) 
  

= 30 
 

 

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

75.00 - 77.00 74.50 -1.57 -0.4419 0.0908 2.7227 5 1.905 

78.00 - 80.00 77.50 -1.04 -0.3511 0.1555 4.6654 7 1.168 

81.00 - 83.00 80.50 -0.51 -0.1956 0.1886 5.6566 3 1.248 

84.00 - 86.00 83.50 0.02 0.0070 0.2008 6.0238 5 0.174 

87.00 - 89.00 86.50 0.55 0.2078 0.1513 4.5393 4 0.064 

90.00 - 92.00 89.50 1.08 0.3591 0.0867 2.6012 6 4.441 

          92.50 1.61 0.4459     30   

                        ² = 9.000 

Untuk  α = 5% dan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ²tabel  = 11.07    
 

= 11.07 
 

 

 

 

 
 

 
          

  
  

Lampiran 14 



164 

 

 

 

  

                

                

                

      
9.000 

 
11.07 

    
 

Karena x²  berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data 

tes akhir kelompok sinektik tersebut berdistribusi normal. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI T) POST-TEST 

KELAS PBI-SINEKTIK 

 

Hipotesis 

   Ho : 1 = 
2 

 Ha : 1 ≠ 2 

 Uji Hipotesis 
              

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 
      

 

  
                  

           

 

  
       

        
dengan 

         

                   

                   
Kriteria pengujian 

              
Ho diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)     

 

 

  
              

               

               

               

 
-t(1-1/2α)dk    

t(1-1/2α)dk    
 

Berdasarkan data, diperoleh 
             

Sumber Variasi PBI (eksperimen) Sinektik (kontrol) 

2623 2502 

n 34 30 

 77.147 83.400 

Varians (s
2
) 66.250 32.110 

Standar deviasi (s) 8.139 5.667 
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Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

 

 

s = 

 

  
34 - 1 

 
66.250 + 30 - 1 32.110 

  
= 

 

  
3117.465 = 7.500 

  
34 + 30 - 2 

     
62 

  
                       

t = 

77.147 - 83.400   
             

   

 

  
    

= 

-6.253 
= -3.250      

7.091  
1 

+ 
1 

 
1.776 

     

 
34 30 

            
 

Pada α = 5% dan dk = 34 + 30 - 2 = 62 diperoleh t(0.975)(62)   = 2.00 

 

 

  
                 

                  

                  

                  

    
-3.520 

 
-2.00 

 
2.00 

  
 

 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan kondisi akhir antara kelompok (Problem Based Instruction) dan 

kelompok sinektik, yaitu kelompok sinektik lebih baik dibanding kelompok 

(Problem Based Instruction) 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI T) POST-TEST 

KELAS SINEKTIK-PBI 

 

Hipotesis 

   Ho : 1 = 
2 

 Ha : 1 ≠ 2 

 Uji Hipotesis 
              

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 
      

 

  
                  

           

 

  
       

        
dengan 

         

                   

                   
Kriteria pengujian 

              
Ho diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)     

 

 

  
              

               

               

               

 
-t(1-1/2α)dk    

t(1-1/2α)dk    
 

Berdasarkan data, diperoleh 
             

Sumber Variasi 
Sinektik 

(eksperimen) 
PBI (kontrol) 

2502 2623 

n 30 34 

 83.400 77.147 

Varians (s
2
) 32.110 66.250 

Standar deviasi (s) 5.667 8.139 
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Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

 

 

s = 

 

  
30 - 1 

 
31.110 + 34 - 1 66.250 

  
= 

 

  
3117.465 = 7.500 

  
30 + 34 

 

2 
      

62 
  

                       

t = 

83.400 - 77.147   
             

   

 

  
    

= 

6.253 
= 3.250      

7.091  
1 

+ 
1 

 
1.776 

     

 
30 34 

            
 

Pada α = 5% dan dk = 34 + 30 - 2 = 62 diperoleh t(0.975)(62)   = 2.00 

 

 

  
                 

                  

                  

                  
 -2.00 2.00 3.250 

 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

kondisi akhir antara kelompok Sinektik dan kelompok (Problem Based Instruction), yaitu 

kelompok sinektik lebih baik dibanding kelompok (Problem Based Instruction). 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI T) PRE-TEST DAN POST-TEST 

KELAS PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) 

 

Hipotesis 

   Ho : 1 = 
2 

 Ha : 1 ≠ 2 

 Uji Hipotesis 
              

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 
      

 

  
                  

           

 

  
       

        
dengan 

         

                   

                   
Kriteria pengujian 

              
Ho diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)     

 

 

  
              

               

               

               

 
-t(1-1/2α)dk    

t(1-1/2α)dk    
 

Berdasarkan data, diperoleh 
             

Sumber Variasi PBI (pre-test) PBI (post-test) 

2341 2623 

n 34 34 

 68.853 77.147 

Varians (s
2
) 72.37 66.250 

Standar deviasi (s) 8.507 8.139 
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Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

 

 

s = 

 

  
34 - 1 

 
72.372 + 34 - 1 66.250 

  
= 

 

  
4574.529 = 8.325 

  
34 + 34 

 

2 
     

66 
   

                       

t = 

68.853 - 77.147   
             

   

 

  
    

= 

-8.294 
= -4.108      

8.325  
1 

+ 
1 

 
2.019 

     

 
34 34 

            
 

Pada α = 5% dan dk = 34 + 34 - 2 = 66 diperoleh t(0.975)(66)   = 2.00 

 

 

 

  
              

                

                

                

  
-4.108 

  
-2.00 

 
2.00 

   
 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

kondisi akhir pada kelompok Problem Based Instruction (PBI), yaitu skor tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) lebih baik daripada skor tes awal (sebelum diberi 

perlakuan) 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI T) PRE-TEST DAN POST-TEST 

KELAS SINEKTIK 

Hipotesis 

                 Ho : 1 = 
2 

               Ha : 1 ≠ 2 

               

                     Uji Hipotesis 
                

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 
       

 

  
                    

           

 

 

        
dengan 

  

            

                     
 

Kriteria pengujian 
            

Ho diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)   

  

 

  
               

                  

                  

                  

  
-t(1-1/2α)dk    

t(1-1/2α)dk      
 

Berdasarkan data, diperoleh 
            

Sumber Variasi Sinektik (eksperimen) Sinektik(kontrol) 

2190 2502 

n 30 30 

 
 

73.000 83.400 

Varians (s
2
) 66.83 32.110 

Standar deviasi (s) 8.175 5.667 
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Berdasarkan  rumus tersebut, diperoleh 

 

 

s = 

 

  
30 - 1 

 
66.828 + 30 - 1 32.110 

  
= 

 

  
28629.200 = 7.033 

  
30 + 30 

 

2 
     

58 
   

                       

t = 

73.00 - 83.400   
             

   

 

  
    

= 

-10.400 
= -5.727      

7.033  
1 

+ 
1 

 
1.816 

     

 
30 30 

            
 

Pada α = 5% dan dk = 30 + 30 - 2 = 58 diperoleh t(0.975)(58)   = 2.00 

 

 

 

  
              

                

                

                
 -5.727 -2.00 2.00 

 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

kondisi akhir pada kelompok sinektik, yaitu skor tes akhir (setelah mendapat perlakuan) 

lebih baik dari pada skor tes awal (sebelum diberi perlakuan). 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR 

KELAS PROBLEM BASED ISNTRUCTION (PBI) 

 

Hipotesis 
        

Ho : μ < 75 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

Ha : μ ≥ 75 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah 

 

 

  
    

      

      

      
 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika t > -  

 

Dari data diperoleh 
           

SumberVariasi Nilai 

2623 

n 

 

34 

77.147 

Varians (s
2
) 66.25 

Standar deviasi (s) 8.139 

 

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

t = 77.147 - 75 = 2.147 = 1.538 

   
8.139 

  
1.396 

  
 
        34 

  

   
Untuk α = 5% dengan dk = 34 diperoleh t(1-1/2Ŭ)(n-1) 
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 -2.03 1.538 

 

Karena thitung > -ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan menggunakan model 

Problem Based Instruction (PBI) sudah mencapai ketuntasan belajar individual 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR KELAS SINEKTIK 

 

Hipotesis 
        

Ho : μ < 75 (belum mencapai ketuntasan belajar) 

Ha : μ ≥ 75 (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah 

 

 

  
    

      

      

      
 

Kriteria yang digunakan 

Ho diterima jika t > -  

 

Dari data diperoleh 
           

SumberVariasi Nilai 

2502 

n 

 

30 

83.400 

Varians (s
2
) 48.112 

Standar deviasi (s) 5.667 

 

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

 

t = 83.400 - 75 = 8.400 = 8.119 

   
5.667 

  
1.035 

  
 
        30 

  
 

Untuk  α = 5% dengan dk = 30 diperoleh t(1-1/2Ŭ)(n-1) 
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 -2.04 8.119 

 

Karena thitung > -ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas yang 

melaksanakan pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan 

menggunakan model Problem Based Instruction (PBI) sudah mencapai 

ketuntasan belajar individual 
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DAFTAR KETUNTASAN NILAI TES AKHIR (POST-TEST) 

KELAS PBI DAN SINEKTIK  

 

Problem Based Instruction (PBI) Sinektik 

NO KODE NILAI KETERANGAN KODE NILAI KETERANGAN 

1 A1 66 Belum Tuntas B1 88 Tuntas 

2 A2 80 Tuntas B2 78 Tuntas 

3 A3 72 Belum Tuntas B3 77 Tuntas 

4 A4 78 Tuntas B4 80 Tuntas 

5 A5 83 Tuntas B5 92 Tuntas 

6 A6 75 Tuntas B6 75 Tuntas 

7 A7 83 Tuntas B7 75 Tuntas 

8 A8 70 Belum Tuntas B8 80 Tuntas 

9 A9 82 Tuntas B9 88 Tuntas 

10 A10 84 Tuntas B10 84 Tuntas 

11 A11 55 Belum Tuntas B11 82 Tuntas 

12 A12 81 Tuntas B12 92 Tuntas 

13 A13 76 Tuntas B13 85 Tuntas 

14 A14 75 Tuntas B14 78 Tuntas 

15 A15 82 Tuntas B15 87 Tuntas 

16 A16 81 Tuntas B16 84 Tuntas 

17 A17 75 Tuntas B17 92 Tuntas 

18 A18 66 Belum Tuntas B18 87 Tuntas 

19 A19 69 Belum Tuntas B19 78 Tuntas 

20 A20 81 Tuntas B20 79 Tuntas 

21 A21 78 Tuntas B21 80 Tuntas 

22 A22 81 Tuntas B22 86 Tuntas 

23 A23 88 Tuntas B23 76 Tuntas 

24 A24 75 Tuntas B24 90 Tuntas 

25 A25 84 Tuntas B25 90 Tuntas 

26 A26 80 Tuntas B26 75 Tuntas 

27 A27 86 Tuntas B27 90 Tuntas 

28 A28 80 Tuntas B28 81 Tuntas 

29 A29 78 Tuntas B29 83 Tuntas 

30 A30 85 Tuntas B30 90 Tuntas 

31 A31 57 Belum Tuntas 
   32 A32 91 Tuntas 
   33 A33 80 Tuntas 
   34 A34 66 Belum Tuntas 
     Tuntas 26 Tuntas 30 

  % Tuntas 76.5% % Tuntas 100.00% 
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HASIL OBSERVASI KELAS PROBLEM BASED INSTRUCTION 

(PBI) 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek 
K

et
er

b
u
k
aa

n
 

K
et

ek
u
n
an

 

B
el

aj
ar

 

K
er

aj
in

an
 

T
en

g
g
an

g
 R

as
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K
ed

is
ip

li
n
an

 

K
er

ja
 S

am
a 

R
am

ah
 p

ad
a 

T
em

an
 

H
o
rm

at
 p

ad
a 

G
u
ru

 

K
ej

u
ju

ra
n

 

K
ep

ed
u
li

an
 

T
an

g
g
u
n
g
 

Ja
w

ab
 

1 A1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 

2 A2 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 

3 A3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

4 A4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 

5 A5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 

6 A6 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 

7 A7 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 

8 A8 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

9 A9 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

10 A10 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 

11 A11 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

12 A12 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 

13 A13 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

14 A14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

15 A15 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

16 A16 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 

17 A17 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

18 A18 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

19 A19 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 

20 A20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 A21 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

22 A22 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 

23 A23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

24 A24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

25 A25 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

26 A26 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 

27 A27 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

28 A28 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 

29 A29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 A30 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

31 A31 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

32 A32 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 

33 A33 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 

34 A34 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

Lampiran 22 



179 

 

 

 

Persentase (%) 

Sangat kurang 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kurang 0.0% 0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 

Cukup 
38.2% 21% 

32.4

% 

29.4

% 

14.7

% 

32.4

% 
9% 

35.3

% 
24% 

35.3

% 

29.4

% 

Baik 
52.9% 

64.7

% 

61.8

% 

58.8

% 

79.4

% 

58.8

% 

88.2

% 

64.7

% 
68% 

61.8

% 

67.6

% 

Sangat baik 
8.8% 

14.7

% 
6% 12% 6% 9% 2.9% 0% 9% 2.9% 2.9% 

 

Keterangan: 

Skor 1 = Sangat kurang 

Skor 2 = Kurang 

Skor 3 = Cukup 

Skor 4 = Baik 

Skor 5 = Sangat baik 
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HASIL OBSERVASI KELAS SINEKTIK 

No. 
Kode 

Siswa 

Aspek 

K
et

er
b
u
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n
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an
 

T
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g
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an
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a 
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an
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a 
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a 
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u
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n
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T
an

g
g
u
n
g
 

Ja
w

ab
 

1 B1 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 

2 B2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 

3 B3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

4 B4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 

5 B5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

6 B6 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

7 B7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

8 B8 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 

9 B9 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 

10 B10 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

11 B11 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 

12 B12 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 

13 B13 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 

14 B14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 B15 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

16 B16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

17 B17 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

18 B18 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 

19 B19 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 

20 B20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

21 B21 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 

22 B22 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 

23 B23 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 

24 B24 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 

25 B25 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 

26 B26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

27 B27 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 

28 B28 4 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 

29 B29 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

30 B30 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 
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Persentase (%) 

Sangat kurang 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kurang 50% 30.0

% 

16.7

% 

13.3

% 

13.3

% 

13.3

% 

20.0

% 

33.3

% 

6.7% 27% 13.3

% 

Cukup 30.0

% 

13.3

% 

23.3

% 

50.0

% 

6.7% 23.3

% 

36.7

% 

6.7% 30.0

% 

16.7

% 

53.3

% 

Baik 20.0

% 

53% 56.7

% 

36.7

% 

80.0

% 

63.3

% 

40.0

% 

66.7

% 

59.4

% 

53.3

% 

33.3

% 

Sangat baik 0.0% 3.3% 3.3% 0% 0% 0% 3.3% 0% 0% 3.3% 0% 

 

Keterangan: 

Skor 1 = Sangat kurang 

Skor 2 = Kurang 

Skor 3 = Cukup 

Skor 4 = Baik 

Skor 5 = Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


