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SARI 
 

Anggoro, Dwi.  2010. Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan 
Metode Menulis Terbimbing Latihan Struktur Secara Lisan dan Intensif 
Pada Siswa Kelas IX-4 SMP N 1 Pegandon Kendal Tahun Ajaran 
2009/2010. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan 
Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Wagiran, M. 
Hum.; Pembimbing II: Dr. Subyantoro, M. Hum. 

 
Kata kunci: menulis iklan baris, metode menulis terbimbing, dan latihan struktur 

secara lisan dan intensif 
 
Kegiatan menulis sangat kompleks dalam arti melibatkan berbagai 

keterampilan untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, pengalaman-
pengalaman hidup dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, 
dan mudah dipahami. Bahasa tulis dapat diungkapkan atau diwujudkan dengan 
menggunakan berbagai sarana. Sarana yang digunakan untuk merealisasikan 
tuturan agar dapat diungkapkan dapat melalui media, yaitu media elektronik 
maupun media cetak. 

Menulis didapatkan seseorang dengan berlatih terus-menerus dan bukan 
karena faktor bawaan dari orang tua. Orang yang melakukan kegiatan menulis 
mempunyai maksud dan tujuan agar kelak suatu saat hasil atau karya tulisannya 
dapat diambil manfaatnya. 

Keterampilan menulis iklan baris diharapkan dapat melatih siswa menulis 
iklan baris dengan menggunakan bahasa yang hemat sehingga dapat 
dipublikasikan melalui media cetak. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui 
keterampilan menulis iklan baris pada siswa kelas IX 4 SMP N 1 Pegandon masih 
rendah. Rendahnya keterampilan menulis iklan baris pada siswa disebabkan oleh 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut di antaranya siswa 
kesulitan dalam membuat singkatan kata dalam penulisan iklan baris dan siswa 
cenderung bosan dengan metode mengajar guru yang selalu saja sama. Adapun 
faktor eksternalnya adalah kurangnya motivasi, inovasi teknik ataupun metode 
yang digunakan guru, dan guru kurang memberikan latihan kepada siswa. 

Untuk mengatasi rendahnya keterampilan siswa dalam menulis iklan baris, 
peneliti menerapkan pembelajaran metode menulis terbimbing dengan latihan 
struktur secara lisan dan intensif. Metode menulis terbimbing latihan struktur 
secara lisan dan intensif dalam kompetensi menulis iklan baris merupakan suatu 
metode yang menggunakan konsep latihan secara terstruktur dan bertahap. 
Dengan pelatihan terbimbing siswa dapat terus berlatih secara kontinyu dan 
terarah agar dapat menguasai keterampilan menulis iklan baris dengan baik. 
Latihan terbimbing juga dapat mengetahui perkembangan kemampuan siswa 
secara bertahap. Metode menulis terbimbing dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara guru memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada siswa mengenai 
konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru juga memberikan penjelasan 
materi yang diajarkan. Hal itu meliputi struktur iklan baris dan petunjuk atau 
panduan penulisan iklan baris. Selanjutnya, siswa menulis iklan baris berdasarkan 
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konteks yang ada. Melalui pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 
menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif diharapkan 
siswa mampu meningkatkan keterampilannya dalam menulis iklan baris. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 
peningkatan keterampilan menulis iklan baris pada siswa kelas IX 4 SMP Negeri 
1 Pegandon setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 
menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif dan 
perubahan perilaku perilaku yang menyertainya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis iklan baris dan 
perubahan perilaku setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 
metode menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif pada 
siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian ini adalah keterampilan menulis iklan baris. Sumber data penelitian ini 
adalah siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon tahun ajaran 2009/2010. 
Penelitian ini terdiri atas dua siklus. Tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan berupa pedoman 
observasi, catatan harian siswa dan catatan harian guru, wawancara, sosiometri, 
dan dokumentasi foto. Analisis data tes dilakukan secara kuantitatif sedangkan 
analisis data nontes dilakukan secara kualitatif.  

Berdasarkan analisis data penelitian keterampilan menulis iklan baris pada 
siklus I dan II diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil tes siklus I menunjukkan 
bahwa rata-rata keterampilan menulis iklan baris siswa adalah 61,45. Rerata 
tersebut naik menjadi 94,45 atau 53,7% pada siklus II. Peningkatan rata secara 
klasikal juga didiikuti dengan peningkatan skor yang diperoleh siswa pada setiap 
aspek penilaian menulis iklan baris. Peningkatan keterampilan menulis iklan baris 
siswa pada setiap siklus diikuti dengan perubahan tingkah laku siswa ke arah 
positif. Hal tersebut terlihat pada keaktifan dan keantusiasan siswa dalam 
menerima pembelajaran karena siswa merasa senang dan tertarik dalam mengikuti 
pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing dengan 
latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat peneliti rekomendasikan 
antara lain 1) guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 
untuk menarik minat siswa, dan 2) Para peneliti atau praktisi pendidikan bidang 
bahasa hendaknya dapat melakukan penelitian yang serupa namun dengan metode 
yang berbeda sehingga diperoleh berbagai metode pembelajaran keterampilan 
menulis iklan baris. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi publik di era perkembangan teknologi yang semakin pesat 

kerap menimbulkan berbagai macam persoalan. Dalam komunikasi lisan maupun 

tulis, masih sering terjadi pemakaian bahasa Indonesia yang tidak sebagaimana 

mestinya. Penggunaan bahasa Indonesia belum seluruhnya maksimal. Sering 

terjadi kesalahan bahasa yang muncul dari diri pengguna bahasa akibat pengaruh 

lingkungan dan pemahaman bahasa Indonesia yang kurang. 

Dalam dunia pendidikan, bahasa merupakan suatu sarana belajar yang 

dominan. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi sekaligus penyampai 

maksud dan tujuan pembelajaran. Melalui bahasa seseorang dapat 

mengungkapkan ide, isi hati, gagasan, atau pesan kepada orang lain baik dalam 

bentuk tertulis maupun lisan. Dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi, 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus diberikan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara 

lisan maupun tertulis (Depdiknas 2002:3). 

Sebagai seorang pendidik dan pengajar, guru mempunyai tanggung jawab 

yang berat dalam rangka memperbaiki sikap dan cara siswa menulis yang baik. 

Sebenarnya kegiatan menulis dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di kelas. 

Waktu luang dapat digunakan siswa untuk berlatih menulis, apapun topik yang 

dikehendakinya. 
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Pembelajar bahasa tidaklah selalu menyerap segala sesuatu yang 

didengarnya. Motivasi, kebutuhan, sikap dan emosi menyaring segala sesuatu 

yang didengarnya. Beberapa hal tersebut mempengaruhi derajat dan kualitas 

pembelajarannya untuk mengacu pada faktor yang dapat menyaring segala sesuatu 

yang merupakan masukan di sekitar pembelajar. 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar 

bahasa Indonesia adalah siswa terampil berbahasa tulis disamping berbahasa lisan. 

Artinya, menulis sangat penting bagi pendidikan untuk memudahkan siswa dalam 

berpikir secara kritis. Dengan terampil menulis, siswa juga dapat mudah 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu, menulis dapat 

menjadi suatu sarana dalam penyampai informasi dan mempermudah pemahaman 

terhadap suatu konsep. 

Kegiatan menulis sangat kompleks dalam arti melibatkan berbagai 

keterampilan untuk mengungkapkan ide, pikiran, pengetahuan, pengalaman-

pengalaman hidup dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, 

dan mudah dipahami. Bahasa tulis dapat dapat diungkapkan atau diwujudkan 

dengan menggunakan berbagai sarana. Sarana yang digunakan untuk 

merealisasikan tuturan agar dapat diungkapkan dapat melalui media, yaitu media 

elektronik maupun media cetak. 

Menulis didapatkan seseorang dengan berlatih terus menerus dan bukan 

karena faktor bawaan dari orang tua. Orang yang melakukan kegiatan menulis 

mempunyai maksud dan tujuan agar kelak suatu saat hasil atau karya tulisannya 

dapat diambil manfaatnya.  



3 
 

 

Siswa yang tidak mampu menulis dengan baik kemungkinan besar akan 

menghadapi kendala dalam berkomunikasi. Menulis surat, puisi, karangan dan 

berbagai macam bentuk komunikasi tulis yang lain, memerlukan kemampuan 

menulis yang baik. Dengan demikian, keterampilan menulis perlu dikuasai sedini 

mungkin dalam kehidupan di sekolah. 

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, siswa kelas IX SMP 

diharapkan mempunyai kompetensi dasar menulis iklan baris. Keterampilan 

menulis iklan baris diharapkan dapat melatih siswa menulis iklan baris dengan 

menggunakan bahasa yang hemat sehingga dapat dipublikasikan melalui media 

cetak. Selain itu, siswa juga dapat membuat iklan baris dengan bahasa yang 

menarik, indah, dan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.  

Indikator pembelajaran menulis iklan baris, yaitu (1) siswa mampu 

menjelaskan pengertian iklan baris; (2) siswa mampu memahami rambu-rambu 

dan langkah-langkah penyusunan iklan baris; (3) siswa mampu menulis iklan 

baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas; dan (4) siswa mampu 

menyunting iklan baris yang ditulis siswa lain. Keempat indikator tersebut saling 

terkait dan mendukung. 

Indikator yang pertama sudah dapat dicapai oleh siswa, sedangkan 

indikator kedua, ketiga, dan keempat belum dapat dicapai oleh siswa. Indikator 

yang kedua, yaitu siswa mampu memahami rambu-rambu dan langkah-langkah 

penyusunan iklan baris. Pada indikator yang kedua ini, siswa belum dapat 

mencapainya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil menulis iklan baris yang 

dilakukan oleh siswa belum benar.  Indikator yang pertama ini terkait dengan hal 
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yang harus diperhatikan dalam menyusun iklan baris. Termasuk di dalamnya 

adalah bahasa, penyusunan isi, dan kelengkapan serta kejelasan isi. Siswa belum 

dapat memahami struktur iklan baris dan penggunaan bahasa iklan baris. Hal itu 

disebabkan oleh siswa jarang atau bahkan tidak pernah memperhatikan iklan baris 

yang ada di media cetak. Kegitan menulis iklan baris juga jarang sekali dilakukan. 

Selanjutnya, indikator yang ketiga, yaitu siswa mampu menulis iklan baris 

dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Indikator yang ketiga ini terkait 

langsung dengan indikator yang pertama. Siswa masih banyak yang belum bisa 

menulis iklan baris berdasarkan keterangan atau konteks yang ada. Selain itu, 

siswa juga belum menguasai singkatan kata yang tepat dalam iklan baris. Hal ini 

disebabkan oleh kegiatan berlatih kurang dan pemahaman siswa pada indikator 

yang sebelumnya juga belum maksimal. Indikator yang ketiga ini perlu mendapat 

perhatian khusus agar dapat tercapai. Selanjutnya, siswa juga dilatih untuk 

mengoreksi pekerjaan siswa lain yang juga dapat menjadi pembelajaran bagi 

siswa untuk mengetahui bentuk iklan baris yang benar. 

Selain itu, dari hasil observasi awal pada siswa kelas IX di SMP N 1 

Pegandon, siswa masih kesulitan untuk menyusun kalimat iklan baris dengan 

bahasa yang singkat dan jelas. Selain itu, siswa juga belum bisa menggunakan 

pilihan kata yang tepat dan menarik dalam menulis iklan baris. Penyingkatan kata 

dalam penyusunan iklan baris juga belum dikuasai oleh siswa. Siswa juga merasa 

bosan dengan metode pembelajaran guru. Siswa merasa kurang diberi pelatihan. 

Apabila guru memberikan tugas-tugas, guru jarang meneliti kembali. 
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Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia 

kelas IX di SMP N 1 Pegandon, diketahui bahwa guru juga merasa kesulitan 

dalam membelajarkan iklan baris pada siswa. Hal itu karena pengalaman belajar 

dan membaca siswa tentang iklan baris masih sangat kurang. Siswa tidak pernah 

memperhatikan struktur iklan baris sebelumnya. Masih banyak siswa yang tidak 

pernah membaca iklan baris di media cetak, karena menurut mereka hal itu tidak 

begitu menarik. Jadi, pengetahuan mereka tentang singkatan-singkatan dalam 

iklan baris yang sudah umum digunakan di media cetak belum mereka kuasai. Hal 

ini menjadi hambatan bagi guru untuk mengajarkan keterampilan menulis iklan 

baris kepada siswa.  

Dalam hal ini, peran guru bahasa dan sastra Indonesia sangat penting 

dalam pembelajaran kemampuan menulis iklan baris. Guru harus dapat 

menyesuaikan kondisi kemampuan siswa yang beragam. Selain itu, guru juga 

harus dapat mengembangkan kemampuan siswa agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Lingkungan belajar yang kondusif juga harus 

diperhatikan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. 

Menyadari pentingnya peranan komunikasi tulis yang berbentuk iklan 

baris dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran menulis iklan baris sangat 

penting diajarkan kepada siswa di sekolah. Dengan pembelajaran tersebut, siswa 

diharapkan memiliki keterampilan menulis yang baik dan benar dan dapat 

digunakan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berhasil tidaknya pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan 

komponen menulis dan ditentukan juga oleh beberapa faktor, di antaranya adalah 
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faktor dari siswa dan faktor pembelajaran yang digunakan guru. Menulis 

dipandang sebagai keterampilan berbahasa paling kompleks sebab menulis 

melibatkan aspek pengolahan gagasan, penataan kalimat, pengembanagan 

paragraf, pengembangan model karangan, serta logika. Menguasai keterampilan 

menulis bukanlah hal yang otomatis diperoleh seseorang, tetapi memerlukan 

latihan yang sering dan teratur. 

Pada dasarnya, tujuan akhir pembelajaran menulis adalah agar siswa 

terampil menulis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan tata 

bahasa yang berlaku. Demikian juga dalam menulis iklan baris, siswa dituntut 

mampu mendaftar butir-butir yang akan dituliskan dalam iklan baris serta menulis 

iklan baris dengan bahasa yang singkat dan jelas. 

Dari uraian di atas, ditunjukkan bahwa perlu adanya pembelajaran 

mengenai menulis iklan baris yang tepat. Dalam kurikulum bahasa dan sastra 

Indonesia untuk jenjang SMP kelas IX menulis iklan baris merupakan 

subkompetensi yang ada dalam keterampilam menulis. Maka  dari itu, 

pembelajaran menulis iklan baris diperlukan agar siswa mampu mendaftar butir-

butir yang akan dituliskan serta menulis iklan baris dengan bahasa yang hemat 

sesuai dengan kaidah yang ada, serta membuat iklan baris dengan bahasa yang 

menarik, indah, dan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.  

Agar keterampilan menulis iklan baris siswa berkembang dan akhirnya 

nanti dapat meningkatkan hasil belajar, diperlukan juga suatu pendekatan 

pembelajaran yang tepat. Hal yang perlu diatasi lebih dini dari permasalahan di 

atas adalah mengenai metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Upaya 
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yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Penggunaan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif dalam kompetensi menulis iklan baris dapat membuat siswa terus berlatih 

secara kontinyu dan terarah agar dapat menguasai keterampilan menulis iklan 

baris dengan baik. Latihan terbimbing juga dapat mengetahui perkembangan 

kemampuan siswa secara bertahap dan membantu untuk memperoleh penjelasan 

terhadap materi dengan baik. Hal itu meliputi struktur iklan baris dan petunjuk 

atau panduan penulisan iklan baris.  

Penggunaan latihan struktur secara lisan dan intensif merupakan suatu 

teknik dengan menggabungkan unsur-unsur bahasa lisan dan tertulis dalam rangka 

pembelajaran menulis iklan baris. Bahasa lisan dan tertulis dapat menjadi suatu 

kajian yang dapat digunakan sebagai bekal dalam penyusunan iklan baris. Dengan 

mengetahui bagaimana struktur lisannya, siswa kemudian dapat menyusun iklan 

baris secara tertulis. Pengalaman siswa terhadap iklan yang dilisankan dapat 

menjadi salah satu hal yang dapat membantu siswa dalam menulis iklan baris 

dengan baik. Pada akhirnya, hasil pembelajaran menulis iklan baris dapat 

mencapai hasil yang maksimal. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan pokok yang dihadapi siswa kelas IX SMP N 1 Pegandon, 

Kendal pada prinsipnya sama. Berdasarkan data yang diperolah dari lapangan, 
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pembelajaran kompetensi menulis iklan baris mengalami beberapa masalah 

pokok. Permasalahan terbut dipengaruhi oleh faktor dari siswa dan guru. 

Faktor dari siswa, yaitu (1) siswa kesulitan dalam membuat singkatan kata 

dalam penulisan iklan baris. Kemampuan siswa dalam membuat singkatan kata 

masih belum maksimal. Kemampuan siswa dalam membuat singkatan-singkatan 

dalam penulisan iklan baris disebabkan oleh pengalaman belajar dan membaca 

siswa yang masih sangat kurang. Masih banyak siswa yang tidak pernah membaca 

iklan baris di media cetak, karena menurut mereka hal itu tidak begitu menarik.; 

dan (2) siswa cenderung bosan dengan metode mengajar guru yang selalu saja 

sama. Guru hanya berceramah dengan pemberian soal yang belum tentu membuat 

siswa paham. Pelatihan menulis iklan baris juga masih kurang.  

Faktor dari guru, yaitu (1) guru merasa kesulitan dalam membelajarkan 

iklan baris pada siswa. Hal itu karena pengalaman belajar dan membaca siswa 

tentang iklan baris masih sangat kurang.  Masih banyak siswa yang tidak pernah 

membaca iklan baris di media cetak, karena menurut mereka hal itu tidak begitu 

menarik. Jadi, pengetahuan mereka tentang singkatan-singkatan dalam iklan baris 

yang sudah umum digunakan di media cetak belum mereka kuasai. Hal ini 

menjadi hambatan bagi guru untuk mengajarkan keterampilan menulis iklan baris 

kepada siswa; (2) guru masih menggunakan metode mengajar yang monoton, 

yaitu hanya dengan ceramah. Hal ini yang menyebbakan siswa cenderung bosan 

dengan pembelajaran menulis; dan (3) guru jarang memberikan pelatihan kepada 

siswa dan tugas-tigas yang diberikan kepada siswa jarang diteliti kembali. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah yang muncul sangatlah 

kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini hanya 

mengkaji satu faktor, yaitu berkaitan dengan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis. Lebih fokusnya pada 

kompetensi dasar menulis iklan baris pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Pegandon, Kendal. Adapun untuk peningkatannya, yaitu dengan metode menulis 

terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif diharapkan dapat 

dapat mengatasi permasalahan menulis iklan baris siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Pegandon. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana peningkatan keterampilan menulis iklan baris setelah mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas IX SMP N 1 Pegandon? 

2) Bagaimana perubahan perilaku belajar yang ditunjukkan ketika mengikuti 

pembelajaran kompetensi menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas IX SMP 

N 1 Pegandon? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

1) Mengetahui peningkatan keterampilan menulis iklan baris setelah mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas IX SMP N 1 Pegandon, dan 

2) Mengetahui perubahan perilaku belajar ketika mengikuti pembelajaran 

kompetensi menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas IX SMP N 1 Pegandon. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat praktis maupun 

teoretis. 

1) Manfaat Praktis 

(1) Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan minat siswa terhadap 

pembelajaran menulis khususnya menulis iklan baris, sehingga pada 

nantinya siswa dapat menerapkan pengalaman menulis iklan baris di 

lingkungan masyarakat. 

(2) Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

menulis dalam kompetensi menulis iklan baris yaitu menggunakan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

(3) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak sekolah 

untuk memotivasi semangat para guru untuk mengadakan penelitian 

sejenis, sehingga meningkatkan kinerja guru dan mutu sekolah akan 
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meningkat. 

2) Manfaat Teoretis 

Selain manfaat praktis seperti yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian ini juga memiliki manfaat teoretis untuk memberikan landasan bagi 

para peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis dalam rangka 

meningkatkan keterampilan menulis pada khususnya dan keterampilan 

berbahasa pada umumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kegiatan meneliti yang sepenuhnya dimulai dari awal jarang ditemui. 

Penelitian yang ditemui seringkali mengacu pada penelitian sebelumnya. Hal ini 

dilakukan sebagai pembanding atau tolok ukur untuk kegiatan meneliti 

selanjutnya.  Penelitian yang dilakukan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

bahasa dan Sastra Indonesia banyak dijumpai. Jenis penelitiannya adalah 

penelitian tindakan kelas. Yang diangkat dalam penelitian jenis ini adalah 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Peneliti melakukan 

penelitian untuk meningkatkan keterampilan menulis, khususnya menulis iklan 

baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan pembelajaran menulis dilakukan oleh Maulana 

(2005), Mochtar (2005), Meiferawati (2007), Astuti (2007), Azizah (2007), dan 

Wahyuni (2008). 

Penelitian Maulana (2005) berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Iklan dengan Metode Latihan Terbimbing pada Siswa Kelas 2 B SMP Cinde 

Semarang membahas masalah kebermanfaatan metode latihan terbimbing dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa dan bagaimana peningkatan 

keterampilan menulis siswa dengan metode latihan terbimbing. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah diberi pembelajaran menulis iklan dengan metode 

latihan terbimbing, rata-rata minat siswa kelas 2B SMP Cinde Semarang dalam 
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pembelajaran menulis iklan meningkat 67,44 menjadi 72,42. Siswa yang 

sebelumnya merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran menulis menjadi lebih 

tertarik dan semangat mengikuti pembelajaran. 

Persamaan penelitian Maulana (2005) dengan penelitian ini pada 

kompetensi yang diteliti yaitu menulis iklan. Peneliti lebih menekankan pada 

kompetensi dasar menulis iklan baris. Perbedaan penelitian Maulana (2005) 

dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. 

Selanjutnya, pada tahun 2005 Mochtar juga melakukan penelitian dengan 

judul Improving the Second Year Students Ability in Writing Narrative 

Paragraphs by Using Picture Series. Penelitian tindakan kelas kolaboratif ini 

diarahkan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana siswa kelas dua 

kemampuan dalam menulis paragraf narasi diperbaiki dengan menggunakan 

rangkaian gambar. Secara khusus, itu dimaksudkan untuk mengembangkan 

strategi menggunakan rangkaian gambar untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis paragraf narasi. Hasilnya menunjukkan bahwa model yang sesuai 

dengan menggunakan rangkaian gambar dalam pengajaran menulis paragraf 

narasi berisi beberapa prosedur dan memiliki beberapa kekuatan dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis paragraf narasi. Perbaikan hasil 

dari penggunaan serangkaian gambar dalam bentuk kartun dan serangkaian 

pertanyaan yang berkaitan dengan pictures. 
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Penelitian Mochtar tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada aspek yang dikaji, yaitu 

menulis. Kemudian, perbedaan penelitian Mochtar dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah pada masalah yang dikaji, Mochtar mengkaji 

menulis paragraf narasi sedangkan peneliti memfokuskan pada menulis iklan 

baris. Perbedaan selanjutnya, Mochtar menggunakan media gambar berseri untuk 

meningkatkan kemampuan siswa menulis karangan narasi, sedangkan peneliti 

menggunakan metode menulis terbimbing struktur secara lisan dan intensif untuk 

meningkatkan ketermapilan siswa menulis iklan baris. 

Kemudian, Meiferawati (2007) melakukan penelitian yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan Baris melalui Teknik Permodelan 

dengan Pemanfaatan Media Cetak pada Siswa Kelas IX-G SMP Negeri 1 Slawi 

Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

iklan baris siswa kelas IX-G SMP Negeri 1 Slawi Kabupaten Tegal meningkat 

setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui teknik permodelan 

dengan pemanfaatan media cetak sebesar 35,95% dari prasiklus ke siklus I. Rata-

rata skor pada siklus I 70,72, sedangkan rata-rata skor pada siklus II mencapai 

77,87 atau mengalami peningkatan sebesar 10,11% dari siklus I, dan 48,89% dari 

prasiklus. Perubahan tingkah laku siswa juga meningkat, yaitu siswa lebih 

antusias, aktif, dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. 

Penelitian Meiferawati (2007) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Isi dari kedua penelitian ini sama-sama 
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meneliti keterampilan menulis iklan baris. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penggunaan metode 

pembelajaran. Metode yang digunakan peneliti adalah metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Tahun 2007, Astuti menulis skripsi yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naskah Drama dengan Teknik Pelatihan Terbimbing dan 

Media VCD pada Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 3 Ungaran. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh simpulan bahwa teknik latihan terbimbing dan media 

VCD dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis naskah drama. 

Secara kuantitatif hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata kelas sebesar 56,17,  sedangkan nilai rata-

rata kelas siklus II sebesar 64, 88. Perilaku siswa pun mengalami perubahan. 

Siswa lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis 

naskah drama. Situasi kelas pun menjadi lebih kondusif sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

Penelitian Astuti (2007) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini sama-sama meneliti 

kompetensi menulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah subbagian kompetensi standar yang diteliti, peneliti meneliti pada 

kompetensi dasar menulis iklan baris. Penggunaan metode pembelajaran yang 

digunakan juga berbeda, peneliti menggunakan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif. 
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Selanjutnya, pada tahun 2007 Azizah juga melakukan penelitian dengan 

judul Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Pengumuman Melalui Teknik 

Latihan Terbimbing pada Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 5 Adiwerna, Kabupaten 

Tegal. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa teknik latihan terbimbing dapat 

meningkatkan ketermpilan siswa dalam menulis teks pengumuman, hasil tes siswa 

menunjukkan kenaikan sebesar 20,72% dari prasiklus ke siklus I. Rata-rata skor 

pada siklus I menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rata-rata skor pada 

prasiklus 61,63 menjadi 74,40. Rata-rata skor pada siklus II mencapai 80,45 atau 

mengalami peningkatan sebesar 8,13% dari siklus I dan 30,63% dari prasiklus. 

Perubahan tingkah laku yang tampak dalam menulis teks pengumuman melalui 

teknik latihan terbimbing, yaitu siswa lebih antusias, senang, dan aktif dalam 

mengerjakan tugasnya. 

Penelitian Azizah (2007) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini sama-sama meneliti 

kompetensi menulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah subbagian kompetensi standar yang diteliti, peneliti meneliti pada 

kompetensi darsar menulis iklan baris. Penggunaan metode pembelajaran yang 

digunakan juga lebih mendalam, yaitu dengan menggunakan latihan struktur 

secara lisan dan intensif. 

Wahyuni (2008) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Iklan Siswa Kelas IX-F SMP Negeri 1 Bawang, 

Banjarnegara dengan Metode Students Teams Achievement Divisions (STAD). 

Penelitian ini membahas masalah kebermanfaatan metode Students Teams 
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Achievement Divisions (STAD) dalam meningkatkan keterampilan menulis iklan 

pada siswa setelah pembelajaran menggunakan tersebut. Hasil penelitian ini 

menunjukkan peningkatan keterampilan siswa dalam menulis iklan dengan 

metode Students Teams Achievement Divisions (STAD) pada setiap siklusnya. 

Hasil tes siklus I meningkat sebesar 34,73% dari prasiklus, sedangkan pada siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 15,22% dari siklus 1. 

Penelitian Wahyuni (2008) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini sama-sama meneliti 

kompetensi menulis iklan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah pada penggunaan metode pembelajaran. Peneliti 

menggunakan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis siswa sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Para peneliti 

telah menggunakan metode maupun media yang bervariasi dalam meningkatkan 

keterampilan bercerita siswa, pada tingkat SMP. 

Meskipun penelitian mengenai keterampilan menulis telah banyak 

dilakukan, peneliti tetap menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu 

dilakukan untuk menemukan berbagai alternatif teknik dalam pembelajaran 

keterampilan menulis khususnya menulis iklan baris kepada siswa. Hal ini 

mengingat kenyataan bahwa keterampilan menulis iklan baris siswa masih rendah, 

belum memuaskan, dan masih perlu dicarikan teknik-teknik yang efektif untuk 
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membelajarkan keterampilan menulis siswa. Berpijak pada fenomena di atas, 

peneliti akan melakukan penelitian peningkatan keterampilan menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Penelitian ini merupakan penelitian pendukung yang dapat memperkaya 

pengetahuan tentang strategi pembelajaran maupun media pembelajaran yang 

lebih efektif dan efisien serta menarik dan menyenangkan.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi, 

gagasan, perasaan, atau pesan kepada orang lain secara tidak langsung melalui 

tulisan sebagai medianya. Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

sekolah, menulis mempunyai banyak cabang. Salah satu cabang menulis yang 

akan diteliti adalah menulis iklan, yaitu mengenai kemampuan siswa dalam 

menulis iklan baris dengan menggunakan metode menulis terbimbing struktur 

secara lisan dan intensif. Peneliti akan melakukan penleitian apakah dengan 

penggunaan metode ini diperoleh hasil yang baik, siswa dapat dengan mudah 

dalam mempraktikkan menulis iklan baris ketika pembelajaran di kelas. 

 

2.2.1 Hakikat Keterampilan Menulis  

Menulis didapatkan seseorang dengan berlatih terus-menerus dan bukan 

karena faktor bawaan dari orang tua. Orang yang melakukan kegiatan menulis 

mempunyai maksud dan tujuan agar kelak suatu saat hasil atau karya tulisannya 
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dapat diambil manfaatnya. Agar lebih jelas, di bawah ini dipaparkan pendapat 

para ahli tentang pengertian menulis, tujuan menulis, dan manfaat menulis. 

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Syafii (2006:1) menjelaskan bahwa dalam kegiatan menulis, hal-hal yang 

diitulis senantiasa mendasarkan kepada sumber-sumber fakta, peristiwa, gejala, 

atau pendapat/informasi yang dapat dilacak dari mana sumber tersebut diperoleh. 

Ia juga menambahkan pada kegiatan mengarang bersifat imajinasi dan bebas. Hal 

inilah yang memberdakan antara kegiatan menulis dengan kegiatan mengarang. 

Definisi lain mengenai menulis merupakan upaya mengkomunikasikan 

gagasan, ide, pikiran, pendapat, opini, dan lain sebagainya melalui media tulis 

(Tabroni 2007:12). Menulis melalui media tulis ini berbentuk apa saja, di 

antaranya artikel ilmiah, laporan, karya tulis, essay, dan sebagainya. Senada 

dengan pendapat sebelumnya, aktifitas menulis ini selalu mendasarkan kepada 

sumber pustaka yang dapat dilacak dari mana sumber tersebut diperoleh. 

Senada dengan pendapat Tabroni, Romli (2007) juga menyatakan bahwa 

hakikatnya menulis adalah komunikasi tulisan. Pesan yang disampaikan bisa 

berupa informasi, gagasan, pemikiran, ajakan, dan sebagainya. Menulis adalah 

bagian dari komunikasi, selain mendengar, membaca, dan berbicara. Dengan 

tulisan kita juga bisa  berinteraksi dengan orang lain.  

Selanjutnya, (Djibran, 2008:17) juga menyatakan bahwa menulis adalah 

mengemukakan pikiran, perasaan, penglaman, dan hasil bacaan dalam bentuk 
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tulisan, bukan dalam bentuk tutur. Hal ini sesuai dengan hakikat menulis yang 

merupakan bentuk komunikasi tulis. 

Hasani (2009:1) menyatakan bahwa menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Ia juga 

menambahkan bahwa menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, 

sehingga penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan 

tata tulis, struktur bahasa, dan kosakata. 

Pendapat kelima ahli di atas tentang menulis hampir mempunyai kekuatan 

yang sama. Kelimanya mempunyai pendapat-pendapat yang dapat bermanfaat 

bagi setiap orang. Bagi orang yang awam tentang menulis, pendapat ahli-ahli 

tersebut dapat membuat mereka termotivasi untuk memulai menulis. Manfaat bagi 

orang yang telah sering menulis, pendapat ahli tersebut dapat meningkatkan 

semangat untuk terus menulis secara aktif, kreatif, dan bermanfaat untuk orang di 

sekitarnya.  

Dapat disimpulkan bahwa menulis adalah bentuk komunikasi tulisan atau 

tidak langsung. Menulis merupakan upaya mengkomunikasikan gagasan, ide, 

pikiran, pendapat, opini, dan lain sebagainya melalui media tulis. Menulis 

merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus mampu 

memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur bahasa, dan 

kosakata. 
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2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Menurut Tarigan (1986:23), tujuan menulis adalah respon atau jawaban 

yang diharapkan oleh penulis akan diperolehnya dari pembaca. Setiap jenis tulisan 

mengandung beberapa tujuan, yaitu memberitahukan atau mengajar, meyakinkan 

atau mendesak, menghibur atau menyenangkan, dan mengutarakan atau 

mengekspresikan emosi yang berapi-api. Oleh karena itu, kegiatan menulis 

menghasilkan beragam jenis tulisan sesuai dengan maksud dan tujuan penulis.  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Keraf (1996:58) yang menyatakan 

bahwa secara garis besar penulisan itu mempunyai tujuan antara lain memberikan 

informasi, mempersuasi, dan menjelaskan. Memberikan informasi berarti fokus 

penulisan adalah memberikan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang 

berhubungan dengan faktor tersebut. Komentar dan penilaian yang bersifat pribadi 

perlu dihindari. Mempersuasi yaitu menyampaikan pernyataan-pernyataan dengan 

disertai bukti yang menyakinkan pembaca dengan penalaran yang logis dan 

sistematis. Sedangkan menjelaskan yaitu menyampaikan uraian, kaidah-kaidah, 

cntoh-contoh atau ilustrasi yang relevan dengan hal-hal yang dijelaskan.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan tujuan menulis 

yaitu upaya untuk menyampaikan suatu maksud atau informasi secara tertulis. 

Tujuan menulis secara lebih lengkap, yaitu untuk memberitahu, menyenangkan, 

memperngaruhi pembaca, dan sebagai sarana ekspresi. 
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2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Kegiatan menulis harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar 

mencapai hasil yang maksimal. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari 

kegiatan menulis. Manfaat tersebut dapat dirasakan baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Hairston (dalam Nursisto 1999:8) menyebutkan manfaat menulis antara 

lain, yaitu (1) sebagai sarana menemukan sesuatu; (2) memunculkan ide baru; (3) 

melatih kemampuan mengorgansasi dan menjernihkan berbagai konsep atau ide; 

(4) melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang; (5) membantu untuk 

menyerap dan memproses informasi; dan (6) membantu untuk berpikir aktif. 

Hidayati (2009) juga menyatakan bahwa menulis digunakan sebagai terapi 

yang dapat mengurangi tekanan jiwa, distress, dan salah satu jalan menuju 

kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Maksud pendapat tersebut bahwa orang 

yang terbiasa menulis akan menuliskan segala yang ada pikirannya, baik yang 

disukai maupun yang tidak disukai tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal ini akan 

membantu kita melepaskan berbagai ekspresi marah, senang, atau kecewa. 

Dengan begitu, kecil kemungkinan seseorang akan stress karena menyimpan 

beban atau masalahnya sendiri. 

Selanjutnya, Rosmaida (2009) menyatakan bahwa kegiatan menulis 

bermanfaat melatih seseorang untuk berpikir tertib dan teratur. Menurutnya, hal 

ini karena menulis ilmiah harus mengikuti tata cara penulisan yang telah 

distandarkan dan disajikan secar teratur, runtun, dan tertib.  
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Dengan demikian, kegiatan menulis mempunyai beberapa manfaat, yaitu 

(1) sebagai sarana menemukan sesuatu; (2) memunculkan ide baru; (3) melatih 

kemampuan mengorgansasi dan menjernihkan berbagai konsep atau ide; (4)  

melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang; (5) membantu untuk 

menyerap dan memproses informasi; (6) membantu untuk berpikir aktif; (7) 

menulis digunakan sebagai terapi yang dapat mengurangi tekanan jiwa, stres, dan 

salah satu jalan menuju kesuksesan seseorang dalam hidupnya; (8) menulis 

sebagai media untuk mengembangkan gagasan secara sistematis; (9) 

mempermudah memecahkan permasalahan, membiasakan penulis berpikir kritis; 

dan (10) membantu berpikir aktif serta berbahasa secara tertib dan teratur.  

 

2.2.2 Hakikat Iklan Baris 

Iklan baris merupakan salah satu jenis iklan yang ada di media cetak. Iklan 

jenis ini biasanya berupa iklan penawaran atau permintaan barang maupun jasa. 

Berikut akan dijelaskan mengenai konsep iklan baris. 

 

2.2.2.1 Pengertian Iklan 

Kotler (dalam Widyatama 2005:16) mengartikan iklan sebagai semua 

bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang produk atau jasa 

yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Artinya, dalam menyampaikan 

pesan tersebut, komunikator memang secara khusus melakukannya dengan cara 

membayar kepada pemilik media atau membayari orang yang mengupayakannya. 
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Tokoh iklan lain, yaitu Wright (dalam Widyatama 2005:15) menyatakan 

bahwa iklan merupakan proses komunikasi yang mempunyai kekuatan paling 

penting sebagai sarana pemasaran, membantu layanan, serta gagasan, dan ide-ide 

melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang bersifat persuasif. Iklan 

sebagai media promosi sangat berkaitan erat dengan bahasa. Bahasa iklan 

merupakan inti dari komunikasi dalam penyampaian informasi yang akan 

disampaikan. 

Selanjutnya, Wahono dan Rusmiyanto (2007) menjelaskan bahwa salah 

satu bentuk komunikasi publik yang sangat sering kita jumpai adalah iklan. Iklan 

merupakan salah satu jenis wacana persuasif, karena secara dominan iklan itu 

mempengaruhi. Hal itu sesuai dengan iklan sebagai media yang digunakan untuk 

mempengaruhi. 

Kemudian, Adiel (2009) menjelaskan bahwa iklan merupakan suatu alat 

komunikasi yang digunakan untuk menarik perhatian calon konsumen dalam 

menawarkan produk-produk suatu perusahaan dengan tampilan gambar dan kata-

kata yang menarik yang termuat dalam media elektronik maupun media cetak. 

Untuk itu, diperlukan pesan-pesan iklan yang menarik dan penting sehingga dapat 

menarik perhatian calon konsumen.  

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Restaty (2009). Ia menjelaskan 

iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat 

suatu media dan yang dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan 

kepada sebagian atau seluruh masyarakat. 
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Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya iklan merupakan sarana 

komunikasi untuk memberi informasi dan membujuk atau memperngaruhi para 

konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat 

berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan.  

 

2.2.2.2 Jenis-Jenis Iklan 

Arifin, dkk (1992:15-27) menyatakan jenis iklan dibedakan menurut media 

sasarannya, menurut ukurannya, dan menurut barang atau jasa yang ditawarkan. 

Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, iklan menurut media sasarannya. Iklan menurut media yang 

menjadi sarananya,  yaitu iklan surat kabar, iklan majalah, iklan radio dan televisi, 

iklan berupa surat langsung, iklan poster dan papan reklame, iklan transit, dan 

iklan dalam bentuk permanen. 

Kedua, iklan menurut ukurannya. Iklan menurut ukurannya, yaitu iklan 

kecil atau mini dan iklan reklame. Sebutan iklan mini diberikan karena bentuknya 

yang benar-benar mini. Seringkali disebut sebagai iklan baris. Bentuk iklan ini 

menampung berbagai pesan yang pada dasarnya dapat dibedakan antara 

penawaran dan permintaan,. Berbeda dengan iklan kecil iklan reklame hanya 

menampung berbagai penawaran. Dalam bentuk ini unsur ekonomis dan 

psikologis sangat berperan, iklan promosi pendidikan,  

Menurut Pattis (1993:19) berdasarkan media yang digunakan, iklan 

dibedakan menjadi dua, yaitu iklan yang menggunakan media cetak dan iklan 

yang menggunakan media elektronik. Kedua media tersebut hanya dapat 
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digunakan untuk jenis-jenis iklan tertentu. Ada jenis iklan yang dapat 

menggunakan media cetak, tetapi tidak dapat dapat menggunakan media 

elektronik. Sebaliknya, ada jenis iklan yang dapat menggunakan media elektronik 

tetapi tidak dapat menggunakan media cetak. 

Menurut Marjo (1996:263-264) iklan dibagi atas dua jenis, yaitu iklan 

yang bersifat pengumuman dan iklan yang bersifat reklame. Kedua jenis iklan 

tersebut merupakan iklan dalam bentuk cetak maupun tulis. 

Pertama, iklan yang bersifat pengumuman. Iklan jenis ini biasanya tidak 

memakai gambar-gambar. Iklan seperti ini hanya berkisar masalah pengumuman, 

pemberitahuan, penerangan, maklumat, masalah kekeluargaan, perkawinan, dan 

berita berkabung. Iklan ini dapat dimuat atau disalurkan melalui media massa 

seperti koran, majalah, radio, brosur-brosur, dan lain-lain.  

Kedua, iklan yang bersifat reklame. Iklan bentuk ini umumnya ditujukan 

untuk keperluan bisnis, dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik atau 

contoh-contoh gambar barang yang diiklankan, dan biasanya dimuat pada harian, 

majalah, iklan tancap, dan lain sebagainya.  

Sulistyawati (2009) mengklasifikasikan iklan menjadi dua jenis, yakni 

iklan berdasarkan sifatnya dan berdasarkan tujuannya. Kedua jenis iklan tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut.  

Iklan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga, yaitu iklan informatif, 

iklan persuasif, dan iklan reminder. 

 Iklan informatif (informative advertising) mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) bertujuan untuk membentuk atau menciptakan kesadaran/pengenalan 
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dan pengetahuan tentang produk atau fitur-fitur baru dari produk yang sudah ada; 

(2) menginformasikan perubahan harga dan kemasan produk; (3) menjelaskan 

cara kerja produk; (4) mengurangi ketakutan konsumen; dan (5) mengoreksi 

produk. 

Iklan persuasif (persuasive advertising) mempunyai cirri-ciri sebagai 

berikut: (1) bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi dan keyakinan 

sehingga konsumen mau membeli dan menggunakan barang dan jasa; (2) 

mempersuasif khalayak untuk memilih merk tertentu; (3) menganjurkan untuk 

membeli; (4) mengubah persepsi konsumen; dan (5) membujuk untuk membeli 

sekarang. 

Iklan reminder (reminder advertising) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

(1) bertujuan untuk mendorong pembelian ulang barang dan jasa; (2)  

mengingatkan bahwa suatu produk memiliki kemungkinan akan sangat 

dibutuhkan dalam waktu dekat; (3) mengingatkan pembeli dimana membeli 

produk tersebut; (4) menjaga kesadaran akan produk (consumer’s state of mind); 

dan (5) menjalin hubungan baik dengan konsumen. 

Berdasarkan sifatnya iklan dibedakan atas iklan niaga dan nonniaga. Iklan 

niaga dibuat untuk mempengaruhi khalayak/masyarakat supaya tertarik untuk 

memiliki, membeli, dan menggunakan produk yang diiklankan. Iklan nonniaga 

atau layanan masyarakat dibuat untuk menarik perhatian masyarakat sehingga 

masyarakat mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap hal 

yang diiklankan. 
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2.2.2.3 Fungsi Iklan 

 Iklan mempunyai fungsi yang sangat luas. Fungsi-fungsi tersebut meliputi  

fungsi pemasaran, fungsi komunikasi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan 

fungsi sosial. Fungsi pemasaran adalah fungsi iklan yang diharapkan untuk 

membantu pemasaran atau menjual produk. Artinya, iklan digunakan untuk 

mempengaruhi khalayak untuk membeli dan mengkonsumsi produk. Hampir 

semua iklan komersial memiliki fungsi pemasaran. 

Fungsi iklan kedua adalah fungsi komunikasi. Artinya, bahwa iklan 

sebenarnya merupakan sebentuk pesan dari komunikator kepada khalayaknya. 

Sama halnya dengan kita berbicara kepada orang lain, maka iklan juga merupakan 

pesan yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan. Dengan kata 

lain, fungsi iklan seperti ini disebut sebagai fungsi komunikasi. 

Fungsi ketiga dari iklan adalah fungsi pendidikan. Fungsi ini mengandung 

makna bahwa iklan merupakan alat yang dapat membantu mendidik khalayak 

mengenai sesuatu, agar mengetahui, dan melakukan sesuatu. Mendidik dalam hal 

ini, tentu saja cenderung diartikan dalam perspektif kepentingan komersialisme, 

industrialisme, dan kapitalisme. Artinya situasi khalayak yang sudah terdidik 

tersebut dimaksudkan agar khalayak siap menerima produk yang dihasilkan oleh 

produsen. 

Fungsi keempat dari iklan adalah fungsi ekonomi. Fungsi ini mengandung 

makna bahwa iklan mampu menjadi penggerak ekonomi agar kegiatan ekonomi 

tetap berjalan. Bahkan dengan iklan, ekonomi dapat berkembangdan melakukan 

ekspansi. Fungsi ini terjadi karena melalui iklan, masyarakat menjadi terbujuk 
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untuk membeli barang dan melakukan konsumerisme. Dengan permintaan yang 

meningkat tersebut, pabrik tentu akan berupaya menyediakan pasokan yang 

cukup. Dalam upaya menyediakan suplai barang yang cukup tersebut, pabrikan 

meningkatkan produksi baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Artinya, 

denyut kehidupan ekonomi menjadi berkembang. Keuntungan bertambah, 

lapangan kerja menjadi terbuka, pendapatan pekerja menjadi tinggi, dan 

kemampuan masyarakat menjadi makin kuat. Proses tersebut berlangsung terus 

menerus seperti seperti sebuah lingkaran yang tidak pernah berhenti, 

menyebabkan ekonomi terus berkembang.  

Sementara itu menurut Dendi Sudiana (dalam Widyatama 2005) 

menyebutkan bahwa iklan dapat mempunyai fungsi mengenalkan produk; 

membangkitkan kesadaran merek, citra merek; citra perusahaan; membujuk 

khalayak untuk membeli produk yang ditawarkan; memberikan informasi, dan 

lain-lain. Fungsi mengenalkan produk berarti menyampaikan informasi kepada 

seseorang dari tidak kenal menjadi kenal terhadap produk. 

 

2.2.2.4 Pengertian Iklan Baris 

Iklan baris adalah iklan yang pertama kali dikenal masyarakat. Iklan baris 

pada masyarakat kita biasa disebut dengan iklan kecik. Khazali (dalam Hagijanto 

1999) menyatakan bahwa iklan baris umumnya hanya terdiri  dari pesan-pesan 

komersial yang berhubungan dengan kebutuhan pengiklan, dimana biaya iklan ini 

dihitung dari jumlah kata per kata yang dijejerkan/dibariskan dalam format satu 

koloman menurun. Iklan ini biasanya mempunyai judul, dan berkelompok 
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menurut judulnya. Misalnya, lowongan, keluarga, mobil, kos, rumah, doa novena, 

dan lainnya. Iklan ini biasa terbit tanpa gambar, dan kalimatnya sering disingkat-

singkat. Dengan pertimbangan efisiensi biaya  yang harus dikeluarkan oleh 

pemasang. Iklan baris mempunyai target audien tertentu, dan hanya prospek-

prospek yang tertarik saja, yang akan mengamati. Kaum  broker atau makelar 

biasanya rajin mengikuti iklan ini, karena kebutuhan dan peluang yang akan 

diperolehnya. 

Arifin, dkk (1992:15-27) menjelaskan iklan baris merupakan salah satu 

jenis iklan kecil atau mini. Sebutan iklan ini diberikan karena bentuknya yang 

benar-benar mini. Bentuk iklan ini menampung berbagai pesan yang pada 

dasarnya dapat dibedakan antara penawaran dan permintaan. 

Pengertian lain tentang iklan baris disampaikan oleh Widyatama (2005). 

Menurutnya, iklan ini disebut dengan istilah iklan baris karena pesan yang dibuat 

hanya terdiri atas beberapa baris kata / kalimat saja dan biaya yang dikenakan 

dihitung per baris. Biasanya iklan baris tidak lebih dari 3-4 baris dengan luas tidak 

lebih dari satu kolom. Bahasa yang digunakan dalam iklan baris pun umumnya 

singkat, penuh makna, dan sangat sederhana. Tidak jarang iklan baris 

menggunakan singkatan dan istilah khusus yang sangat khas sesuai dengan 

produk yang diiklankan. Misalnya ada istilah bu (butuh uang); cpt (cepat); mls 

(mulus); bd klg (bodi kaleng); tp (tanpa perantara); dlm (dalam); an (atas nama); 

bimbel (bimbingan belajar); dan sebagainya. 

Selain itu dalam iklan baris juga digunakan banyak istilah yang sudah 

dikenal dalam bahasa sehari-hari. Istilah tersebut kadanga bombastis, lucu, bahkan 
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aneh, misalnya : mesin joss (untuk menerangkan bahwa kondisi mesin mobil yang 

hendak dijual sangat baik); cat kinclong (untuk menerangkan kondisi cat 

kendaraan yang akan dijual, sangat baik, tidak ada goresan). Kedua istilah tersebut 

dapat ditemukan dalam iklan mobil. Singkatan tersebut dimaksudkan agar iklan 

dapat menampung seluruh pesan, namun tetap dengan biaya yang ekonomis.  

Selanjutnya, Wahono dan Rusmiyanto (2007) juga berpendapat bahwa 

iklan baris merupakan iklan yang hanya terdiri atas beberapa baris saja. Sesuai 

dengan hakikat iklan baris yang menggunakan bahasa yang singkat, iklan baris 

hanya terdiri atas beberapa baris saja karena biaya iklan baris bergantung pada 

jumlah barisnya. 

Iklan baris (classified advertising) adalah salah satu cara promosi barang 

atau jasa yang umumnya ditemukan di koran. Cara ini merupakan pengembangan 

dari promosi iklan yang mengutamakan daya tarik dengan gambar dan dengan 

informasi yang lebih lengkap dan terinci (http:id.wikipedia.org/wiki/iklan_baris). 

Sulistyawati (2009) menyatakan bahwa iklan baris memiliki beberapa 

komponen, yaitu: komponen aktivitas, produk yang diiklankan, spesifikasi 

produk, dan identitas pengiklan. Keempat komponen tersebut saling terkait dan 

mendukung. Komponen aktivitas merupakan komponen yang berkaitan dengan 

aktivitas barang atau jasa yang diiklankan, yaitu berbentuk penawaran atau 

permintaan. Kemudian, produk yang diiklankan juga harus jelas. Spesifikasi 

produk yang diiklankan merupakan sarana untuk memperjelas iklan. Hal ini dapat 

membantu kemudahan konsumen untuk mengetahui karakteristik barang atau jasa 

yang diiklankan. Selanjutnya, identitas pengiklan sangat penting. Identitas 
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pengiklan dalam iklan baris harus jelas. Hal ini mempermudah konsumen untuk 

menghubungi atau melakukan transaksi dengan produsen atau pemasang iklan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan baris 

merupakan iklan yang dimuat di media cetak, terdiri atas beberapa baris saja. 

Iklan baris menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Isi iklan baris berupa 

penawaran maupun permintaan barang atau jasa. 

 

2.2.2.5 Rambu-Rambu Penyusunan Iklan Baris 

 Rambu-rambu menyusun iklan baris menurut Wahono dan Rusmiyanto 

(2007) ada empat, yaitu komunikatif, singkat, lengkap, dan tidak menyinggung 

pihak lain. Keempat hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, iklan baris yang komunikatif dapat langsung diketahui 

maksudnya oleh pembaca. Prinsip komunikatif sesuai dengan prinsip iklan itu 

sendiri. Untuk itu, penulis harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami 

oleh pembaca iklan dari semua golongan. Bahasa iklan baris harus langsung 

mengena pada maksud yang akan disampaikan kepada konsumen. 

Kedua, iklan baris harus singkat. Iklan baris menggunakan banyak 

singkatan yang tidak sesuai dengan kaidah. Hal itu untuk menghemat pembiayaan 

iklan, karena biaya iklan baris tergantung jumlah barisnya. Akan tetapi, 

penyingkatan dalam iklan baris harus sesuai dengan bahasa iklan yang digunakan  

secara umum. 

Ketiga, kelengkapan menunjukkan tersedianya informasi yang dibutuhkan 

oleh pembaca iklan baris. Kelengkapan dalam komponen iklan baris, yaitu 



33 
 

meliputi jenis aktivitas, produk yang diiklankan, dan identitas pengiklan. Unsur 

tersebut harus ada dalam iklan baris.  

Keempat, iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Iklan kreatif adalah 

iklan yang tidak melanggar norma sosial dan hukum. Pembuatan iklan baris di 

media massa, semata-mata bertujuan sebagai media promosi. 

Sulistyawati (2009) menyatakan bahwa syarat-syarat iklan baris ada lima. 

Kelima syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut. (1) Dibuat dalam format kolom 

dan baris, hal ini untuk menghemat biaya pemasangan karena penghitungan biaya 

berdasarkan jumlah baris. (2) Menggunakan singkatan atau akronim yang lazim 

digunakan, seperti: dijual= djl, cepat=cpt, murah=mrh, rumah=rmh. (3) Ditulis 

dengan ukuran yang sama, jumlah baris maksimal enam baris dan minimal tiga 

baris. (4) Bahasa singkat, padat, dan hemat. Namun, mengandung informasi yang 

padat sesuai dengan keinginan pemasang iklan. (5) Disusun berdasarkan jenis 

yang sama, penggolongan ditentukan oleh staf redaksi surat kabar/majalah.  

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hal dasar 

dalam menulis iklan baris, yaitu dibuat dalam kolom dan baris. Jumlah baris 

dalam iklan baris maksimal enam baris dan minimal tiga baris. Iklan baris juga 

menggunakan singkatan yang lazim digunakan. Selain itu, iklan baris harus 

mengandung informasi yang lengkap. 

 

2.2.2.6 Langkah Penyusunan Iklan Baris 

Kalimat yang dimuat dalam iklan baris harus disesuaikan dengan besar 

kecilnya kolom iklan yang akan dipasang. Susunan iklan harus komunikatif, 
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singkat, jelas, dan menarik. Oleh karena itu, pilihan kata yang tepat sangat 

diperhatikan. Penggunaan kalimat atau huruf dibuat sedemikian rupa sehingga 

dapat menarik perhatian pembaca. Huruf yang penting sebaiknya dicetak tebal.  

Bahasa dalam iklan baris banyak menggunakan singkatan-singkatan. 

Penggunaan singkatan dalam iklan baris dilakukan untuk menghemat biaya iklan. 

Penggunaan singkatan dalam iklan baris harus komunikatif, yaitu sesuai dengan 

singkatan yang sudah umum digunakan dan dipahami khalayak. Di setiap media 

massa ada aturan jumlah minimal baris dalam penulisan iklan baris. Dalam setiap 

pemuatan di media massa, iklan baris minimal ditulis dalam dua baris. 

Sulistyawati (1999) menjelaskan bahwa hal yang harus diperhatikan 

dalam menulis iklan baris ada dua, yaitu mendeskripsikan objek dan menulis iklan 

baris berdasarkan objek. Kedua hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

 Pertama, mendeskripsikan objek. Objek yang akan ditulis dalam iklan 

baris sebaiknya dideskripsikan terlebih dahulu. Mendeskripsikan objek dengan 

mempertanyakan apa, di mana, bagaimana, siapa, dan berapa. Dengan 

mempertanyakan objek tersebut maka dapat dideskripsikan konsep untuk iklan 

barisnya. Yang dimaksud dengan objek iklan dapat berupa benda ataupun jasa. 

Objek benda seperti: sepeda motor, mobil, rumah, dan objek jasa seperti 

lowongan pekerjaan.  

Kedua, menulis iklan baris berdasarkan objek. Menyusun iklan baris 

berdasarkan objek yang telah dideskripsikan dengan menggunakan singkatan yang 

biasa ada pada iklan baris. Misal: cpt = cepat, djl = dijual, hub= hubungi.  
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Contoh : Pak Amir ingin menjual sepeda motornya merek Honda buatan tahun 

2005 dengan harga 7 juta rupiah, sepeda motor tersebut dalam keadaan bagus 90 

persen. Adapun rumah Pak Amir di Jalan Majapahit Nomor 77 Kota Padang 

dengan nomor telepon 557767. Kemungkinan konsep iklan barisnya adalah 

sebagai berikut 

 

2.2.3 Metode Menulis Terbimbing Latihan Struktur Secara Lisan dan 

Intensif 

Metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dalam 

kompetensi menulis iklan baris merupakan suatu metode yang menggunakan 

konsep latihan secara terstruktur dan bertahap. Dengan pelatihan terbimbing siswa 

dapat terus berlatih secara kontinyu dan terarah agar dapat menguasai 

keterampilan menulis iklan baris dengan baik dan mengetahui perkembangan 

kemampuan siswa secara bertahap.  

Metode menulis terbimbing dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

guru memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada siswa mengenai konsep 

pembelajaran dan memberikan penjelasan mengenai materi yang diajarkan. Hal 

itu meliputi struktur iklan baris dan panduan penulisan iklan baris. Kemudian, 

guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, siswa menulis iklan 

baris berdasarkan konteks yang ada. Siswa lain dalam satu kelompok melengkapi 

secara bergiliran jika ada yang salah dan saling bertanya jika ada kesulitan dalam 

penulisan singkatan dalam iklan baris tersebut. 
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Guru memonitor kegiatan setiap siswa dari kelompok satu ke kelompok 

yang lain dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. Dalam pembelajaran, 

guru juga mengatur siswa agar bekerja sesuai dengan irama yang dikehendakinya. 

Setelah adanya kegiatan saling bertanya dan melengkapi kata yang ada dalam 

iklan baris serta adanya bimbingan dari guru, pengalaman siswa terhadap struktur 

iklan baris dapat menjadi salah satu hal yang dapat membantu siswa dalam 

menulis iklan baris dengan baik dan benar. Pada akhirnya, hasil pembelajaran 

menulis iklan baris dapat mencapai hasil yang maksimal. 

 

2.2.4 Kompetensi Menulis Iklan Baris dengan Metode Menulis Terbimbing 

Latihan Struktur Secara Lisan dan Intensif 

Untuk mengetahui keberhasilan suatu pembelajaran tentu memerlukan 

penilaian. Penilaian merupakan bagian yang integral dalam proses mengajar. Tiap 

pelajaran yang diberikan oleh guru hendaknya merupakan kebulatan yang 

mempunyai tujuan khusus yang jelas bahan pelajarannya, proses, mengajar 

belajar, maupun penilaiannya (Nasution 2005:38). 

Dalam penelitian peningkatan keterampilan menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif, peneliti 

menggunakan dua jenis penilaian yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Alat 

untuk mengadakan evaluasi pengajaran pada dasarnya dapat dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu: (1) tes dan; (2) nontes (Harjanto 2005:228). Kedua penilaian 

tersebut saling mendukung untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.  
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Pembelajaran menulis iklan baris  dengan  metode menulis terbimbing 

latihan  struktur  secara  lisan  dan intensif  dilakukan melalui  sejumlah  tahapan. 

Pertama, siswa diberi contoh dua iklan baris. Iklan baris yang digunakan dalam 

pembelajaran adalah iklan penawaran dan iklan permintaan. Kedua, secara 

berkelompok siswa mencermati dan mendiskusikan iklan permintaan dan iklan 

penawaran tersebut untuk dianalisis strukturnya terkait dengan jenis iklan, isi, dan 

bahasa dalam iklan baris. Ketiga, hasil analisis dibahas bersama kemudian 

dirumuskan bersama dengan guru dilanjutkan dengan guru menjelaskan rambu-

rambu  dan langkah-langkah menulis iklan baris berdasarkan hasil analisis 

struktur iklan yang sudah dikerjakan oleh siswa. Keempat, guru menjelaskan 

struktur lisan atau konteks iklan baris yang sudah dianalisis oleh siswa. Hal 

tersebut dilakukan agar siswa lebih paham terhadap isi iklan baris dan lebih 

mudah dalam penulisan iklan baris selanjutnya. Kelima, guru memberikan 

beberapa konteks iklan untuk kemudian dibuat iklan barisnya oleh siswa secara 

berkelompok. Setiap dua kelompok akan mendapatkan konteks iklan yang sama. 

Keenam, siswa menulis iklan berdasarkan konteks yang sudah ditentukan. 

Selanjutnya, hasil pekerjaan setiap kelompok ditukarkan dengan kelompok lain 

yang mendapatkan konteks iklan sama untuk dikoreksi secara bersama-sama 

dengan guru. 

Penilaian proses menggunakan lembar observasi untuk mengumpulkan 

data tentang aspek afektif yang terjadi dalam diri siswa, partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, dan respon siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk penilaian 

hasil, dipergunakan alat tes yang berkaitan dengan materi menulis iklan baris. 
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Penilaian tersebut berkaitan dengan indikator yang belum dicapai siswa dalam 

pembelajaran menulis iklan baris, yaitu siswa mampu memahami rambu-rambu 

dan langkah-langkah penyusunan iklan baris yang meliputi pembuatan iklan baris 

yang dibuat dalam kolom dan baris. Pencapaian indikator tersebut dapat dilihat 

dari hasil tes menulis iklan baris. Hal tersebut juga merupakan bagian dari 

indikator yang kedua. Selanjutnya, indikator yang belum tercapai adalah siswa 

mampu menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Aspek 

yang dinilai dalam indikator, yaitu (1) bentuk iklan baris; (2) kelengkapan isi; dan 

(3) bahasa iklan baris. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan salah satu keterampilan yang ada dalam Kurikilum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP. Kegiatan menulis sangat kompleks 

dalam arti melibatkan berbagai keterampilan untuk mengungkapkan ide, pikiran, 

pengetahuan, pengalaman-pengalaman hidup dalam bahasa tulis yang jelas, 

runtut, ekspresif, enak dibaca, dan mudah dipahami. Bahasa tulis dapat dapat 

diungkapkan atau diwujudkan dengan menggunakan berbagai sarana. Sarana yang 

digunakan untuk merealisasikan tuturan agar dapat diungkapkan dapat melalui 

media, yaitu media elektronik maupun media cetak. 

Menulis didapatkan seseorang dengan berlatih terus-menerus dan bukan 

karena faktor bawaan dari orang tua. Orang yang melakukan kegiatan menulis 

mempunyai maksud dan tujuan agar kelak suatu saat hasil atau karya tulisannya 

dapat diambil manfaatnya.  
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Agar proses pembelajaran menulis dapat berjalan dengan baik, dalam 

pembelajaran menulis guru harus menggunakan metode pembelajaran menulis 

yang variatif serta sesuai dengan pembelajaran  yang dilakukan. Pengkondisian 

siswa juga perlu diperhatikan agar hasil belajar yang dicapai siswa juga lebih 

maksimal. 

Salah satu metode yang dapat dilakukan yaitu dengan metode menulis 

terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif. Metode menulis terbimbing 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara guru memberikan penjelasan terlebih 

dahulu kepada siswa mengenai konsep pembelajaran dan memberikan penjelasan 

mengenai materi yang diajarkan. Hal itu meliputi struktur iklan baris dan panduan 

penulisan iklan baris. Kemudian, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. 

Selanjutnya, siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks yang ada. Siswa lain 

dalam satu kelompok melengkapi secara bergiliran jika ada yang salah dan saling 

bertanya jika ada kesulitan dalam penulisan singkatan dalam iklan baris tersebut. 

Guru memonitor kegiatan setiap siswa dari kelompok satu ke kelompok 

yang lain dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. Dalam pembelajaran, 

guru juga mengatur siswa agar bekerja sesuai dengan irama yang dikehendakinya. 

Setelah adanya kegiatan saling bertanya dan melengkapi kata yang ada dalam 

iklan baris serta adanya bimbingan dari guru, pengalaman siswa terhadap struktur 

iklan baris dapat menjadi salah satu hal yang dapat membantu siswa dalam 

menulis iklan baris dengan baik dan benar.  

Guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran menulis yang 

menarik agar siswa antusias dalam kegiatan pembelajaran. Agar siswa merasa 
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tertarik, peneliti memberikan penjelasaan tentang manfaat dan tujuan menulis 

khususnya menulis iklan baris. Selain itu, peneliti menyajikan faktor penentu 

keberhasilaan menulis iklan baris dan cara meningkatkan keterampilan menulis 

iklan baris serta pemilihan bahan ajar yang sesuai. Hal tersebut diharapkan akan 

dapat meningkatkan keterampilan menulis iklan baris siswa. Selain itu,  juga agar 

pembelajaraan menulis tidak monoton dan lebih bervariasi. Oleh karena itu, 

peneliti menggunakan metode menulis terbimbing struktur secara lisan dan 

intensif. Pembelajaran keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif yang dilakukan oleh peneliti 

diharapkan dapat mengatasi semua masalah pembelajaran menulis iklan baris 

dalam kelas. 

Pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

struktur secara lisan dan intensif diharapkan dapat menarik dan memotivasi siswa 

untuk aktif dan dapat lebih kreatif dalam pembelajaran menulis iklan baris.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah terjadi peningkatan keterampilan menulis iklan baris dan perubahan 

perilaku pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Pegandon, Kabupaten Kendal setelah 

diterapkan pembelajaran menggunakan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Dengan penerapan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif, perilaku belajar siswa juga akan 

meningkat ke arah yang positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas yang sering disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas mengkaji secara 

sitematik dalam upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan. Penelitian 

tindakan kelas merupakan jenis penelitian yang berbasis kelas. Masalah yang 

dikaji berpangkal dari permasalahan pembelajaran yang muncul di kelas. 

Penelitian menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur 

secara lisan dan intensif adalah salah satu bentuk penelitian jenis ini. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran aspek menulis 

yaitu menulis iklan baris yang berlangsung di kelas. Oleh sebab itu, diperlukan 

kolaborasi yang baik antara peneliti dan guru. 

Proses tindakan pada penelitian kelas menggunakan dua siklus, yaitu 

proses tindakan siklus I dan siklus II. Akan tetapi, sebelum dilaksanakan kedua 

siklus tersebut, perlu diadakan kegiatan prasiklus. Prasiklus sering juga disebut 

sebagai observasi awal. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk 

menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada siklus penelitian selanjutnya 

dengan mengetahui keadaan subjek yang akan diteliti terlebih dahulu.  

Selanjutnya, siklus I digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan 

siklus II. Hasil proses tindakan pada siklus II bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis siswa setelah  dilakukan perbaikan dalam 
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kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada refleksi siklus I. Tiap siklus 

terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi atau pengamatan, 

dan refleksi. Keempat aspek pokok tersebut dilakukan secara bertahap, dan 

sistematis. Hubungan antara siklus I dan siklus II dapat diterangkan dalam gambar 

sebagai berikut. 

OA           P                RP 

            

  R          S I    T      R            S II           T 

    

           O                 O 

Bagan 1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan : 

OA =  Observasi awal (prasiklus) 

P  =  Perencanaan 

T  =  Tindakan 

O =  Observasi 

R =  Reflekasi 

RP =  Revisi perencanaan 

 

3.1.1 Prosedur Tindakan Siklus I 

Pada Siklus I ada empat tahap kegiatan, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Keempat tahap tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini. 
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3.1.1.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus I dilakukan sebagai upaya memecahkan 

permasalahan yang ditemukan pada observasi awal atau refleksi awal dan segala 

sesuatu yang perlu dilakukan pada tahap tindakan. Dengan adanya perencanaan, 

tindakan pembelajaran yang akan dilakukan lebih terarah dan sistematis sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Pada tahap perencanaan, hal yang pertama dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini disebut guru adalah mengurus surat izin penelitian. Setelah izin 

disetujui, koordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas yang 

bersangkutan segera dilaksanakan. Selanjutnya, guru selaku peneliti berkonsultasi 

dan bekerjasama dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMP 

Negeri 1 Pegandon dalam penyusunan rencana pembelajaran, dan menentukan 

serta memilih memilih waktu dalam hal ini hari dan jam yang akan digunakan 

dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar perencanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran lebih baik.  

Penyusunan rencana pembelajaran dibuat oleh peneliti, kemudian peneliti 

berkonsultasi tentang rencana pembelajaran tersebut dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas IX. Hal ini dilakukan peneliti agar dalam perencanaan 

pembelajaran lebih mantap sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran tersebut dapat tercapai secara maksimal. Setelah rencana 

pembelajaran disetujuai oleh guru, peneliti menyiapkan instrumen yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, yaitu berupa instrumen tes 

dan nontes. Instumen tes  yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu memahami 
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langkah-langkah menulis iklan baris yang diaplikasikan dalam kegiatan menulis 

iklan baris dengan bahasa yang singkat dan menarik. 

Sedangkan instrumen nontes yang digunakan adalah pedoman observasi, 

catatan harian guru dan catatan harian siswa, sosiometeri, pedoman wawancara, 

dan dokumentasi. Setelah menyiapkan alat tes dan nontes, peneliti berkoordinasi 

dengan guru mata pelajaran mengenai kegiatan pembelajaran.  

 

3.1.1.2 Tindakan 

Pada tahap tindakan, hal yang dilakukan yaitu melakukan proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran yang sudah 

disusun dalam kegiatan menulis iklan baris menggunakan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Tahap tindakan siklus 1 

dilakukan dua kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pembelajaran menulis iklan baris menggunakan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif pada 

pertemuan kedua merupakan pembelajaran lanjutan pertemuan pertama. Pada 

pertemuan pertama, siswa baru mulai belajar menulis iklan baris berdasarkan 

konteks yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Selain itu, siswa juga 

mulai belajar untuk dapat menyunting atau mengoreksi hasil menulis iklan baris 

kelompok lain. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, siswa dikondisikan untuk 

menulis iklan baris yang nantinya akan dinilai oleh guru. Konteks iklan yang 

kemudian dibentuk iklan baris juga berbeda untuk setiap pertemuan. 
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Pertemuan pertama kegiatan awal, guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran. Guru melakukan apersepsi yakni dengan menanyakan 

pendapat siswa mengenai menulis iklan baris. Selain itu, guru juga menanyakan 

apakah siswa pernah menulis iklan baris di media cetak. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

Pemahaman siswa tentang menulis iklan baris dengan memperhatikan rambu-

rambu dan langkah penyusunan iklan baris sangat penting. Selain itu, 

keterampilan menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat dan menarik dengan 

teknik menulis iklan baris yang baik merupakan modal awal bagi pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Siswa tidak hanya diberi tahu, tetapi 

siswa dijelaskan agar paham tentang menulis iklan baris. Guru kemudian 

menjelaskan kepada siswa mengenai kegiatan yang akan dilakukan yang 

dilanjutkan dengan melakukan proses pembelajaran menulis iklan baris 

menggunakan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. Untuk menarik minat siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris, 

guru memberikan contoh iklan baris di media cetak.   

Pada kegiatan inti, guru membagi kelas menjadi enam kelompok. 

Pembuatan kelompok difungsikan untuk melatih siswa agar dapat bekerjasama 

dengan orang lain. Selanjutnya, siswa diberi contoh iklan baris beserta 

konteksnya. Siswa bersama anggota kelompoknya diminta menganalisis struktur 

iklan baris, terkait dengan jenis iklan, isi, dan bahasa dalam iklan baris. Hasil 

analisis dibahas bersama kemudian dirumuskan bersama dengan guru, dilanjutkan 

dengan guru menjelaskan rambu-rambu dan langkah-langkah menulis iklan baris 
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berdasarkan hasil analisis yang sudha dilakukan oleh siswa. Berdasarkan hasil 

analisis dan penjelasan dari guru, siswa berlatih menulis iklan baris berdasarkan 

konteks yang diberikan oleh guru. Setiap dua kelompok akan mendapatkan 

konteks iklan yang sama. Penulisan iklan baris dilakukan secara berkelompok 

dengan bimbingna guru. Ketepatan dan kecermatan  siswa dalam menulis iklan 

baris dengan singkatan-singkatan yang tepat dan sesuai dengan konteks 

sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam tahap ini. Hasil penulisan 

iklan baris ditukarkan dengan kelompok lain yang mendapatkan konteks iklan 

yang sama untuk dikoreksi bersama-sama dengan guru. 

Tahap yang terakhir adalah penutup. Pada kegiatan akhir, guru bersama 

siswa merefleksi terhadap tugas yang telah diberikan dan membuat simpulan 

terhadap hasil pembelajaran. Guru memberikan evalusi singkat pembelajaran 

pertemuan pertama dengan memberikan tes singkat. Selanjutnya, guru 

memberikan penugasan kepada siswa untuk mencari contoh iklan baris dan 

berlatih menulis iklan baris serta memberikan motivasi tentang hasil belajar siswa.  

Pada pertemuan kedua kegiatan awal, guru memberikan apersepsi kepada 

siswa mengenai pembelajaran menulis iklan baris yang sudah dilakukan pada 

pertemuan sebelumnya. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai kesulitan 

yang masih dialami siswa dalam pembelajaran menulis iklan baris pertemuan 

pertama. Guru menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan tes menulis iklan 

baris pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, guru juga menegaskan kembali 

mengenai metode yang digunakan dalam pembelajaran. Dari apersepsi dengan 

memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kegiatan yang telah dan akan 
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dilakukan dalam pembelajaran menulis, diharapkan siswa lebih terampil dalam 

menulis iklan baris. Selain itu, guru juga mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran menulis iklan baris. 

Kegiatan inti pada pertemuan kedua siklus I hampir sama dengan kegiatan 

inti pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan kedua, siswa sudah 

dikondisikan untuk siap menulis iklan baris berdasrakan konteks yang diberikan 

oleh guru. Masih dalam anggota kelompok pada pertemuan pertama, siswa secara 

berkelompok menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. 

Konteks iklan baris pada pertemuan kedua berbeda dengan konteks iklan baris 

yang digunakan untuk latiha menulis iklan baris pada pertemuan pertama. Pada 

kegiatan menulis iklan baris pertemuan kedua ini, guru tidak lagi memberikan 

pengarahan secara langsung kepada siswa. Guru hanya memantau dan 

mengkondisikan siswa agar tertib dalam menulis iklan baris. Setelah semua 

kelompok selesai dalam menulis iklan baris, hasil penulisan iklan baris ditukarkan 

dengan kelompok lain untuk dikoreksi bersama-sama dengan guru. Pada akhirnya, 

hasil penulisan iklan baris tersbeut akan dinilai oleh guru. 

Pada tahap akhir, yaitu penutup. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah 

refleksi. Dalam kegiatan pembelajaran tahap ini, peneliti bersama siswa 

merefleksi terhadap tugas yang telah diberikan dan membuat simpulan terhadap 

hasil pembelajaran. Guru juga memberikan evaluasi. Selanjutnya, guru 

memberikan penugasan kepada siswa untuk menulis iklan baris berdasarkan 

konteks yang diberikan oleh guru secara individu. Selain itu, guru juga 

memberikan motivasi tentang hasil belajar siswa.  
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3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Melalui 

lembar observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai adalah 

keterampilan siswa menulis iklan baris dan perilaku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan lembar catatan 

harian kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan siswa 

terhadap materi, proses pembelajaran, dan metode yang digunakan guru dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat memperbaiki tindakan pada siklus 

berikutnya. Selain catatan harian siswa, guru juga menyiapkan catatan harian guru 

yang meliputi respon siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung, 

hambatan yang dialami oleh guru, dan harapan guru pada proses pembelajaran 

berikutnya. 

Selanjutnya, metode sosiometri digunakan untuk mengetahui apakah 

individu-individu disukai atau saling menyukai. Metode ini menggunakan 

instrumen yang diajukan dengan niat untuk mengetahui dengan siapa subjek 

tertentu ingin bekerja sama, atau berhubungan dalam suatu kegiatan bersama. 

Instrumen juga mungkin diajukan untuk berusaha mengetahui dengan siapa 

subjek tertentu tidak suka bekerja sama atau berhubungan. Hal ini juga dapat 

digunakan sebagai data pendukung hasil pembelajaran yang dilakukan secara 
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berkelompok. Data ini dapat mempermudah guru mengetahui keaktifan siswa dan 

kinerja siswa dalam suatu kelompok. 

Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris, guru juga melakukan wawancara kepada siswa. Wawancara dilakukan di 

luar jam pelajaran terutama kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, 

dan rendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap positif dan negatif dalam 

kegiatan pembelajaran menulis iklan baris. 

Selain menggunakan lembar observasi, catatan harian guru maupun siswa, 

dan sosiometri, guru juga melakukan pemotretan selama pembelajaran 

berlangsung. Dokumentasi tersebut sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang 

sudah dilakukan dalam penelitian pada siklus I. 

Keseluruhan data-data hasil observasi di atas kemudian dianalisis dan 

dideskripsikan untuk memperoleh hasil pengamatan yang optimal. Hal ini dapat 

menjadi petunjuk perbaikan dalam pelaksanaan siklus II. 

 

3.1.1.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan 

sebagai upaya mengkaji segala hal yang telah terjadi pada tahap tindakan. Guru 

menganalisis hasil tes dan nontes siklus I. Rata-rata tes keterampilan menulis 

iklan baris dengna bahasa yang singkat, padat, dan jelas siswa kelas IX 4 SMP 

Negeri 1 Pegandon secara klasikal pada siklus I adalah 61,45% dan masuk dalam 

kategori cukup. Hasil tes menulis iklan baris sikus I tersebut belum memenuhi 

target yang ditentukan, yaitu 70. Oleh sebab itu, akan dilakukan tindakan siklus II. 



50 
 

 
 

Hasil refleksi ini digunakan sebagai bahan masukan dalam menetapkan langkah 

selanjutnya. Dalam penelitian tindakan kelas ini, refleksi pada siklus I dijadikan 

masukan dalam menentukan langkah pada siklus II. Dengan demikian, akan 

dilakukan perbaikan perencanaan dan tindakan pada siklus II sehingga hasil 

pembelajaran yang didapatkan semakin meningkat. 

Dari hasil tes dan nontes (observasi, catatan harian, wawancara data 

sosiometeri, dan dokumentasi) diketahui terdapat beberapa perilaku siswa yang 

belum sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Perilaku tersebut seperti siswa 

kurang memperhatikan penjelasan guru dan siswa kurang aktif dalam kegiatan 

kelompok. 

Kemudian diadakan perubahan-perubahan agar pada siklus II kesalahan 

tidak terulang lagi, sedangkan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siklus I 

akan dipertahankan dan ditingkatkan sehingga akan diperoleh hasil pembelajaran 

yang maksimal. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II 

Proses tindakan pada siklus II, yaitu melakukan hal-hal yang kurang sesuai 

pada siklus I. Pada siklus II ini, tindakan juga dilakukan melalui tahap yang sama 

dengan siklus I, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus II berdasarkan refleksi dari siklus I, yaitu 

perbaikan terhadap cara pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I. Dalam 
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siklus II ini, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda 

dengan siklus I. Sama dengan perencanaan siklus I, guru juga menyiapkan 

instrumen tes dan nontes. Kemudian, guru mengkonsultasikan rencana perbaikan 

yang akan dilaksanakan pada siklus II dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia yang  bersangkutan.   

 

3.1.2.2 Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II merupakan penerapan dari 

perencanaan yang sudah diperbaiki. Tindakan ini difokuskan pada hal-hal yang 

penting bagi peningkatan keterampilan menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Kegiatan 

pembelajaran pada tindakan siklus II dilakukan dalam dua kali pertemuan. Setiap 

tahapan pertemuan terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif pada pertemuan kedua 

merupakan pembelajaran lanjutan pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, 

anggota kelompok diubah. Perubahan ini bertujuan agar siswa dapat bekerja sama 

dengan siapapun. Pembuatan kelompok juga lebih diperhatikan oleh guru. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa yang sudah dapat mencapai kompetensi yang ditentukan 

dapat membantu siswa lain yang belum dapat mencapai kompetensi dengan baik. 

Kemudian, siswa kembali berlatih menulis iklan baris berdasarkan konteks iklan 

yang diberikan oleh guru. Pada pertemuan pertama, setiap kelompok akan 

mendapatkan konteks iklan yang sama. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, siswa 
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dikondisikan untuk siap menulis iklan baris berdasarkan konteks iklan yang 

diberikan oleh guru. Pada pertemuan kedua, setiap kelompok akan mendapatkan 

konteks iklan yang berbeda yang kemudian akan dibuat bentuk iklan barisnya. 

Kegiatan awal pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan pertama, dimulai 

dengan apersepsi. Guru membahas hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus 

I.  Guru menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan hasil tes siswa dalam 

kegiatan menulis iklan baris pada siklus I. Selain itu, guru juga menegasakan 

kembali mengenai metode yang digunakan dalam pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, guru memberikan salah satu contoh konteks iklan. Guru 

bersama siswa membahas bentuk iklan baris dari konteks iklan yang ada. 

Selanjutnya, anggota kelompok diubah. Perubahan ini bertujuan agar siswa dapat 

bekerja sama dengan siapapun. Pembuatan kelompok juga lebih diperhatikan oleh 

guru. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang sudah dapat mencapai kompetensi 

yang ditentukan dapat membantu siswa lain yang belum dapat mencapai 

kompetensi dengan baik. Kemudian, guru membagikan konteks iklan yang sama 

kepada setiap kelompok untuk disusun bentuk iklan barisnya. Secara 

berkelompok, siswa berdiskusi untuk menentukan bentuk iklan baris. Kemudian, 

siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. Hasil 

kerja siswa selanjutnya ditukarkan dengan kelompok lain untuk dikoreksi. Proses 

koreksi dilakukan bersama-sama dengan guru. Siswa memperhatikan jawabn guru 

sebagai panduan untuk mengoreksi pekerjaan kelompok lain. 

Kegiatan yang terakhir adalah penutup. Pada tahap ini yang dilakukan 

adalah refleksi. Dalam kegiatan pembelajaran tahap ini, guru bersama siswa 
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merefleksi terhadap tugas yang telah diberikan dan membuat simpulan terhadap 

hasil pembelajaran. Guru memberikan evaluasi dan selanjutnya siswa diberi 

penugasan untuk kompetensi yang harus dikuasai.  

Pada pertemuan kedua pelaksanaan tindakan siklus II, juga diawali dengan 

apersepsi. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab mengenai 

tugas pertemuan sebelumnya. Guru menegaskan kembali mengenai metode dan 

media yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga mengkondisikan 

siap untuk siap menulis iklan baris. 

Pada kegiatan inti pertemuan kedua, siswa menulis iklan baris berdasarkan  

konteks yang diberikan oleh guru secara individu. Hal ini dilakukan untuk lebih 

memantapkan dan mengetahui pemahaman siswa secara individu dalam menulis 

iklan baris. Hasil penulisan iklan baris ditukarkan dengan teman kelompoknya 

untuk dikoreksi bersama dengan guru. 

Kegiatan yang terakhir adalah penutup. Pada tahap ini yang dilakukan 

adalah refleksi. Dalam kegiatan pembelajaran tahap ini, guru bersama siswa 

merefleksi terhadap tugas yang telah diberikan dan membuat simpulan terhadap 

hasil pembelajaran. Guru memberikan evaluasi dan memberikan penugasan 

kepada siswa untuk melatih keterampilan menulis iklan baris.  

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran menulis iklan baris 

berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tes dan nontes.  

Data tes berupa hasil tes mengenai meteri keterampilan menulis iklan baris. 
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Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan lembar catatan harian 

kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan siswa terhadap 

materi, proses pembelajaran, dan metode yang digunakan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. Selain 

catatan harian siswa, guru juga menyiapkan catatan harian guru yang meliputi 

respon siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung, hambatan yang 

dialami oleh guru, dan harapan guru pada proses pembelajaran berikutnya. 

Selajutnya, metode sosiometri digunakan untuk mengetahui apakah 

individu-individu disukai atau saling menyukai. Metode ini menggunakan 

instrumen  yang diajukan  dengan niat untuk mengetahui dengan siapa subjek 

tertentu ingin bekerja sama, atau berhubungan dalam suatu kegiatan bersama. 

Instrumen juga mungkin diajukan untuk berusaha mengetahui dengan siapa 

subjek tertentu tidak suka bekerja sama atau berhubungan. Hal ini juga dapat 

digunakan sebagai data pendukung hasil pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok. Data ini dapat mempermudah guru mengetahui kekatifan siswa dan 

kinerja siswa dalam suatu kelompok. 

Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris, guru juga melakukan wawancara kepada siswa. Wawancara dilakukan di 

luar jam pelajaran terutama kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, 

dan rendah. Hal ini untuk mengetahui sikap positif dan negatif dalam kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris. 

Selain menggunakan lembar observasi, catatan harian guru maupun siswa, 

dan sosiometri, guru juga melakukan pemotretan selama pembelajaran 
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berlangsung. Dokumentasi tersebut sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang 

sudah dilakukan dalam penelitian pada siklus II. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan siswa menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif dan perubahan tingkah laku siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Refleksi dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes dan nontes. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui 

bahwa perbaikan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II berhasil 

meningkatkan keterampilan siswa menulis iklan baris, yaitu dengan rata-rata 

klasikal 94,45% dan masuk dalam kategori sangat baik. Analisis hasil nontes yang 

berupa hasil observasi yang didukung dengan bukti dokumentasi foto, catatan 

harian, wawancara, dan sosiometeri yang menunjukkan perubahan perilaku siswa 

ke arah positif. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan menulis iklan 

baris siswa kelas IX. Sumber data peneltian ini adalah siswa kelas IX SMP N 1 

Pegandon, Kendal Tahun Ajaran 2009/2010. Pertimbangan dipilihnya kelas IX 4 

sebagai subjek dalam penelitian ini karena di kelas ini diduga banyak kendala 

yang dihadapi para siswa dalam belajar bahasa dan khususnya dalam bercerita. 
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Dari beberapa kelas IX, dipilih kelas IX 4 sebagai subjek dalam penelitian yang 

berjumlah 32 siswa yang terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 

Tingkat keterampilan menulis iklan baris masih sangat rendah dalam kegiatan 

belajar mengajar sehingga perlu adanya alternatif pembelajaran yang tepat untuk 

mengatasi hal tersebut. Kesulitan yang dihadapi oleh para siswa pada umumnya 

adalah siswa masih belum paham mengenai rambu-rambu dan langgkah-langkah 

penyusunan iklan baris, mengalami kesulitan menulis iklan baris dengan bahasa 

yang singkat, dan mengalami kesulitan mengoreksi iklan baris yang ditulis siswa 

lain. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua variabel, yakni variabel 

keterampilan menulis iklan baris dan variabel metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Kedua variabel tersebut akan dijelaskan berikut. 

 

3.3.1 Keterampilan Menulis Iklan Baris 

Keterampilan menulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keterampilan menulis iklan baris yang merupakan iklan yang dimuat di media 

cetak, terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris menggunakan bahasa yang 

singkat dan padat.  Isi iklan baris berupa penawaran maupun permintaan barang 

atau jasa.  

Dalam penulisan iklan baris, penggunaan singkatan sangat penting untuk 

digunakan. Penggunaan singkatan tersebut untuk menghemat biaya iklan. Jumlah 
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baris dalam iklan baris maksimal enam baris dan minimal tiga baris. Selain itu, 

iklan baris harus mengandung informasi yang lengkap. 

 

3.3.2 Pembelajaran Menulis Iklan Baris dengan Metode Menulis   

Terbimbing Latihan Struktur Secara Lisan dan Intensif 

Metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dalam 

kompetensi menulis iklan baris merupakan suatu metode yang menggunakan 

konsep latihan secara terstruktur dan bertahap. Dengan pelatihan terbimbing siswa 

dapat terus berlatih secara kontinyu dan terarah agar dapat menguasai 

keterampilan menulis iklan baris dengan baik. Latihan terbimbing juga dapat 

mengetahui perkembangan kemampuan siswa secara bertahap.  

Pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama, guru 

memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada siswa mengenai konsep 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru juga memberikan penjelasan 

mengenai konsep materi yang diajarkan. Hal itu meliputi struktur iklan baris dan 

petunjuk atau panduan penulisan iklan baris. Langkah kedua, guru membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, siswa diberi contoh iklan baris beserta 

konteksnya. Siswa bersama anggota kelompoknya diminta menganalisis struktur 

iklan baris, terkait dengan jenis iklan, isi, dan bahasa dalam iklan baris. Hasil 

analisis dibahas bersama kemudian dirumuskan bersama dengan guru. Langkah 

selanjutnya, siswa berlatih menulis iklan baris berdasarkan konteks yang 

diberikan oleh guru. Penulisan iklan baris dilakukan secara berkelompok. 
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Ketepatan dan kecermatan siswa dalam menulis iklan baris dengan singkatan-

singkatan yang tepat dan sesuai dengan konteks sebenarnya merupakan hal yang 

sangat penting dalam tahap ini. Siswa boleh saling bertanya dan melengkapi jika 

ada kesalahan dalam penulisan iklan baris. Hasil penulisan iklan baris ditukarkan 

dengan kelompok lain untuk dikoreksi. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang diharapkan dari penelitian menulis iklan baris 

menggunakan metode menulis terbimbing latihan struktur seecara lisan dan 

intensif bersifat kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja tersebut berkaitan 

langsung dengan proses pembelajaran yang dilakukan. 

Indikator kuantitatif dalam kompetensi menulis iklan baris dalam 

penelitian ini, yaitu siswa terampil menulis iklan baris menggunakan metode 

menulis terbimbing latihan struktur seecara lisan dan intensif. Dalam penelitian 

ini, siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran menulis iklan baris apabila telah 

mencapai ketuntasan belajar sebesar 70 atau telah mencapai 70% keterampilan 

siswa menulis iklan baris. 

Indikator yang bersifat kualitatif merupakan penilaian terhadap perilaku 

belajar siswa ke arah yang positif atau negatif.  Siswa dikatakan berhasil apabila 

didukung dengan perubahan perilaku ke arah yang positif. Perubahan perilaku 

tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi penilaian kuantitatif. Hal 

tersebut ditandai dengan 70% siswa berani bertanya, 70% siswa memperhatikan 

guru ketika menjelaskan materi di depan kelas, dan sebagainya. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini berupa tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengetahui 

keterampilan menulis iklan baris setelah proses belajar mengajar menggunakan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Adapun 

instrumen nontes digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan sikap 

atau perilaku siswa setelah diadakan proses pengajaran menulis iklan baris dengan 

menggunakan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrument tes digunakan untuk mengungkap data tentang keterampilan 

menulis iklan baris pada siswa. Untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa 

dalam menulis iklan baris diperlukan alat ukur yang berupa tes tertulis. Tes ini 

menggunakan konteks iklan yang sesuai dengan tingkat kemampuan kelas IX 

SMP. Penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil menulis iklan baris. 

Peneliti menilai proses dan hasil menulis iklan baris berdasarkan rubrik penilaian 

yang disesuaikan dengan indikator pada kompetensi dasar yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran menulis iklan baris.  

Pada indikator yang pertama, yaitu siswa mampu memahami rambu-rambu 

dan langkah-langkah penyusunan iklan baris. Hal tersebut dapat diketahui dari 

hasil tes siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks iklan yang diberikan oleh 

guru. Oleh karena itu, indikator pertama ini terkait langsung dengan indikator 
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kedua, yaitu siswa mampu menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat padat, 

dan jelas. Pedoman penilaian mengacu pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 Pedoman Kriteria dan Skor dalam Penilaian Pembelajaran Menulis 
Iklan Baris dengan Metode Menulis Terbimbing Struktur Secara 
Lisan dan Intensif 

 

No. Aspek yang 
dinilai Kriteria Skor 

1. Bentuk iklan 
baris 

 Iklan dibuat dalam bentuk kolom dan baris serta 
jumlah baris maksimal enam baris dan minimal 
tiga baris. 

 Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom, tetapi 
jumlah baris maksimal enam baris dan minimal 
tiga baris.  

 Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom, tetapi 
jumlah baris maksmal enam baris dan kurang dari 
tiga baris. 

 Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom dan 
baris, serta jumlah baris lebih dari enam baris dan 
kurang dari tiga baris 

4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

2. Kelengkapan 
isi 

 Isi iklan sangat lengkap, terdapat semua butir 
informasi yang sesuai dengan konteks iklannya. 

 Isi iklan cukup lengkap, tetapi kurang 1 sampai 
3 butir informasi yang sesuai dengan konteks 
iklannya. 

 Isi iklan kurang lengkap, tetapi kurang 4 sampai 
6 butir informasi yang sesuai dengan konteks 
iklannya  

 Isi iklan tidak lengkap, tetapi kurang lebih dari 7 
butir informasi yang sesuai dengan konteks 
iklannya. 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 

3. Bahasa iklan  Bahasa iklan sederhana, padat, menggunakan 
singkatan yang lazim, dan komunikatif. 

 Bahasa iklan sederhana, padat, tetapi tidak 
menggunakan singkatan yang lazim dan 
komunikatif. 

 Bahasa iklan sederhana, padat, tetapi 
menggunakan singkatan yang tidak lazim dan 
tidak komunikatif. 

 Bahasa iklan kurang sederhana, tidak padat, 
tidak menggunakan singkatan yang lazim dan 
komunikatif. 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
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Perhitungan nilai hasil akhir adalah jumlah dari skor yang diperoleh dibagi 

dengan jumlah skor maksimal kali seratus. Setelah diperoleh nilai tersebut, maka 

siswa dapat dikategorikan pada tingkat kurang, cukup, baik, atau sangat baik. 

Pengkategorian skor, yaitu nilai 0-55 termasuk kategori kurang, 56-69 termasuk 

kategori cukup, 70-85 termasuk kategori baik, dan 86-100 termasuk kategori 

sangat baik. Kemudian, nilai akhir diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh 

dibagi jumlah skor maksimal kali seratus. 

   Jumlah skor yang diperoleh   

Nilai akhir  =                   X 100 

   Jumlah skor maksimal  

Selanjutnya, persentase skor setiap aspek penilaian juga dapat diketahui 

dengan cara berikut ini. 

  ∑ N  

NP =            X 100% 

  n x s 

Keterangan : 

NP = skor persentase kemampuan siswa  

∑ N = jumlah skor dalam satu kelas 

n = skor maksimal tes 

s  = jumlah responden dalam satu kelas 

Persentase rentang skor dan kategori yang diperoleh pada tiap aspek 

penilaian keterampilan bercerita dengan alat perga dapat dilihat pada tabel 3 

berikut ini. 
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Tabel 2 Pedoman Rentang Nilai dan Kategori dalam Penilaian Pembelajaran 
Menulis Iklan Baris dengan Metode Menulis Terbimbing Struktur 
Secara Lisan dan Intensif 

 
No. Rentang nilai Kategori 
1. 86 – 100 Sangat baik 
2. 70 – 85 Baik 
3. 56 – 69 Cukup 
4. 0 – 55 Kurang  

 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrument nontes digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing, latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Instrumen nontes meliputi pedoman observasi, 

pedoman catatan harian, pedoman wawancara, pedoman sosiometri, dan pedoman 

dokumentasi foto. 

 

3.5.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai 

perubahan tingkah laku, sikap, aktivitas siswa selama penelitian berlangsung. 

Lembar observasi hanya digunakan untuk mendata sikap atau perilaku positif 

siswa yang diharapkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Perilaku 

positif yang diamati, yaitu: (1) antusias siswa dalam memperhatikan penjelasan 

guru; (2) keaktifan siswa dalam bertanya dan berkomentar; (3) antusias dan 

ketertiban siswa dalam membentuk kelompok; (4) keseriusan dan keaktivan siswa 

dalam diskusi kelompok untuk menganalisis struktur iklan baris; dan (5) antusias 

siswa dalam menulis iklan baris. Perilaku negatif yang siswa lakukan merupakan 

kebalikan dari perilaku positif yang diharapkan oleh guru dalam penelitian 
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ketermapilan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. 

 

3.5.2.2 Pedoman Catatan Harian 

Catatan harian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, catatan 

harian siswa dan catatan harian guru. Catatan harian tersebut diisi setelah kegiatan 

pembelajaran selesai. Guru membagikan lembar catatan harian kepada siswa 

untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan siswa terhadap materi, proses 

pembelajaran, teknik, dan media yang digunakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris.  

Catatan harian siswa yang harus diisi oleh siswa meliputi tiga aspek, yaitu 

(1) kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa dalam menulis iklan baris; (2) 

kesan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif diharapkan; 

dan (3) saran yang dapat siswa berikan untuk pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Selain catatan harian siswa, guru juga menyiapkan catatan harian guru. 

Catatan harian guru berisi mengenai uraian kejadian yang dilihat atau kondisi 

kelas saat pembelajaran berlangsung. Catatan harian guru mengungkap tentang: 

(1) kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis ilkan baris; (2) respon siswa 

terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif; (3) antusias dan ketertiban siswa 

terhadap kegiatan diskusi kelompok; (4) keaktifan  dan ketertiban siswa selama 
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mengikuti kegiatan menulis iklan baris; (5) kesulitan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif; (6) situasi dan suasana belajar ketika 

pembelajaran menulis iklan berlangsung; (7) hambatan yang dialami oleh guru 

dalam proses pembelajaran; dan (8) harapan guru pada proses pembelajaran 

menulis iklan berikutnya. 

 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau 

pendapat siswa melalui tanya jawab dan diskusi terhadap pembelajaran bercerita 

dengan alat peraga. Dalam pedoman wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan untuk mengetahui pemahaman dan hambatan siswa dalam pembelajaran 

bercerita dengan alat peraga.  

Wawancara ini berpedoman pada lembar wawancara yang telah disiapkan, 

sedang aspek yang digunakan adalah pedoman wawancara siklus I dan siklus II. 

Aspek yang diungkap dalam wawancara ini, yaitu (1) tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris; (2) kesulitan dan hambatan yang dialami siswa 

dalam pembelajaran menulis iklan baris; (3) kesan siswa terhadap pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif; dan (4) saran yang dapat siswa berikan untuk pembelajaran 

menulis iklan baris selanjutnya. 
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3.5.2.4 Pedoman Sosiometri 

Pada dasarnya sosiometri ini digunakan untuk mengetahui apakah 

individu-individu disukai atau saling menyukai. Pedoman ini menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan  dengan niat untuk mengetahui dengan 

siapa subjek tertentu ingin bekerja sama, atau berhubungan dalam suatu kegiatan 

bersama. Pertanyaan juga mungkin diajukan untuk berusaha mengetahui dengan 

siapa subjek tertentu tidak suka bekerja sama atau berhubungan. 

Data sosiometeri dapat mempermudah peneliti mengetahui kekatifan siswa 

dan kinerja siswa dalam suatu kelompok. Aspek yang diungkap, yaitu (1) siswa 

yang paling aktif berkomentar/ berpendapat dalam suatu kelompok; (2) siswa 

yang paling pasif dalam suatu kelompok; (3) siswa yang mudah diajak bekerja 

sama dalam suatu kelompok; dan (4) siswa yang sulit untuk diajak bekerja sama 

dalam suatu kelompok. 

Dari instrumen tersbut dapat diketahui siswa mana yang aktif berpendapat 

atau berkomentar dalam suatu kegiatan pembelajaran tertentu. Guru juga akan 

mengetahui siswa mana yang pasif dalam suatu kegiatan pembelajaran tertentu. 

Dengan diketahuinya mana siswa yang paling aktif atau yang paling pasif, maka 

hal tersebut nantinya juga dapat menjadi perbandingan tersendiri untuk siswa 

yang paling banyak dipilih dengan nilai akhir yang dia dapatkan. Apakah sesuai 

atau tidak keaktifan mereka selama pembelajaran berlangsung dengan nilai yang 

diperoleh. Begitu juga dengan siswa yang pasif atau pendiam.  

 

 



66 
 

 
 

3.5.2.5 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian selain data 

nontes dengan melakukan pemotretran kegiatan siswa saat pembelajaran bercerita 

dengan alat perga berlangsung dan sebagian kegiatan pembuatan media di luar 

jam pelajaran. Hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah (1) pada pelaksanakan 

apersepsi kegiatan pembelajaran menulis iklan baris pada siklus I dan siklus II; (2) 

pada saat siswa berkelompok siklus I dan siklus II; (3) pada saat siswa 

melaksanakan kegiatan kelompok siklus I dan siklus II (pada saat siswa berdiskusi 

menganalisis iklan baris yang diberikan oleh guru);  (4) pada saat siswa menulis 

iklan baris pada siklus I dan siklus II;  (5) Pada saat mengoreksi hasil menulis 

iklan baris; dan (6) pada kegiatan akhir pembelajaran. Dokumentasi tersebut 

disusun sesuai dengan urutan peristiwa dalam pembelajaran.  

 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, jurnal, wawancara, 

data sosiometeri, dan dokumentasi foto serta perangkat tes untuk memperoleh 

gambaran hasil pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Peneliti manggunakan data nontes dengan data performansi. Pengumpulan 

data berupa tes pada penelitian ini sebanyak tiga kali, yaitu pretes pada prasiklus. 

Tes ini dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan  diakhir pembelajaran siklus I 
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dan siklus II. Teknik tes ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Oleh karena itu, bentuk tes yang digunakan adalah praktik menulis iklan baris 

berdasarkan konteks yang sudah diberikan oleh guru. 

Langkah-langkah yang ditempuh guru dalam melaksanakan tes ini, yaitu 

(1) guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok; (2) siswa bersama anggota 

kelompoknya diminta menganalisis struktur iklan baris, terkait dengan jenis iklan, 

isi, dan bahasa dalam iklan baris; (3) siswa menulis iklan baris berdasarkan 

konteks yang diberikan oleh guru; dan (4) hasil penulisan iklan baris ditukarkan 

dengan kelompok lain untuk dikoreksi bersam dengan guru. 

Pengumpulan data tes digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan 

menulis iklan basri. Berdasarkan hasil analisis tes ini dapat diketahui peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

struktur secara lisan dan intensif. 

 

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Teknik nontes dilakukan setelah  proses 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif  siklus I dan siklus II dan memperhatikan alokasi 

waktu yang tersedia Data nontes diperoleh dengan cara observasi, jurnal, 

wawancara, metode sosiometri, dan dokumentasi foto. 
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3.6.2.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati siswa pada 

saat proses pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif  berlangsung, yaitu sejak pelajaran 

dimulai sampai akhir pelajaran. Observasi dilakukan guru dibantu seorang teman. 

Adapun tahap observasi, yaitu (1) menyiapkan lembar observasi yang 

berisi butiran-butiran sasaran pengamatan tentang antusias siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru, keaktifan siswa dalam bertanya dan 

berkomentar, antusias siswa dalam membentuk kelompok, keseriusan dan 

keaktivan siswa dalam diskusi kelompok untuk menganalisis struktur iklan baris, 

dan antusias siswa dalam menulis iklan baris; (2) melaksanakan observasi selama 

proses pembelajaran, yaitu dari awal pembelajaran sampai pembelajaran selesai; 

(3) mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah 

disiapkan. Untuk memudahkan peneliti dalam mengamati keadaan siswa 

dilakukan dengan memberi tanda cek lish (√) pada lembar panduan yang berisi 

segala macam tindakan yang menggambarkan perilaku siswa selama proses 

pembelajaran, baik perilaku yang positif maupun negatif; dan (4) menganalisis 

hasil observasi yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat. 

 

3.6.2.2 Catatan Harian  

Pengambilan data catatan harian dilakukan pada akhir tiap siklus. Catatan 

harian tersebut terdiri atas catatan harian siswa dan catatan harian guru. 
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Catatan harian yang dinilai guru adalah catatan yang meliputi tiga aspek, 

yaitu kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa dalam menulis iklan baris, 

kesan siswa selama mengikuti pembelajaran dengan metode menulis terbimbing 

dengan latihan struktur secara lisan dan intensif diharapkan, dan saran yang dapat 

siswa berikan untuk pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif. Catatan harian siswa diisi 

oleh seluruh siswa dengan membagikan lembar catatan harian siswa yang harus 

diisi oleh siswa sesuai dengan pendapatnya dan tidak diperbolehkan mencontoh 

pendapat siswa yang lain. 

Selain catatan harian siswa, guru juga menyiapkan catatan harian guru. 

Catatan harian guru diisi oleh guru ketika pembelajaran sudah berakhir.  Catatan 

harian ini digunakan oleh guru untuk mendeskripsikan atau mencatat kejadian-

kejadian pada saat pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Setelah semua catatan harian 

terisi, selanjutnya Catatan harian tersebut dianalisis dan dideskripsikan dalam 

bentuk kalimat. 

 

3.6.2.3 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu alat pengambil data yang dilakukan 

dengan sistem tanya-jawab. Wawancara dilakukan setelah menulis iklan baris. 

Teknik ini digunakan untuk megungkap penyebab dan hambatan yang dialami 

siswa selama melaksanakan menulis iklan baris. Sasaran dari kegiatan wawancara 

ini adalah para siswa yang nilainya nilainya tinggi, sedang, dan 
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rendahberdasarkan hasil tes performansi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan 

diajukan, siswa yang akan diwawancara, dan mencatat hasil wawancara. 

Wawancara dilakukan terhadap 6 orang, yaitu 2 orang siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, 2 orang siswa yang mendapatkan nilai sedang, dan 2 

orang siswa yang mendapatkan nilai rendah. Keenam siswa tersebut dapat 

mewakili satu kelasnya. Wawancara dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh 

seorang teman. Wawancara dilakukan tiap-tiap akhir siklus dan di  luar jam 

pelajaran. Siswa yang diwawancarai bebas menjawab pertanyaan yang diajukan 

peneliti tanpa adanya rasa terikat. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih 

lengkap dan terperinci. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat diketahui 

respon siswa terhadap pembelajaran dan kesulitan-kesulitan dalam menulis iklan 

baris. Selanjutnya, hasil wawancara dideskripsikan dalam bentuk kalimat. 

 

3.6.2.4 Sosiometri 

Hal yang dilakukan, yaitu (1) mempersiapkan lembar pengisian; (2) siswa 

menjelaskan hal yang memenuhi kategori sesuai dengan yang dijelaskan atau 

diperintahkan oleh guru; (2) kategori yang dijelaskan sesuai dengan angggota 

kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan pendapatnya maisng-masing 

siswa untuk menentukan kecenderungan pilihan siswa; (3) membuat sosiogram 

untuk mempermudah analisis berdasarkan kecenderungan pilihan siswa; dan (4) 

menganalisis sosiogram dalam bentuk kalimat. 
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3.6.2.5 Dokumentasi 

Dokumentasi foto berisi kumpulan foto yang mendeskripsikan secara 

umum sejumlah aktivitas pembelajaran tertentu yang dimulai dari siklus I hingga 

siklus II. Dokumentasi foto bertujuan untuk mengetahui proses kegiatan 

pembelajaran selama penelitian berlangsung. Selain itu, dokumentasi foto juga 

berfungsi sebagai bukti keaktivan atau ketidakaktivan siswa selama pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pengambilan gambar, guru sudah mempersiapkan 

kamera yang akan digunakan. Peneliti menggunakan kamera digital NIKON 

dengan resolusi 10 mega pixel. Selain mempersiapkan kamera yang akan 

digunakan, guru juga mempersiapkan pedoman pengambilan gambar. 

Selanjutnya, pengambilan gambar dilakukan oleh seorang teman pada saat-saat 

tertentu dalam kegiatan pembelajaran menulis iklan baris sesuai dengan pedoman 

yang sudah ada.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif 

dan kualitatif. Untuk data yang berasal dari data tes akan dianalisis secara 

kuantitatif, sedangkan data yang bersumber dari data nontes akan dianalisis secara 

kualitatif. Pemaparan mengenai kedua teknik analisis data tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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3.7.1 Analisis Kuantitatif 

Data kuantitatif yang akan diananlisis pada teknik kuantitatif ini diperoleh 

dari hasil tes menulis iklan baris dengan metode menulis iklan baris dengan 

menggunakan media menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

pada siklus I dan siklus II. Nilai hasil dari tiap-tiap tes itu kemudian dianalisis 

dengan menggunakan rumus berikut ini. 

  ∑ N  

NP =            X 100% 

  n x s 

Keterangan : 

NP = nilai persentase kemampuan siswa  

∑ N = jumlah nilai dalam satu kelas 

n = nilai maksimal tes 

s  = jumlah responden dalam satu kelas 

Hasil dari penghitungan tersebut kemudian dikumpulkan dan 

dibandingkan antara siklus yang satu dengan siklus yang lain. Hasil perbandingan 

itulah yang kemudian memberikan gambaran sekaligus menentukan seberapa 

besar peningkatan keterampilan menulis iklan baris dengan menggunakan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

 

3.7.2 Analisis Kualitatif 

Data yang dianalisis secara kualitatif merupakan data nontes yang 

diperoleh dari data observasi, jurnal, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi 
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foto. Hasil observasi akan memberikan gambaran mengenai kesulitan yang 

dialami siswa. Tingkah laku siswa direkam dalam observasi dengan catatan 

lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Data jurnal atau 

catatan harian digunakan untuk mengetahui kesan, tanggapan, serta saran siswa 

terhadap proses pembelajaran. Data jurnal guru juga dapat dijadikan acuan untuk 

mengetahui keaktivan siswa selama proses pembelajaran. Data wawancara juga 

memberikan gambaran antusiasme siswa dalam pembelajaran. Adapun langkah 

penganalisisan data wawancara adalah dengan melihat kembali catatan 

wawancara kemudian mentranskripkan dalam bentuk tulisan. Selain itu, metode 

sosiometri digunakan untuk mengetahui apakah individu-individu disukai atau 

saling menyukai. Data sosiometri ini juga untuk mengetahui dengan siapa subjek 

tertentu tidak suka bekerja sama atau berhubungan. Termasuk di dalamnya adalah 

bagaimana kinerja setiap anggota kelompok. 

Hasil analisis data tersebut digunakan sebagai pelengkap dan penguat data 

kuantitatif sekaligus mengetahui siswa mana yang megalami kesulitan dalam 

menulis iklan baris. Lebih dari itu, analisis data ini juga berfungsi sebagai bukti 

deskriptif peningkatan keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti diperoleh dari hasil 

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

nontes. Hasil tes tindakan siklus I dan siklus II berupa keterampilan siswa menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. Selanjutnya, hasil nontes berupa observasi, catatan harian guru dan 

catatan harian siswa, wawancara siswa, sosiometri, dan dokumentasi rekaman 

foto. Hal tersebut dijelaskan pada sub bab pembahasan. Hal yang dibahas berupa 

perubahan perilaku belajar siswa dan peningkatan keterampilan siswa menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif pada siklus I dan siklus II setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan pemberlakuan tindakan awal pembelajaran 

keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Hasil pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif pada siklus I 

terdiri atas hasil tes dan hasil nontes. Kedua hasil penelitian tersebut meliputi nilai 

tes menulis iklan baris dan perilaku siswa selama proses pembelajaran menulis 



75 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. Hasil kedua data tersebut diuraikan secara rinci pada bagian berikut ini. 

 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes pada siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif. Kriteria penilaian pada siklus I yakni untuk kedua indikator 

pembelajaran yang belum tercapai dalam pembelajaran menulis iklan baris. Pada 

tindakan siklus I, ada tiga konteks iklan berbeda yang dibuat menjadi iklan baris 

oleh masing-masing kelompok. Setiap dua kelompok mendapatkan konteks iklan 

yang sama. Konteks iklan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua berbeda 

untuk setiap kelompoknya. Pada pertemuan pertama, siswa baru mulai berlatih 

menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. Selain itu, 

siswa juga mulai berlatih untuk menyunting atau mengoreksi pekerjaan kelompok 

lain. Selanjutnya, konteks iklan pada pertemuan kedua berbeda dengan konteks 

iklan yang diberikan pada pertemuan pertama. Sama seperti pada pertemuan 

pertama, pada pertemuan kedua guru memberikan tiga konteks iklan yang berbeda 

untuk setiap kelompok. Setiap dua kelompok akan mendapatkan iklan yang sama. 

Pada pertemuan kedua, siswa dinilai dalam menulis iklan baris berdasarkan 

konteks iklan yang diberikan oleh guru.  

Hasil tes siklus I untuk indikator mampu memahami rambu-rambu dan 

langkah-langkah menulis iklan baris tercermin dalam kegiatan tes menulis iklan 

baris. Kemudian, untuk indikator mampu menulis iklan baris dengan bahasa yang 
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singkat, padat, dan jelas berupa hasil tes menulis iklan baris. Hasil tes pada siklus 

I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Kriteria 

penilaian keterampilan menulis iklan baris pada siklus I ini meliputi tiga aspek, 

yaitu (1) bentuk iklan baris; (2) kelengkapan isi; dan (3) bahasa iklan. Hasil tes 

keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Pegandon 

untuk setiap aspek penilaian siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan Metode 
Menulis Terbimbing Struktur Secara Lisan dan Intensif 
Siklus I 

 
No. Kategori Rentang 

Nilai 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Nilai Rata-

rata 
1. 
 

2. 
3. 
4. 

 

Sangat 
baik 
Baik 
Cukup 
Kurang  
 

86 – 100 
 

70 – 85 
56 – 69  

0-55 
 

0 
 
6 
21 
5 
 

0 
 

450 
1266,3 

250 

0 
 

18,75 
65,63 
15,63 

1966,3 
     32 
= 61,45 
(dalam 
kategori 
cukup) 

Jumlah 32 1966,3 100  
 

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif pada siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon secara klasikal mencapai 

total nilai 1266,3 dengan rata-rata 61,45 dalam kategori cukup. Dari 32 siswa, 

tidak ada siswa yang mendapatkan nilai sangat baik. Hanya ada 6 siswa atau 

18,75% siswa yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang 

nilai 70-85. Selanjutnya, 21 siswa atau 65,63% siswa memperoleh nilai dalam 

kategori cukup dengan rentang nilai 56-69. Kemudian, 5 siswa atau 15,63% siswa 
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mendapat nilai dalam kategori kurang dengan rentang nilai 0-55. Masih rendahnya 

nilai siswa dalam tes menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif disebabkan pembelajaran yang diterapkan 

dirasa masih baru oleh siswa dan guru yang baru juga dapat mempengaruhi 

antusias atau tidak antusias siswa dalam menerima pelajaran. Sementara itu, guru 

yang baru juga menerapkan cara pembelajaran yang berbeda dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya. Namun, hal ini tidak begitu 

dipermasalahkan karena merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan 

diri dalam belajar. Hasil tes pada siklus I dirasa oleh guru masih kurang 

memuaskan atau belum memenuhi kriteria hasil yang harus dicapai. Oleh karena 

itu, perlu diadakan tes pada siklus II supaya hasil yang dicapai siswa lebih baik. 

Nilai siklus I diperoleh dari penjumlahan skor dari masing-masing aspek, 

yaitu (1) bentuk iklan baris; (2) kelengkapan isi iklan baris; dan (3) bahasa iklan 

baris. Hasil perolehan nilai untuk setiap aspek penilaian menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dapat 

diketahui berdasarkan tabel-tabel berikut. Hasil perolehan nilai pada aspek bentuk 

iklan baris dalam menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

Tabel 4 Hasil Tes Aspek Bentuk Iklan Baris Siklus I 

Rata-rata Klasikal No. Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) Skor Persen (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

4 
3 
2 
1 

0 
0 
10 
22 

0 
0 
20 
22 

0 
0 

31,25 
68.75 

42 
32  
= 1,3 

  42      x 100 = 
4 x 32 
32,81% 
(kurang) 

Jumlah 32 42 100   
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Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif pada siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon secara klasikal mencapai 

total skor 42, dengan rata-rata 1,3. Persentase keberhasilan siswa secara klsikal 

untuk aspek bentuk iklan baris adalah 32,81% masuk dalam kategori kurang. Pada 

aspek bentuk iklan baris, tidak ada siswa yang mendapat skor maksimal, yaitu 

empat. Selain itu, juga tidak ada siswa yang mendapat skor 3. Siswa hanya 

mampu mencapai skor 2 yang diperoleh 10 siswa atau 31,25% siswa. Kemudian, 

terdapat 22 siswa atau 68,75% siswa yang memperoleh skor 1.  

Berdasarkan data tabel 4, diketahui pemahaman siswa tentang bentuk 

dasar iklan baris masih kurang baik. Hal disebabkan siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru tentang struktur iklan baris dan juga siswa kurang memperhatikan 

hasil analisis struktur iklan baris yang sudah dibahasa bersama dengan guru. 

Selain itu, siswa juga kurang memperhatikan contoh iklan baris dari media cetak 

yang sudah diberikan oleh guru. Bentuk iklan baris yang dibuat oleh siswa 

kebanyakan tidak berbentuk kolom. Siswa hanya menulis iklan baris tanpa 

dibentuk kolom. Jumlah baris juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu 

minimal tiga baris dan maksimal enam baris. Dalam menulis iklan baris 

berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru, siswa menulis iklan tersebutt 

dalam dua baris atau sesuai dengan akhir kalimat.  

Selanjutnya, hasil perolehan nilai pada aspek kelengkapan isi dapat dilihat 

pada tabel 5 berikut ini. 
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Tabel 5 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi Siklus I 

Rata-rata Klasikal No. Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) Skor Persen (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

4 
3 
2 
1 

6 
21 
5 
0 

24 
63 
10 
0 

18,75 
65,625 
15,625 

0 

97    = 
32    
3,03 

97       x 100 = 
4 x 32 
75,78% (baik) 

Jumlah 32 97 100   
 

Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif pada siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon yang berjumlah 32 siswa 

aspek kelengkapan isi mencapai total skor 97 dengan rata-rata skor 3,03. 

Kemudian, persentase keberhasilan siswa untuk aspek kelengkapan isi adalah 

75,78%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik. Pada aspek kelengkapan isi, 

ada 6 siswa  atau 18,75% yang berhasil mendapat skor maksimal, yaitu 4.  

Kemudian, terdapat 21 siswa atau 65,625% siswa yang memperoleh skor 3. 

Sedangkan, 5 siswa atau 15,625% siswa mendapat skor 2. Pada spek kelengkapan 

isis dalam penilaian menulis iklan baris, tidak ada siswa yang memperoleh skor 

minimal. Artinya, isi iklan yang ditulis oleh siswa sebagian besar sudah sesuai 

dengan konteks iklan yang diberikan oleh guru. Kekurangan siswa dalam 

kelengkapan isi iklan yang kurang sesuai dengan konteks yang diberikan oleh 

guru disebabkan oleh kekurangcermatan siswa dalam membaca konteks iklan 

yang diberikan oleh guru.  

Berikutnya, hasil perolehan nilai pada aspek bahasa iklan baris dapat 

dilihat pada tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6 Hasil Tes Aspek Bahasa Iklan Baris Siklus I 

Rata-rata Klasikal No. Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) Skor Persen (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

4 
3 
2 
1 

6 
21 
5 
0 

24 
63 
10 
0 

18,75 
65,625 
15,625 

0 

97    = 
32    
3,03 

97       x 100 = 
4 x 32 
75,78% (baik) 

Jumlah 32 97 100   
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif pada 

siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon yang berjumlah 32 siswa aspek bahasa 

dalam iklan baris mencapai total skor 97dengan rata-rata 3,03. Persentase 

keberhasilan siswa pada aspek ini adalah 75,78%. Hasil tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Hasil yang diperoleh siswa aspek bahasa iklan sama dengan hasil 

kelengkapan isi. Berdasarkan data pada tabel 6, tidak terdapat siswa yang 

mendapat skor 1. Skor maksimal, yaitu 4 dicapai oleh 6 siswa atau 18,75% siswa. 

Kemudian, terdapat 21 siswa atau 65,625% siswa yang telah memperoleh skor 3. 

Sedangkan, 5 siswa memperoleh skor 2 atau 15,625%. Berdasarkan hasil tersbeut 

diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menyusun bahasa iklan baris sudah 

sukup baik. Akn tetapi, masih banyak siswa yang belum menggunakan singkatan 

atau menggunakan singkatan yang tidak lazim dan sulit dimengerti serta tidak 

komunikatif. Perolehan skor rata-rata tiap aspek yang termasuk dalam kriteria 

menulis iklan baris dapat dilihat pada diagram 1 berikut ini. 
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Diagram 1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan 
Metode Menulis Terbimbing Struktur Secara Lisan dan 
Intensif Siklus I 

 
Keterangan: 

1  = Aspek bentuk iklan baris 

2  =  Aspek kelengkapan isi iklan  baris 

3 = Aspek bahasa iklan baris 

Diagram 1 menunjukkan persentase rata-rata skor siswa dalam tiap aspek 

keterampilan menulis iklan baris, yaitu menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Persentase 

keberhasilan siswa aspek bentuk iklan baris sebesar 32,81% masuk dalam kategori 

kurang. Kemudian, aspek kelengkapan isi, memperoleh persentase keberhasilan 

75,78% dan masuk dalam kategori baik. Selanjutnya, aspek bahasa iklan baris 

memperoleh persentase keberhasilan 75,78% dan masuk dalam kategori baik. 
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Berdasarkan data diagaram 1 dapat disimpulkan bahwa hasil tes 

keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon 

jika melihat dari persentase keberhasilan tiap aspek, siswa masuk kategori cukup. 

Apabila ditinjau dari tiap aspek, keterampilan siswa menulis iklan baris masih 

perlu ditingkatkan lagi karena siswa masih belum bisa mencapai nilai 70 yang 

termasuk dalam kategori baik pada setiap aspeknya. Oleh karena itu, data yang 

diperoleh pada siklus I akan dijadikan landasan untuk dilakukannya perbaikan 

pada siklus II. 

 

4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

Berbeda dengan hasil penelitian tes, dalam hasil penelitian tes siklus I data 

diperoleh dari hasil observasi, catatan harian guru dan catatan harian siswa, 

wawancara, sosiometri, serta dokumentasi. Berikut merupakan hasil penelitian 

nontes pada siklus I. 

 

4.1.1.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dalam siklus I merupakan proses pengamatan untuk mengetahui 

perilaku siswa pada saat pembelajaran. Observasi ini berfungsi untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang 

diamati dalam observasi ini meliputi perilaku positif yang dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing, 

latihan struktur secara lisan dan intensif. Perilaku positif yang diharapkan 
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dilakukan oleh siswa dalam penelitian ini adalah (1) antusias siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam bertanya dan 

berkomentar; (3) antusias siswa dalam membentuk kelompok; (4) keseriusan dan 

keaktivan siswa dalam diskusi kelompok untuk menganalisis struktur iklan baris; 

dan (5) antusias siswa dalam menulis iklan baris. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data selengkap mungkin untuk mengungkap perilaku siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing, 

latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Dalam siklus I, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing, latihan struktur secara 

lisan dan intensif terdeskripsi melalui observasi. Selama pembelajaran menulis 

iklan baris berlangsung, tidak semua siswa mengikutinya dengan baik. Guru 

menyadari hal tersebut, karena pola pembelajaran yang diterapkan yang 

diterapkan guru merupakan hal baru bagi mereka, sehingga perlu proses untuk 

menyesuaikannya. 

Secara umum, hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh guru 

dengan bantuan seorang teman selama melakukan penelitian menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini. 
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Tabel 7 Hasil Observasi atau Pengamatan Keterampilan Menulis 
Iklan Baris dengan Metode Menulis Terbimbing, Latihan 
Struktur Secara Lisan Dan Intensif Siklus I 

 
No. Kriteria Sikap 

Positif 
Frekuensi Persentase

(%) 
Kategori Rata-rata 

Klasikal 
(%) 

1 Siswa  antusias 
dalam 
memperhatikan 
penjelasan guru. 

23 71,875 Baik 

2 Siswa aktif dalam 
bertanya atau 
berkomentar. 

15 46,875 Kurang 

3 Siswa antusias dan 
tertib dalam 
membentuk 
kelompok. 

25 78,125 Baik 

4 Siswa serius dan 
aktif dalam diskusi 
kelompok untuk 
menganalisis 
struktur iklan baris. 

20 62,5 Cukup 

5 Siswa antusias 
dalam menulis iklan 
baris. 

21 65,625 Cukup 

 x 100 
= 65 
(Cukup) 

Jumlah 104    
 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa siswa cukup antusias dengan 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Hal ini terbukti dengan  23 siswa atau 71,875% 

siswa antusias dalam memperhatikan penjelasan guru. Persentase tersebut masuk 

dalam kategori baik. Walaupun demikian, masih ada siswa yang bercanda atau 

berbicara dengan temannya ketika guru memulai pelajaran. Akan tetapi, guru 

segera mengkondisikan siswa tersebut untuk memperhatikan dan berkonsentrasi. 
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Selain pada awal pembelajaran, antusias siswa juga dapat dilihat ketika 

guru menjelaskan materi menulis iklan baris dan membahas serta menyimpulkan 

rambu-rambu dan langkah-langkah menulis iklan baris berdasarkan analisis 

strukutur iklan dari contoh yang diberikan oleh guru. Siswa cukup antusias dalam 

membahas rambu-rambu dan langkah-langkah menulis iklan baris. Siswa 

memperhatika dan mencatat penjelasan guru. Akan tetapi, masih ada beberapa 

siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan juga tidak mencacat hasil 

simpulan bersama. 

Antusias siswa tersebut tidak sebanding dengan jumlah siswa yang aktif 

bertanya atau berkomentar yang hanya 15 siswa atau 46,875% siswa. Persentase 

tersebut masuk dalam kategori kurang. Kemudian, antusias siswa juga dapat 

diwakilkan dalam ketertiban dalam pembentukan kelompok, berdiskusi, dan 

ketertiban dan antusias siswa dalam menulis iklan baris. Siswa cukup tertib dalam 

berkelompok, yaitu  25 siswa atau 78,125% siswa dan masuk dalam kategori baik. 

Siswa segera berkelompok setelah kelompok dibentuk. Akan tetapi, ada beberapa 

siswa yang tidak langsung berkelompok, justru bercanda dengan teman lain. 

Sedangkan siswa yang aktif berdiskusi  sebanyak  20 siswa atau 62,5% siswa. 

Persentase tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan oleh guru dan 

masuk dalam kategori cukup. Masih ada siswa yang diam ketika anggota 

kelompoknya berdiskusi. Selain itu, ada juga siswa yang bercanda atau ngobrol 

dengan teman lain. Beberapa siswa tidak memahami hasil analisis karena tidak 

aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 
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Berikutnya, 21 siswa atau 65,625% siswa tertib dan antusias dalam 

menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. Persentase 

tersebut masuk dalam kategori cukup. Kegiatan ini masih masuk dalam kategori 

kegiatan kelompok. Dalam kegiatan menulis iklan baris, seharusnya setiap siswa 

dapat ikut serta atau mempunyai andil dalam menyelesaikan iklan baris tersebut. 

Akan tetapi, masih banyak siswa yang pasif, hanya diam dan ”ngikut” teman lain. 

Bahkan, beberapa siswa justru bercanda dengan teman lain.  

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan pada kegiatan pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif pada siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon sikus I, dapat 

disimpulkan bahwa perilaku positif siswa yang sudah dicapai masih rendah. 

Perilaku positif  yang masih jauh dari harapan adalah perilaku pada kegiatan 

bertanya dan berkomentar, kegiatan diskusi kelompok. Pada kegiatan diskusi, 

siswa lemah untuk bertanya, begitu juga menanggapi. Hal ini disebabkan siswa 

belum terbiasa dengan kegiatan diskusi. Meski begitu, secara keseluruhan perilaku 

positif siswa secara klasikal telah mencapai 65% masuk dalam kategori cukup. 

Akan tetapi, perolehan tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 70% 

sehingga perlu ditingkatkan lagi. 

Perolehan rata-rata klasikal perilaku positif siswa harus ditingkatkan lagi 

sehingga perlaku negatif dapat berkurang. Dengan berkurangnya perilaku negatif 

siswa, diharapkan tidak ada lagi hambatan-hambatan yang berarti dalam 

pembelajaran. Suasana pembelajaran juga akan lebih kondusif. Pada akhirnya, apa 

yang menjadi tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh karena 
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itu, pada pengambilan data pada siklus II, guru akan lebih memotivasi siswa untuk 

menghilangkan hal-hal yang kurang mendukung dalm pembelajaran, lebih 

komunikatif, dan lebih memperhatikan kondisi kelas. 

 

4.1.1.2.2 Hasil Catatan Harian 

Dalam siklus I terdapat dua catatan harian yang digunakan sebagai alat 

pengambil data, yakni catatan harian siswa dan catatan harian guru. Catatan harian 

siswa berisi kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa dalam menulis iklan 

baris, kesan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif 

diharapkan, dan saran yang dapat siswa berikan untuk pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Sedangkan catatan harian guru berisi pengamatan guru terhadap kesiapan siswa 

dalam pembelajaran menulis ilkan baris, respon siswa terhadap pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif, antusias siswa terhadap kegiatan diskusi kelompok, keaktifan 

siswa selama mengikuti kegiatan menulis iklan baris, situasi dan suasana belajar 

ketika pembelajaran menulis iklan berlangsung, hambatan yang dialami oleh guru 

dalam proses pembelajaran, dan harapan guru pada proses pembelajaran menulis 

iklan berikutnya. 
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4.1.1.2.2.1 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa merupakan catatan harian yang diisi siswa di luar jam 

pelajaran untuk diisi siswa secara individu dan subjektif. Berdasarkan hasil 

catatan harian siswa diketahui 20 siswa atau 62,5% siswa kelas IX 4 masih 

mengalami kesulitan dalam menulis iklan baris berdasarkan konteks yang 

siberikan oleh guru. Hal itu disebabkan siswa belum memahami dengan baik 

rambu-rambu dan langkah-langkah dalam menulis iklan baris. Siswa juga belum 

memahami konteks iklan baris dengan baik dan cepat. Hal yang paliang utama 

adalah pada pembuatan singkatan kata. Berikut salah satu kutipan jawaban siswa 

RT ” Saya sulit untuk menulis singkatan kalimat-kalimat yang didiberikan karena 

tidak mudah dipahami orang lain.” 

Selanjutnya, sebagian besar siswa memberikan kesan senang terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing dengan 

latihan struktur secara lisan dan intensif. Pembelajaran menulis iklan baris yang 

dilakukan dengan contoh konkret membuat siswa merasa lebih senang dan lebih 

paham. Langkah-langkah dalam menulis iklan baris juga lebih dipahami siswa 

dari penjelasan guru. Hal tersebut juga merupakan baru bagi siswa dalam menulis 

iklan baris. Penjelasan tersebut dapat diketahui dari beberapa kutipan jawaban 

siswa berikut. Siswa FN”Saya senang karena dapat pengalaman baru yang belum 

pernah diajarkan.” 

 Kemudian, ketika menjawab pertanyaan mengenai saran apa yang mereka 

berikan agar pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

dengan latihan struktur secara lisan dan intensif berikutnya lebih baik. Secara 



89 

aklamasi, mereka menyatakan bahwa akan lebih baik apabila siswa diberi contoh 

dan penjelasan lebih mengenai iklan baris dengan kontek siklan yang juga lebih 

mudah. Mereka juga ingin guru menjelaskan lagi tentang rambu-rambu dan 

langkah-langkah menulis iklan baris sehingga mereka lebih paham dan lebih 

terampil dalam menulis iklan baris. Salah satu jawaban kutipan siswa, yaitu FN ” 

Sebaiknya Pak guru dalam memberikan penjelasan berserta contoh sekaligus 

keterangannya supaya kita lebih jelas.” 

 

4.1.1.2.2.2 Catatan Harian Guru  

Catatan harian guru merupakan hasil pengamatan guru terhadap suasana 

kelas dan proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam catatan harian guru, guru 

dapat merenungkan segala hal yang dirasakan guru selama proses pembelajaran. 

Catatan harian memuat beberapa hal yang menjadi bahan pengamatan guru, di 

antaranya adalah (1) kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis ilkan baris; 

(2) respon siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif; (3) antusias dan 

ketertiban siswa terhadap kegiatan diskusi kelompok; (4) keaktifan dan ketertiban 

siswa selama mengikuti kegiatan menulis iklan baris; (5) kesulitan siswa dalam 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif; (6) situasi dan suasana belajar ketika 

pembelajaran menulis iklan berlangsung; (7) hambatan yang dialami oleh guru 

dalam proses pembelajaran; dan (8) harapan guru pada proses pembelajaran 

menulis iklan berikutnya. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru dengan bantuan 

seorang teman selama melakukan penelitian menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif diperoleh 

gambaran bahwa kesiapan siswa dan respon siswa terhadap proses pembelajaran 

cukup baik. Pada awal pembelajaran, siswa terlihat cukup antusias memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh guru tentang kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris yang akan dilakukan. Kesiapan siswa untuk menerima pelajaran juga terlihat 

dari kegiatan siswa yang mulai mempersiapkan buku atau catatan ketika guru 

memulai pelajaran. Meskipun demikian, masih ada siswa yang menoleh ke 

samping atau ke belakang dan berbicara dengan temannya ketika guru mulai 

membuka pelajaran. Guru segera mengkondisikan siswa tersebut untuk 

memperhatikan. 

Selain itu, meskipun pada awal pembelajaran siswa agak sulit untuk 

dikondisikan, tetapi, begitu guru memberi contoh iklan baris dari media cetak, 

siswa mulai menampakkan respon positif. Selain itu, siswa juga sangat antusias 

dalam membentuk kelompok meskipun masih ada siswa yang diam ketika teman 

lain berkelompok atau justru memanfaatkan situasi itu untuk bercanda dengan 

teman lain.  

Keaktifan siswa selama pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif dapat dilihat 

dari aktivitas siswa bertanya dan berkomentar. Siswa mulai berani berkomentar 

dan bertanya setelah guru memberikan sedikit penjelasan bahwa kalau tidak bisa 

sebaiknya bertanya agar lebih paham. Selain itu, guru juga memberikan pepatah 
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”malu bertanya sesat di jalan”. Ada  15 siswa atau 46,875% siswa yang bertanya 

atau berkomentar pada kegiatan pembahasan hasil analisis.. Mereka sangat aktif 

dan dapat menjadi contoh bagi teman yang lain.  

Dalam semua proses pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif sebagian 

siswa masih mengalami kesulitan. Dari pengamatan guru, ada beberapa siswa 

yang sulit memahami konteks iklan dan selanjutnya sulit dalam membuat iklan 

barisnya. Hal ini terbukti dari hasil tes siswa menulis iklan baris yang belum 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Situasi kelas dan suasana belajar saat proses pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

secara klasikal berlangsung cukup kondusif. Walaupun pada awal pembelajaran 

masih ada siswa yang ramai, bercerita atau ngobrol dengan temannya ketika guru 

menjelaskan, tetapi hal itu dapat diatasi oleh guru sehingga sebagian besar siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Siswa juga cukup tertib dalam membentuk 

kelompok. Walaupun dalam pembentukan kelompok ada beberapa siswa yang 

masih diam di tempat duduknya atau menggunakan kesempatan berpindah tempat 

untuk bermain dengan temannya seperti berlari-larian. Kondisi tersebut segera 

dapat diatasi oleh guru dengan memerintahkan siswa tersebut untuk bergabung 

dengan setiap anggota kelompoknya.  

Selain itu, siswa juga antusias dalam membaca dan memahami konteks 

iklan. Kemudian, dalam diskusi kelompok untuk membuat menganalisis iklan 

baris berdasarkan  jenis, isi, dan bahasa masih ada beberapa siswa yang justru tak 
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acuh. Sikap siswa tak acuh tersebut ditandai dengan melakukan kegiatan lain 

seperti bercerita atau ngobrol dengan teman lain, menggerakkan suatu benda 

untuk bermain, diam tanpa melakukan kegiatan apapun, dan sebagainya. 

Berikutnya, siswa juga cukup antusias dalam menulis iklan baris berdasarkan 

konteks iklan yang diberikan oleh guru.  

Selama pelaksanaan penelitian siklus I, guru masih mengalami beberapa 

hambatan. Hambatan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi siswa dan 

suasana belajar. Siswa belum dapat memahami struktur iklan baris secara cepat. 

selain itu, siswa juga belum menguasai rambu-rambu dan langkah-langkah 

menulis iklan baris. Ada beberapa siswa yang belum memahami bentuk dan 

singkatan kata dalam iklan baris. Hal tersebut diketahui dari hasil tes siswa 

menulis iklan baris. 

Harapan guru untuk kegiatan pembelajaran pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

selanjutnya adalah siswa dapat menulis iklan baris lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Selain itu, guru juga berharap perilaku siswa dapat berubah ke arah 

yang lebih baik untuk pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, siswa dikondisikan 

agar tertib dan aktif, yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk 

bertanya atau berkomentar. Kemudian, guru juga memberikan contoh konteks 

iklan beserta bentuk iklan barisnya agar siswa lebbih paham. Guru juga lebih 

memperhatikan perilaku siswa agar siswa dapat berperilaku lebih baik. 
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4.1.1.2.2.3 Hasil Wawancara 

Dalam siklus I guru juga menggunakan instrumen wawancara sebagai 

salah satu alat pengambil data. Wawancara dilakukan terhadap 6 orang siswa, 

yaitu 2 orang siswa yang mendapatkan nilai tinggi, 2 orang siswa yang 

mendapatkan nilai sedang, dan 2 orang siswa yang mendapatkan nilai rendah. 

Keenam siswa tersebut dapat mewakili satu kelasnya. Wawancara dilakukan oleh 

guru dan dibantu oleh seorang teman. Wawancara dilakukan tiap-tiap akhir siklus 

dan di  luar jam pelajaran melalui tatap muka langsung dengan siswa.  

Aspek yang diungkap dalam wawancara ini, yaitu (1) tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran menulis iklan baris; (2) kesulitan dan hambatan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran menulis iklan baris; (3) kesan siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif; dan (4) saran yang dapat siswa berikan untuk 

pembelajaran menulis iklan baris selanjutnya. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dua siswa yang memperoleh nilai 

tinggi dan ketika diberi pertanyaan apa tanggapan mereka terhadap pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif,  mereka menjawab bahwa pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif sudah 

baik. Berikut kutipannya, FR”Pembelajaran hari ini bagus, sudah menarik, jadi 

tidak membosankan.” Kemudian, NIK juga menjawab ”Saya lebih semangat dan 

lebih paham pelajaran menulis iklan baris yang diberikan oleh Pak guru hari ini, 

karena diberi contoh dan keterangannya juga jelas.” Hal itu disebabkan 
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pembelajaran berbeda dengan biasanya dan mudah untuk dilaksanakan. Siswa 

diberi penjelasan yang lebih detail dan juga diberikan contoh konkret sehingga 

lebih paham. 

Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan kedua yang berkaitan dengan 

kesulitan yang mereka alami dalam kegiatan menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Siswa menyatakan 

kesuliatan dalam  memahami konteks iklan dan cara menyingkat kalimat dalam 

iklan baris. Berikut kutipan jawaban FR ”Saya kesulita dalam menyingkat 

ataupun menerjemahkan singkatan-singkatan dalam iklan baris. Selanjutnya, 

jawaban NIK ”Saya kurang pandai dalam menyingkat kata-kata dan saya belum 

bisa memahami konteks iklan dengan cepat.” 

  Jawaban untuk pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan kesan siswa 

dalam kegiatan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif, kedua siswa tersebut memiliki jawaban yang 

berbeda FR menjawab ”Saya senang Pak, karena guru dalam menjelaskan sangat 

baik. Guru juga memberikan contoh-contoh dari koran.” Di sisi lain, NIK 

menjawab ”Saya senang sekali dengan pembelajaran hari ini. Saya suka dengan 

contoh-contoh yang diberikan Pak guru. Saya juga lebih paham singkatan kata 

iklan dari penjelasan Pak guru ini.” Berdasarkan jawaban kedua siswa tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa siswa senang dengan pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Menurut mereka, pembelajaran seperti ini layak dilakukan lagi pada proses 

pembelajaran yang lain. Mereka juga memberikan saran agar siswa diberi 
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kesempatan untuk memahami konteks iklan lebih lama dan juga guru lebih 

menjelaskan iklan baris beserta konteksnya. 

Hasil wawancara selanjutnya diperoleh dari wawancara dengan dua siswa 

yang mendapat nilai sedang, yaitu AKN dan FN menyatakan bahwa pembejaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif sangat menarik. Mereka juga suka dengan pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. Mereka suka dengan penjelasan dari guru dan suka dengan contoh yang 

diberikan oleh guru. Selain itu, mereka juga lebih paham dalam menulis iklan 

baris dari konteks yang diberikan oleh guru. Namun, mereka sedikit mengalami 

kesulitan dalam membuat singkatan dalam menulis iklan baris. Akan tetapi, bagi 

mereka pola pembelajaran tersebut tetap menyenangkan. Mereka lebih senang 

dengan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif. Mereka merasa santai dan lebih mudah 

paham. 

Saran yang diberikan mereka untuk pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

sangat menarik sama dengan saran yang diberikan dua siswa yang sudah 

diwawancarai sebelumnya. Saran tersebut adalah agar diberi kesempatan untuk 

memahami konteks iklan lebih lama dan juga guru lebih menjelaskan iklan baris 

beserta konteksnya. 

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara di atas, wawancara yang 

dilakukan dengan dua orang siswa yang memperoleh nilai rendah, yaitu MNA dan 
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ND menghasilkan data sebagai berikut. Secara kompak kedua siswa tersebut 

menyatakan bahwa pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif yang dilakukan oleh guru 

sudah baik.  

Selanjutnya, mereka juga merasa kesulitan dalam membuat singkatan kata 

dalam menulis iklan baris. Akan tetapi, mereka tetap merasa senang dengan 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Kedua siswa tersebut juga membeirkan saran 

agar waktu untuk memahmi konteks iklan lebih lama. 

 

4.1.1.2.2.4 Hasil Sosiometri 

Sosiometri digunakan untuk mengungkap kinerja siswa dalam kelompok. 

Pedoman sosiometri dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

mengenai kecenderungan (1) siswa yang paling aktif; (2) siswa yang paling pasif; 

(3) siswa yang paling mudah diajak bekerja sama; dan (4) siswa yang paling susah 

diajak kerja sama. 

Hasil sosimetri diperoleh dari data yang sudah diisi oleh setiap siswa. 

Pengisian sosiometeri sesuai dengan anggota kelompok setiap siswa. Berikut 

perolehan kecenderungan kerja kelompok siswa berdasarkan sosiogram siklus I. 
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a. Siswa paling aktif 

 Kelompok 1      Kelompok 2 

  22 21     25 19 

 23   18   31   13 

  8 15     3 11 

Kelompok 3      Kelompok 4 

    24           10 

27   14   32   9 

  6 12     2  4 

Kelompok 5      Kelompok 6 

     26         28    

30   7   29   20 

  1 5     16 17 

Bagan 2 Sosiogram  Kategori Siswa Paling Aktif Siklus I 

Berdasarkan bagan 2, siswa responden 22 dalam kelompok I di atas 

terpilih sebagai siswa paling aktif di kelompoknya. Dia paling banyak dipilih yang 

pertama oleh teman-teman kelompoknya. Akan tetapi, siswa responden 22 

tersebut juga memilih dirinya sendiri sebagai siswa yang paling aktif. Selanjutnya, 

siswa responden 11 dan 13 dalam kelompok II juga menjadi siswa yang paling 

aktif dikelompoknya. Kemudian, siswa responden 27 dalam kelompok III juga 

dipilih oleh teman dalam kelompoknya sebagai siswa yang paling aktif. Siswa 

responden 2 dan 32 dalam kelompok IV juga terpilih menjadi siswa yang paling 

aktif dikelompoknya, dan siswa responden 1 dalam kelompok V terpilih menjadi 

siswa paling aktif dalam kelompoknya. Demikian juga siswa responden 16 dan 29 
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dalam kelompok VI terpilih menjadi siswa paling aktif dalam kelompoknya. 

Mereka paling banyak dipilih sebagai siswa paling aktif dalam kelompok masing-

masing. Oleh karena itu, mereka pantas mendapat reward atau nilai tertinggi 

dalam masing-masing kelompok. 

b. Siswa paling pasif 

Kelompok 1      Kelompok 2 

  22 21     25 19 

 23   18   31   13 

  8 15     3 11 

Kelompok 3      Kelompok 4 

    24           10 

27   14   32   9 

  6 12     2 4 

Kelompok 5      Kelompok 6 

     26         28    

30   7   29   20 

  1 5     16 17 

Bagan 3 Sosiogram Kategori Siswa Paling Pasif Siklus I 

Berdasarkan bagan 3, siswa responden 8 dalam kelompok I paling banyak 

dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling pasif. Begitu juga dengan siswa 

responden 19 dalam kelompok II dan siswa responden 14 dalam kelompok III. 

Selanjutnya, siswa responden 4 dalam kelompok IV, siswa responden 7 dalam 

kelompok V, dan siswa responden 17 dalam kelompok VI banyak dipilih teman 

kelompoknya sebagai siswa paling pasif. Dengan demikian, keenam siswa 
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tersebut perlu lebih diperhatikan lagi dalam pembelajaran. Sikap pasifnya ketika 

berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya apakah karena dia belum paham 

atau karena memang dia anak yang pemalu atau pendiam, atau tak acuh dan 

malas. 

c. Siswa paling mudah diajak bekerja sama  

Kelompok 1      Kelompok 2 

  22 21     25 19 

 23   18   31   13 

  8 15     3 11 

Kelompok 3      Kelompok 4 

    24           10 

27   14   32   9 

  6 12     2 4 

Kelompok 5      Kelompok 6 

     26         28    

30   7   29   20 

  1 5     16 17 

Bagan 4 Sosiogram Kategori Siswa Paling Mudah Diajak Bekerja 
Sama Siklus I 

 
Berdasarkan bagan 4, siswa responden 18 dan 22 dalam kelompok I paling 

banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling mudah diajak bekerja 

sama. Begitu juga dengan siswa responden 25 dalam kelompok II dan siswa 

responden 6 dalam kelompok III. Selanjutnya, siswa responden 32 dalam 

kelompok IV, siswa responden 30 dalam kelompok V, dan siswa responden 29 
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dalam kelompok VI banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling 

mudah diajak bekerja sama. 

d. Siswa paling sulit diajak bekerja sama  

Kelompok 1      Kelompok 2 

  22 21     25 19 

 23   18   31   13 

  8 15     3 11 

Kelompok 3      Kelompok 4 

    24           10 

27   14   32   9 

  6 12     2 4 

Kelompok 5      Kelompok 6 

     26         28    

30   7   29   20 

  1 5     16 17 

Bagan 5 Sosiogram Kategori Siswa Paling Sulit Diajak Bekerja Sama 
Siklus I 

 
Berdasarkan bagan 5, siswa responden 8 dalam kelompok I paling banyak 

dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling sulit diajak bekerja sama dan 

tidak suka membantu. Begitu juga dengan siswa responden 19 dalam kelompok II 

dan siswa responden 14 dan 24 dalam kelompok III. Selanjutnya, siswa responden 

4 dan 9 dalam kelompok IV, siswa responden 5 dalam kelompok V, dan siswa 

responden 17 dan 28 dalam kelompok VI banyak dipilih teman kelompoknya 
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sebagai siswa paling sulit diajak bekerja sama dan tidak suka membantu.  Hal 

tersebut bisa diketahui dari aktivitas siswa dalam berdiskusi, dimintai pendapat, 

tidak mau membantu menulis, tidak bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok. 

Berdasarkan rangkaian sosiogram yang sudah dipaparkan dalam 4 hal, 

yaitu siswa yang paling aktif, siswa yang paling pasif, siswa yang paling mudah 

diajak bekerja sama, serta siswa yang paling sulit diajak bekerja sama dapat 

diketahui beberapa hal seperti kecenderungan siswa yang aktif juga dipilih 

menjadi siswa yang mudah diajak bekerja sama. Selain itu, siswa yang paling 

pasif juga cenderung dipilih sebagai siswa yang paling sulit diajak bekerja sama 

walaupun tidak dalam keseluruhan kelompok. Kecenderungan pilihan siswa untuk 

setiap aspek pilihan dapat mendukung guru dalam mengetahui perilaku siswa 

secara lebih detail. Hasil sosiomertri siklus I juga dapat menjadi pedoman bagi 

guru untuk perbaikan pada selanjutnya. Siswa-siswa atau responden yang masih 

masuk dalam kategori perilaku negatif sehingga perlu mendapatkan perhatian 

lebih. 

 

4.1.1.2.2.5 Hasil Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen nontes yang datanya 

berfungsi ganda. Selain sebagai pelengkap data pada instrumen yang lain, 

dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti atas suatu aktivitas, sikap, ataupun 

peningkatan keterampilan dalam suatu proses pembelajaran. Oleh sebab itu, 

dokumentasi harus diarahkan pada saat-saat tertentu yang dianggap tepat. Pada 
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siklus I dokumentasi yang diambil adalah aktivitas siswa saat pendahuluan, yakni 

pada saat guru melaksanakan kegiatan awal ataupun melakukan apersepsi. 

Selain pada saat pendahuluan, dokumentasi juga dilakukan pada kegiatan 

inti. Kegiatan inti yang dimaksud, meliputi aktivitas siswa berkelompok, aktivitas 

siswa melaksanakan kegiatan kelompok (pada saat siswa berdiskusi menganalisis 

iklan baris yang diberikan oleh guru),  aktivitas siswa menulis iklan baris, 

aktivitas koreksi bersama, dan pada kegiatan akhir pembelajaran. Deskripsi 

gambar pada siklus I dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 Gambar 1 Kegiatan Awal Pembelajaran Siklus I 

Gambar 1 diambil saat guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran me 

nulis iklan baris dengan merode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan 

dan intensif. Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi pembelajaran 

bercerita dengan alat peraga yang hendak dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk mengondisikan siswa agar siap belajar dan guru mengungkapkan tujuan dan 

manfaat dari kegiatan pembelajaran. Dari gambar 1 terlihat masih ada siswa yang 

bercanda atau berbicara dengan siswa lain ketika guru memulai pelajaran. Akan 
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tetapi, guru segera mengkondisikan siswa tersebut untuk memperhatikan dan 

berkonsentrasi. 

Selain pada awal pembelajaran, antusias siswa juga dapat dilihat ketika 

guru menjelaskan materi ikan baris. Berikut ini gambar mengenai kegiatan guru 

menjelaskan materi iklan baris dan siswa memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2 Kegiatan Guru Menjelaskan Materi dan Siswa 
Memperhatikan Penjelasan Guru pada Siklus I 

 
Gambar 2 merupakan kegiatan guru menjelaskan materi iklan baris kepada 

siswa. Siswa cukup tertib dan antusias dalam memperhatikan penjelasan guru. 

Akan tetapi, masih ada siswa yang berbicara dengan teman lain ketika guru 

menjelaskan di depan. 

Kemudian, antusias siswa juga dapat diwakilkan dalam ketertiban dalam 

pembentukan kelompok, berdiskusi, dan antusias siswa dalam menulis iklan baris. 

Siswa cukup tertib dalam pembuatan kelompok. Siswa segera berkelompok 

setelah kelompok dibentuk. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang tidak langsung 

berkelompok, justru bercanda dengan teman lain. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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(a) (b) 

Gambar 3 Aktivias Siswa Berkelompok dan Berdiskusi pada Siklus I 
 

Gambar 3 menunjukkan aktivitas siswa dalam berkelompok. Masih ada 

siswa yang juga tidak antusias dalam berkelompok. Masih ada beberapa siswa 

yang duduk di tempat setelah guru menyuruh untuk berkelompok. Selain itu, ada 

juga siswa yang justru memanfaatkan situasi tersebut untuk bercanda dengan 

teman lain. Ketika sudah berkelompok, siswa juga masih ada yang pergi ke 

kelompok lain tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, dalam kegiatan diskusi 

kelompok siswa juga cukup aktif walaupun masih ada beberapa siswa yang 

bergurau ketika anggota kelompoknya berdiskusi.  

Kegiatan inti selanjutnya adalah siswa memahami konteks iklan dan 

menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. Berikut ini 

gambar siswa memahami konteks iklan dan menulis iklan baris. 
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(a) (b) 

Gambar 4 Aktivias Siswa Memahami Konteks Iklan dan Menulis 
Iklan Baris pada Siklus I 

 

 Pada gambar 4 dapat diketahui bahwa siswa cukup antusias dalam 

memahami konteks iklan dan menulis iklan baris. Akan tetapi, masih ada siswa 

yang tidak turur serta dalam membantu menulis iklan baris. Mereka hanya 

mengandalkan anggota kelompoknya yang lain. 

Setelah siswa selesai menulis iklan baris, hasil kerja kelompok ditukarkan 

dengan kelompok lain untuk dikoreksi bersama-sama dengan guru. Hal tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut ini 

  

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 5 Kegiatan Mengoreksi Hasil Menulis Iklan Baris pada 
Siklus I 
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Pada kegiatan mengoreksi hasil menulis iklan baris kelompok lain. 

Beberapa siswa masih ada yang kesulitan sehingga perlu mendapatkan arahan dari 

guru. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir, guru 

bersama siswa merefleksi dan membuat simpulan pembelajaran. Hal tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut ini 

  

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 6 Kegiatan Akhir Pembelajaran Menulis Iklan Baris pada 
Siklus I 

 

Berdasarkan gambar 6, dapat diketahui bahwa siswa masih cukup antusias 

mengikuti pembelajaran sampai kegiatan akhir. Siswa kembali mencatat hal-hal 

yang dijelaskan oleh guru yang masih kurang jelas. 

 

4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Pembelajaran menulis iklan baris pada siklus I ini merupakan penerapan 

awal kegiatan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Pengambilan data dalam 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siklus I ada dua, yaitu tes dan nontes. 
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Berdasarkan data tes yang diperoleh pada siklus I, diketahui keterampilan siswa 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif.  Hasil yang dicapai siswa pada keterampilan menulis iklan baris 

siklus I siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon secara klasikal mencapai total 

nilai 1966,3, dengan rata-rata 61,45 dalam kategori cukup. Dari 32 siswa, ada 6 

siswa atau 18,75% siswa yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori baik 

dengan rentang nilai 70-85. Selanjutnya, 21 siswa atau 65,63% siswa memperoleh 

nilai dalam kategori cukup dengan rentang nilai 56-69. Kemudian, 5 siswa atau 

15,63% mendapat nilai dalam kategori kurang dengan rentang nilai 0-55. 

Meskipun demikian, hasil tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan 

yaitu siswa memperoleh nilai 70. Oleh karena itu, perlu dilakukan siklus II untuk 

mencapai target yang diharapkan. 

Hasil nontes pada siklus I yang meliputi observasi, catatan harian, 

wawancara, sosiometri, dan dokumentasi juga menunjukkan banyak kekurangan 

yang dialami siswa. Berdasarkan hasil observasi, kekurangan yang paling 

menonjol adalah siswa kurang aktif dalam bertanya atau berkomentar dan kurang 

aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Masih ada siswa yang malu bertanya dan 

berkomentar kalau tidak ditunjuk. Siswa juga masih kurang antusias dalam 

diskusi kelompok. Siswa masih tak acuh dalam diskusi kelompok. Mereka hanya 

mengandalkan anggota kelompoknya. Selanjutnya, berdasarkan hasil sosiometri 

diketahui kinerja siswa dalam kelompok cukup baik tetapi masih kurang efektif. 

Kecenderungan pilihan siswa untuk kategori siswa paling aktif juga menjadi 

pilihan siswa untuk kategori siswa yang paling mudah diajak bekerja sama. Selain 
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itu, kecenderungan pilihan siswa untuk kategori siswa paling pasif juga menjadi 

pilihan siswa untuk kategori siswa paling sulit diajak bekerja sama. 

Berikutnya, berdasarkan pengakuan siswa pada catatan harian siswa dan 

hasil wawancara, siswa mengeluhkan waktu memahami konteks iklan yang terlalu 

singkat sehingga tidak paham. Selain itu, siswa juga kesulitan dalam menyingkat 

kata-kata. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada siklus II agar respon, 

tanggapan, dan perilaku siswa menunjukkan ke arah yang lebih baik sesuai yang 

diharapkan. Perilaku yang baik ini diharapkan akan mengubah suasana kelas 

menjadi leboh kondusif dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Pada akhirnya, 

hal itu diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan hasil tes 

siswa menulis iklan baris. Perilaku tersebut juga terekam pada foto hasil 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil tes dan nontes siklus I, diketahui nilai siswa dalam 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon 

masih rendah. Masih rendahnya nilai menulis iklan siswa siswa disebabkan 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif masih baru sehingga cara pembelajaran tersebut 

merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam belajar. 

Sebagian besar siswa kesulitan dalam membuat singkatan kata dalam iklan baris. 

Hal ini disebabkan siswa masih kurang berlatih dan pengetahuan siswa juga 

kurang. Selanjutnya, antusias siswa dalam bertanya dan berkomentar masih 

rendah. Hal itu disebabkan siswa tidak terbiasa mengungkapkan pendapat.  Selain 
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itu, antusias siswa dalam berdiskusi juga masih rendah. Siswa belum aktif dalam 

berdiskusi karena siswa malas, tidak terbiasa berdiskusi, dan belum terbiasa 

mengerjakan sesuatu hal dengan bekerja sama. 

Sesuai dengan kegiatan pembelajaran menulis iklan baris pada siklus I, 

dapat diketahui bahwa masih terdapat kelemahan penerapaan pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif. Siswa masih belum dapat menulis singkatan kata dalam menulis 

iklan baris. Hasil tes siswa menulis iklan baris juga masih rendah pada aspek 

bentuk iklan. Bentuk iklan baris yang dibuat oleh siswa juga belum berbentuk 

kolom dan jumlah baris juga belum sesuai dengan ketentuan dalam penulisan 

iklan baris.  

Akan tetapi, pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif sudah dapat membantu siswa 

menulis iklan baris dalam hal kelengkapan isi walaupun belum maksimal. Melaui 

penjelasan dari konteks iklan secara lisan dapat membantu siswa dalam 

memahami isi iklan baris yang ditulis oleh siswa. Selain itu, siswa juga lebih 

mudah dalam menyusun iklan baris sesuai dengan konteks yang diberikan oleh 

guru. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada siklus II, guru akan 

melakukan beberapa perbaikan dalam pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Hasil refleksi tes dan nontes siklus I akan digunakan sebagai acuan 

menyusun perencanaan penelitian siklus II. Guru akan mengadakan perbaikan-

perbaikan dan persiapan yang lebih matang untuk siklus II. Berdasarkan beberapa 
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perbaikan yang akan dilakukan, diharapkan pada siklus  II hasil yang diperoleh 

siswa menjadi lebih baik. Hasil tes menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif pada siklus II diharapkan 

lebih baik diikuti dengan perubahan perilaku siswa ke arah positif. Pada akhirnya, 

pembelajaran dapat sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai hasil yang baik. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil siklus I menunjukkan keterampilan menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif siswa kelas 

IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon masih kurang dan belum memenuhi target yang 

diharapkan. Untuk memperoleh keberhasilan dalam penelitian ini dilihat dari 

keseluruhan aspek, yang dalam hal ini masih belum memenuhi target maksimal 

pencapaian nilai yang telah ditetapkan yaitu 70, siswa baru mencapai hasil 61,45. 

Selain itu, perubahan tingkah laku siswa masih belum menujukkan 

perubahan yang berarti. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan pada siklus II untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I. Pembelajaran 

dalam siklus II masih dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif, tetapi dilakukan perbaikan-perbaikan untuk mengatasi 

permasalahan yang muncul pada siklus I. Berikut merupakan hasil tes dan nontes 

pada siklus II. 
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4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes pada siklus II merupakan data hasil perbaikan penerapan  

pembelajaran keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Kriteria penilaian pada siklus 

II ini meliputi penilaian untuk indikator mampu memahami rambu-rambu dan 

langkah-langkah menulis iklan baris serta indikator mampu menulis iklan baris 

dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif siklus II 

terdapat perbedaan dengan pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

pada siklus I. Perbedaan itu antara lain, konteks iklan yang diberikan guru kepada 

siswa untuk kemudian dibuat dalam bentuk iklan baris berbeda dari siklus I. 

Selain itu, pada siklus II, guru juga mengubah anggota kelompok lagi. Hal 

tersebut dilakukan agar siswa dapat bekerja sama dengan teman yang lain juga. 

Berikutnya, pada siklus II pertemuan pertama guru memberikan contoh konteks 

iklan yang sama kepada semua kelompok. Selanjutnya, siswa bersama-sama 

dengan anggota kelompoknya berdiskusi membahas konteks iklan tersebut untuk 

kemudian dibuat dalam bentuk iklan baris. Berikutnya, siswa bersama guru 

membahas konteks iklan tersebut. Baru kemudian pada pertemuan kedua guru 

memberikan enam konteks iklan yang berbeda kepada setiap kelompok untuk 

dibuat dalam bentuk iklan baris. Pada pertemuan kedua, siswa menulis iklan baris 

secara individu, yang dilanjutkan dengan koreksi silang dengan anggota 
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kelompok. Siswa diminta untuk membuat  bentuk iklan barisnya di papan tulis 

yang selanjutnya dikoreksi bersama dengan guru. Kriteria penilaian keterampilan 

menulis iklan baris pada siklus II sama seperti kriteria penilaian menulis iklan 

baris pada siklus I yang meliputi tiga aspek, yaitu (1) bentuk iklan baris; (2) 

kelengkapan isi iklan baris; dan (3) bahasa iklan baris. Hasil tes menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

pada siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon untuk setiap aspek penilaian siklus 

II dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 8 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan Metode 
Menulis Terbimbing Struktur Secara Lisan dan Intensif 
Siklus II 

 
No. Kategori Rentang 

Nilai 
Frekuensi Bobot 

Skor 
Persentase 

(%) 
Nilai Rata-

rata 
1. 
 

2. 
3. 
4. 

 

Sangat 
baik 
Baik 
Cukup 
Kurang  
 

86 – 100 
 

70 – 85 
56 – 69  

0-55 
 

25 
 
5 
0 
0 

2416,7 
 

416,65 
0 
0 

83,33 
 

16,67 
 
 

 

2833,5 
     30 
= 94,45 
(dalam 
kategori 
sangat baik) 

Jumlah 30 2833,5 100  
 

Data pada tabel 8 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif pada siswa kelas IX D SMP Negeri 1 Pegandon secara klasikal mencapai 

total nilai 2833,35 dengan rata-rata 94,45 dalam kategori sangat baik. Artinya, 

pada siklus II telah terjadi  peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 33 dari 

siklus I yang nilai rata-rata klasikalnya 61,45 menjadi 94,45. 

Dari 30 siswa, tidak ada siswa yang mendapatkan cukup dan kurang. 

Sebagian besar siswa mendapatkan nilai sangat baik pada tes menulis iklan baris 
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siklus II. Diketahui 25 siswa atau 83,33% siswa berhasil memperoleh nilai dalam 

kategori sangat baik dengan rentang nilai 86-100. Selanjutnya, 5 siswa atau 

16,67% siswa memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 70-85. 

Meningkatnya nilai siswa tersebut merupakan hasil dari perbaikan pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif siklus II. Secara klasikal, siswa sudah mampu menulis iklan 

baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Hal tersebut juga merupakan 

keberhasilan siswa dalam memahami rambu-rambu dan langkah-langkah dalam 

menulis iklan baris. Dari hasil siklus II ini dapat dinyatakan bahwa pembelajaran 

telah mencapat target yang diinginkan sehingga tidak diperlukan lagi siklus untuk 

melakukan perbaikan 

Hasil tes menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siklus II untuk setiap aspek penilaian juga 

mengalami peningkatan. Hasil perolehan nilai untuk setiap aspek penilaian 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif dapat diketahui berdasarkan tabel-tabel berikut. Hasil perolehan 

nilai pada aspek bentuk iklan baris dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9 Hasil Tes Aspek Bentuk Iklan Baris Siklus II 

Rata-rata Klasikal No. Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) Skor Persen (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

4 
3 
2 
1 

30 
0 
0 
0 

120 
0 
0 
0 

100 
0 
0 
0 

120 
 30 
= 4 

  120    x 100 = 
4 x 30 
100% (sangat 
baik) 

Jumlah 30 120 100   
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Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif pada siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon secara klasikal mencapai 

total skor 120, dengan rata-rata 4. Persentase keberhasilan siswa secara klsikal 

untuk aspek bentuk iklan baris adalah 100% masuk dalam kategori sangat baik. 

Hasil tersebut sempurna karena semua siswa sudah dapat mencapai skor 

maksimal. Artinya, pada siklus II telah terjadi  peningkatan yang sangat signifikan 

yaitu sebesar 67,19% dari siklus I yang persentasenya 32,81% menjadi 100%. 

Pada aspek bentuk iklan baris, semua  siswa yang mendapat skor maksimal, yaitu 

empat. Selain itu, juga tidak ada siswa yang mendapat skor 3, 2, dan 1. Siswa 

sudah mampu menulis iklan barus dengan bentuk sesuai dengan rambu-rambu 

dalam penulisan iklan baris. Hal tersebut meliputi bentuk kolom dan jumlah baris 

dalam iklan baris. 

Selanjutnya, hasil perolehan nilai pada aspek kelengkapan isi dapat dilihat 

pada tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi Siklus II 

Rata-rata Klasikal No. Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) Skor Persen (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

4 
3 
2 
1 

25 
5 
0 
0 

100 
15 
0 
0 

83,33 
16,67 

0 
0 

115    = 
30   
3,83 

115    x 100 = 
4 x 30 
95,83% 
(sangat baik) 

Jumlah 30 115 100   
 

Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif pada siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon yang berjumlah 30 siswa 



115 

aspek kelengkapan isi mencapai total skor 115 dengan rata-rata skor 3,83. 

Kemudian, persentase keberhasilan siswa untuk aspek kelengkapan isi adalah 

95,83%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya, pada siklus 

II telah terjadi  peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 20,05 dari siklus I 

yang persentasenya 75,78% menjadi 95,83%. 

Pada aspek kelengkapan isi, ada 25 siswa  atau 83,33% yang berhasil 

mendapat skor maksimal, yaitu 4.  Kemudian, terdapat 5 siswa atau 16,67% siswa 

yang memperoleh skor 3. Pada aspek kelengkapan isi dalam penilaian menulis 

iklan baris, tidak ada siswa yang memperoleh skor dua dan satu. Artinya, isi iklan 

yang ditulis oleh siswa sebagian besar sudah sesuai dengan konteks iklan yang 

diberikan oleh guru. Kekurangan siswa dalam kelengkapan isi iklan yang kurang 

sesuai dengan konteks yang diberikan oleh guru hanya berkisar satu sampai tiga 

informasi. 

Berikutnya, hasil perolehan nilai pada aspek bahasa iklan baris dapat 

dilihat pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11 Hasil Tes Aspek Bahasa Iklan Baris Siklus II 

Rata-rata Klasikal No. Skor Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) Skor Persen (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

4 
3 
2 
1 

15 
15 
0 
0 

60 
45 
0 
0 

50 
50 
0 
0 

105    = 
30   
3,5 

105      x 100 = 
4 x 30 
87,5% (sangat 
baik) 

Jumlah 30 105 100   
 

Tabel 11 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif pada 

siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon yang berjumlah 30 siswa aspek bahasa 
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dalam iklan baris mencapai total skor 105 dengan rata-rata 3,5. Persentase 

keberhasilan siswa pada aspek bahasa iklan baris adalah 87,5%. Hasil tersebut 

termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya, pada siklus II telah terjadi  

peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 11,72 dari siklus I yang 

persentasenya 75,78% menjadi 87,5%. 

Berdasarkan data pada tabel 11, tidak terdapat siswa yang mendapat skor  

dua atau satu. Skor maksimal, yaitu 4 dicapai oleh 15 siswa atau 50% siswa. 

Kemudian, terdapat 15 siswa atau 50% siswa yang juga memperoleh skor 3. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menyusun 

bahasa iklan baris sudah baik. Kesalahan bahasa iklan cenderung pada 

penyingkatan kata yang tidak lazim dalam bahas iklan baris. Akan tetapi, secara 

klasikal siswa sudah dapat membuat singgkatan kata dalam penulisan iklan baris. 

Perolehan skor rata-rata tiap aspek yang termasuk dalam kriteria menulis iklan 

baris pada siklus II dapat dilihat pada diagram 2 berikut ini. 

 

Diagram 2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan 
Metode Menulis Terbimbing Struktur Secara Lisan dan 
Intensif Siklus II 
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Keterangan: 

1  = Aspek bentuk iklan baris 

2  =  Aspek kelengkapan isi iklan  baris 

3 = Aspek bahasa iklan baris 

Diagram 2 menunjukkan persentase rata-rata skor siswa dalam tiap aspek 

keterampilan menulis iklan baris, yaitu menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Persentase 

keberhasilan siswa aspek bentuk iklan baris sebesar 100% masuk dalam kategori 

sangat baik. Kemudian, aspek kelengkapan isi, memperoleh persentase 

keberhasilan 95,83% dan masuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, aspek 

bahasa iklan baris memperoleh persentase keberhasilan 87,5% dan masuk dalam 

kategori sangat baik.  

Berdasarkan data diagaram 2 dapat disimpulkan bahwa hasil tes 

keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif pada siswa kelas  IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon 

jika melihat dari persentase keberhasilan tiap aspek sudah masuk kategori sangat 

baik. Ketiga aspek menulis iklan baris tersebut sudah masuk dalam kategori 

sangat baik. Hasil tersebut sudah mencapai target yang diinginkan, bahkan 

melampaui target yang diinginkan sehingga tidak diperlukan lagi siklus untuk 

melakukan perbaikan. 
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4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Berbeda dengan hasil penelitian tes, dalam hasil penelitian tes siklus II 

data diperoleh dari hasil observasi, catatan harian guru dan catatan harian siswa, 

wawancara, sosiometri, serta dokumentasi. Berikut merupakan hasil penelitian 

nontes pada siklus II. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dalam siklus II merupakan proses pengamatan untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa pada saat pembelajaran. Observasi ini 

berfungsi untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Aspek yang diamati dalam observasi ini meliputi perilaku positif 

yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing, latihan struktur secara lisan dan intensif. Perilaku 

positif yang diharapkan dilakukan oleh siswa dalam penelitian ini adalah (1) 

antusias siswa dalam memperhatikan penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam 

bertanya dan berkomentar; (3) antusias siswa dalam membentuk kelompok; (4) 

keseriusan dan keaktivan siswa dalam diskusi kelompok untuk menganalisis 

struktur iklan baris; dan (5) antusias siswa dalam menulis iklan baris. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data selengkap mungkin untuk mengungkap 

perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Pada saat observasi siklus II dilakukan, guru merasakan adanya perubahan 

tingkah laku siswa. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang sebelumnya tidak 
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mengikuti pembelajaran dengan baik, pada siklus II ini berangsur berkurang 

sehingga lebih memperhatikan pembelajaran yang diberikan guru. Di bawah ini 

adalah tabel perubahan tingkah laku siswa pada observasi siklus II yang dilakukan 

saat pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. 

Tabel 12 Hasil Observasi atau Pengamatan Keterampilan Menulis 
Iklan Baris dengan Metode Menulis Terbimbing, Latihan 
Struktur Secara Lisan dan Intensif Siklus II 

 

No. Kriteria Sikap 
Positif Frekuensi Persentase

(%) Kategori 
Rata-rata 
Klasikal 

(%) 
1 Siswa  antusias 

dalam 
memperhatikan 
penjelasan guru. 

25 83,33 Baik 

2 Siswa aktif dalam 
bertanya atau 
berkomentar. 

20 66,67 Cukup 

3 Siswa antusias dan 
tertib dalam 
membentuk 
kelompok. 

27 90 Baik 

4 Siswa serius dan 
aktif dalam diskusi 
kelompok untuk 
menganalisis 
struktur iklan baris. 

22 73,33 Cukup 

5 Siswa antusias 
dalam menulis iklan 
baris. 

28 93,33 Sangat 
Baik 

 x 100 
= 81,33 
(Baik) 

Jumlah 122    
 

Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa siswa cukup antusias dengan 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Hal ini terbukti dengan  25 siswa atau 83,33% 
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siswa antusias dalam memperhatikan penjelasan guru. Persentase tersebut masuk 

dalam kategori baik.  

Selain pada awal pembelajaran, antusias siswa juga dapat dilihat ketika 

guru menjelaskan kembali materi menulis iklan baris. Siswa memperhatikan dan 

mencatat penjelasan dari guru yang dirasa penting. Siswa juga sudah cukup tertib 

dalam menerima pelajaran. 

Keaktifan siswa dalam bertanya atau berkomentar juga meningkat menjadi 

20 siswa atau 66,67% siswa. Persentase tersebut masuk dalam kategori cukup. 

Kemudian, antusias siswa juga dapat diwakilkan dalam ketertiban dalam 

pembentukan kelompok, berdiskusi, dan ketertiban dan antusias siswa dalam 

menulis iklan baris. Siswa lebih tertib dalam berkelompok, yaitu  27 siswa atau 

90% siswa dan masuk dalam kategori baik. Siswa segera berkelompok setelah 

kelompok dibentuk. Selanjutnya, kegiatan berdiskusi  juga lebih hidup dengan 

kekatifan siswa dalam berdiskusi bertambah yakni sebanyak  22 siswa atau 

73,33% siswa dan masuk dalam kategori cukup. 

Berikutnya, 28 siswa atau 93,33% siswa tertib dan antusias dalam menulis 

iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. Persentase tersebut 

masuk dalam kategori sangat baik. Secara individu siswa sudah tertib dan aktif 

dalam menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. 

Dengan demikian berdasarkan data hasil observasi siklus II dapat diambil 

simpulan bahwa terjadi perubahan perilaku positif yang dialami siswa. Perubahan 

tingkah laku siswa ke arah positif  sebesar 16,33%, yaitu 65% pada siklus I 

menjadi 81,33% pada siklus II dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris 
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terjadi karena adanya perubahan pola pembelajaran yang dilakukan. Guru 

mencoba mengajar iklan baris lebih kreatif, menarik, penjelasan lebih detail, dan 

latihan lebih mendalam dibandingkan siklus I. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Catatan Harian 

Catatan harian yang digunakan pada siklus II masih sama dengan catatan 

harian yang digunakan pada siklus I, yaitu catatan harian siswa dan catatan harian 

guru. Catatan harian siswa berisi kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa 

dalam menulis iklan baris, kesan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan 

dan intensif diharapkan, dan saran yang dapat siswa berikan untuk pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing, latihan struktur secara 

lisan dan intensif. Sedangkan catatan harian guru berisi pengamatan guru terhadap 

kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis iklan baris,  respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif, antusias siswa terhadap kegiatan diskusi 

kelompok, keaktifan siswa selama mengikuti kegiatan menulis iklan baris, situasi 

dan suasana belajar ketika pembelajaran menulis iklan berlangsung, hambatan 

yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran, dan harapan guru pada proses 

pembelajaran menulis iklan berikutnya. 
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4.1.2.2.2.1 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa merupakan catatan harian yang diisi siswa di luar jam 

pelajaran untuk diisi siswa secara individu dan subjektif. Berdasarkan hasil 

catatan harian siswa diketahui 10 siswa atau 31,25% siswa kelas IX 4 masih 

mengalami kesulitan dalam menulis iklan baris berdasarkan konteks yang 

diberikan oleh guru. Kesulitan tersebut sebagian besar pada penyingkatan kata 

yang jarang diguanakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, 

secara klasikal siswa sudah mampu menulis iklan baris dengan bahasa yang 

singkat, padat, dan jelas. Berikut salah satu kutipan jawaban siswa AS ”Saya 

sudah menguasai iklan baris hanya saja kesulitan menyingkat kata yang tidak 

biasa disingkat.” 

Selanjutnya, sebagian besar siswa memberikan kesan senang terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing dengan 

latihan struktur secara lisan dan intensif. Pembelajaran menulis iklan baris yang 

dilakukan padas siklus II lebih menyenangkan. Siswa juga menyatakan bahwa 

mereka sudah lebih paham dalam menulis iklan baris pada siklus II. Hal tersebut 

karena mereka diberi konteks iklan yang sama terlih dahulu, baru kemudian 

dibahas di depan kelas secara bersama-sama. Selain itu, penulisan iklan baris pada 

pertemuan pertama dengan konteks yang sama untuk setiap siswa baru kemudian 

pada pertemuan kedua dengan konteks yang berbeda membuat siswa lebih mampu 

menulis iklan baris. 

Ketika menjawab pertanyaan mengenai saran apa yang mereka berikan 

agar pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 
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struktur secara lisan dan intensif berikutnya lebih baik. Secara aklamasi, mereka 

menyatakan supaya iklannya lebih  bervariasi agar mereka lebih tertarik. Bisa juga 

diberi gambar biar lebih semangat. 

Dari data catatan harian siswa yang diperoleh dari siklus II lebih dari 20 

siswa sudah memahami materi pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Hal ini ditunjukkan 

dari keseluruhan siswa tidak ada yang memperoleh nilai kategori kurang dan 

gagal dalam menulis iklan baris. Siswa merasa senang dengan pembelajaran pada 

siklus II karena siswa dapat mengerti dan paham materi menulis iklan baris serta 

dapat menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

 

4.1.2.2.2.2 Catatan Harian Guru  

Catatan harian guru merupakan hasil pengamatan guru terhadap suasana 

kelas dan proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam catatan harian guru, guru 

dapat merenungkan segala hal yang dirasakan guru selama proses pembelajaran. 

Catatan harian pada siklus II memuat hal yang hampir sama dengan bahan 

pengamatan guru pada siklus I, di antaranya adalah (1) kesiapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis ilkan baris; (2) respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif; (3) antusias dan ketertiban siswa terhadap kegiatan diskusi kelompok; (4) 

keaktifan dan ketertiban siswa selama mengikuti kegiatan menulis iklan baris; (5) 

kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif; (6) situasi dan suasana belajar 
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ketika pembelajaran menulis iklan berlangsung; (7) hambatan yang dialami oleh 

guru dalam proses pembelajaran; dan (8) harapan guru pada proses pembelajaran 

menulis iklan berikutnya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru dengan bantuan 

seorang teman selama melakukan penelitian menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif diperoleh gambaran 

bahwa kesiapan siswa dan respon siswa terhadap proses pembelajaran pada siklus 

II sangat tinggi. Pada awal pembelajaran, siswa terlihat antusias memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh guru tentang kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris yang akan dilakukan. Kesiapan siswa untuk menerima pelajaran juga terlihat 

dari kegiatan siswa yang tidak bercanda maupun melakukan kegiatan lain. 

Selain itu, siswa juga lebih tertib dan tenang ketika guru kembali 

memberikan konteks iklan baris kepada siswa sebagai contoh dan bahan latihan. 

Hal tersebut juga tercermin dari antusias siswa maju ke depan untuk menuliskan 

jawaban di papan tulis yang kemudian dibahas bersama dengan guru. 

Keaktifan siswa selama pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif dapat dilihat 

dari aktivitas siswa bertanya dan berkomentar. Siswa sudah banyak yang berani 

berkomentar dan bertanya.  

Dalam proses pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif pada siklus II, jumlah 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis iklan baris sudah berkurang. 

Untuk bentuk iklan baris, seluruh siswa sudah sapat mencapai hasil yang 
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maksimal. Kemudian, untuk kelengkapan dan bahasa iklan baris, siswa sudah 

cukup mampu meski ada beberapa informasi yang belum masuk karena siswa 

kurang teliti ataupun penyingkatan bahasa iklan yang tidak lazim digunakan. 

Situasi kelas dan suasana belajar saat proses pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

secara klasikal berlangsung cukup kondusif. Siswa juga lebih tertib dalam 

membentuk kelompok. Selain itu, siswa juga antusias dalam membaca dan 

memahami konteks iklan. Kemudian, dalam diskusi kelompok untuk membuat 

menganalisis konteks iklan baris juga sudah cukup baik. Berikutnya, siswa juga 

cukup antusias dalam menulis iklan baris berdasarkan konteks iklan yang 

diberikan oleh guru. Meskipun penilaian menulis iklan pada siklus II dilakukan 

secara individu, tetapi siswa cukup tenang dan tertib. Walaupun demikian, masih 

ada beberapa siswa yang sesekali bertanya dengan teman sebangkunya. 

Pada siklus II ini suasana kelas sudah  kondusif dan lebih tenang karena 

siswa tidak lagi bergurau dan ribut. Pembelajaran berlangsung dengan lancar dan 

baik sehingga tujuan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif dapat tercapai. 

Harapan guru untuk kegiatan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif selanjutnya 

adalah siswa dapat menulis iklan baris lebih baik dan siswa lebih serius dalam 

pembelajaran. 
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4.1.2.2.3 Hasil Wawancara 

Dalam siklus II guru juga menggunakan instrumen wawancara sebagai 

salah satu alat pengambil data. Wawancara dilakukan terhadap 6 orang siswa, 

yaitu 2 orang siswa yang mendapatkan nilai tinggi, 2 orang siswa yang 

mendapatkan nilai sedang, dan 2 orang siswa yang mendapatkan nilai rendah. 

Keenam siswa tersebut dapat mewakili satu kelasnya. Wawancara dilakukan oleh 

guru dan dibantu oleh seorang teman. Wawancara dilakukan tiap-tiap akhir siklus 

dan di  luar jam pelajaran melalui tatap muka langsung dengan siswa.  

Aspek yang diungkap dalam wawancara ini, yaitu (1) tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran menulis iklan baris; (2) kesulitan dan hambatan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran menulis iklan baris; (3) kesan siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif; dan (4) saran yang dapat siswa berikan untuk 

pembelajaran menulis iklan baris selanjutnya. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan dua siswa yang memperoleh nilai 

tinggi tentang tanggapan mereka terhadap pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif,  

mereka menjawab bahwa pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif sudah lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya. Berikut kutipannya, FR”Pembelajaran hari lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya. Keterangan dan contoh yang diberikan Pak guru lebih 

mudah dipahami sehingga saya lebih bisa menulis iklan baris.” Kemudian, NIK 
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juga menjawab ”Saya lebih suka pembelajaran hari ini daripada yang kemarin 

Pak. Contoh dan penjelasannya lebih jelas jadi saya lebih paham.”  

Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan kedua yang berkaitan dengan 

kesulitan yang mereka alami dalam kegiatan menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Siswa menyatakan 

sudah tidak mengalami kesulitan dalam menulis iklan baris. Berikut kutipan 

jawaban FR ”Saya sudah lebih paham menulis iklan baris. saya tidak mengalami 

kesulitan lagi Pak.” Selanjutnya, jawaban NIK ”Saya tidak mengalami kesulitan 

lagi Pak, jadinya lebih lanca dalam menulis iklan baris.” 

  Jawaban untuk pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan kesan siswa 

dalam kegiatan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif, kedua siswa tersebut memiliki jawaban yang 

sama FR menjawab ”Saya senang dengan pembelajaran hari ini. Lebih paham saja 

Pak.” Berikutnya, NIK menjawab ”Saya juga lebih senang yang sekarang Pak, 

tidak sulit karena sudah lebih paham.” Berdasarkan jawaban kedua siswa tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa siswa senang dengan pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Menurut mereka, pembelajaran seperti ini layak dilakukan lagi pada proses 

pembelajaran yang lain. Mereka juga memberikan saran agar siswa diberi latihan 

lagi tentang menulis iklan baris agar lebih paham. 

Hasil wawancara selanjutnya diperoleh dari wawancara dengan dua siswa 

yang mendapat nilai sedang, yaitu AS dan SWH menyatakan bahwa pembejaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 



128 

lisan dan intensif sangat menarik. Mereka juga suka dengan pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif. Mereka suka dengan penjelasan dari guru dan suka dengan contoh yang 

diberikan oleh guru. Selain itu, mereka juga lebih paham dalam menulis iklan 

baris dari konteks yang diberikan oleh guru pada pertemuan siklus II. Namun, 

mereka sedikit mengalami kesulitan dalam membuat singkatan dalam menulis 

iklan baris. Akan tetapi, bagi mereka pola pembelajaran tersebut tetap 

menyenangkan. Mereka lebih senang dengan pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif.  

Saran yang diberikan mereka untuk pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

adalah agar guru lebih memberikan pemahaman kepada siswa tentang singkatan 

kata dalam membuat iklan baris. 

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara di atas, wawancara yang 

dilakukan dengan dua orang siswa yang memperoleh nilai rendah, yaitu RR dan 

DS menghasilkan data sebagai berikut. Secara kompak kedua siswa tersebut 

menyatakan bahwa pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif yang dilakukan oleh guru 

sudah lebih baik.  

Selanjutnya, mereka juga masih sedikit merasa kesulitan dalam membuat 

singkatan kata dalam menulis iklan baris. Akan tetapi, mereka tetap merasa 

senang dengan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 
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terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Kedua siswa tersebut juga 

memberikan saran agar diberi latihan dan penjelasan lagi supaya lebih bisa. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Sosiometri 

Sosiometri digunakan untuk mengungkap kinerja siswa dalam kelompok. 

Pedoman sosiometri dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

mengenai kecenderungan (1) siswa yang paling aktif; (2) siswa yang paling pasif; 

(3) siswa yang paling mudah diajak bekerja sama; dan (4) siswa yang paling susah 

diajak kerja sama. 

Hasil sosimetri diperoleh dari data yang sudah diisi oleh setiap siswa. 

Pengisian sosiometeri sesuai dengan anggota kelompok setiap siswa. Berikut 

perolehan kecenderungan kerja kelompok siswa berdasarkan sosiogram siklus I. 

a. Siswa paling aktif 

 Kelompok 1      Kelompok 2 

        31         22 

 32   19   27   21 

  2 16     1 6 

Kelompok 3      Kelompok 4 

   20           25 

29   17   26   24 

  9 11     7 18 
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Kelompok 5      Kelompok 6 

     15         23    

28   10   30   14 

  3 4     8 12 

Bagan 6 Sosiogram  Kategori Siswa Paling Aktif Siklus II 

Berdasarkan bagan 6, siswa responden 16 dalam kelompok I di atas 

terpilih sebagai siswa paling aktif di kelompoknya. Dia paling banyak dipilih yang 

pertama oleh teman-teman kelompoknya. Selanjutnya, siswa responden 1 dan 27 

dalam kelompok II juga menjadi siswa yang paling aktif dikelompoknya. 

Kemudian, siswa responden 29 dalam kelompok III juga dipilih oleh teman dalam 

kelompoknya sebagai siswa yang paling aktif. Akan tetapi, siswa responden 29 

juga memilih dirinya sendiri sebagai siswa yang paling aktif. Siswa responden 18 

dalam kelompok IV juga terpilih menjadi siswa yang paling aktif dikelompoknya, 

dan siswa responden 3 dalam kelompok V terpilih menjadi siswa paling aktif 

dalam kelompoknya. Demikian juga siswa responden 30  dalam kelompok VI 

terpilih menjadi siswa paling aktif dalam kelompoknya. Mereka paling banyak 

dipilih sebagai siswa paling aktif dalam kelompok masing-masing. Oleh karena 

itu, mereka pantas mendapat reward atau nilai tertinggi dalam masing-masing 

kelompok. 

b. Siswa paling pasif 

Kelompok 1      Kelompok 2 

        31         22 

 32   19   27   21 

  2 16     1 6 
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Kelompok 3      Kelompok 4 

   20           25 

29   17   26   24 

  9 11     7 18 

Kelompok 5      Kelompok 6 

     15         23    

28   10   30   14 

  3 4     8 12 

Bagan 7 Sosiogram Kategori Siswa Paling Pasif Siklus II 

Berdasarkan bagan 7, siswa responden 19 dalam kelompok I paling 

banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling pasif. Begitu juga 

dengan siswa responden 21 dalam kelompok II dan siswa responden 17 dalam 

kelompok III. Selanjutnya, siswa responden 24 dalam kelompok IV, siswa 

responden 15 dan 28 dalam kelompok V, serta siswa responden 8 dan 14 dalam 

kelompok VI banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling pasif. 

Dengan demikian, keenam siswa tersebut perlu lebih diperhatikan lagi dalam 

pembelajaran. 

c. Siswa paling mudah diajak bekerja sama  

Kelompok 1      Kelompok 2 

        31         22 

 32   19   27   21 

  2 16     1 6 
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Kelompok 3      Kelompok 4 

   20           25 

29   17   26   24 

  9 11     7 18 

Kelompok 5      Kelompok 6 

     15         23    

28   10   30   14 

  3 4     8 12 

Bagan 8 Sosiogram Kategori Siswa Paling Mudah Diajak Bekerja 
Sama Siklus II 

 
Berdasarkan bagan 8, siswa responden 16 dalam kelompok I paling 

banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling mudah diajak bekerja 

sama. Begitu juga dengan siswa responden 1 dan 27 dalam kelompok II dan siswa 

responden 29 dalam kelompok III. Selanjutnya, siswa responden 18,25, dan 26 

dalam kelompok IV, siswa responden 3 dalam kelompok V, dan siswa responden 

30 dalam kelompok VI banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling 

mudah diajak bekerja sama. 

d. Siswa paling sulit diajak bekerja sama  

Kelompok 1      Kelompok 2 

        31         22 

 32   19   27   21 

  2 16     1 6 
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Kelompok 3      Kelompok 4 

   20           25 

29   17   26   24 

  9 11     7 18 

Kelompok 5      Kelompok 6 

     15         23    

28   10   30   14 

  3 4     8 12 

 
Bagan 9 Sosiogram Kategori Siswa Paling Sulit Diajak Bekerja Sama 

Siklus II 
Berdasarkan bagan 9, siswa responden 19 dan 31 dalam kelompok I paling 

banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling sulit diajak bekerja sama. 

Begitu juga dengan siswa responden 21 dalam kelompok II dan siswa responden 9 

dan 17 dalam kelompok III. Selanjutnya, siswa responden 24 dalam kelompok IV, 

siswa responden 4 dalam kelompok V, dan siswa responden 14 dalam kelompok 

VI banyak dipilih teman kelompoknya sebagai siswa paling sulit diajak bekerja 

sama.  Hal tersebut bisa diketahui dari aktivitas siswa dalam berdiskusi, dimintai 

pendapat, tidak mau membantu menulis, tidak bisa bekerja sama. 

Berdasarkan rangkaian sosiogram yang sudah dipaparkan dalam 4 hal, 

yaitu siswa yang paling aktif, siswa yang paling pasif, siswa yang paling mudah 

diajak bekerja sama, serta siswa yang paling sulit diajak bekerja sama dapat 

diketahui beberapa hal seperti kecenderungan siswa yang aktif juga dipilih 

menjadi siswa yang mudah diajak bekerja sama. Selain itu, siswa yang paling 

pasif juga cenderung dipilih sebagai siswa yang paling sulit diajak bekerja sama 
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walaupun tidak dalam keseluruhan kelompok. Kecenderungan pilihan siswa untuk 

setiap aspek pilihan dapat mendukung guru dalam mengetahui perilaku siswa 

secara lebih detail. Hasil sosiomertri siklus II juga dapat menjadi pedoman bagi 

guru untuk perbaikan pada selanjutnya. Hasil sosiometri pada siklus II tidak jauh 

berbeda dengan hasil sosiometri pada siklus I. Kecenderungan pilihan siswa pada 

setiap kategori perilaku sebagian besar sama dengan kecenderungan pilihan siswa 

pada siklus II. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen nontes yang datanya 

berfungsi ganda. Selain sebagai pelengkap data pada instrumen yang lain, 

dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti atas suatu aktivitas, sikap, ataupun 

peningkatan keterampilan dalam suatu proses pembelajaran. Oleh sebab itu, 

dokumentasi harus diarahkan pada saat-saat tertentu yang dianggap tepat. Pada 

siklus I dokumentasi yang diambil adalah aktivitas siswa saat pendahuluan, yakni 

pada saat guru melaksanakan kegiatan awal ataupun melakukan apersepsi. 

Selain pada saat pendahuluan, dokumentasi juga dilakukan pada kegiatan 

inti. Kegiatan inti yang dimaksud, meliputi aktivitas siswa berkelompok, aktivitas 

siswa melaksanakan kegiatan kelompok (pada saat siswa berdiskusi menganalisis 

iklan baris yang diberikan oleh guru),  aktivitas siswa menulis iklan baris, 

aktivitas koreksi bersama, dan pada kegiatan akhir pembelajaran. Deskripsi 

gambar pada siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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(a)                                                                  (b) 

 Gambar 7 Kegiatan Awal Pembelajaran Siklus II 

Gambar 7 diambil saat guru melaksanakan kegiatan awal pembelajaran. 

Pada kegiatan awal guru memberikan apersepsi pembelajaran menulis iklan baris 

yang hendak dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengondisikan siswa 

agar siap belajar dan guru mengungkapkan tujuan dan manfaat dari kegiatan 

pembelajaran. Dari gambar 7, dapat diketahui siswa sudah tertib dalam kegiatan 

awal pembelajaran pada siklus II. 

Selain pada awal pembelajaran, antusias siswa juga dapat dilihat ketika 

guru menjelaskan materi iklan baris. Berikut ini gambar mengenai kegiatan guru 

menjelaskan materi iklan baris dan siswa memperhatikan penjelasan guru.  

 

 

 

 

 

(a)                                                                   (b) 

Gambar 8 Kegiatan Guru Menjelaskan Materi dan Siswa 
Memperhatikan Penjelasan Guru pada Siklus II 
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Gambar 2 merupakan kegiatan guru menjelaskan materi iklan baris kepada 

siswa. Siswa cukup tertib dan antusias dalam memperhatikan penjelasan guru. 

Siswa sudah berkonsentrasi dalam memperhatikan penjelasan dari guru. 

pembelajaran dilanjutkan dengan guru memberikan contoh konteks iklan baris 

yang kemudian dibahas bersama-sama. Selanjutnya, guru membagi kelas menjadi 

enam kelompok yang anggotanya berbeda dengan siklus I. Pada siklus II, siswa 

lebih tertib tertib dalam pembuatan kelompok. Siswa segera berkelompok setelah 

kelompok dibentuk. Selain itu, siswa juga lebih aktif dan tertib dalam berdiskusi. 

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

  

 

 

(a)                                                                   (b) 

Gambar 9 Aktivias Siswa Berkelompok dan Berdiskusi pada Siklus II 
 
Gambar 9 menunjukkan aktivitas siswa dalam berkelompok. Sudah sudah 

antusias dalam berkelompok. Setelah kelompok dibentuk ulang, siswa segera 

berkelompok sesuai dengan anggotanya. Ketertiban dan antusias siswa dalam 

berdiskusi juga semakin baik. Siswa tidak bercanda lagii ketika kegiatan diskusi. 

Peran serta setiap siswa cukup merata. 
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Kegiatan inti selanjutnya adalah siswa memahami konteks iklan dan 

menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. Berikut ini 

gambar siswa memahami konteks iklan dan menulis iklan baris. 

  

 

 

 

 

(a)                                                                  (b) 

Gambar 10 Aktivias Siswa Memahami Konteks Iklan dan Menulis 
Iklan Baris pada Siklus II 

 

 Pada gambar 10 dapat diketahui bahwa siswa cukup antusias dalam 

memahami konteks iklan dan menulis iklan baris. Pada kegiatan menulis iklan 

baris secara individu, siswa sudah cukup tertib. Akan tetapi, masih ada beberapa 

siswa yang bertanya dengan teman lain. Walaupun demikian, sebagian besar 

siswa sudah mampu menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, dapat, dan 

jelas. 

Setelah siswa selesai menulis iklan baris, hasil kerja secara individu 

ditukarkan dengan anggota kelompok untuk dikoreksi bersama-sama dengan guru. 

Perwakilan beberapa kelompok maju ke depan untuk menuliskan jawaban salah 

satu anggota kelompoknya di papan tulis. Pada  kegiatan tersebut siswa cukup 

antusias. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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(a)                                                                  (b) 

Gambar 11 Kegiatan Mengoreksi Hasil Menulis Iklan Baris pada 
Siklus II 

 

Pada kegiatan mengoreksi hasil menulis iklan baris bersama dengan guru, 

siswa cukup antusias. Secara bergantian perwakilan setiap kelompok maju ke 

depan menuliskan salah satu jawaban anggota kelompoknya. Siswa lain 

memperhatikan dan mencatat jawaban yang benar. Kegiatan berikutnya adalah 

kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa merefleksi dan membuat 

simpulan pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini 

  

 

 

 

 

(a)                                                                 (b) 

Gambar 12 Kegiatan Akhir Pembelajaran Menulis Iklan Baris pada 
Siklus II 

 



139 

Berdasarkan gambar 12, dapat diketahui bahwa siswa antusias mengikuti 

pembelajaran sampai kegiatan akhir. Siswa memperhatikan penjelasan dan 

simpulan yang diberikan oleh guru. 

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif yang diberikan guru pada 

siklus II sudah dapat diikuti dengan baik oleh siswa. Dalam pembelajaran siklus II 

siswa sangat antusias dan serius dalam melakukan kegiatan menulis iklan baris 

dalam pembelajaran. Siswa sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif.  Keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif berdasarkan hasil tes akhir siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari siklus I. Pada siklus II tidak 

ada siswa yang termasuk kategori  cukup dan kurang dalam  hal menulis iklan 

baris. Hal itersbeut menunjukkan bahwa pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif telah 

mencapai target. 

Dari data nontes ditemukan kebiasaan-kebiasaan buruk siswa saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis iklan baris seperti tidak tenang ketika 

guru menjelaskan dan berbicara dengan teman lain ketika ada siswa lain bertanya 

atau berkomentar. Tingkah laku siswa saat pembelajaran siklus II sudah baik 

dengan antusias mengikuti pembelajaran dan tidak banyak bergurau, banyak 



140 

bertanya, dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Berdasarkan hal ini 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif telah berhasil 

sehingga tidak diperlukan pelaksanaan siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni peningkatan 

keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif dan perubahan tingkah laku siswa setelah 

melakukan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Penerapan awal pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dilakukan pada siklus I. Mulai 

dari penerapan awal yang ada baik hasil tes maupun nontes masih kurang. Kondisi 

ini secara bertahap meningkat setelah diberikan tindakan selama kegiatan 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I, guru baru menerapkan 

kegiatan menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur 

secara lisan dan intensif bagi siswa. Sebagai penerapan awal pembelajaran, guru 

membagi kelas menjadi enam kelompok.  Pada tindakan siklus I, ada tiga konteks 

iklan berbeda yang dibuat menjadi iklan baris oleh masing-masing kelompok. 

Setiap dua kelompok mendapatkan konteks iklan yang sama. Konteks iklan pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua berbeda untuk setiap kelompoknya. 

Pada pertemuan pertama, siswa baru mulai berlatih menulis iklan baris 
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berdasarkan konteks yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga mulai 

berlatih untuk menyunting atau mengoreksi pekerjaan kelompok lain. Selanjutnya, 

konteks iklan pada pertemuan kedua berbeda dengan konteks iklan yang diberikan 

pada pertemuan pertama. Sama seperti pada pertemuan pertama, pada pertemuan 

kedua guru memberikan tiga konteks iklan yang berbeda untuk setiap kelompok. 

Setiap dua kelompok akan mendapatkan iklan yang sama. Pada pertemuan kedua, 

siswa dinilai dalam menulis iklan baris berdasarkan konteks iklan yang diberikan 

oleh guru. Hasil keterampilan siswa menulis iklan baris pada siklus I ternyata 

belum sesuai atau masih kurang, begitu juga dengan perilaku siswa dalam 

pembelajaran yang juga masih kurang baik. 

Untuk itu, pada siklus II guru melakukan beberapa perbaikan agar hasil 

yang dicapai siswa dalam pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif lebih baik. Selain itu, 

perubahan perilaku siswa juga diharapkan lebih baik. 

Pada siklus II, guru melakukan beberapa perbaikan dengan memberikan 

konteks iklan yang berbeda dari siklus I. Selain itu, pada siklus II, guru juga 

mengubah anggota kelompok lagi. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat 

bekerja sama dengan teman yang lain juga. Berikutnya, pada siklus II pertemuan 

pertama guru memberikan contoh konteks iklan yang sama kepada semua 

kelompok. Selanjutnya, siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya 

berdiskusi membahas konteks iklan tersebut untuk kemudian dibuat dalam bentuk 

iklan baris. Berikutnya, siswa bersama guru membahas konteks iklan tersebut. 

Baru kemudian pada pertemuan kedua guru memberikan enam konteks iklan yang 
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berbeda kepada setiap kelompok untuk dibuat dalam bentuk iklan baris. Pada 

pertemuan kedua, siswa menulis iklan baris secara individu, yang dilanjutkan 

dengan koreksi silang dengan anggota kelompok. Perwakilan setiap kelompok 

diminat menuliskan jawaban salah satu anggota di papan tulis untuk kemudian 

dikoreksi bersama dengan guru. Berdasarkan kegiatan siklus II, hasil yang dicapai 

siswa dalam tes keterampilan menulis iklan baris lebih baik dari siklus I. 

Demikian juga pada perilaku siswa yang mengalami perubahan ke arah positif 

dari siklus I ke siklus II. 

Hasil peningkatan keterampilan siswa menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dan perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dapat diketahui pada 

penjelasan berikut ini. 

 

4.2.1` Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan Metode 

Menulis Terbimbing Latihan Struktur Secara Lisan dan Intensif 

Hasil peningkatan keterampilan menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif siswa kelas IX 4 SMP 

Negeri 1 Pegandon berdasarkan hasil tes dan nontes siklus I dan siklus II akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

Hasil tes keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 13 Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan 
Metode Menulis Terbimbing Latihan Struktur Secara 
Lisan dan Intensif 

 
Siklus I Siklus II 

No. Kategori Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

1. Sangat baik 0 0 2416,7 83,33 
2. Baik 450 18,75 416,65 16,67 
3. Cukup 1266,3 65,63 0 0 
4. Kurang 250 15,63 0 0 

Jumlah 1966,3 100 2833,5 100 
Rata-rata  61,45 94,45 

 

Berdasarkan tabel 13 hasil peningkatan keterampilan menulis iklan baris 

dari siklus I ke siklus II sebagaimana terlihat pada tabel di atas dapat dijelaskan 

bahwa keterampilan menulis iklan baris pada setiap siklus mengalami 

peningkatan. Uraian tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 Hasil siklus I, yaitu pada penerapan awal dilakukannya tindakan 

penelitian kelas, menunjukkan skor rata-rata yang dicapai sebesar 61,45 yang 

berada pada kategori cukup karena berada pada rentang nilai 56-69. Selanjutnya, 

hasil skor rata-rata yang diperoleh pada pembelajaran siklus II sebesar 94,45 yang 

berada pada kategori sangat baik karena berada pada rentang 86-100. Hal tersebut 

berarti pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 33 dari 

pembelajaran siklus I atau naik 53,7%. Berdasarkan dari data yang terkumpul 

dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif telah berhasil 

dalam pembelajaran kompetensi menulis iklan baris pada siswa kelas IX 4 SMP 

Negeri 1 Pecalungan. Berikut peningkatan untuk setiap aspek penilaian. 
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Tabel 14 Peningkatan Aspek Bentuk Iklan Baris  

Siklus I Siklus II 
No. Kategori Bobot 

Skor 
Persen 

(%) 
Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

1. Sangat baik 0 0 120 100 
2. Baik 0 0 0 0 
3. Cukup 20 31,25 0 0 
4. Kurang 22 68.75 0 0 

Jumlah 42 100 120 100 
Rata-rata (%) 32,81 100 

Berdasarkan tabel 14 hasil peningkatan keterampilan  menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif aspek 

bentuk iklan meningkat dari siklus I ke siklus II. Hasil siklus I, yaitu penerapan 

tindakan awal penelitian kelas, menunjukkan persentase rata-rata yang dicapai 

sebesar 32,81% yang berada pada kategori kuurang. Sedngkan pada siklus II 

persentase rata-rata yang diperoleh sebesar 100% berada pada kategori sangat 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa bwntuk iklan baris yang dibuat oleh siswa pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 67,19% dari hasil  siklus I.  

Selanjutnya, aspek kelengkapan isi iklan baris dijelaskan dalam tabel 15 

berikut ini. 

Tabel 15 Peningkatan Aspek Kelengkapan Isi Iklan Baris 

Siklus I Siklus II 
No. Kategori Bobot 

Skor 
Persen 

(%) 
Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

1. Sangat baik 24 18,75 100 83,33 
2. Baik 63 65,625 15 16,67 
3. Cukup 10 15,625 0 0 
4. Kurang 0 0 0 0 

Jumlah 97 100 115 100 
Rata-rata (%) 75,78 95,83 
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Berdasarkan tabel 15 hasil penilaian aspek kelengkapan isi iklan baris 

pada pembelajaran keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan. Hasil siklus I, yaitu penerapan tindakan awal penelitian 

kelas, menunjukkan persentase rata-rata yang dicapai sebesar 75,78% yang berada 

pada kategori baik. Pada siklus II persentase rata-rata yang diperoleh sebesar 

95,83% berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kelengkapan isi iklan baris yang dibuat oleh siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 20,05% dari hasil  siklus I. Kemudian, aspek bahasa iklan 

baris dijelaskan pada tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16 Peningkatan Aspek Bahasa Iklan Baris 

Siklus I Siklus II 
No. Kategori Bobot 

Skor 
Persen 

(%) 
Bobot 
Skor 

Persen 
(%) 

1. Sangat baik 24 18,75 60 50 
2. Baik 63 65,625 45 50 
3. Cukup 10 15,625 0 0 
4. Kurang 0 0 0 0 

Jumlah 97 100 105 100 
Rata-rata (%) 75,78 87,5 

 

Berdasarkan tabel 16 hasil penilaian aspek bahas iklan baris pada 

pembelajaran keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan. Hasil siklus I, yaitu penerapan tindakan awal penelitian 

kelas, menunjukkan persentase rata-rata yang dicapai sebesar 75,78% yang berada 

pada kategori baik. Pada siklus II persentase rata-rata yang diperoleh sebesar 
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87,5% berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa iklan 

baris yang dibuat oleh siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

11,72% dari hasil  siklus I.  

Berdasarkan dari data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif telah berhasil dalam 

pembelajaran menulis iklan baris pada siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon. 

Hal itu diketahui dari peningkatan rata-rata keberhasilan siswa di setiap aspek 

penilaian dan rata klasikal dalam satu kelas. 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku 

Perubahan perilaku siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai 

pembelajaran siklus II. Pada siklus I yang merupakan penerapan awal tindakan 

pembelajaran keterampilan menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif menunjukkan sebagian besar 

siswa kurang merespon pembelajaran tersebut karena dianggap sulit. Sebagian 

dari mereka tidak aktif mengikuti pembelajaran dan cenderung berbicara dan 

bergurau dengan teman sebangkunya.  

Berdasarkan hasil nontes yaitu melalui observasi, catatan harian, 

wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan 

bahwa antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran keterampilan menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

kurang baik. Hasil obsevasi siklus I menunjukkan bahwa masih banyak siswa 
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yang bertindak negatif dalam pembelajaran di dalam kelas dan kurang 

bersemangat. Berdasarkan hasil catatan harian dan wawancara diperoleh informasi 

masih banyak siswa yang kurang memahami konteks iklan dan kesulitan dalam 

membuat singkatan kata. Hal itu karena siswa tidak konsentrasi dalam membaca 

dan siswa kurang berlatih, serta siswa kurang pengetahuan tentang iklan baris. 

Berdasarkan hasil tes dan nontes pada siklus I yang kurang memuaskan, 

serta melihat masalah yang muncul pada pelaksanaan siklus I tersebut menjadi 

dasar untuk dilakukannya pembelajaran berikutnya. Pada pembelajaran siklus II 

guru lebih matang dalam merencanakan pembelajaran keterampilan menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Siswa dibimbing untuk mengatasi kesulitan yang dialami dalam pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif, membuat pembelajaran semenarik mungkin dan melakukan 

latihan secara bertahap dan berkesinambungan. Kesulitan-kesulitan yang muncul 

pada siklus II secara bertahap dapat diatasi sehingga siswa memperoleh nilai yang 

sangat baik dalam menulis iklan baris, yaitu dengan rata 94,45 dan sudah 

memenuhi target nilai yang diharapkan. 

Pada pembelajaran siklus II siswa merespon pembelajaran dengan baik. 

Dengan diberikannya jenis iklan yang lebih bervariatif, setiap siswa 

memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Mereka konsentrasi mengikuti 

penjelasan guru. Siswa yang bergurau dan berbicara dengan teman sebangkunya 

telah berkurang, dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran siklus I. 
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4.2.2.1 Observasi 

Observasi yang dilakukan pada saat siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran pada siklus II memperlihatkan hasil berikut ini. 

Tabel 17 Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No. Kriteria Sikap 
Positif 

Siklus I 
(%) 

Siklus II 
(%) 

Peningkatan 
(%) 

1 

Siswa  antusias 
dalam 
memperhatikan 
penjelasan guru. 

71,875 83,33 11,455 

2 
Siswa aktif dalam 
bertanya atau 
berkomentar. 

46,875 66,67 19,795 

3 

Siswa antusias dan 
tertib dalam 
membentuk 
kelompok. 

78,125 90 11,875 

4 

Siswa serius dan 
aktif dalam diskusi 
kelompok untuk 
menganalisis 
struktur iklan baris. 

62,5 73,33 10,83 

5 
Siswa antusias 
dalam menulis iklan 
baris. 

65,625 93,33 27,705 

 

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa hasil observasi menunjukkan 

adanya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik karena peningkatan 

terjadi pada setiap indikator pengamatan observasi.  Pada indikator pertama yaitu 

antusias siswa dalam memperhatikan penjelasan guru pada siklus I sebesar  

71,875%. Adapun pada siklus II sebesar 83,33%. Hal ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 11,455%.  Pada siklus II, siswa sudah lebih memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh penjelasan yang diberikan guru. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan penerapan 
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pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

Siklus I     Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Kegiatan Awal Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan gambar 13 terlihat perbedaan antara siklus I dengan siklus II 

yaitu terlihat dari antusias siswa mengikuti kegiatan awal pembelajaran. Pada 

siklus II siswa lebih antusias karena diberi motivasi betapa pentingnya kegiatan 

menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas sebagai kegiatan 

yang bermanfaat.  
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Sikap yang ditunjukkan oleh siswa ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Siklus I     Siklus II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14 Kegiatan Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran Siklus 

I dan Siklus II 
 
Berdasarkan gambar 14  terlihat perbedaan antara siklus I dengan siklus II 

dalam sikap siswa mendegarkan penjelasan guru. Pada siklus II siswa lebih serius 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru. 

Pada siklus I keaktivan siswa dalam bertanya dan berkomentar sebesar 

46,875% adapun pada siklus II sebesar 66,67%. Hal ini menunjukkan peningkatan 

sebesar 19,795%.  Pada siklus I  masih kurang aktif dalam bertanya dan 

berkomentar. Siswa cenderung masih malu-malu dengan guru yang baru 

walaupun mereka masih kurang paham dengan materi dan metode pembelajaran. 
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Adapun pada siklus II, siswa aktif bertanya tentang pembelajaran tanpa malu-

malu. 

Selanjutnya, hal yang diamati adalah ketertiban siswa dalam berkelompok 

pada siklus I sebesar 78,125%. Adapun hasil siklus II sebesar 90%. Hal ini 

menunjukkan peningkatan 11,875%. Siswa sudah cukup tertib dalam 

berkelompok. Siswa segera berkelompok dengan anggota kelompok sebelumnya 

setelah guru memberikan intruksi untuk berkelompok. Selain itu, antusias siswa 

dalam diskusi kelompok juga meningkat yakni 62,5% pada siklus I dan pada 

siklus II sebesar 73,33%. Hal ini menunjukkan peningkatan  sebesar 10,83%. Hal 

ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Siklus I     Siklus II   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 15  Aktivias Siswa Berkelompok dan Berdiskusi pada Siklus 
I dan Siklus II 
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Berdasarkan gambar 15, terlihat perbedaan antara siklus I dengan siklus II 

dalam sikap siswa langsung berkelompok dengan tertib. Pada siklus II siswa juga 

lebih serius mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan menulis iklan baris 

dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

Berikutnya adalah antusias siswa dalam menulis iklan baris. Siswa sudah 

antusias dan tertib dalam menulis iklan baris. Pada siklus I antusias siswa dalam 

menulis iklan baris adalah 65,625%. Kemudian pada siklus II meningkat menjadi 

93,33% atau meningkat sebesar 27,705%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

Siklus I     Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Aktivias Siswa Memahami Konteks Iklan dan Menulis 
Iklan Baris pada Siklus I dan Siklus II 

 

 



153 

Berdasarkan gambar 16,  terlihat perbedaan antara siklus I dengan siklus II 

sikap siswa dalam memahami konteks iklan dan menulis iklan baris. Pada siklus 

II siswa lebih antusias dan aktif dalam memahami konteks iklan dan menulis iklan 

baris. 

Demikian halnya pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa sudah 

memperhatikan refleksi guru di akhir pembelajaran. Siswa masih tetap antusias 

dan semangat sampai akhir pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 

Siklus I     Siklus II 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 17 Kegiatan Akhir Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan gambar 17, terlihat perbedaan antara siklus I dengan siklus II 

sikap siswa dalam kegiatan akhir pembelajaran. Pada siklus II siswa lebih 

memperhatikan refleksi guru.  
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4.2.2.2 Catatan Harian 

Catatan harian yang digunakan dalam siklus I dan siklus II ini ada dua 

macam, yaitu catatan harian siswa dan catatan harian guru. Kedua catatan harian 

tersebut berisi ungkapan perasaan atau tanggapan siswa dan guru selama 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif berlangsung. 

 

4.2.2.2.1 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa pada saat siswa mengikuti kegiatan pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif pada siklus II memperlihatkan hasil yang beragam. Sikap positif 

siswa dibuktikan melalui catatan harian siswa. Berdasarkan hasil catatan harian 

siswa siklus I dan siklus II diperoleh hasil bahwa siswa menyukai materi sudah 

mampu menulis iklan baris melalui pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Pada siklus I dan II secara keseluruhan siswa mendapatkan manfaat dari 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif. Manfaat tersebut seperti siswa dapat mengetahui 

teknik menulis iklan baris yang baik, mengetahui jenis iklan baris, dan dapat 

menulis iklan baris dengan teknik menulis iklan baris yang baik. Akan tetapi, 

siswa juga masih mengalami kesuliatan dalam memahami isi iklan dan menulis 

singkatan pada iklan baris. Kemampuan siswa dalam menulis singkatan pada iklan 

baris masih kurang. Siswa juga kurang terampil dalam menulis iklan baris karena 
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siswa jarang melihat bentuk dan format iklan baris di media massa. Namun, 

secara aklamasi siswa tetap menyukai menulis iklan baris dengan menggunakan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Siswa suka 

dengan pembelajaran menulis iklan baris yang dilakukan secara berkelompok 

sehingga mereka dapat saling mengoreksi dan membantu. Selain itu, siswa merasa 

lebih percaya diri menulis iklan baris secara berkelompok. Menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing  juga dapat membantu siswa lebih percaya diri 

karena siswa dibimbing secara lisan dan intensif dalam setiap kelompok kerjanya. 

Siswa lebih berkonsentrasi pada kegiatan menulis iklan baris yang dibimbing 

secara lisan dan dilakukan dengan intensif sehingga siswa dapat menulis iklan 

baris dengan lancar. 

Kemudian, siswa juga memberikan saran agar pembelajaran lebih menarik 

dengan menggunakan contoh iklan baris yang lebih bervariasi. Selain itu, siswa 

juga memberikan saran agar tidak hanya pembelajaran menulis iklan baris yang 

menggunakan sejumlah contoh. 

 

4.2.2.2.2 Catatan Harian Guru 

Dari hasil catatan harian siswa pada siklus I dapat diketahui bahwa 

kegiatan pembelajaran sudah lebih baik dan guru sudah menyampaikan materi 

dengan baik dan jelas. Pada pembelajaran siklus II sudah berjalan lebih baik 

karena siswa siap dan merespon pembelajaran dengan baik mulai dari awal 

sampai akhir pembelajaran 
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Berdasarkan pengamatan guru pada siklus I pada saat pembelajaran 

berlangsung, kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif cukup baik. 

Pada siklus II kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif sudah 

semakin baik.  

Pada siklus I respon siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif cukup 

baik. Siswa memperhatikan dan sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran mulai 

awal sampai akhir pembelajaran. Namun, beberapa siswa yang kurang merespon 

pembelajaran karena tidak suka dengan kegiatan menulis iklan baris. Adapun pada 

siklus II siswa merespon dan tertarik dengan pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. Hal 

ini dipicu dari pembelajaran siklus II yang sudah memberikan contoh iklan yang 

variatif. Guru juga membawakan contoh iklan baris satu halaman penuh yang 

dimuat di media massa. 

Selanjutnya, keaktivan siswa dalam kegiatan diskusi pada siklus I  untuk 

membuat iklan baris, sebagian sudah melakukan dengan baik, meskipun memang 

ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif dan hanya diam dalam diskusi. Pada 

siklus II, siswa merespon dengan baik dan bahkan aktif dalam kegiatan diskusi 

untuk menulis iklan baris. Siswa terlihat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan 

pembelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran yang berlangsung pada 

siklus II. 
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Pada siklus I suasana kelas cukup kondusif. Akan tetapi, kegaduhan siswa 

di luar kelas sedikit mengganggu pembelajaran. Selain itu, masih ada beberapa 

siswa yang bercanda ketika ada teman sekelompoknya menulis iklan baris. 

Kemudian, pada siklus II, suasana pembelajaran cukup kondusif. Suasana tenang 

dan pembelajaran berlangsung dengan tertib dan lancar. 

Pada siklus I, hambatan guru masih banyak, yaitu mengkondisikan kelas, 

memahamkan siswa tentang teknik menulis iklan baris yang baik, dan penulisan 

singkatan dalam iklan baris. Kemudian, pada siklus II hambatan tersebut mulai 

berkurang. Siswa sudah mudah dikondisikan untuk tertib dalam pembelajaran. 

Selain itu, sebagian besar siswa juga sudah cepat dalam memahami singkatan-

singkatan yang ada dalam iklan baris dan kreatif dalam menulis iklan baris dengan 

menggunakan singkatan-singkatan yang dipelajari sebelumnya. 

 

4.2.2.2.3 Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara pada siklus I dan II, siswa merasa senang 

dan tertarik dengan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif yang diberikan. Alasannya 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif menjadi pembelajaran yang menarik dan 

bervariatif. Siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dan 

sangat membantu siswa dalam melatih kepercayaan diri menulis iklan baris 

dengan teknik menulis iklan baris yang baik. 
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Wawancara pada siklus II ini dilakukan oleh enam siswa yang berbeda 

karena peringkat yang dihasilkan berbeda setelah pelaksanaan siklus II. Dua siswa 

yang memperoleh nilai tertinggi, dua siswa yang dengan nilai sedang, dan dua 

siswa yang mendapatkan nilai rendah. Setelah dilaksanakan wawancara, dapat 

diketahui bahwa hasil wawancara pada siklus I umumnya hampir sama dengan 

siklus II ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap enam siswa, 

dapat diketahui bahwa siswa-siswa tersebut merasa senang karena pembelajaran 

yang telah dilaksanakan cukup baik. Para siswa juga mendapatkan pengalaman 

baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hanya dua orang siswa yang 

mengatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan menyenangkan, tetapi masih 

merasa grogi.  

Siswa cukup berminat dalam pembelajaran menulis iklan baris. Empat 

orang siswa sudah cukup paham dengan cara penyingkatan dan teknik penulisan 

iklan baris. Hanya dua orang siswa yang mengatakan bahwa mereka masih 

kesulitan dalam menyingkat kata-kata dalam iklan baris.  

Kesulitan dan hambatan yang siswa alami selama mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris, yaitu dua orang siswa menyatakan bahwa siswa tersebut 

merasa terganggu jika pendapat yang dilontarkan ditertawakan oleh temannya. 

“Saya merasa terganggu jika ada teman yang menertawakan jawaban saya Pak”, 

ujar siswa dengan nomor absen 9. Siswa yang nilainya tertinggi mengatakan 

bahwa ia merasa terganggu jika kelas sebelah dalam keadaan ramai, sedangkan 

siswa yang mendapat nilai rendah mengatakan bahwa ia masih grogi dalam 

mengungkapkan pendapatnya di depan kelas.  
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Manfaat yang siswa peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini, yaitu 

siswa mendapat ilmu dan pengalaman. Selain itu, siswa juga lebih berani 

menuangkan kreativitas ketika menulis iklan baris.”Saya merasa senang Pak, 

karena saya lebih paham singkatan kata iklan dari penjelasan bapak”, ujar siswa 

dengan inisial NIK.  

Hal-hal baru yang siswa dapatkan setelah mengikuti pembelajaran, yaitu 

siswa dapat mengetahui singkatan atau istilah-istilah yang ada dalam iklan baris. 

Banyak barang, jasa, dan hal lain yang dapat ditawarkan di iklan baris. Kata-kata 

asing yang belum pernah mereka jumpai  dapat ditemukan di iklan baris. Saran 

dan kritik mengenai pembelajaran ini, antara lain siswa menyarankan agar lebih 

memperjelas dalam menyingkat dan menerjemahkan kata-kata pada iklan baris 

tersebut. Seperti jawaban FR ”Saya kesulitan dalam menyingkat ataupun 

menerjemahkan singkatan-singkatan dalam iklan baris. Selanjutnya jawaban NIK 

”Saya kurang pandai dalam menyingkat kata-kata dan saya belum bisa memahami 

konteks iklan dengan cepat.” Empat siswa menyatakan senang dengan contoh-

contoh yang diberikan, apalagi dengan ditampilkannya contoh iklan baris secara 

utuh dari surat kabar. Siswa-siswa tersebut juga telah paham dengan singkatan 

kata iklan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari enam responden, 

respon dan minat siswa terhadap pelaksanaan siklus II dinilai baik. 

4.2.2.2.4 Sosiometri 

Hasil sosiometri siswa pada siklus I dan siklus II mengalami banyak 

kesamaan. Kecenderungan pilihan siswa pada siklus I menjadi pelihan siswa pada 
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siklus II juga. Untuk kategori siswa aktif, kecenderunga pilihan siswa pada siklus 

II sebagian besar sama dengan pada pada siklus I. Siswa paling aktif pada siklus I 

juga dipilih menjadi siswa paling aktif pada siklus II. Akan tetapi, pada kategori 

siswa paling pasif, ada perbedaan pilihan. Siswa yang paling pasif pada siklus I 

ada yang tidak menjadi siswa paling pasif pada siklus II. Hal itu berarti siswa 

tersebut mengalami perubahan perilaku ke arah yang baik. Selanjutnya, 

kecenderungan pilihan siswa untuk kategori siswa paling mudah diajak bekerja 

sama dan suka membantu pada siklus II masih sama dengan siklus I. Berikutnya, 

siswa kategori paling sulit diajak bekerja sama dan tidak suka membantu pada 

siklus II juga masih sama dengan pilihan siswa pada siklus I. Data sosiometri 

tersebut dapat juga digunakan untuk mengetahui antusias siswa terhadap 

pembelajaran.Selain itu, dari sosimeteri guru juga bisa mengetahui  

Berdasarkan hasil data tes tes dan nontes dari siklus I dan siklus II, dapat 

diketahui peningkatan hasil tes dan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih 

baik. Hasil tes siswa dalam penelitian keterampilan menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dari siklus I 

dan siklus II menunjukkan dipengaruhi oleh hasil nontes siswa. Hal itu dapat 

diketahui dari beberapa aspek penilaian yang ada dalam menulis iklan baris. Pada 

aspek pilihan kata dan keefektivan penggunaan kalimat, pencapaian hasil tes 

siswa dipengaruhi oleh keaktifan siswa dalam berdiskusi dan memperhatikan 

penjelasan guru. Siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompoknya dan 

memperhatikan hasil diskusi kelompok dapat menentukan pilihan kata dan kata 
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yang efektif untuk menulis iklan baris.  Keaktifan siswa berdiskusi tersebut dapat 

juga diketahui dari sosimetri siswa.  

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif pada siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis iklan baris dengan bahasa yang 

singkat, padat, dan jelas dan mempengaruhi perubahan perilaku siswa ke arah 

yang positif. Atau sebaliknya, perilaku siswa yang positif dapat mempengaruhi 

hasil tes siswa dalam keterampilan menulis iklan baris dengan bahasa yang 

singkat, padat, dan jelas. 

Perilaku positif yakni siswa tidak lagi bergurau dan bercanda dengan 

teman, siswa lebih antusias dan serius dalam menulis iklan baris, dan siswa lebih 

memperhatikan penjelasan guru. Selain itu, siswa juga aktif dalam bertanya dan 

aktif dalam kegiatan diskusi untuk membuat iklan baris bersama teman 

kelompoknya. 

Peningkatan perilaku yang positif ditunjukkan siswa kelas IX 4 SMP 

Negeri 1 Pegandon, merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi guru. 

Peningkatan ini terjadi karena penerapan pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif dalam 

pembelajaran.  Melalui metode menulis terbimbing siswa dapat menulis iklan 

baris lebih santai dan siswa lebih percaya diri dalam membuat iklan baris, dan 

siswa menulis iklan baris menggunakan teknik penulisan iklan baris yang baik. 

Selain dari penjelasn guru, hal tersebut diperoleh dari latihan yang dilakukan 
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siswa secara berkelompok dan diskusi kelompok. Berikutnya, siswa dapat dapat 

menulis iklan baris yang sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran menulis 

iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

mampu membantu siswa dalam perubahan perilaku siswa kelas pada siswa kelas 

IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon ke arah positif dan menjadikan pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif ini sebagai sebuah proses pembelajaran yang bermakna dan 

bermanfaat bagi siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diberikan peneliti berdasarkan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1) Keterampilan menulis iklan baris siswa kelas IX 4 SMP Negeri 1 Pegandon 

setelah mengikuti pembelajaran dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif mengalami peningkatan. Peningkatan yang 

terjadi dapat dilihat berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan pada siswa 

kelas IX  4 SMP Negeri 1 Pegandon yang meliputi siklus I dan siklus II. 

Berdasarkan pada tes keterampilan menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif yang dilakukan 

pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa secara klasikal sebesar 

61,45. Adapun pada siklus II meningkat menjadi 94,45 terjadi peningkatan 

sebesar 33. Peningkatan keterampilan siswa menulis iklan baris 

mengindikasikan bahwa pembelajaran dengan metode menulis terbimbing 

latihan struktur secara lisan dan intensif berjalan dengan efektif. 

2) Perilaku siswa kelas IX 4 SMP Negeri I Pegandon setelah mengikuti 

pembelajaran pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif mengalami perubahan. 

Hal tersebut dapat diketahui hasil observasi, catatan harian guru dan catatan 

harian siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. Dari data 
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observasi siswa mengalami perubahan perilaku ke arah yang positif menjadi 

lebih bersemangat dan antusias dengan pembelajaran, siswa yang berperilaku 

negatif dari siklus I ke siklus II cenderung menurun. Dari hasil catatan harian, 

siswa sangat tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan siswa sebagian besar menyukai 

dan antusias terhadap pembelajaran yang dilakukan karena menarik dan 

kreatif. Dari hasil sosiometri keaktifan siswa dalam kelompok semakin baik. 

Dari hasil dokumentasi menunjukkan perubahan tingkah laku siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, berdiskusi, dan menulis iklan baris berdasarkan 

konteks yang diberikan oleh guru. Pembelajaran berjalan dengan lancar dan 

kelas terlihat hidup, serta hasil yang diperoleh juga maksimal. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan simpulan hasil penelitian 

sebagai berikut. 

1) Para guru bahasa Indonesia hendaknya berperan aktif sebagai inovator untuk 

memilih metode pembelajaran yang lebih menarik, kreatif, dan variatif 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan menjadi pengalaman yang 

bermakna bagi siswa. Salah satu alternatif metode pembelajaran menulis 

iklan baris yang sudah teruji kebermanfaatannya adalah  metode menulis 

terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif yang dapat membantu 

siswa dalam menulis iklan baris. Latihan menulis iklan baris yang dilakukan 
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secara bertahap dan berkesinambungan juga dapat meningkatkan 

keterampilan siswa. 

2) Para peneliti atau praktisi pendidikan bidang bahasa hendaknya dapat 

melakukan penelitian yang serupa namun dengan metode yang berbeda 

sehingga diperoleh berbagai metode pembelajaran keterampilan menulis iklan 

baris. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah :  SMP Negeri 1 Pegandon 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IX/ 1 

Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, 

resensi, dan karangan. 

Kompetensi dasar : 4.1 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, 

padat, dan jelas. 

Indikator :  

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian iklan baris. 

2. Siswa mampu memahami rambu-rambu dan langkah-

langkah penyusunan iklan baris. 

3. Siswa mampu menulis iklan baris dengan bahasa yang 

singkat padat, dan jelas. 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat iklan baris 

Iklan merupakan salah satu jenis wacana persuasif, karena secara dominan 

iklan itu mempengaruhi. iklan baris merupakan iklan yang dimuat di 

media cetak, terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris menggunakan 

bahasa yang singkat dan padat.  Isi iklan baris berupa penawaran maupun 

permintaan barang atau jasa.  
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2. Rambu-rambu menyusun iklan baris: 

• Komunikatif 

Iklan baris langsung dapat diketahui maksudnya oleh pembaca. Untuk 

itu penulis harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh 

pembaca iklan dari semua golongan. 

• Singkat 

Iklan baris menggunakan banyak singkatan yang tidak sesuai dengan 

kaidah. Hal itu untuk menghemat pembiayaan iklan, karena biaya iklan 

baris tergantung jumlah barisnya. Jumlah baris dalam iklan baris 

maksimal enam baris dan minimal tiga baris.  

• Lengkap 

Lengkap menunjukkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh 

pembaca iklan baris. Misalnya alamat atau nomor telepon, dan lain-lain. 

• Tidak menyinggung pihak lain 

Iklan kreatif adalah iklan yang tidak melanggar norma sosial dan 

hukum.  

3. Langkah menulis iklan baris 

• Mendeskripsikan objek 

Mendeskripsikan objek dengan mempertanyakan apa, di mana, 

bagaimana, siapa, dan berapa. Dengan mempertanyakan objek tersebut 

maka dapat dideskripsikan konsep untuk iklan barisnya. Yang 

dimaksud dengan objek iklan dapat berupa benda ataupun jasa. 

• Menulis iklan baris berdasarkan objek 

Menyusun iklan baris berdasarkan objek yang telah dideskripsikan 

dengan menggunakan singkatan yang biasa ada pada iklan baris. 

 

C. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Pendekatan kontekstual 

Metode : 1. Tanya jawab 

  2. Pemodelan  

  3. Diskusi 
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  4. Inkuiri 

  5. Penugasan 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan pertama 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam pembuka dan mengabsen siswa. 

b. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab dengan siswa 

tentang iklan baris. 

c. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh jika siswa menguasai kompetensi tersebut. 

d. Menjelaskan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

b. Selanjutnya, siswa diberi contoh iklan baris. 

c. Siswa bersama anggota kelompoknya diminta menganalisis struktur 

iklan baris, terkait dengan jenis iklan, isi, dan bahasa dalam iklan baris. 

d. Hasil analisis dibahas bersama kemudian dirumuskan bersama dengan 

guru.  

e. Guru menjelaskan struktur lisan atau konteks iklan baris yang sudah 

dianalisis oleh siswa. 

f. Guru memberikan beberapa konteks iklan untuk kemudian dibuat iklan 

barisnya oleh siswa secara berkelompok. Setiap dua kelompok akan 

mendapatkan konteks iklan yang sama. 

g. Siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh 

guru. Penulisan iklan baris dilakukan secara berkelompok dengan 

bimbingan guru. 

h. Hasil penulisan iklan baris ditukarkan dengan kelompok lain untuk 

disunting. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Siswa dan guru membuat simpulan pembelajaran hari itu. 
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b. Guru melakukan refleksi. 

c. Guru memberikan tugas rumah pada siswa untuk mencari contoh iklan 

baris dan berlatih menulis iklan baris. 

 Pertemuan kedua 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam pembuka dan mengabsen siswa.  

b. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya jawab dengan siswa 

dengan menjelaskan terlebih dahulu kesalahan yang siswa lakukan pada 

kegiatan pembelajaran menulis iklan baris pertemuan sebelumnya.  

c. Guru menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan tes menulis 

iklan baris pada pertemuan sebelumnya. Guru juga menegaskan 

kembali mengenai metode yang digunakan dalam pembelajaran. Selain 

itu, guru juga mnegkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

b. Guru membagikan konteks iklan yang berbeda dari pertemuan 

sebelumnya.  

c. Setiap dua kelompok akan mendapatkan konteks iklan yang sama.  

d. Siswa membaca dan memahami konteks tersebut terlebih dahulu.  

e. Siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh 

guru. Penulisan iklan baris dilakukan secara individu dengan bimbingan 

guru. 

f. Hasil menulis iklan baris ditukarkan dengan teman sebangkunya untuk 

disunting. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Siswa dan guru membuat simpulan pembelajaran hari itu. 

b. Guru melakukan refleksi. 

c. Guru memberikan tugas rumah pada siswa untuk mencari contoh iklan 

baris dan berlatih berlatih menulis iklan baris. 
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E. Sumber/ Bahan dan Alat 

1. Teks iklan baris di surat kabar 

2. Buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia kelas IX, “Kreatif Berbahasa 

Indonesia untuk kelas IX” karangan Wahono dan Rusmiyanto, Ganeca 

Exact, Jakarta. Tahun 2007. 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik   :  Penugasan 

2. Bentuk Instrumen :  Tes Uraian 

3. Soal/ Instrumen :   

1) Susunlah iklan baris berdasarkan keterangan berikut! 

• Iklan 1 

Dijual rumah. Alamat di jalan Kerto No.22. luas 373 meter persegi. 

Bagi yang berminat bisa menghubungi nomor telepon 0274-488387 

atau Hp 081392005934. 

• Iklan 2 

Jual tanah dan rumah, status hak milik. Luas 430 meter persegi. 

Alamat di jalan Bima 13A Sokowetan. Harga bisa dinego. Bagi 

yang berminat bisa menghubungi nomor telepon 08122975223 atau 

0274-7180303. 

• Iklan 3 

Butuh uang. Jual murah rumah. Alamat Tegalsari. Luas tanah 135 

meter persegi. Full Bangunan, fasilitas lengkap delapan kamar 

tidur, dua kamar mandi, telepon. Tempat strategis dan dekat 

kampus. Bagi yang berminat bisa menghubungi nomor telepon 

0274-669 1168 TP 

• Iklan 4 

Dicari perawat wanita untuk bekerja mengajar perawatan disebuah 

Yayasan orang jompo. Pengajar bersedia tinggal didalam yayasan. 
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Diutamakan berumur 35 tahun keatas. Lamaran dikirim atau 

diantar ke jalan Pluti Sakti III nomor 49 Jakarta Utara 14450. 

• Iklan 5 

Butuh asisten apoteker. Berpengalaman minimal 1 tahun. Bagi 

yang berminat dapat mengirimkan lamaran via Pos ke jalan 

Ciledug Raya Ruko CBD A 3/5 dekat Carrefour Ciledug. 

• Iklan 6 

Butuh segera satu tenaga administrasi, dua staf accounting, dan 

satu  wanita lulusan SMK/D3 Akuntansi 2. Bisa komputer. Peminat 

dapat menghubungi PT.Yonming Indonesia dengan Bapak Umar 

Phone: 45874554/56 dan HP: 08119841116. 

 

BENTUK IKLAN BARIS 

 

IKLAN PENAWARAN                     IKLAN PERMINTAAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijual Rmh Jl.Kerto 22 Luas:373 
m2 telp.0274‐488387 HP 0813‐
92005934 

JLTNH+RMH SHM L.430 Jl Bima 
13A Sokowetan HrgNego 
08122975223/0274‐7180303 

BU JUAL MURAH Tegalsari 
LT:135 Full Bangunan 
8KT/2KM/Telp/Tempat strategis 
Dkt kampus Hub 0274‐669 1168 
TP 

Dcr Perawat(W)Untk Mengajar 
Perawatan Yayasan Org Jompo, 
bersedia tggl didalam,umur 35th 

keatas.Lmrn lkp krm/antar ke Jl.Pluit 
Sakti III no.49 Jakut 14450 

Bth ass apoteker.Pglmn min 1th. Lmrn 
via Pos Jl.ciledug Ry Ruko CBD A 3/5 
dkt Carefour Ciledug 

Bth sgr:1)Adm,2)Staf Acct, (1) wnt llsn 
SMK/D3 Akuntansi 2. bisa 
komp,peminat Hub.PT.Yonming 
Indonesia dg Bp. Umar 
Ph:45874554/56, HP:08119841116 
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Tabel 1 Pedoman Kriteria dan SKor dalam Penilaian Pembelajaran 

Menulis Iklan Baris dengan metode Menulis Terbimbing 

Struktur secara Lisan dan Intensif 

 

No. 
Aspek 
yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

1. Bentuk 
iklan baris 

- Iklan dibuat dalam bentuk kolom dan baris serta 
jumlah baris maksimal enam baris dan minimal 
tiga baris. 

- Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom, tetapi 
jumlah baris maksimal enam baris dan minimal 
tiga baris.  

- Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom, tetapi 
jumlah baris maksmal enam baris dan kurang dari 
tiga baris. 

- Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom dan baris, 
serta jumlah baris lebih dari enam baris dan 
kurang dari tiga baris 

4 
 

 
3 
 
 
2 
 

 
1 

2. Kelengkap
an isi 

- Isi iklan sangat lengkap, terdapat butir-butir 
informasi yang dibutuhkan  
pembaca. 

- Isi iklan cukup lengkap, terdapat 3 sampai 5 
butir-butir informasi yang dibutuhkan pembaca. 

- Isi iklan kurang lengkap, hanya terdapat 1 sampai 
2 butir informasi yang dibutuhkan pembaca. 

- Isi iklan tidak lengkap, tidak terdapat butir-butir 
informasi yang dibutuhkan pembaca. 

4 
 

 
3 

 
2 

 
1 

3. Bahasa 
iklan 

- Bahasa iklan sederhana, padat, menggunakan 
singkatan yang lazim, dan komunikatif. 

- Bahasa iklan sederhana, padat, tetapi tidak 
menggunakan singkatan yang lazim dan 
komunikatif. 

- Bahasa iklan sederhana, padat, tetapi 
menggunakan singkatan yang tidak lazim dan 
tidak komunikatif. 

- Bahasa iklan kurang sederhana, tidak padat, tidak 
menggunakan singkatan yang lazim dan 
komunikatif. 

4 
 
3 

 
 

2 
 

 
1 
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Tabel 2 Pedoman Rentang Nilai dan Kategori dalam Penilaian 

Pembelajaran Menulis Iklan Baris dengan metode Menulis 

Terbimbing Struktur secara Lisan dan Intensif 

 

No. Rentang nilai Kategori 
1. 85 – 100 Sangat baik 
2. 70 – 84  Baik 
3. 60 – 69 Cukup 
4. 50 – 59 Kurang  
5. 0 – 49 Gagal 

 

Jumah skor maksimal tiga aspek = 12 

Jumlah nilai maksimal seluruh aspek penilaian = 100 

Indikator kinerja = 70 

 Penghitungan nilai akhir setiap siswa dalam skala 0 s.d. 100 

jumlah skor yang diperoleh   

Nilai akhir  =                   X 100 

   jumlah skor maksimal   

  

        Pegandon,      Maret 2010 

          Mengetahui,       

           Guru kelas,                                          Guru Praktikan, 

 

 

 

           Sulasmi, S.Pd.                                             Dwi Anggoro 

  NIP196108111984032006                              NIM 2101406033 

Kepala SMP N 1 Pegandon, 

 

 

Parjimin, S. Pd., M. Pd. 

NIP. 195505061977111004 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah :  SMP Negeri 1 Pegandon 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IX/ 1 

Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, 

resensi, dan karangan. 

Kompetensi dasar : 4.1 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, 

padat, dan jelas. 

Indikator :  

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian iklan baris. 

2. Siswa mampu memahami rambu-rambu dan langkah-

langkah penyusunan iklan baris. 

3. Siswa mampu menulis iklan baris dengan bahasa yang 

singkat, padat, dan jelas. 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat iklan baris 

Iklan merupakan salah satu jenis wacana persuasif, karena secara dominan 

iklan itu mempengaruhi. iklan baris merupakan iklan yang dimuat di 

media cetak, terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris menggunakan 

bahasa yang singkat dan padat.  Isi iklan baris berupa penawaran maupun 

permintaan barang atau jasa.  
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2. Rambu-rambu menyusun iklan baris: 

• Komunikatif 

Iklan baris langsung dapat diketahui maksudnya oleh pembaca. Untuk 

itu penulis harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh 

pembaca iklan dari semua golongan. 

• Singkat 

Iklan baris menggunakan banyak singkatan yang tidak sesuai dengan 

kaidah. Hal itu untuk menghemat pembiayaan iklan, karena biaya iklan 

baris tergantung jumlah barisnya. Jumlah baris dalam iklan baris 

maksimal enam baris dan minimal tiga baris.  

• Lengkap 

Lengkap menunjukkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh 

pembaca iklan baris. Misalnya alamat atau nomor telepon, dan lain-lain. 

• Tidak menyinggung pihak lain 

Iklan kreatif adalah iklan yang tidak melanggar norma sosial dan 

hukum.  

3. Langkah menulis iklan baris 

• Mendeskripsikan objek 

Mendeskripsikan objek dengan mempertanyakan apa, di mana, 

bagaimana, siapa, dan berapa. Dengan mempertanyakan objek tersebut 

maka dapat dideskripsikan konsep untuk iklan barisnya. Yang 

dimaksud dengan objek iklan dapat berupa benda ataupun jasa. 

• Menulis iklan baris berdasarkan objek 

Menyusun iklan baris berdasarkan objek yang telah dideskripsikan 

dengan menggunakan singkatan yang biasa ada pada iklan baris. 

 

C. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Pendekatan kontekstual 

Metode : 1. Tanya jawab 

  2. Pemodelan  

  3. Diskusi 
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  4. Inkuiri 

  5. Penugasan 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan pertama 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan siswa siap belajar. 

b. Guru memberikan apersepsi dengan membahas hasil kerja siswa pada 

siklus I. 

c. Guru menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan hasil tes siswa 

dalam kegiatan menulis ikaln baris pada siklus I. 

d. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh jika siswa menguasai kompetensi tersebut. 

e. Guru juga menegaskan kembali mengenai metode yang digunakan 

dalam pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru memberikan salah satu contoh konteks iklan. 

b. Guru bersama siswa membahas bentuk iklan baris dari konteks 

iklan yang ada. 

c. Guru membagi kelas menjadi enam kelompok yang berbeda 

dengan siklus I. 

d. Siswa diberi konteks iklan baris yang berbeda dengan pertemuan 

sebelumnya. 

e. Setiap kelompok akan mendapatkan konteks iklan yang sama. 

f. Siswa berdiskusi untuk menulis iklan baris berdasarkan konteks yang 

diberikan oleh guru.  

g. Perwakilan setiap kelompok diminta menuliskan jawabannya di 

depan. Kemudian dibahas bersama-sama dengan guru. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Siswa dan guru membuat simpulan pembelajaran hari itu. 

b. Guru melakukan refleksi. 
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c. Guru memberikan tugas rumah pada siswa untuk mencari contoh iklan 

baris dan berlatih menulis iklan baris. 

 

 Pertemuan kedua 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberikan apersepsi dengan menegaskan kembali mengenai 

metode yang digunakan dalam pembelajaran. 

b. Guru juga mengkondisikan siap untuk siap menulis iklan baris. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru meminta siswa berkelompok sesuai dengan kelompok 

pertemuan pertama. 

b. Guru membagikan konteks iklan yang berbeda dari pertemuan 

sebelumnya.  

c. Setiap kelompok akan mendapatkan konteks iklan yang berbeda.  

d. Siswa membaca dan memahami konteks tersebut terlebih dahulu.  

e. Siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks yang diberikan oleh 

guru. Penulisan iklan baris dilakukan secara individu dengan 

bimbingan guru. 

f. Hasil menulis iklan baris ditukarkan dengan anggota kelompoknya 

untuk dikoreksi. 

3. Penutup (10 menit) 

a. Siswa dan guru membuat simpulan pembelajaran hari itu. 

b. Guru melakukan refleksi. 

c. Guru memberikan tugas rumah pada siswa untuk mencari contoh iklan 

baris dan berlatih berlatih menulis iklan baris. 

 

E. Sumber/ Bahan dan Alat 

1. Teks iklan baris di surat kabar 

2. Buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia kelas IX, “Kreatif Berbahasa 

Indonesia untuk kelas IX” karangan Wahono dan Rusmiyanto, Ganeca 

Exact, Jakarta. Tahun 2007. 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik   :  Penugasan 

2. Bentuk Instrumen :  Tes Uraian 

3. Soal/ Instrumen :   

1) Susunlah iklan baris berdasarkan keterangan berikut! 

 

Dibutuhkan sales elektronik. Berpengalaman. Memiliki kendaraan motor. 

Pendidikan minimal SMA. Gaji dan komisi menarik. Hubungi Jalan 

Medan Glodok Selatan No.25Jakarta Barat. (belakang Glodok Building). 

 

Dibutuhkan kasir wanita. Penampilan menarik. Pendidikan minimal 

SMEA/Akademi. Usia maksimal 35 tahun. Pengalaman minimal 1 tahun. 

Kirimkan lamaran ke PT. Mitrasari Sarana Medika Utama Jalan Kapten 

Patimura No.5 Mampang Prapatan Jakarta Selatan. 

 

Dicari Sales Executive. Pria. Pendidikan minimal SMEA. Usia maksimal 

26 tahun. Kirimkan lamaran dan foto ke Jalan Musi 44A Jakarta Pusat 

10150. 

 

Dibutuhkan sopir(laki-laki). Jujur, rajin, sopan. Usia maksimal 40 tahun. 

Mempunyai sepeda motor. Domisili Jakarta Selatan atau Jakarta Barat. 

Hubungi PT. ATI. Telepon 021-56723412 

 

Dibutuhkan Staff Accounting. Wanita. Berpengalaman minimal 2 tahun. 

Gaji menarik, minimal 3 juta. Mengerti dan fasih bahasa Mandarin. 

Lamaran dikirim ke Perum Grisenda Blok D2 No.16 Jakarta Utara. 

Paling lambat 1 minggu. 
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Dicari Sekretaris . Pria atau wanita. Pendidikan minimal D3. Usia 

maksimal 30 tahun. Berpengalaman sebagai sekretaris minimal 1 tahun. 

Lamaran antar langsung ke PT. Satyatama Graha Tara dengan alamat 

Wisma Kodel lantai 9 Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan,  Jakarta. 

Tabel 1 Pedoman Kriteria dan Skor dalam Penilaian Pembelajaran 

Menulis Iklan Baris dengan metode Menulis Terbimbing 

Struktur Secara Lisan dan Intensif 

No. 
Aspek 
yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

1. Bentuk 
iklan baris 

- Iklan dibuat dalam bentuk kolom dan baris serta 
jumlah baris maksimal enam baris dan minimal 
tiga baris. 

- Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom, tetapi 
jumlah baris maksimal enam baris dan minimal 
tiga baris.  

- Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom, tetapi 
jumlah baris maksmal enam baris dan kurang dari 
tiga baris. 
Iklan tidak dibuat dalam bentuk kolom dan baris, 
serta jumlah baris lebih dari enam baris dan 
kurang dari tiga baris. 

4 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 

2. Kelengkap
an isi 

- Isi iklan sangat lengkap, terdapat butir-butir 
informasi yang dibutuhkan  
pembaca. 

- Isi iklan cukup lengkap, terdapat 3 sampai 5 
butir-butir informasi yang dibutuhkan pembaca. 

- Isi iklan kurang lengkap, hanya terdapat 1 sampai 
2 butir informasi yang dibutuhkan pembaca. 

- Isi iklan tidak lengkap, tidak terdapat butir-butir 
informasi yang dibutuhkan pembaca. 

4 
 

 
3 

 
2 

 
1 

3. Bahasa 
iklan 

- Bahasa iklan sederhana, padat, menggunakan 
singkatan yang lazim, dan komunikatif. 

- Bahasa iklan sederhana, padat, tetapi tidak 
menggunakan singkatan yang lazim dan 
komunikatif. 

- Bahasa iklan sederhana, padat, tetapi 
menggunakan singkatan yang tidak lazim dan 
tidak komunikatif. 
Bahasa iklan kurang sederhana, tidak padat, tidak 
menggunakan singkatan yang lazim dan 
komunikatif. 

4 
 
3 

 
 

2 
 

 
1 
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Tabel 2 Pedoman Rentang Nilai dan Kategori dalam Penilaian 

Pembelajaran Menulis Iklan Baris dengan Metode Menulis 

Terbimbing Struktur Secara Lisan dan Intensif 

No. Rentang nilai Kategori 
1. 85 – 100 Sangat baik 
2. 70 – 84  Baik 
3. 60 – 69 Cukup 
4. 50 – 59 Kurang  
5. 0 – 49 Gagal 

 

Jumah skor maksimal tiga aspek = 12 

Jumlah nilai maksimal seluruh aspek penilaian = 100 

Indikator kinerja = 70 

 

 Penghitungan nilai akhir setiap siswa dalam skala 0 s.d. 100 

jumlah skor yang diperoleh   

Nilai akhir  =                   X 100 

   jumlah skor maksimal   

         

       Pegandon,    Maret 2010 

          Mengetahui,       

           Guru kelas,                                       Guru Praktikan 

 

 

                              

          Sulasmi, S.Pd.                                          Dwi Anggoro 

   NIP 196108111984032006                   NIM 2101406033 

Kepala SMP N 1 Pegandon, 

 

 

Parjimin, S. Pd., M. Pd. 

NIP. 195505061977111004 
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Lampiran 3: INSTRUMEN NONTES SIKLUS I 

LEMBAR CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS I 

 

Guru peneliti  : 

Hari/tanggal  : 

1. Jelaskan kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Jelaskan respon siswa terhadap materi menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Jelaskan keaktivan siswa selama pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Jelaskan situasi kelas dan suasana belajar ketika pembelajaran menulis iklan 

berlangsung! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Jelaskan hambatan-hambatan yang dialami guru selama proses pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif, serta harapan guru pada proses pembelajaran menulis iklan 

berikutnya! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



184 
 

LEMBAR  CATATAN HARIAN SISWA 

SIKLUS I 

 

Nama   : 

Kelas/No.presensi : 

Hari/Tanggal  : 

1. Jelaskan dalam satu paragraf kesulitan-kesulitan yang masih kalian hadapi 

dalam menulis iklan baris! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Deskripsikan dalam satu paragraf kesan kalian selama mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

3. Berikan saran yang dapat kalian berikan untuk pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR  WAWANCARA 

SIKLUS I 

 

Narasumber  : 

Hari/Tanggal :    

Tempat : 

1. Bagaimana tanggapan Anda setelah menerima pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Adakah kesulitan dan hambatan yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif?  

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana kesan Anda terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apa saran yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran menulis iklan baris 

berikutnya? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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SOSIOMETERI 

SIKLUS I 

 

Nama : 

Kelas/No.presensi : 

Hari/Tanggal : 

Nama anggota kelompok : 

1. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling aktif 

berkomentar/ berpendapat! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

2. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling pasif! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

3. Sebutkan dua nama temanmu yang paling kreatif dalam suatu kelompok 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

4. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling mudah diajak 

bekerja sama dalam suatu kelompok! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

5. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling sulit diajak 

bekerja sama dalam suatu kelompok! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 
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LEMBAR DOKUMENTASI FOTO 

SIKLUS I 

 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian selain data 

nontes dengan merekam kegiatan siswa saat pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

berlangsung  Dokumentasi foto diambil pada saat: 

1. Pendahuluan  

a. Pada saat peneliti melakukan apersepsi berupa pengenalan terhadap iklan 

baris. 

2. Inti 

a. Peneliti membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

b. Aktivitas siswa melaksanakan intruksi dari guru dalam kelompok: 

- Aktivitas siswa  membaca dan memahami contoh iklan baris. 

- Aktivitas siswa berdiskusi dengan anggota kelompok untuk 

menganalisis struktur iklan baris, terkait dengan jenis iklan, isi, dan 

bahasa dalam iklan baris. 

- Aktivitas siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks yang 

diberikan oleh guru. 

c. Aktivitas siswa mengoreksi iklan baris kelompok lain. 

d. Aktivitas siswa mempresentasikan hasil menulis iklan baris yang ditulis di 

papan tulis. 

3. Penutup 

a. Aktivitas siswa dan peneliti menyimpulkan hasil pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan 

dan intensif. 

b. Aktivitas siswa menyampaikan kesan terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif (dengan mengisi lembar catatan harian dan pedoman sosiometri). 
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Pedoman Observasi  

Siklus I 

Hari/tanggal  :  

Kelas   : 

Tahun Pelajaran : 

Perilaku positif Perilaku negatif 
No. Resp. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Keterangan: 

Perilaku Positif 

1. Antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru. 

2. Antusias siswa dalam bertanya dan berkomentar. 

3. Antusias siswa dalam menganalisis unsur iklan. 

4. Antusias siswa dalam kegiatan kelompok. 

5. Keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Perilaku Negatif 

1. Siswa tidak antusias dalam mendengarkan penjelasan guru. 

2. Siswa tidak antusias dalam bertanya dan berkomentar. 

3. Siswa tidak antusias dalam menganalisis unsur iklan. 

4. Siswa tidak antusias dalam kegiatan kelompok. 

5. Siswa tidak serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Pengisian : 

√ :  Melakukan 

x  :  Tidak melakukan 
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Lampiran 4: INSTURMEN NONTES SIKLUS 2 

LEMBAR CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS II 

 

Guru peneliti  : 

Hari/tanggal  : 

1. Jelaskan kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Jelaskan respon siswa terhadap materi menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Jelaskan keaktivan siswa selama pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Jelaskan situasi kelas dan suasana belajar ketika pembelajaran menulis iklan 

berlangsung! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Jelaskan hambatan-hambatan yang dialami guru selama proses pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif, serta harapan guru pada proses pembelajaran menulis iklan 

berikutnya! 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR  CATATAN HARIAN SISWA 

SIKLUS II 

 

Nama   : 

Kelas/No.presensi : 

Hari/Tanggal  : 

1. Jelaskan dalam satu paragraf kesulitan-kesulitan yang masih kalian hadapi 

dalam menulis iklan baris! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Deskripsikan dalam satu paragraf kesan kalian selama mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

3. Berikan saran yang dapat kalian berikan untuk pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR  WAWANCARA 

SIKLUS II 

 

Narasumber  : 

Hari/Tanggal :    

Tempat : 

1. Bagaimana tanggapan Anda setelah menerima pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Adakah kesulitan dan hambatan yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif?  

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana kesan Anda terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apa saran yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran menulis iklan baris 

berikutnya? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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SOSIOMETERI 

SIKLUS II 

 

Nama : 

Kelas/No.presensi : 

Hari/Tanggal : 

Nama anggota kelompok : 

 

1. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling aktif 

berkomentar/ berpendapat! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

2. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling pasif! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

3. Sebutkan dua nama temanmu yang paling kreatif dalam suatu kelompok 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

4. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling mudah diajak 

bekerja sama dalam suatu kelompok! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 

5. Sebutkan dua nama temanmu dalam satu kelompok yang paling sulit diajak 

bekerja sama dalam suatu kelompok! 

Jawab: 1. .....................   2. ....................... 
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LEMBAR DOKUMENTASI FOTO 

SIKLUS II 

 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian selain data 

nontes dengan merekam kegiatan siswa saat pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

berlangsung  Dokumentasi foto diambil pada saat: 

1. Pendahuluan  

a. Pada saat peneliti melakukan apersepsi berupa pengenalan terhadap iklan 

baris. 

2. Inti 

a. Peneliti membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

b. Aktivitas siswa melaksanakan intruksi dari guru dalam kelompok: 

- Aktivitas siswa  membaca dan memahami contoh iklan baris. 

- Aktivitas siswa berdiskusi dengan anggota kelompok untuk 

menganalisis struktur iklan baris, terkait dengan jenis iklan, isi, dan 

bahasa dalam iklan baris. 

- Aktivitas siswa menulis iklan baris berdasarkan konteks yang 

diberikan oleh guru. 

c. Aktivitas siswa mengoreksi iklan baris kelompok lain. 

d. Aktivitas siswa mempresentasikan hasil menulis iklan baris yang ditulis di 

papan tulis. 

3. Penutup 

a. Aktivitas siswa dan peneliti menyimpulkan hasil pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan 

dan intensif. 

b. Aktivitas siswa menyampaikan kesan terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif (dengan mengisi lembar catatan harian dan pedoman sosiometri). 
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Pedoman Observasi  

Siklus II 

Hari/tanggal  :  

Kelas   : 

Tahun Pelajaran : 

Perilaku positif Perilaku negatif 
No. Resp. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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198 
 

Keterangan: 

Perilaku Positif 

1. Antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru. 

2. Antusias siswa dalam bertanya dan berkomentar. 

3. Antusias siswa dalam menganalisis unsur iklan. 

4. Antusias siswa dalam kegiatan kelompok. 

5. Keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Perilaku Negatif 

1. Siswa tidak antusias dalam mendengarkan penjelasan guru. 

2. Siswa tidak antusias dalam bertanya dan berkomentar. 

3. Siswa tidak antusias dalam menganalisis unsur iklan. 

4. Siswa tidak antusias dalam kegiatan kelompok. 

5. Siswa tidak serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Pengisian : 

√ :  Melakukan 

x :  Tidak melakukan 
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Lampiran 5 

HASIL TES MENULIS IKLAN BARIS 
SIKLUS I 

 
Skor Per Aspek Kategori No. Resp. Responden 

1 2 3 
Jumlah 

Skor yang 
Diperoleh 

Nilai 
Akhir Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 1 Abdurrohman Aholeh 1 3 3 7 58,3   √  
2 2 Alvy Khoirun Nisa 1 3 3 7 58,3   √  
3 3 Aska Nafis 1 4 4 9 75  √   
4 4 Cahya Ristiana 1 3 3 7 58,3    √   
5 5 Danang Agus Setiawan 1 3 3 7 58,3    √   
6 6 Dila Setyawardani 2 3 3 8 66,7   √   
7 7 Fadhilatunnisak 1 3 3 7 58,3    √   
8 8 Fahmi Azka 1 3 3 7 58,3    √   
9 9 Faisal Amar 1 3 3 7 58,3    √   

10 10 Firda Rahmawati 1 3 3 7 58,3    √   
11 11 Inayatun Rohmaniyah 1 4 4 9 75  √   
12 12 Indah Yulianti 2 3 3 8 66,7   √  
13 13 M. Rizal Jauharudin  1 4 4 9 75  √   
14 14 Moh. Syamsul Maarif 2 3 3 8 66,7   √  
15 15 Muh. Abdul Mukhid 2 2 2 6 50    √ 
16 16 Muh. Syauqi Fuqoha 1 3 3 7 58,3    √   
17 17 Muhammad Nafis Ashari 1 3 3 7 58,3    √   
18 18 Nikhlatul Rohmah 2 2 2 6 50    √ 
19 19 Novita Dianingrum 1 4 4 9 75  √   
20 20 Nur Ihsana Khoirunnisak 1 3 3 7 58,3   √  
21 21 Rafida Rizki 2 2 2 6 50    √ 
22 22 Rifatuttamimah 2 2 2 6 50    √ 
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23 23 Rizki Praseyto 2 2 2 6 50    √ 
24 24 Romandon 2 3 3 8 66,7   √  
25 25 Setiyo Rukun 1 4 4 9 75  √   
26 26 Siamah 1 3 3 7 58,3   √   
27 27 Sindy Mulyawati 2 3 3 8 66,7   √   
28 28 Sisca Windy Hardianingsih 1 3 3 7 58,3    √   
29 29 Siti Masamah 1 3 3 7 58,3    √   
30 30 Siti Maysaroh 1 3 3 7 58,3    √   
31 31 Siti Nur Khamidah 1 4 4 9 75  √   
32 32 Tutik Pujiati 1 3 3 7 58,3   √  

Jumlah 42 97 97 236 1966,3  6 21 5 
Rata-rata 1,3 3.03 3.03  61,45     

Persentase (%) 32,81 75,78 75,78  61,45  18,75 65,63 15,63 
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Lampiran 6 

HASIL TES MENULIS IKLAN BARIS 
SIKLUS II 

 
Skor Per Aspek Kategori No. Resp. Responden 

1 2 3 
Jumlah 

Skor yang 
Diperoleh 

Nilai 
Akhir Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 1 Abdurrohman Sholeh 4 3 3 10 83,33  √   
2 2 Alvy Khoirun Nisa 4 4 4 12 100 √    
3 3 Aska Nafis 4 4 3 11 91,67 √     
4 4 Cahya Ristiana 4 4 3 11 91,67 √     
5 5 Danang Agus Setyawan - - - - - - - - - 
6 6 Dila Setyawardani 4 3 3 10 83,33  √   
7 7 Fadhilatunnisak 4 4 3 11 91,67 √     
8 8 Fahmi Azka 4 4 4 12 100 √     
9 9 Faisal Amar 4 4 4 12 100 √     

10 10 Firda Rahmawati 4 4 3 11 91,67 √     
11 11 Inayatun Rohmaniyah 4 4 4 12 100 √     
12 12 Indah Yulianti 4 4 4 12 100 √     
13 13 Moh. Syamsul Maarif 4 4 4 12 100 √     
14 14 M. Rizal Jauharudin - - - - - ‐  - - - 
15 15 Muh. Abdul Mukhid 4 4 3 11 91,67 √     
16 16 Muh. Syauqi Fuqoha 4 4 4 12 100 √     
17 17 Muhammad Nafis Ashari 4 4 4 12 100 √     
18 18 Nikhlatul Rohmah 4 4 3 11 91,67 √     
19 19 Novita Dianingrum 4 4 4 12 100 √     
20 20 Nur Ihsana Khoirunnisak 4 4 4 12 100 √     
21 21 Rafida Rizki 4 3 3 10 83,33  √    
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22 22 Rifatuttamimah 4 3 3 10 83,33  √    
23 23 Rizki Praseyto 4 4 4 12 100 √     
24 24 Romandon 4 4 3 11 91,67 √     
25 25 Setiyo Rukun 4 4 3 11 91,67 √     
26 26 Siamah 4 4 3 11 91,67 √     
27 27 Sindy Mulyawati 4 3 3 10 83,33  √   
28 28 Sisca Windy Hardianingsih 4 4 3 11 91,67 √     
29 29 Siti Masamah 4 4 4 12 100 √     
30 30 Siti Maysaroh 4 4 4 12 100 √     
31 31 Siti Nur Khamidah 4 4 4 12 100 √     
32 32 Tutik Pujiati 4 4 4 12 100 √     

Jumlah 120 115 105 340 2833,35 25 5   
Rata-rata 4 3.83 3,5  94,45     

Persentase (%) 100 95,83 87,5  94,45 83,33 16.67   
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Lampiran 7 

HASIL OBSERVASI  
SIKLUS I 

Hari/tanggal  : Sabtu, 27 Februari 2010 

Kelas   : IX 4 

Perilaku Positif yang diamati Responden 
1 2 3 4 5 

R-1 x x x x x 
R-2 x x x x x 
R-3 √ √ √ √ √ 
R-4 √  √  √  √  √ 
R-5 √  x  √  x  √ 
R-6 √  √  √  √  √ 
R-7 √  √  √  √  √ 
R-8 x x x x x 
R-9 x x x x x 

R-10 x x x x x 
R-11 √  √  √  √  √ 
R-12 √  x  √  √  √ 
R-13 √  √  √  √  x 
R-14 √  x  √  √  √ 
R-15 √  √  √  √  √ 
R-16 √  √  √  √  √ 
R-17 √  x  √  √  √ 
R-18 √  x  √  x  √ 
R-19 √  √  √  √  √ 
R-20 √  √  √  √  √ 
R-21 x x √  x x 
R-22 x x √  x x 
R-23 x x x x x 
R-24 √ √ √ √ √ 
R-25 x x x x x 
R-26 √  √  √  √  x 
R-27 √  x  √  √  √ 
R-28 √  √  √  √  √ 
R-29 √  x  √  x  √ 
R-30 √  √  √  √  √ 
R-31 √  √  √  √  √ 
R-32 √  x  √  √  √ 

Jumlah 23 15 25 20 21 
Persen (%) 71,875 46,875 78,125 62,5 65,625 
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Keterangan: 

Perilaku Positif 

1. Antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru. 

2. Antusias siswa dalam bertanya dan berkomentar. 

3. Antusias siswa dalam menganalisis unsur iklan. 

4. Antusias siswa dalam kegiatan kelompok. 

5. Keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Pengisian : 

√ :  Melakukan 

x  :  Tidak melakukan 
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Lampiran 8 

HASIL OBSERVASI  
SIKLUS II 

Hari/tanggal  : Sabtu, 13 Maret 2010 

Kelas   : IX 4 

Perilaku Positif yang diamati Responden 
1 2 3 4 5 

R-1 x x √  √  √ 
R-2 x x √  √  √ 
R-3 √ √ √ √ √ 
R-4 √  √  √  √  √ 
R-5 √  x  √  √  √ 
R-6 √  √  √  √  √ 
R-7 √  √  √  √  √ 
R-8 x x x x x 
R-9 x x x x x 

R-10 x x x x x 
R-11 √  √  √  √  √ 
R-12 √  √  √  √  √ 
R-13 √  √  √  x  √ 
R-14 √  √  √  √  √ 
R-15 √  √  √  √  √ 
R-16 √  √  √  x  √ 
R-17 √  √  √  x  √ 
R-18 √  x  √  √  √ 
R-19 √  √  √  √  √ 
R-20 √  √  √  √  √ 
R-21 √  x √  √  √ 
R-22 √  x √  √  √ 
R-23 x x x x x 
R-24 √ √ √ √ √ 
R-25 x x x x x 
R-26 √  √  √  √  √ 
R-27 √  √  √  √  √ 
R-28 √  √  √  √  √ 
R-29 √  x  √  x  √ 
R-30 √  √  √  √  √ 
R-31 √  √  √  x  √ 
R-32 √  √  √  √  √ 

Jumlah 25 20 27 22 28 
Persen (%) 78,125 62,5 84,375 68.75 87,5 
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Keterangan: 

Perilaku Positif 

1. Antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru. 

2. Antusias siswa dalam bertanya dan berkomentar. 

3. Antusias siswa dalam menganalisis unsur iklan. 

4. Antusias siswa dalam kegiatan kelompok. 

5. Keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

Pengisian : 

√ :  Melakukan 

x  :  Tidak melakukan 
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Lampiran 9 

HASIL CATATAN HARIAN SISWA 

SIKLUS I 

 

Nama   : Muh. Abdul Mukhid 

Kelas/No.presensi : IX 4 / 15 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 27 Februari 2010 

 

1. Jelaskan dalam satu paragraf kesulitan-kesulitan yang masih kalian hadapi 

dalam menulis iklan baris! 

Jawab: 

Saya kesulitan dengan cara menyingkat dan menerjemahkan singkatan dalam 

tulisan iklan baris. 

2. Deskripsikan dalam satu paragraf kesan kalian selama mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab: 

Pembelajarannya menyenangkan dan mudah dipahami. 

3. Berikan saran yang dapat kalian berikan untuk pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif! 

Jawab: 

Sebaiknya waktu untuk berdiskusi lebih diperpanjang, agar tidak tergesa-gesa 
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Lampiran 10 

HASIL  WAWANCARA 

SIKLUS I 

 

Narasumber : Fadhilatun Nisak 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2010   

Tempat : Teras kelas IX 4 

 

1. Bagaimana tanggapan Anda setelah menerima pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif? 

Jawab: 

(Sambil sedikit tersenyum dan malu-malu). Menurut saya setelah saya belajar 

menulis iklan baris saya lebih bisa untuk menulis, cara menyingkat kata dan 

saya juga dapat pembelajaran yang baru 

2. Adakah kesulitan dan hambatan yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif?  

Jawab: 

(Berpikir sejenak agak lama). Ada, tetapi tidak terlalu banyak hambatannya. 

3. Bagaimana kesan Anda terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif? 

Jawab: 

Menyenangkan, karena saya lebih bisa untuk menyingkat-nyingkat kata 

(Tersenyum kecil). 

4. Apa saran yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran menulis iklan baris 

berikutnya? 

Jawab: 

Sebaiknya untuk yang selanjutnya lebih diberi soal-soal lagi supaya mereka 

lebih aktif dalam belajar. (Tersenyum kecil) 
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Lampiran 11 

HASIL  CATATAN HARIAN SISWA 

SIKLUS II 

 

Nama   : Fahmi Azka 

Kelas/No.presensi : IX 4 / 8 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 13 Maret 2010 

 

1. Jelaskan dalam satu paragraf kesulitan-kesulitan yang masih kalian hadapi 

dalam menulis iklan baris! 

Jawab: 

Cara menulis singkatan kata dengan benar. 

2. Deskripsikan dalam satu paragraf kesan kalian selama mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan 

struktur secara lisan dan intensif! 

Jawab: 

Saya senang setelah saya mengikuti pelajaran menulis iklan baris karena 

banyak contoh-contoh di media cetak. 

3. Berikan saran yang dapat kalian berikan untuk pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif! 

Jawab: 

Sebaiknya dalam mengajar murid-murid terus diberi contoh-contoh agar 

murid gampang mengerti. 
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Lampiran 12 

HASIL WAWANCARA 

SIKLUS II 

 

Narasumber : Muhamad Nafis Ashari 

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Maret 2010   

Tempat : Teras kelas IX 4 

 

1. Bagaimana tanggapan Anda setelah menerima pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan 

intensif? 

Jawab : 

(Sedikit berpikir dan tersenyum) Iklan baris sangat menyenangkan karena 

saya bisa menyingkat dan juga bisa menambah wawasan kata. 

2. Adakah kesulitan dan hambatan yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara 

lisan dan intensif?  

Jawab: 

Tidak ada, karena bimbingan dari pak guru mudah dimengerti 

3. Bagaimana kesan Anda terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif? 

Jawab: 

Sangat menyenangkan bisa menambah wawasan kosa kata (tersenyum kecil) 

4. Apa saran yang dapat Anda berikan untuk pembelajaran menulis iklan baris 

berikutnya? 

Jawab: 

Tidak ada, karena penjelasannya sudah sangat jelas (sedikit tersenyum) 
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Lampiran 13 

HASIL CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS I 

 

Guru peneliti  : Dwi Anggoro 

Hari/tanggal  : Sabtu, 27 Februari 2010 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru dengan bantuan 

seorang teman selama melakukan penelitian menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif diperoleh 

gambaran bahwa kesiapan siswa dan respon siswa terhadap proses pembelajaran 

cukup baik. Pada awal pembelajaran, siswa terlihat cukup antusias memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh guru tentang kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris yang akan dilakukan. Kesiapan siswa untuk menerima pelajaran juga terlihat 

dari kegiatan siswa yang mulai mempersiapkan buku atau catatan ketika guru 

memulai pelajaran. Meskipun demikian, masih ada siswa yang menoleh ke 

samping atau ke belakang dan berbicara dengan temannya ketika guru mulai 

membuka pelajaran. Guru segera mengkondisikan siswa tersebut untuk 

memperhatikan. 

Selain itu, meskipun pada awal pembelajaran siswa agak sulit untuk 

dikondisikan, tetapi, begitu guru memberi contoh iklan baris dari media cetak, 

siswa mulai menampakkan respon positif. Selain itu, siswa juga sangat antusias 

dalam membentuk kelompok meskipun masih ada siswa yang diam ketika teman 

lain berkelompok atau justru memanfaatkan situasi itu untuk bercanda dengan 

teman lain.  
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Keaktifan siswa selama pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif dapat dilihat 

dari aktivitas siswa bertanya dan berkomentar. Siswa mulai berani berkomentar 

dan bertanya setelah guru memberikan sedikit penjelasan bahwa kalau tidak bisa 

sebaiknya bertanya agar lebih paham. Selain itu, guru juga memberikan pepatah 

”malu bertanya sesat di jalan”. Ada  15 siswa atau 46,875% siswa yang bertanya 

atau berkomentar pada kegiatan pembahasan hasil analisis. Mereka sangat aktif 

dan dapat menjadi contoh bagi teman yang lain.  

Dalam semua proses pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif sebagian 

siswa masih mengalami kesulitan. Dari pengamatan guru, ada beberapa siswa 

yang sulit memahami konteks iklan dan selanjutnya sulit dalam membuat iklan 

barisnya. Hal ini terbukti dari hasil tes siswa menulis iklan baris yang belum 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Situasi kelas dan suasana belajar saat proses pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

secara klasikal berlangsung cukup kondusif. Walaupun pada awal pembelajaran 

masih ada siswa yang ramai, bercerita atau ngobrol dengan temannya ketika guru 

menjelaskan, tetapi hal itu dapat diatasi oleh guru sehingga sebagian besar siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Siswa juga cukup tertib dalam membentuk 

kelompok. Walaupun dalam pembentukan kelompok ada beberapa siswa yang 

masih diam di tempat duduknya atau menggunakan kesempatan berpindah tempat 

untuk bermain dengan temannya seperti berlari-larian. Kondisi tersebut segera 
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dapat diatasi oleh guru dengan memerintahkan siswa tersebut untuk bergabung 

dengan setiap anggota kelompoknya.  

Selain itu, siswa juga antusias dalam membaca dan memahami konteks 

iklan. Kemudian, dalam diskusi kelompok untuk membuat menganalisis iklan 

baris berdasarka  jenis, isi, dan bahasa masih ada beberapa siswa yang justru tak 

acuh. Sikap siswa tak acuh tersebut ditandai dengan melakukan kegiatan lain 

seperti bercerita atau mengobrol dengan teman lain, menggerakkan suatu benda 

untuk bermain, diam tanpa melakukan kegiatan apapun, dan sebagainya. 

Berikutnya, siswa juga cukup antusias dalam menulis iklan baris berdasarkan 

konteks iklan yang diberikan oleh guru.  

Selama pelaksanaan penelitian siklus I, guru masih mengalami beberapa 

hambatan. Hambatan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi siswa dan 

suasana belajar. Siswa belum dapat memahami struktur iklan baris secara cepat. 

selain itu, siswa juga belum menguasai rambu-rambu dan langkah-langkah 

menulis iklan baris. Ada beberapa siswa yang belum memahami bentuk dan 

singkatan kata dalam iklan baris. Hal tersebut diketahui dari hasil tes siswa 

menulis iklan baris. 

Harapan guru untuk kegiatan pembelajaran pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

selanjutnya adalah siswa dapat menulis iklan baris lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Selain itu, guru juga berharap perilaku siswa dapat berubah ke arah 

yang lebih baik untuk pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, siswa dikondisikan 

agar tertib dan aktif, yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk 
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bertanya atau berkomentar. Kemudian, guru juga memberikan contoh konteks 

iklan beserta bentuk iklan barisnya agar siswa lebbih paham. Guru juga lebih 

memperhatikan perilaku siswa agar siswa dapat berperilaku lebih baik. 
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Lampiran 14 

HASIL CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS II 

 

Guru peneliti  : Dwi Anggoro 

Hari/tanggal  : Sabtu, 13 Maret 2010 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru dengan bantuan 

seorang teman selama melakukan penelitian menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif diperoleh gambaran 

bahwa kesiapan siswa dan respon siswa terhadap proses pembelajaran pada siklus 

II sangat tinggi. Pada awal pembelajaran, siswa terlihat antusias memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh guru tentang kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris yang akan dilakukan. Kesiapan siswa untuk menerima pelajaran juga terlihat 

dari kegiatan siswa yang tidak bercanda maupun melakukan kegiatan lain. 

Selain itu, siswa juga lebih tertib dan tenang ketika guru kembali 

memberikan konteks iklan baris kepada siswa sebagai contoh dan bahan latihan. 

Hal tersebut juga tercermin dari antusias siswa maju ke depan untuk menuliskan 

jawaban di papan tulis yang kemudian dibahas bersama dengan guru. 

Keaktifan siswa selama pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif dapat dilihat 

dari aktivitas siswa bertanya dan berkomentar. Siswa sudah banyak yang berani 

berkomentar dan bertanya.  

Dalam proses pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif pada siklus II, jumlah 
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siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis iklan baris sudah berkurang. 

Untuk bentuk iklan baris, seluruh siswa sudah sapat mencapai hasil yang 

maksimal. Kemudian, untuk kelengkapan dan bahasa iklan baris, siswa sudah 

cukup mampu meski ada beberapa informasi yang belum masuk karena siswa 

kurang teliti ataupun penyingkatan bahasa iklan yang tidak lazim digunakan. 

Situasi kelas dan suasana belajar saat proses pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode menulis terbimbing latihan struktur secara lisan dan intensif 

secara klasikal berlangsung cukup kondusif. Siswa juga lebih tertib dalam 

membentuk kelompok. Selain itu, siswa juga antusias dalam membaca dan 

memahami konteks iklan. Kemudian, dalam diskusi kelompok untuk membuat 

menganalisis konteks iklan baris juga sudah cukup baik. Berikutnya, siswa juga 

cukup antusias dalam menulis iklan baris berdasarkan konteks iklan yang 

diberikan oleh guru. Meskipun penilaian menulis iklan pada siklus II dilakukan 

secara individu, tetapi siswa cukup tenang dan tertib. Walaupun demikian, masih 

ada beberapa siswa yang sesekali bertanya dengan teman sebangkunya. 

Pada siklus II ini suasana kelas sudah  kondusif dan lebih tenang karena 

siswa tidak lagi bergurau dan ribut. Pembelajaran berlangsung dengan lancar dan 

baik sehingga tujuan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode menulis 

terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif dapat tercapai. 

Harapan guru untuk kegiatan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

menulis terbimbing dengan latihan struktur secara lisan dan intensif selanjutnya 

adalah siswa dapat menulis iklan baris lebih baik dan siswa lebih serius dalam 

pembelajaran. 
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