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SARI 

Rahmawati, Wahyu. 2017. “Keefektifan Penggunaan Model Problem Based 

Learning dan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Menulis 

Teks Cerita Fantasi pada Peserta Disik SMP Kelas VII”. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Mimi Mulyani, M.Hum., 

Pembimbing II: Santi Pratiwi Tri Utami, S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci: model problem based learning, model discovery learning, menulis 

teks cerita fantasi. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekolah, peserta didik 

masih kesulitan menentukan dan mengembangkan topik menjadi teks cerita 

fantasi yang utuh. Kesulitan menentukan topik inilah yang membuat peserta didik 

merasa jenuh saat pembelajaran menulis teks cerita fantasi berlangsung. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, model pembelajaran yang mengacu pada 

pandangan konstruktivisme, seperti model pembelajaran problem based learning 

dan model discovery learning adalah model pembelajaran yang cocok digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi. Untuk mengetahui perbedaan 

tingkat keefektifan kedua model pembelajaran tersebut, maka perlu dilakukan 

penilain keefektifan penggunaan model problem based learning dan model 

discovery learning dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana keefektifan 

penggunaan model Problem Based Learning dalam pembelajaran menulis teks 

cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII, 2) bagaimana keefektifan 

penggunaan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks cerita 

fantasi pada peserta didik SMP kelas VII, 3) bagaimana perbedaan keefektifan 

penggunaan model Problem Based Learning dan model Discovery Learning dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini merupakan jenis 

penelitian eksperimen kuasi yang menggunakan desain penelitian nonequivalent 

control grup design dengan tahap pretes dan postes. Sampel dalam penelitian ini 

adalah keterampilan menulis teks cerita fantasi dengan menggunakan model 

problem based learning pada peserta didik kelas VII-D SMP Negeri 1 Kudus dan 

keterampilan menulis teks cerita fantasi dengan menggunakan model discovery 

learning pada peserta didik kelas VII-F SMP Negeri 2 Kudus. Instrumen 

penelitian ini berupa lembar kerja peserta didik dan lembar observasi. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini adalah uji instrumen, uji sampel, dan uji 

hipotesis menggunakan aplikasi Stastitical Product and Sevice Solution (SPSS). 

Berdasakan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut; 1) model problem based learning memenuhi kriteria 

keefektifan pembelajaran menulis teks cerita fantasi dengan nilai signifikansi 

0,000<0,05, yang bearti terdapat perbedaan hasil pretes dan postes menulis teks 

cerita fantasi pada kelas eksperimen 1;  2) model discovery learning memenuhi 

kriteria keefektifan pembelajaran menulis teks cerita fantasi dengan nilai 
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signifikansi 0,000<0,05, yang bearti terdapat perbedaan hasil pretes dan postes 

menulis teks cerita fantasi pada kelas eksperimen 2; 3) model discovery learning 

lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi daripada  

model problem based learning,  dibuktikan dengan perbedaan rata-rata antara 

kelas problem based learning dan discovery learning. Rata-rata kelas model 

problem based learning sebesar 84 dan rata-rata kelas model discovery learning 

sebesar 88. Jadi kelas yang melaksanakan pembelajaran menulis teks cerita fantasi 

menggunakan model discovery learning lebih efektif daripada kelas yang 

melaksanakan pembelajaran menulis teks cerita fantasi menggunakan model 

problem based learning. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah 1) kepada 

guru bahasa Indonesia, hendaknya memberikan kebebasan peserta didik dalam 

memilih tema ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan model problem 

based learning, sehingga teks cerita fantasi yang dihasilkan akan lebih beragam, 

2) kepada guru bahasa Indonesia, hendaknya memberikan media alternatif ketika 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning, sehingga 

peserta didik menjadi tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran, 3) peserta didik 

hendaknya dibiasakan berlatih secara terus menerus supaya keterampilan menulis 

teks cerita fantasi mereka semakin baik. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang 1) latar belakang masalah, 2) identifikasi 

masalah, 3) pembatasan masalah, 4) rumusan masalah, 5) tujuan penelitian, dan  

6) manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh setiap orang 

untuk mencurahkan ide, gagasan, serta perasaan yang ia miliki kepada orang lain. 

Dalam kegiatan berbahasa terdapat empat keterampilan yang meliputi 

keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Keempat 

keterampilan berbahasa tersebut dapat digunakan sebagai sarana komunikasi 

langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keempat keterampilan berbahasa 

tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Seperti yang diungkapkan 

oleh Tarigan (2008) bahwa keempat keterampilan berbahasa tersebut pada 

dasarnya merupakan suatu kesatuan, merupakan catur tunggal. 

Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, keterampilan menulis 

adalah keterampilan berbahasa yang paling kompleks. Seperti yang diungkapkan 

oleh Saputra (2014) bahwa keterampilan menulis menuntut kemampuan yang 

kompleks. Penulisan sebuah karangan yang sederhana sekalipun menuntut 

penulisnya untuk memiliki kemampuan memahami apa yang hendak ditulis dan 

bagaimana cara menulisnya. Tidak hanya itu, keterampilan menulis juga 
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melibatkan berbagai keterampilan lainnya, seperti kemampuan menyusun ide, 

gagasan, dan perasaan dengan menggunakan kata-kata dan menguraikannya 

dalam bentuk  kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa, 

kemudian menyusunnya dalam bentuk paragraf. Keterampilan menulis tidak bisa 

didapatkan secara instan dan serta merta, melainkan melalui proses belajar dan 

berlatih. Oleh karena itu, keterampilan menulis diajarkan di setiap jenjang 

pendidikan, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013. 

Pada Kurikulum 2013 jenjang SMP kelas VII, keterampilan menulis tercantum 

dalam K.I 4 (Kompetensi Inti 4) yang berbunyi “Mencoba, mengolah, menyaji, 

dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.” Penelitian ini memfokuskan 

pada pembelajaran menulis teks cerita fantasi yang terdapat dalam K.D 4.4 

(Kompetensi Dasar 4.4) yang berbunyi “Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk 

cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan 

bahasa, atau aspek lisan.” 

Menulis teks cerita fantasi berarti menuangkan sebuah gagasan atau kisah 

yang bersifat imajinatif dan khayali yang bertentangan dengan logika manusia, 

sehingga akan mengajak pembacanya untuk masuk ke dalam dunia baru yang 

telah diciptakan oleh penulis. Kegiatan menulis teks cerita fantasi sangat 

bermanfaat bagi peserta didik, karena peserta didik dapat berlatih 

mengekspresikan gagasan, ide, dan perasaan mereka dalam bentuk tulisan. Selain 
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itu, menulis teks cerita fantasi dapat meningkatkan daya kreatifitas dan daya 

imajinasi. Akan tetapi, masih terdapat banyak masalah yang dihadapi peserta 

didik dalam menulis teks cerita fantasi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kudus, SMP 

Negeri 2 Kudus, dan SMP Negeri 3 Bae, masalah yang sering dihadapi peserta 

didik adalah kesulitan menentukan topik dan cara mengembangkannya. Mereka 

membutuhkan banyak waktu untuk menentukan topik, yang seharusnya waktu 

tersebut dapat digunakan untuk membuat teks cerita fantasi. Selain itu, peserta 

didik juga kesulitan dalam mengembangkan topik menjadi sebuah teks cerita 

fantasi yang utuh. Hal tersebut terjadi karena teks cerita fantasi merupakan jenis 

teks baru dalam Kurikulum 2013, sehingga peserta didik belum terbiasa 

mencurahkan ide dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dalam bentuk 

tulisan. Kesulitan menentukan topik inilah yang membuat peserta didik jenuh 

sehingga minat serta motivasi mereka untuk menulis jadi berkurang. 

Berkaitan dengan hal tersebut, model pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran juga sangat memengaruhi motivasi dan hasil yang dicapai peserta 

didik dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat, dapat menciptakan situasi pembelajaran yang  

berkualitas dan diharapkan dapat menumbuhkan sikap yang positif dari peserta 

didik untuk lebih mendalami pembelajaran menulis teks cerita fantasi. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa model pembelajaran yang 

mengacu pada pandangan konstruktivisme adalah model pembelajaran yang 

cocok digunakan untuk pembelajaran menulis karena lebih memfokuskan pada 
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kesuksesan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, dengan 

kata lain peserta didik lebih berpengalaman untuk menyusun sendiri pengetahuan 

mereka melalui interaksi dengan lingkungannya, Saputra (2014). Beberapa model 

yang didasarkan pada pandangan konstruktivisme antara lain; discovery learning, 

reception learning, assisted learning, active learning, the accelerated learning, 

problem based learning, dan masih banyak lagi. 

Dari beberapa model pembelajaran tersebut, model pembelajaran problem 

based learning dan model discovery learning adalah model pembelajaran yang 

tepat jika diaplikasikan pada pembelajaran menulis teks cerita fantasi karena 

kedua model pembelajaran tersebut tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat 

pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat aktif dan berpikir kritis untuk 

menanggapi berbagai macam masalah yang ada di sekitar mereka dan 

mencurahkannya pada sebuah karya tulis. Model pembelajaran berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learnig), serta model pembelajaran 

yang berbasis pemecahan masalah (project/problem based learning) juga 

disarankan pada permendikbud No.22 tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah. 

Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika banyak peneliti yang 

menggunakan model problem based learning dan model discovery learning 

sebagi variabel penelitian. Akan tetapi, belum banyak peneliti yang melakukan 

perbandingan diantara dua model pembelajaran tersebut. Padahal hal tersebut 

sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan bagi pendidik. Selain itu, dengan 

membandingkan dua model pembelajaran dapat mempermudah pendidik untuk 
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mendapatkan referensi perihal model pembelajaran yang tepat, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian berkait dengan keefektifan penggunaan model dalam 

pembelajaran menulis. Penelitian yang berkaitan dengan keefektifan penggunaan 

model dalam pembelajaran menulis memiliki ruang lingkup yang luas, maka 

dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji tentang keefektifan 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi menggunakan model problem based 

learning dan pembelajaran menulis teks cerita fantasi menggunakan model 

discovery learning pada peserta didik SMP kelas VII. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Keberhasilan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berkait erat 

dengan faktor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran. Faktor-faktor 

tersebut antara lain peserta didik, guru, dan lingkungan tempat pembelajaran itu 

berlangsung. Faktor-faktor tersebut sangat berkaitan dan menentukan keberhasilan 

dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi. 

Faktor yang berasal dari peserta didik yang memengaruhi pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi adalah peserta didik kesulitan menentukan topik dan 

mengembangkan topik atau tema menjadi paragraf. Mereka membutuhkan banyak 

waktu untuk menentukan topik, yang seharusnya waktu tersebut dapat digunakan 

untuk membuat teks cerita fantasi. Selain itu, peserta didik juga kesulitan dalam 

mengembangkan dan merangkai sebuah kalimat menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Peserta didik mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan kata yang tepat 
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untuk mewakili perasaan mereka. Mereka juga belum terbiasa menggunakan 

kalimat yang imajinatif dalam menulis. Kesulitan menentukan topik dan 

mengembangkan paragraf inilah yang membuat peserta didik jenuh sehingga 

minat serta motivasi mereka untuk menulis jadi berkurang.  

Motivasi adalah salah satu faktor penting yang harus mendapatkan 

perhatian lebih dari guru. Tanpa adanya motivasi dari peserta didik, pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh 

karena itu, guru harus mampu membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri 

peserta didik. Salah satunya adalah dengan cara memilih model yang tepat dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi. Karena dengan pemilihan model 

pembelajaran yang tepat, dapat menciptakan situasi pembelajaran yang efektif dan 

berkualitas. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah tersebut, peneliti memberikan batasan 

masalah  yang berupa perbandingan antara pembelajaran menulis teks cerita fantasi 

menggunakan model problem based learning dengan pembelajaran menulis teks 

cerita fantasi menggunakan model discovery learning pada peserta didik SMP 

kelas VII. Pembatasan masalah yang dibahas adalah keefektifan penggunaan 

model problem based learning dan model discovery learning dalam pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana keefektifan penggunaan model Problem Based Learning dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII? 

2) Bagaimana keefektifan penggunaan model Discovery Learning dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII? 

3) Bagaimana perbedaan keefektifan penggunaan model Problem Based 

Learning dan model Discovery Learning dalam pembelajaran menulis teks 

cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan keefektifan penggunaan model Problem Based Learning 

dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP 

kelas VII. 

2) Mendeskripsikan keefektifan penggunaan model Discovery Learning dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII. 

3) Mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan keefektifan penggunaan model 

Problem Based Learning dan model Discovery Learning dalam pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi pada peserta didik SMP kelas VII. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun secara 

praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan dan pengembangan inovasi di bidang pembelajaran bahasa Indonesia, 

khususnya pembelajaran menulis teks cerita fantasi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, 

peserta didik, dan sekolah. 

Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan guru dalam menghadapi permasalahan pembelajaran di kelas, 

terutama permasalahan pembelajaran menulis teks cerita fantasi. Selain itu, guru-

guru, baik secara perseorangan maupun kelompok dapat menerapkan, menguji, 

dan mengembangkan lebih lanjut penelitian ini dalam upaya meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam menulis teks cerita fantasi. 

Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

memotivasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi, sehingga peserta didik dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam usaha meningkatkan kualitas atau mutu sekolah, sehingga dapat 

memperbaiki kualitas dan prestasi lulusan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang 1) kajian pustaka, 2) landasan teoretis, 3) 

kerangka berpikir, dan 4) hipotesis. 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang keefektifan penggunaan model problem based learning dan 

model discovery learning dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi masih 

jarang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi merupakan materi baru dalam Kurikulum 

2013. Walaupun demikian, sudah banyak penelitian tentang keefektifan model 

pembelajaran problem based learning dan discovery learning dalam pembelajaran 

menulis. Adapun penelitian yang terkait dengan keefektifan penggunaan model 

problem based learning dan model discovery learning dalam pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Lerdahl (2002), 

Mashuri (2011), Kurniaman (2012), Mukharomah (2015), Noviani (2015), 

Nuryeni (2015), Wahyuningtias (2015), dan Rismasellia (2017). 

Lerdahl (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Using Fantasy Storywriting 

and Acting for Developing Product Ideas” menyajikan metode baru untuk 

pengembangan ide-ide produk pada peserta didik program desain industri di 

School of Architecture, Oslo. Penelitian Lerdahl menunjukkan bahwa menulis 

cerita fantasi akan memiliki beberapa efek. 1) Memberikan banyak ide produk 
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yang menarik yang akan sulit datang jika dilakukan dengan curah pendapat atau 

cara menulis yang tradisional. 2) Terkonsep dan membantu merangsang 

kemampuan asosiatif. Melalui konsep skenario fantasi, lebih mudah bagi peserta 

didik untuk secara alami membuka fantasi/imajinasi dan kemampuan asosiatif 

mereka, dan seluruh konsep secara alami dapat menantang peserta didik untuk 

menggunakan imajinasi mereka. 3) Sesi tersebut dapat memperluas ruang 

imajinasi bagi peserta didik, sehingga mereka lebih terbuka untuk ide-ide baru. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lerdahl yaitu subjek penelitian yang 

berupa cerita fantasi. Perbedaannya, penelitian Lerdahl menggunakan imajinasi 

dalam menulis fantasi untuk menciptakan sebuah produk, sedangkan penelitian ini 

menggunakan imajinasi peserta didik untuk menciptakan sebuah teks cerita 

fantasi. Selain itu, Lerdahl menggunakan metode penelitian research and 

development, sedangkan penelitian ini mengunakan metode penelitian 

eksperimen. 

Mashuri (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Keefektifan Metode 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) dalam Pembelajaran 

Menulis Narasi  Ekspositoris Siswa Kelas X MAN Yogyakarta I” menunjukkan 

bahwa dalam hasil perhitungan uji-t yang dilakukan pada skor posttest antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, skor t hitung sebesar 16.008 dengan 

db 70 dan p sebesar 0,000. Skor p lebih kecil dari taraf signifikansi 5% 

(0,000<0,050). Dengan kata lain, terdapat perbedaan keterampilan menulis narasi 

ekspositoris yang signifikan antara kelompok yang diajar menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dan yang tidak diajar. 
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Peningkatan keterampilan menulis narasi ekspositoris siswa, yaitu mengetahui isi, 

organisasi, penggunaan bahasa, kosa kata, dan mekanik dalam penulisan narasi 

ekspositoris. Hasil perhitungan tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran 

keterampilan menulis narasi ekspositoris menggunakan metode pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) lebih efektif daripada pembelajaran 

keterampilan menulis narasi ekspositoris tanpa menggunakan metode 

pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mashuri yaitu kajian penelitian yang 

berupa keterampilan menulis teks menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah atau problem based learning. Selain itu, Mashuri menggunakan metode 

penelitian eksperimen yang juga digunakan dalam penelitian ini. Perbedaannya, 

penelitian ini mengkaji tentang keterampilan menulis teks cerita fantasi 

menggunakan model problem based learning, sedangkan penelitian Mashuri 

menggunakan teks narasi ekspositoris sebagai subjek penelitian. 

Kurniaman (2012) dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Gambar 

untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Cerita Fantasi Mahasiswa PGSD FKIP 

Universitas Riau” menunjukkan bahwa penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran menulis mempunyai potensi yang baik dalam meningkatkan 

kemampuan menulis cerita fantasi, hal ini terlihat dari perbedaan rata-rata hasil 

belajar mahasiswa pada siklus I. 60,58, siklus II. 70,9, sedangkan pada siklus III 

dengan rata-rata 75,75. Perbedaan peningkatan rata-rata sangat signifikan pada 

siklus I dan II dengan peningkatan rata-rata 0,21, sedangkan peningkatan dari 

siklus II ke-siklus III dengan rata-rata peningkatan 0,3. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kurniaman yaitu subjek penelitian 

yang berupa kemampuan menulis teks cerita fantasi. Perbedaannya, penelitian ini 

mengkaji tentang keterampilan menulis teks cerita fantasi menggunakan model 

problem based learning atau discovery learning, sedangkan penelitian Kurniaman 

menggunakan gambar sebagai media pembelajaran menulis teks cerita fantasi. 

Selain itu, Kurniaman menggunakan metode penelitian tindakan kelas, sedangkan 

penelitian ini mengunakan metode penelitian eksperimen. 

Mukharomah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “The Use of Discovery 

Learning Model to Improve students’ Descriptive Text Writing (A Classroom 

Action Research at VII A Class of MTs NU 08 Gemuh Kendal in Academic Year 

of 2014/2015)” menunjukkan bahwa keterampilan menulis teks deskripsi siswa 

dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan dari rata-rata 67,2 menjadi 74,4. 

Hal ini juga diikuti dengan siswa yang memiliki nilai diatas KKM sebanyak 19 

siswa dari 34 siswa, yang awalnya hanya 8 siswa yang mendapatkan nilai diatas 

KKM, sedangkan pada siklus III mengalami peningkatan yang sangat pesat 

dengan nilai rata-rata siswa mencapai 82,3 dan semua siswa mendapatkan nilai 

diatas KKM. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mukharomah yaitu kajian penelitian 

yang berupa keterampilan menulis teks menggunakan model pembelajaran 

discovery learning. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji tentang keterampilan 

menulis teks cerita fantasi menggunakan model discovery learning, sedangkan 

penelitian Mukharomah menggunakan teks deskripsi sebagai subjek penelitian. 

Selain itu, Mukharomah menggunakan metode action research atau penelitian 
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tindakan kelas, sedangkan penelitian ini mengunakan metode penelitian 

eksperimen. 

Noviani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menyusun Teks Eksplanasi secara Tertulis Menggunakan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem Based Learning) pada Peserta Didik Kelas VII A 

SMP Negeri 19 Tegal Tahun Pelajaran 2014/2015” menunjukkan hasil sebagai 

berikut; 1) proses pembelajaran menyusun teks eksplanasi secara tertulis 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

pada peserta didik kelas VII A SMP Negeri 19 Tegal mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II, yaitu dari rerata persentase 78,12% menjadi 89, 29% atau 

mengalami peningkatan sebesar 11,17%; 2) adanya perubahan perilaku ke arah 

positif, baik perilaku religius maupun perilaku sosial (kreatif, tanggung jawab, 

dan santun) dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai perilaku sebesar 0,48 

atau meningkat 12% dari nilai rata-rata klasikal gabungan dari nilai perilaku 

religius dan nilai perilaku sosial yang diperoleh peserta didik pada siklus I sebesar 

3,19 dengan predikat baik/mulai berkembang menjadi 3,67 dengan predikat 

sangat baik/membudaya pada siklus II; 3) adanya peningkatan pengetahuan 

peserta didik dari siklus I ke siklus II sebesar 10,15, yaitu dari nilai rata-rata pada 

siklus I sebesar 77,25 dalam kategori baik atau nilai konversi 3,09 dengan 

predikat B menjadi 87,40 dalam kategori sangat baik atau nilai konversi 3,49 

dengan predikat B+; dan 4) adanya peningkatan nilai keterampilan menyusun teks 

eksplanasi secara tertulis peserta didik dari siklus I ke siklus II sebesar 11,16, 

yaitu dari nilai rata-rata pada siklus I sebesar 73,03 dalam kategori cukup atau 
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nilai konversi 2,92 dengan predikat B- menjadi 84,19 dalam kategori baik atau 

nilai konversi 3,37 dengan predikat B+. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Noviani yaitu kajian penelitian yang 

berupa keterampilan menulis teks menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah atau problem based learning. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji 

tentang keterampilan menulis teks cerita fantasi menggunakan model problem 

based learning, sedangkan penelitian Noviani menggunakan teks eksplanasi 

sebagai subjek penelitian. Selain itu, Noviani menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas, sedangkan penelitian ini mengunakan metode penelitian 

eksperimen. 

Nuryeni (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menyusun Teks Laporan Hasil Observasi Bermuatan Budaya Melalui Discovery 

Learning Berbantuan Puzzle pada Siswa Kelas VII H SMP Negeri 18 Semarang” 

menunjukkan hasil sebagai berikut; 1) proses pembelajaran keterampilan 

menyusun teks laporan hasil observasi bermuatan budaya melalui discovery 

learning berbantuan puzzle pada siswa kelas VII H SMP Negeri 18 Semarang dari 

siklus I ke siklus II semakin baik; 2) keterampilan menyusun teks laporan hasil 

observasi bermuatan budaya dari siklus I ke siklus II yaitu 73,56 atau 43,75% 

menjadi 83,06 atau 87,5% dan terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebesar 9,5 

atau 43,75%; 3) sikap religius dan sikap sosial dari siklus I ke siklus II mengalami 

perubahan ke arah positif, persentase ketuntasan dari 78,12% menjadi 87,5% dan 

terjadi peningkatan sikap religius dari siklus I ke siklus II sebesar 9,38%, 

sedangkan persentase sikap sosial dari siklus I ke siklus II sebesar 69,82% 



15 

 

 

menjadi 97,91% sehingga terjadi peningkatan sebesar 28,09%; dan 4) tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran keterampilan menyusun teks laporan hasil observasi  

bermuatan budaya melalui discovery learning berbantuan puzzle pada siklus I dan 

siklus II mengalami perubahan yang positif, pada siklus I siswa merasa senang 

namun masih mengalami banyak kesulitan dalam proses pembelajaran, sedangkan 

pada siklus II siswa menyatakan senang dan hanya mengalami sedikit kesulitan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nuryeni yaitu kajian penelitian yang 

berupa keterampilan menulis teks menggunakan model pembelajaran discovery 

learning. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji tentang keterampilan menulis 

teks cerita fantasi menggunakan model discovery learning, sedangkan penelitian 

Nuryeni menggunakan teks laporan hasil observasi bermuatan budaya melalui 

discovery learning berbantuan puzzle sebagai subjek penelitian. Selain itu, 

Nuryeni menggunakan metode penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini 

mengunakan metode penelitian eksperimen. 

Wahyuningtias (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menyusun Teks Eksplanasi dengan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Menggunakan Media Video Peristiwa Alam pada Peserta Didik Kelas 

VII F SMP N 1 Blora” menunjukkan bahwa proses pembelajaran menyusun teks 

eksplanasi mengalami peningkatan pada setiap aspek pengamatannya, dengan 

nilai rata-rata siklus I sebesar 78,92 meningkat pada siklus II dengan nilai rata-

rata sebesar 87,26, atau dengan persentase peningkatan antara siklus I ke siklus II 

sebesar 8,34%. Untuk hasil peningkatan ketermpilan menyusun teks eksplanasi 
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mengalami peningkatan dari hasil prasiklus, siklus I, sampai siklus II, dengan 

perolehan nilai optimum prasiklus sebesar 67,94, siklus I sebesar 76,32, dan siklus 

II sebesar 83,53. Peningkatan pencapaian prasiklus ke siklus I sebesar 8,53, 

prasiklus ke siklus II sebesar 15,59, dan peningkatan pencapaian pada siklus I ke 

siklus II sebesar 7,06. Meningkatnya hasil belajar peserta didik juga diiringi 

dengan perubahan sikap peserta didik. Hasil perubahan sikap religius mengalami 

perbedaan pada perolehan nilai modus antara siklus I dan siklus II serta 

memperoleh hasil yang sama pada jumlah ketuntasan secara keseluruhan yaitu 

sebanyak 34 peserta didik berhasil mencapai nilai KKM. Hasil perubahan sikap 

jujur dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 5,88% dan hasil 

perubahan sikap kreatif dari siklus I ke siklus II mengalami peningakatan sebesar 

20,59%. Hasil tanggapan peserta didik dari siklus I ke siklus II mengalami 

perubahan dengan hasil tanggapan yang semakin baik atau positif pada siklus II 

terkait dengan kegiatan pembelajaran menyusun teks eksplanasi dengan model 

pembelajaran berbasis masalah menggunakan media video peristiwa alam. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wahyuningtias yaitu kajian penelitian 

yang berupa keterampilan menulis teks menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah atau problem based learning. Perbedaannya, penelitian ini 

mengkaji tentang keterampilan menulis teks cerita fantasi menggunakan model 

problem based learning, sedangkan penelitian Wahyuningtias menggunakan teks 

eksplanasi dengan model pembelajaran berbasis masalah menggunakan media 

video peristiwa alam sebagai subjek penelitian. Selain itu, Wahyuningtias 



17 

 

 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini 

mengunakan metode penelitian eksperimen. 

Rismasellia (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Model Pembelajaran 

Discovery Learning dalam Pembelajaran Menulis Kreatif Cerita Fantasi dan 

Hubungannya dengan Kemandirian Belajar Siswa Kelas VII Di SMP Negeri1 

Jatisari Kota Karawang” menunjukkan bahwa skor rata-rata keterampilan menulis 

teks cerita fantasi di kelas eksperimen adalah sebesar 82,375 (sangat sempurna), 

sedangkan di kelas konvensional sebesar 75,375 (sempurna), kemampuan menulis 

yang lebih tinggi di kelas eksperimen menunjukkan bahwa perlakuan yang 

diberikan kepada kelas eksperimen dapat meningkatkan kemampuan menulis. 

Selain skor rata-ratanya yang lebih tinggi, di kelas eksperimen, skor minimalnya 

pun lebih tinggi (50) dibandingkan di kelas konvensional (40) meskipun berada 

dalam kategori yang sama. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap tingkat kemandirian 

belajar siswa dalam kaitannya dengan kemampuan menulis kreatif cerita fantasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rismasellia yaitu kajian penelitian 

yang berupa keterampilan menulis teks cerita fantasi menggunakan model 

pembelajaran discovery learning. Selain itu, penelitian ini dan penelitian 

Rismasellia sama-sama menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Perbedaannya, penelitian ini mencari keefektifan pengunaan model problem 

based learning dan discovery learning dalam pembelajaran menulis teks cerita 

fantasi dan membandingkan kedua model pembelajaran tersebut, sedangkan 
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penelitian Rismasellia hanya mengkaji tentang pengaruh pengunaan model 

discovery learning dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi 

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa penelitian 

tentang keefektifan model problem based learning dan discovery learning sudah 

banyak dilakukan dalam pembelajaran menulis. Penelitian-penelitian tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis, khususnya 

menulis teks cerita fantasi. Tidak hanya itu, penelitian-penelitian tersebut juga 

mengungkapkan mengenai perubahan sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran. 

Akan tetapi, belum banyak peneliti yang melakukan perbandingan antara model 

problem based learning dan model discovery learning. Padahal hal tersebut 

sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan bagi pendidik. Selain itu, dengan 

membandingkan dua model pembelajaran dapat mempermudah pendidik untuk 

mendapatkan referensi perihal model pembelajaran yang tepat, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian “Keefektifan Pengguaan Model Problem 

Based Learning dan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran Menulis 

Teks Cerita Fantasi pada Peserta Didik SMP Kelas VII” ini memiliki perbedaan 

dan keterbaruan dari penelitian-penelitian yang lain, yaitu menggunakan teks 

cerita fantasi sebagai subjek penelitian yang merupakan jenis teks baru dalam 

Kurikulum 2013. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil 

penelitian sebelumnya dengan membandingkan model problem based learning 

dan model discovery learning dalam pembelajaran menulis teks cerita fantasi 

yang masih jarang dilakukan oleh peneliti lain. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Bagian landasan teoretis berisi tentang berbagai teori yang relevan dengan 

variabel penelitian. Landasan teoretis pada penelitian ini memuat 1) hakikat 

menulis, 2) hakikat cerita fantasi, 3) model pembelajaran, 4) hakikat model 

problem based learning, 5) hakikat model discovery learning. 

2.2.1 Hakikat Menulis 

Hakikat menulis menjelaskan mengenai 1) pengertian menulis, 2) tujuan menulis, 

dan 3) manfaat menulis. 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang digunakan 

sebagai sarana komunikasi tidak langsung antara penulis dan pembaca. Menurut 

Nurgiyantoro (2001:273), menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan 

melalui bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif sehingga 

penulis harus memiliki kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan 

struktur bahasa.  

Adapun pengertian menulis yang lain diungkapkan oleh Lado (dalam Tarigan 

2008:22), menurut beliau menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang–lambang grafik 

tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 

Senada dengan pendapat Lado, Tarigan (2008:3) menjelaskan bahwa menulis 

merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 
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berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi antara penulis dan pembaca. Untuk 

berkomunikasi secara baik melalui media tulisan, penulis harus banyak berlatih 

dengan praktik menulis yang banyak dan teratur mengingat mengingat 

keterampilan menulis tidak hadir secara serta merta. 

Melanjutkan pendapat dari Tarigan, D‟Angelo (dalam Tarigan 2008:23) 

menyebutkan bahwa menulis merupakan suatu bentuk berpikir, tetapi justru 

berpikir bagi pembaca tertentu dan bagi waktu tertentu. Berpikir yang dimaksud 

dalam peryataan tersebut ialah berpikir untuk mengetahui maksud dan tujuan dari 

isi tulisan. 

Melengkapi pendapat dari D‟Angelo, menurut Nurudin (2010:4) menulis adalah 

segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. 

Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan 

berkomunikasi secara tidak langsung atau tanpa tatap muka antara pembaca dan 

penulis dalam rangka mengungkapkan ide, gagasan, serta perasaan yang ia miliki 

kepada orang lain dalam bahasa tulis. Menulis merupakan keterampilan yang 

kompleks, sehingga dibutuhkan latihan secara terus menerus dan teratur. Hal ini 

dikarenakan kegiatan menulis menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan 

lainnya, seperti kemampuan menyusun ide, gagasan, dan perasaan dengan 

menggunakan kata-kata dan menguraikannya dalam bentuk  kalimat yang tepat 

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

paragraf. 
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2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Sebelum melakukan kegiatan menulis, seorang penulis diharapkan dapat 

menentukan tujuan penulisan dengan tegas dan jelas. Hal tersebut harus dilakukan 

karena tujuan menulis merupakan titik awal dalam seluruh kegiatan menulis. 

Setiap penulis memproyeksikan sesuatu mengenai dirinya ke dalam sepenggal 

tulisan. Bahkan dalam tulisan yang obyektif ataupun yang tidak mengenai orang 

tertentu sekalipun, sang penulis kelihatan sebagai seorang pribadi tertentu. Sang 

penulis memegang suatu peranan tertentu, dan tulisannya mengandung nada yang 

sesuai dengan maksud dan tujuannya, Tarigan (2008:22). Beliau juga melanjutkan 

bahwa garis besar tujuan menulis adalah; 1) penugasan; 2) menyenangkan para 

pembaca; 3) meyakinkan; 4) memberitahukan atau mengajar; 5) memperkenalkan 

atau menyatakan diri sang penulis terhadap pembacanya; 6) keingingnnya untuk 

mencapai norma artistik; dan 7) memecahkan masalah. 

Menindaklanjuti dari pendapat Terigan, D‟Angelo (dalam Tarigan 2008:23) 

mengemukakan beberapa tujuan menulis, antara lain; 1) tulisan yang bertujuan 

untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif (informative 

discourse); 2) tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut 

wacana persuasif (persuasive discourse); 3) tulisan yang bertujuan untuk  

menghibur atau menyenangkan atau yang mengandung tujuan estetik disebut 

tulisan literer (wacana kesastraan atau literary discourse); 4) tulisan yang 

mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api  disebut wacana 

ekspresif (expressive discourse). 
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Senada dengan D‟Angelo, Hugo Hartig (dalam Tarigan 2008:24) mengemukakan 

tujuan menulis adalah; 1) assignment purpose (tujuan penugasan) yaitu penulis 

menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri (misalnya para 

siswa yang diberi tugas merangkumkan buku, sekretaris yang ditugaskan 

membuat laporan, notulen rapat); 2) altruistic purpose (tujuan altruistik) yaitu 

penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan 

para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan, 

dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya itu; 3) persuasive purpose (tujuan persuasif) 

yaitu penulis bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan; 4) informational purpose (tujuan informasional, tujuan 

penerangan) yaitu penulis mempunyai tujuan untuk memberi informasi atau 

keterangan kepada para pembaca; 5) self-expressive purpose (tujuan pernyataan 

diri) yaitu penulis berusaha untuk memperkenalkan diri atau menyatakan diri 

kepada pembaca; 6) creative purpose (tujuan kreatif) yaitu penulis bertujuan agar 

para pembaca dapat memiliki nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian; dan 7) 

problem-solving  purpose (tujuan pemecahan masalah) yaitu penulis ingin 

menjelaskan, menjernihkan serta menjelajahi serta meneliti secara cermat pikiran-

pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh 

para pembaca. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan menulis yang telah dipaparkan, 

dapat disimpulkan secara garis besar mengenai tujuan menulis yaitu; 1) 

memberikan informasi kepada pembaca; 2) mempengaruhi pembaca; 3) 
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menghibur pembaca; 4) mengekspresikan perasaan; dan 5) memberikan solusi 

terhadap suatu permasalahan. 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Kegiatan menulis memiliki banyak manfaat, terutama bagi penulis itu sendiri. 

Sepeti yang diungkapkan oleh Akhadiah (2003:1), bahwa manfaat menulis 

diantaranya adalah; 1) dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi diri; 2) 

dapat mengembangkan gagasan; 3) dapat lebih banyak menyerap, mencari, dan 

menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis; 4) dapat 

mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkannya secara 

tersurat; 5) dapat meninjau serta menilai gagasan sendiri secara lebih objektif; 6) 

dengan menuliskan diatas kertas akan lebih mudah memecahkan permasalahan, 

yaitu dengan menganalisisnya secara tersurat danlam konteks yang lebih konkret; 

7) tugas menulis mengenai suatu topik dapat mendorong peserta didik untuk 

belajar secara aktif; 8) kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan 

peserta didik berpikir dan berbahasa secara tertib. 

Senada dengan Akhadiah, Tarigan (2008:30) dalam bukunya yang berjudul 

“Menulis: Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa” mengungkapkan bahwa 

manfaat menulis ialah; 1) sebagai sarana penemuan diri; 2) tulisan yang dapat 

membuat seseorang sadar akan kehidupan; dan 3) sebagai sarana terapeutik atau 

alat untuk menganalisis diri. 

Melanjutkan pendapat dari Tarigan, D‟Angelo (dalam Tarigan, 2008:31) 

mengungkapkan bahwa menulis dapat memberikan kesempatan kepada seseorang 
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untuk mempelajari dan mempertajam persepsi terhadap diri sendiri, sehingga 

penulis akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan di dalamnya. 

Manfaat menulis yang lain diungkapkan oleh Percy (dalam Nurudin 2010:20), 

beliau mengemukakan enam manfaat menulis, yaitu; 1) sarana untuk 

pengungkapan diri; 2) sarana untuk memahami sesuatu; 3) sarana untuk 

mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan rasa harga diri; 4) sarana 

untuk meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan sekeliling; 5) 

sarana untuk melibatkan diri dengan penuh semangat; 6) sarana untuk 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan mempergunakan bahasa.  

Bedasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis yaitu; 

1) sarana untuk pengungkapan diri; 2) sarana untuk mengenali kemampuan dan 

potensi diri; 3) sarana untuk mengembangkan gaagsan; 4) sarana untuk 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan berbahasa; dan 5) sebagai sarana 

terapeutik atau alat untuk menganalisis diri. 

2.2.2 Hakikat Cerita Fantasi 

Hakikat cerita fantasi menjelaskan mengenai 1) pengertian teks cerita fantasi, 2) 

struktur teks cerita fantasi, 3) unsur intrinsik teks cerita fantasi, 4) ciri-ciri/kaidah 

kebahasaan teks cerita fantasi, 5) jenis-jenis teks cerita fantasi, dan    6) menulis 

teks cerita fantasi. 
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2.2.2.1 Pengertian Teks Cerita Fantasi 

Fantastik atau yang biasa disebut dengan fantasi mempunyai pengertian umum 

dan khusus. Pengertian umum dari fantasi adalah semua aktivitas imajiner dan 

karya sastra, sedangkan pengertian khusus fantasi adalah karya sastra yang tidak 

disajikan secara realistis seperti mite legenda, dongeng rakyat, dongeng peri, 

alegori khayal, rekaan impian, teks surealis, science fiction, cerita horor yang 

kesemuanya menyajikan bidang-bidang yang “lain” dari yang dikenal manusia, 

Prihatmi (1993:39). 

Senada dengan pendapat Prihatmi, Suryadi (2010) mengungkapkan bahwa fantasi 

adalah cerita atau lelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Fantasi 

meliputi peristiwa dari seorang anggota kelompok di masa lalu, atau peristiwa 

yang mungkin terjadi di masa depan. Melanjutkan pendapat dari Suryadi, Watson 

dan Hill (dalam Suryadi, 2010) menjelaskan bahwa fantasi tidak diartikan sebagai 

kebohongan, melainkan tindakan sadar yang kreatif dan imajinatif dalam 

memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. 

Pendapat yang lain muncul dari Syahrullah (2012:13), beliau mengungkapkan 

bahwa fantasi dapat membuat pembaca bereksperimen dengan cara melihat dan 

mengungkapkan realitas melalui sudut pandang mereka sendiri. Selain itu, fantasi 

selalu menjadi pendamping bagi anak-anak, karena kehidupan anak-anak tidak 

dapat dipisahkan dari imajinasi dan cara pandang mereka yang berbeda dalam 

melihat dunia. Banyak psikolog yang membenarkan bahwa fantasi memiliki peran 

penting dalam perkembangan anak-anak. 
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Fiksi fantasi (fantastic fiction) juga dapat dipahami sebagai “The willing 

suspension of disbelief” atau cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima, 

Lukens (dalam Nurgiyantoro 2010:295). Fiksi fantasi yang sering juga disebut 

sebagai cerita fantasi (fantastic stories) yang mencoba menghadirkan sebuah 

dunia lain (other world) di samping dunia realitas. Beliau juga melanjutkan bahwa 

cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang lazim dan dapat diterima, 

sehingga sebagai sebuah cerita dapat diterima oleh pembaca. Cerita fantasi adalah 

cerita yang menampilkan tokoh, alur,  latar, atau tema yang derajat kebenarannya 

diragukan, baik menyangkut (hampir) seluruh maupun hanya sebagian cerita. Hal 

itu berarti bahwa dalam cerita fantasi pun terdapat berbagai aspek yang bersifat 

realistik seperti halnya pada cerita fiksi realistik baik yang menyangkut tokoh, 

karakter tokoh, peristiwa yang dikisahkan, alur, latar, maupun aspek yang lain. 

Menambahkan pendapat dari Lukens, cerita fantasi menurut Huck (dalam 

Nurgiyantoro 2010:295) adalah cerita yang memiliki makna lebih dari sekadar 

yang dikisahkan. Cerita fantasi bukan hanya cerita yang berkisah dengan tokoh-

tokoh supranatural yang lazim muncul pada cerita masa lalu, tetapi  juga dapat 

melibatkan tokoh dan kehidupan modern. Dalam hal yang demikian, cerita fantasi 

dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengandung komentar metaforis terhadap 

kehidupan sosial dewasa ini. Huck menjelaskan lebih dalam bahwa cerita fiksi 

fantasi, juga yang termasuk fiksi fantasi modern, memiliki kesamaan dengan 

cerita rakyat modern (contemporary fairy tales), yaitu sama-sama berakar dari 

cerita lama semacam cerita, dongeng, legenda, mitos, atau cerita-cerita tua 

lainnya. Namun demikian, cerita fantasi lebih bebas dalam mengembangkan 
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cerita, baik yang menyangkut tokoh, alur, latar, maupun aspek fiksi yang lain. 

Misalnya, itu dilakukan dengan mencampuradukan antara yang masuk akal dan 

yang tidak masuk akal, antara yang realistik dan yang fantastik, dan ada kalanya 

batas antara kedua hal itu tipis dan samar, namun kesemuanya bahkan 

menyebabkan cerita menjadi lebih familiar. 

Pendapat lain muncul dari Kurniaman (2012) yang mengungkapkan bahwa cerita 

fantasi ialah karangan yang memaparkan terjadinya peristiwa dalam bentuk cerita 

yang bukan sebenarnya terjadi melainkan peristiwa rekaan pengarang. Peristiwa 

itu adalah peristiwa fiktif, tidak benar-benar terjadi. Rusyana (dalam Kurniaman, 

2012) melanjutkan bahwa isi karangan fantasi berupa cerita yang memaparkan 

suatu peristiwa baik peristiwa rekaan maupun kenyataan, cerita tersebut dirangkai 

oleh pengarang dengan menggunakan gaya kefantasiannya/khayalannya sehingga 

cerita tersebut menarik minat pembaca. 

Senada dengan pendapat dari beberapa ahli, Thobroni (2013:3) menjelaskan 

bahwa fiksi fantasi atau cerita fantasi merupakan cerita yang menawarkan sesuatu 

hal yang sulit diterima akal (irasional). Fiksi jenis ini mencoba menghadirkan 

sebuah dunia lain di samping dunia realitas. Penulis mengembangkan ceritanya 

melalui imajinasi yang lazim sehingga dapat diterima pembaca. Dalam cerita 

fantasi, ada bagian-bagian tertentu yang tetap masuk akal (rasional) meski 

dicampuradukkan dengan hal-hal irasional. Cerita fiksi fantasi pun jadi 

meyakinkan karena unsur-unsur di dalamnya (intrinsik) bersifat kuat dan saling 

menjalin. 
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Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi adalah 

jenis cerita yang mencoba menghadirkan sebuah dunia lain di samping dunia 

relitas. Cerita fantasi dirangkai oleh pengarang dengan menggunakan gaya 

kefantasiannya/khayalannya yang menampilkan tokoh, alur,  latar, atau tema yang 

derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut (hampir) seluruh maupun 

hanya sebagian cerita yang dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengandung 

komentar metaforis terhadap kehidupan sosial.  

2.2.2.2 Struktur Teks Cerita Fantasi 

Seorang penulis yang baik tentunya akan memikirkan pola serta komposisi yang 

tepat dalam teks cerita fantasi yang akan disusun. Kemendikbud dalam buku 

Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas VII (2016:61) menyebutkan bahwa struktur 

teks cerita fantasi terdiri atas 3 bagian, yaitu; 1) Orientasi yang berisi tentang 

pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik; 2) Komplikasi yang 

menceritakan tentang hubungan sebab akibat yang ditandai dengan munculnya 

masalah hingga masalah itu memuncak, dan yang terakhir adalah; 3) Resolusi 

yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Labov (1997) dalam penelitiannya yang berjudul 

Some Further Steps in Narrative Analysis bahwa: 

1) Orientasi 

Orientasi merupakan penjabaran latar dan merupakan bagian struktur naratif yang 

memberi informasi tentang latar tempat, waktu, tokoh/pelaku, dan situasi naratif 

pada awal cerita. 
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2) Komplikasi  

Komplikasi sebagai urutan naratif yang melaporkan peristiwa selanjutnya. 

Biasanya peristiwa ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, apa yang 

terjadi (kemudian)? atau sebuah urutan naratif yang memunculkan eskalasi 

konflik sehingga sebuah naratif menjadi lebih menarik.  

3) Resolusi/Solusi 

Resolusi/solusi atau penyampaian proses jalan keluar dari setiap permasalahan 

yang dihadapi oleh tokoh. Resolusi/solusi pada teks cerita fantasi juga 

menentukan bagaimana akhir dari sebuah cerita. 

 

2.2.2.3 Unsur Intrinsik Teks Cerita Fantasi 

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur cerita yang secara langsung berada di dalam, 

menjadi bagian, dan ikut membentuk eksistensi cerita yang bersangkutan, 

Nurgiyantoro (2010:221). Unsur intrinsik yang masuk di dalam teks cerita fantasi 

adalah tema, tokoh, alur/plot, latar, sudut pandang, amanat/pesan. Unsur intrinsik 

teks cerita fantasi akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 

1) Tema 

Tema merupakan sebuah gagasan yang ingin disampaikan penulis yang sifatnya 

mengikat dan menjadi sebuah dasar dalam pengembangan cerita. Tarigan 

(2008:160) melanjutkan bahwa tema suatu karya sastra imajinatif biasanya 

merupakan suatu komentar mengenai kehidupan atau orang-orang. 

2) Tokoh 

Tokoh merupakan pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita lewat 

alur, baik sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. 



30 

 

 

Penokohan atau karakterisasi adalah proses yang dipergunakan oleh seorang 

pengarang untuk menciptakan tokoh-tokoh fiksinya. Tokoh fiksi harus dilihat 

sebagai yang berada pada suatu masa dan tempat tertentu dan haruslah pula diberi 

motif-motif yang masuk akal bagi segala sesuatu yang dilakukannya, Tarigan 

(2008:142). 

Menambahkan pendapat dari Tarigan, Lukens (dalam Nurgiyantoro 2010:223) 

menyebutkan bahwa tokoh-tokoh dalam cerita fiksi hadir sebagai seseorang yang 

berjatidiri, bukan sebagai sesuatu yang tanpa karakter. Kualitas jatidiri tidak 

semata-mata berkaitan dengan ciri fisik, melainkan berwujud kualitas nonfisik. 

Oleh karena itu, tokoh cerita dapat dipahami sebagai kumpulan kualitas mental, 

emosional, dan sosial yang membedakan seseorang dengan orang lain. 

3) Alur/Plot 

Istilah lain yang sama maknanya dengan alur atau plot adalah trap atau dramatic 

conflict. Keempat istilah ini bermakna “Stuktur gerak atau laku dalam suatu fiksi 

atau drama,” Brooks (dalam Tarigan, 2008:150). Nurgiyantoro (2010:237) 

mengungkapkan bahwa alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi 

berdasarkan hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan masalah bagaimana 

peristiwa, tokoh, dan segala sesuatu itu digerakkan, dikisahkan sehingga menjadi 

sebuah rangkaian cerita yang padu dan menarik. 

4) Latar 

Latar (setting) dapat dipahami sebagai landas tumpu berlangsungnya berbagai 

peristiwa dan kisah yang diceritakan dalam cerita fiksi. Lukens (dalam 

Nurgiyantoro, 2010:248) menambahkan bahwa dalam fiksi dewasa ini, latar dapat 
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terjadi di mana saja termasuk di dalam benak tokoh. Dalam fiksi fantasi, konteks 

latar cerita sangat mendominasi. Latar cerita menjadi kunci dalam meraih makna 

yang terkait dengan keindahan karya (estetika), mengingat pembaca akan diajak 

memasuki dunia fantasi yang ditawarkan oleh penulisnya. Keberhasilan penulis 

dalam menawarkan estetika karya bersangkutan sangat menentukan daya tarik 

dunia fantasi itu di mata pembaca, Thobroni (2013:3). Berikut akan dijelaskan 

unsur-unsur latar yang terdiri atas latar tempat, waktu, dan suasana. 

(1) Latar Tempat 

Latar tempat menunjukkan pada pengertian tempat di mana cerita yang dikisahkan 

itu terjadi. Pengertian tempat sangat luas, bisa di mana saja, seperti di rumah 

reyot, gedung sekolah, gedung megah, di ruang kelas, di halaman sekolah, dan 

lain-lain bergantung pada tuntutan alur cerita. 

(2) Latar Waktu  

Latar waktu dapat dipahami sebagai kapan berlangsungnya berbagai peristiwa 

yang dikisahkan dalam sebuah cerita seperti siang, malam, tahun 2016, pukul 

12.00, dan lain-lain. 

(3) Latar Suasana 

Latar suasana merupakan situasi yang terjadi di dalam cerita, seperti bahagia, 

senang, sedih, galau, menegangkan, dan sebagainya. Latar suasana dapat 

ditunjukkan melalui perilaku-perilaku tokoh yang dijelaskan secara tersurat. 

5) Sudut Pandang 

Sudut pandang (point of view) dapat dipahami sebagai cara sebuah cerita 

dikisahkan. Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:269) mengemukakan bahwa 
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sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang 

sebagai sarana menampilkan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang 

membentuk cerita dalam sebuah teks fiksi kepada pembaca. Nurgiyantoro 

(2010:269) menambahkan secara lebih konkret dan spesifik bahwa sudut pandang 

adalah “siapa yang melihat, siapa yang berbicara,” atau “dari kacamata siapa 

sesuatu itu dibicarakan”. Beliau juga membedakan sudut pandang berdasarkan 

bentuk persona yang mengisahkan cerita menjadi dua bagian, yaitu sudut pandang 

orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. 

(1) Sudut Pandang Orang Pertama 

Sudut pandang orang pertama atau yang bisa disebut sudut pandang persona 

pertama adalah sudut pandang yang menampilkan kisah dengan tokoh “aku” 

sebagai pusat pengisahan, sebagai yang empunya cerita. Tokoh “aku” lazimnya 

menjadi tokoh protagonis yang mengisahkan apa yang dialami dan disikapi, baik 

yang terjadi dalam batin maupun yang secara nyata dilakukan secara verbal dan 

nonverbal. Nurgiyantoro melanjutkan bahwa cerita fiksi yang menampilkan sudut 

pandang dengan cara ini seolah-olah terlihat sebagai kisah biografis: tokoh aku 

itulah yang menjadi pusat pengisahan yang dikisahkan jalan hidupnya. Tokoh-

tokoh lain menjadi penting dan dipentingkan sepanjang ada kaitannnya dengan 

tokoh “aku”. 

(2) Sudut Pandang Orang Ketiga 

Sudut pandang orang ketiga menampilkan kisah dengan tokoh “dia” sebagai pusat 

pengisahan. Tokoh “dia” muncul dengan sebutan nama, misalnya Ito, Kunti, 

Harry Potter, atau dengan kata ganti seperti ia-dia-mereka. Sudut pandang orang 
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ketiga dibedakan ke dalam dua jenis berdasarkan kemampuannya mengakses 

informasi terhadap hal-hal yang dapat dan tidak dapat dikisahkan, yaitu sudut 

pandang dia mahatau (omniscient point of view) dan sudut pandang orang ketiga 

terbatas (limited omniscient point of view). 

a) Sudut Pandang Orang Ketiga Mahatau 

Sudut pandang orang ketiga mahatau menoleransi penceritaan beberapa tokoh 

sekaligus, berpindah-pindah dari satu tokoh ke tokoh lain, baik yang menyangkut 

berbagai peristiwa yang dilakukan dan ditimpakan secara nyata maupun berbagai 

peristiwa batin. Pengarang dapat mengisahkan apa yang terjadi di hati dan pikiran 

tokoh dan apa yang dilakukan secara nyata yang dapat diindera, serta aksi-reaksi 

yang terjadi di antara para tokoh. Seolah-olah pengarang menjadi sumber 

informasi yang mengetahui segalanya. 

b) Sudut Pandang Orang Ketiga Terbatas 

Sudut pandang orang ketiga terbatas, di pihak lain, tidak memberi kebebasan 

kepada pengarang untuk mengisahkan perihal tokoh sebagaimana sudut pandang 

dia mahatau. Sesuai dengan sebutan juga, pengarang memiliki keterbatasan 

memiliki informasi yang dapat dikisahkan, baik yang menyangkut jumlah tokoh 

maupun peristiwa-peristiwa karena posisinya yang hanya berangkat dari seorang 

tokoh. Posisi pengarang mirip pengamat suatu kejadian yang hanya dapat 

melaporkan segala sesuatu yang dapat dilihat dan didengarnya. 
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6) Amanat/Pesan 

Amanat/pesan atau yang bisa juga disebut dengan nilai moral menurut Kenny 

(dalam Nurgiyantoro, 2010:321) merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang 

mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang 

dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Dengan kata lain, amanat 

merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui 

karyanya. 

 

2.2.2.4 Ciri-Ciri/Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Fantasi 

Ciri utama karya sastra fantasi adalah ketidakmungkinan dalam hubungan 

melawan kenyataan, antireal atau lawan realitas, Jacson (dalam Prihatmi, 

1993:40). Melanjutkan pendapat dari Jacson, Kurniaman (2012) mengungkapkan 

bahwa bahasa yang digunakan untuk menulis cerita fantasi bersifat subjektif serta 

kata-kata yang digunakan sangat dipengaruhi oleh jiwa pengarangnya. 

Ciri umum teks cerita fantasi yang lain adalah penggunaan sinonim dengan emosi 

yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan  variatif, 

ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan (bukan bahasa formal), 

Kemendikbud dalam buku Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas VII (2016:50). 

Pada buku tersebut juga dijelaskan lebih lanjut mengenai kaidah kebahasaan teks 

cerita fantasi yaitu; 1) Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut 

pandang penceritaan (aku, mereka, dia, Erza, Doni). 2) Penggunaan kata yang 

mencerap pancaindra untuk deskripsi latar (tempat, waktu, suasana). 3) 

Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4) Kata 

sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu, 
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kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan 

sebaginya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya 

tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. 5) 

Penggunaan kata/ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata/ungkapan  

keterkejutan  berfungsi untuk menggerakkan cerita (memulai masalah). Contoh 

kata/ ungkapan keterkejutan adalah: tiba-tiba, tanpa diduga, ternyata, dll. 6) 

Penggunaan dialog/ kalimat langsung dalam cerita. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri/kaidah kebahasasan 

teks cerita fantasi yaitu penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi 

kata cukup menonjol, serta bahasa yang digunakan  bersifat subjektif, variatif, 

ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan (bukan bahasa formal) yang 

sangat dipengaruhi oleh jiwa pengarangnya. 

2.2.2.5 Jenis-Jenis Teks Cerita Fantasi 

 Cerita fantasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, sesuai dengan bentuk 

dan sifat/karakter cerita tersebut. Lukens (dalam Nurgiyantoro, 2010:297) 

membagi cerita fantasi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1) Cerita Fantasi 

Cerita fantasi menampilkan cerita yang derajat kebenarannya diragukan. 

Kebenaran di sini dikaitkan dengan logika realitas sebagaimana halnya yang ada 

dan terjadi dalam kehidupan nyata. Artinya, berdasarkan logika biasa apa yang 

dikisahkan dalam cerita itu kurang masuk akal, paling tidak pada bagian-bagian 

tertentu, kalaupun tidak secara keseluruhan. Kekurangmasukakalan itu terutama 

disebabkan tokoh-tokoh cerita yang diangkat bukan manusia biasa saja, melainkan 
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juga tokoh lain dari dunia lain seperti makhluk halus, dewa-dewi, manusia mini, 

raksasa, naga bersayap, atau tokoh-tokoh lain yang tidak dijumpai di dunia 

realitas. 

2) Fiksi Fantasi Tinggi 

Fiksi fantasi tinggi mengusung tema pertentangan antara dua kekuatan yang 

berbeda, yaitu antara kekuatan yang baik dan yang buruk, dan ini adalah tema 

tradisional yang telah mengakar di masyarakat. 

3) Fiksi Sains 

Cerita fiksi sains adalah sebuah fiksi yang mengaitkan antara fakta dan teknologi 

ilmiah dengan cerita fiksi yang bersifat imajinatif. Kedua hal tersebut selintas 

tampak bertentangan karena masing-masing memiliki hukumnya sendiri yang 

jelas berbeda. Di satu sisi sains mengandalkan fakta dan teknologi yang ilmiah, 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara logika, sedang fiksi di pihak lain 

merupakan sesuatu yang justru lebih mengutamakan kekuatan imajinasi dan tidak 

harus logis. Namun, faktanya kedua hal tersebut dapat dipertemukan dalam fiksi 

fantasi. Fiksi sains banyak berkisah tentang kehidupan alam raya ini, tentang 

kehidupan di bumi, kehidupan lain di planet lain di luar bumi, adanya bahaya dari 

peristiwa alam akibat pergerakan dari planet lain, adanya ancaman dari penghuni 

planet lain terhadap bumi, seperti cerita yang mengangkat tokoh-tokoh alien. 
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Berbeda dengan Lukens, Stableford (dalam Syahrullah, 2012:72) mengungkapkan 

bahwa ada beberapa jenis atau subgenre dari fantasi yang dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

1) Afterlife Fantasy (Fantasi Reinkarnasi) 

Fantasi jenis ini berisi tentang dunia sekunder disaat manusia bereinkarnasi 

setelah kematian. 

2) Angelic Fantasy (Fantasi Malaikat) 

Angelic fantasy atau fantasi malaikat merajuk pada kitab suci Yahudi, Kristen, 

dan Islam yang memercayai malaikat adalah utusan Ilahi. Beberapa malaikat 

diusir dari surga setelah pemberontakan yang dipimpin oleh Lucifer, sehingga 

mereka menjadi fallen angels atau "malaikat yang jatuh.” Beberapa umat Kristiani 

menegaskan bahwa setiap manusia dihadiri oleh guardian angel atau "malaikat 

pelindung."  

3) Animal Fantasy (Fantasi Binatang) 

Animal Fantasy (fantasi binatang) merupakan sebuah cerita yang menjadikan 

binatang sebagai tokoh atau karakter cerita yang memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan binatang lain dari spesies mereka sendiri maupun dengan 

anggota spesies lain, tetapi biasanya tidak dengan manusia. 

4) Arthurian Fantasy (Fantasi Arthur) 

Fantasi Arthurian atau fantasi  raja Arthur sangat populer pada abad ke-19 di 

Inggris. Legenda tersebut  menjadi pilar utama perkembangan budaya sastra anak 

pada akhir abad ke-19. 
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5) Christian Fantasy (Fantasi Kristen) 

Fantasi Kristen merupakan subgenre cerita fantasi yang berupa cerita lisan 

(folklor) yang berkembang diantara umat Kristiani. 

6) Classical Fantasy (Fantasi Klasik) 

Fantasi jenis ini berbasis pada mitologi Yunani dan Romawi. Pada awal 

perkembangan sastra, Yunani sudah memperlakukan para dewa sebagai tokoh 

alegoris atau kiasan yang fantastis, bukan obyek dari keyakinan agama. 

7) Contemporary Fantasy (Fantasi Kontemporer) 

Contemporary fantasy merupakan sebuah subgenre fantasi yang terjadi pada saat 

ini dan mengisahkan tentang makhluk ajaib, kekuatan aneh, dan dunia lain yang 

tersembunyi di antara kita. 

8) Dark Fantasy (Fantasi Kegelapan) 

Istilah dark fantasy atau fantasi kegelapan biasanya digunakan sebagai pengganti 

istilah "horor".  

9) Heroic Fantasy (Fantasi Pahlawan) 

Fantasi pahlawan merupakan subgenre fantasi yang menceritakan kisah-kisah 

pahlawan di dunia imajinasi. Biasanya berkisah tentang seorang pahlawan yang 

bertarung dengan musuh untuk menyelamatkan bumi. 

10) High Fantasy (Fantasi Tingkat Tinggi) 

High Fantasy adalah subgenre fantasi yang mengatur atau menciptakan dunia 

yang paralel/sejenis dengan dunia nyata. Hal ini didefinisikan sebagai fiksi fantasi 

yang dapat diatur sebagai dunia alternatif, dunia sekunder, atau dunia utama. 

11) Historical Fantasy (Fantasi Sejarah) 
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Fantasi jenis ini menceritakan tentang sebuah periode tertentu dari berbagai 

sejarah di bumi, tetapi ditambah dengan unsur fantasi. 

12) Low Fantasy (Fantasi Tingkat Rendah) 

Fantasi jenis ini sangat kontras dengan fantasi tingkat tinggi. Kata "rendah" 

mengacu pada tingkat penggunaan unsur fantasi tradisional di dalamnya. 

13) Portal Fantasy (Fantasi Portal) 

Fantasi portal merupakan sebuah subgenre fantasi yang menggunakan simbol 

seperti gerbang, terowongan, atau cermin sebagai pintu masuk ke dunia fantasi, 

atau sebagai penghubung antara dunia primer dan dunia sekunder. 

14) Science Fantasy (Fantasi Sains)  

Fantasi sains atau fantasi ilmiah merupakan jenis fantasi yang menggabungkan 

antara keilmuan dan fiksi, seperti perjalanan ruang angkasa dan senjata laser. 

 Jenis-jenis teks cerita fantasi yang lain terdapat dalam Kemendikbud pada 

buku Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas VII (2016:53), yang menjelaskan bahwa 

jenis cerita fantasi dibagi berdasarkan kesesuaian dan latar cerita. 

1) Berdasarkan Kesesuaian 

Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam  kehidupan nyata dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian (irisan). 

 

 

 

(1) Cerita  Fantasi  Total  
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Cerita fantasi total berisi fantasi  pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori 

ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi nama  

orang, nama  objek, nama  kota benar-benar rekaan pengarang. 

(2) Cerita Fantasi Irisan 

Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih 

menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat 

yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. 

2) Berdasarkan Latar Cerita 

Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan   menjadi dua kategori yaitu latar 

lintas waktu  dan latar waktu sezaman. 

(1) Latar Lintas Waktu 

Jenis cerita fantasi latar lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua  

latar waktu yang berbeda (misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa 

kini dan 40 tahun mendatang/ futuristik). 

(2) Latar Sezaman 

Jenis cerita fantasi latar sezaman berarti latar yang digunakan dalam sebuah cerita 

fantasi masih dalam satu masa (fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau 

fantasi masa yang akan datang/ futuristik). 

 

2.2.2.6 Menulis Teks Cerita Fantasi 

Menurut Nurudin (2010:91) untuk mengatasi kesulitan diawal penulisan, ada tiga 

tahap dalam proses menulis yakni pramenulis, merencanakan tulisan, menulis dan 

merevisi draf tulisan. Berdasarkan pendapat Nurudin tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa dalam menulis tidak hanya memikirkan perencanaan penuliskan saja, tetapi 

juga harus memikirkan tahap penulisan. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam Kemendikbud pada buku Bahasa Indonesia 

SMP/MTs Kelas VII (2016:73), menyebutkan langkah-langkah menulis teks 

cerita fantasi dibagi menjadi lima bagian yaitu; 1) merencanakan cerita; 2) 

mengembangkan cerita fantasi; 3) memberi judul yang menarik; 4) menelaah 

untuk merevisi; 5) memublikasikan. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-

langkah menulis teks cerita fantasi. 

1) Merencanakan Cerita 

Merencanakan sebuah cerita fantasi dapat dimulai dari menemukan ide atau topik 

cerita yang dapat digali dengan melakukan pengamatan terhadap objek/ peristiwa 

di sekitar kita. Selain itu, ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca 

buku pengetahuan/ buku  ilmiah  tentang  ruang  angkasa,  hewan  langka,  

biografi tokoh  yang diberi unsur imajinasi di dalamnya. Setelah menemukan ide 

atau topik, bisa dilanjutkan dengan membuat rangkain cerita dari ide yang sudah 

ditemukan sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Rangkaian cerita dapat berisi 

berbagai peristiwa atau kejadian-kejadian penting yang akan terjadi pada tokoh.  

2) Mengembangkan Cerita Fantasi 

Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian kembangkan watak 

tokoh, latar, dialog antartokoh sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. 

 

3) Memberi Judul yang Menarik 
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Setelah mengembangkan cerita fantasi, tahap selanjutnya adalah memberi judul 

yang menarik untuk cerita yang telah ditulis. Judul cerita fantasi dapat dibuat 

dengan beberapa cara, yaitu; (1) judul yang dikembangkan dari tema; (2) judul 

yang dikembangkan dari tokoh; (3) judul yang dikembangkan dari latar cerita; (4) 

judul yang dikembangkan dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. 

4) Menelaah untuk Merevisi 

Menelaah untuk merevisi merupakan kegiatan membaca kembali tulisan yang 

telah dibuat dengan memperhatikan ketepatan isi dan penggunaan bahasa sesuai 

dengan kaidah penulisan. 

5) Memublikasikan 

Bagian yang terakhir adalah memublikasikan atau memperkenalkan tulisan yang 

telah dibuat sehingga dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh orang banyak. 

 

2.2.3 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

di dalamnya buku-buku, film-film, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya Joyce 

menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita dalam 

mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai, Joyce (dalam Trianto 2007:5). 

 Menambahkan pendapat dari Joyce, Arends (dalam Suprijono 2009:46) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 
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kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Suprijono melanjutkan bahwa model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai 

pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk kepada guru di kelas. 

Dari pendapat dua ahli tersebut dapat disimpulkam bahwa model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan oleh pendidik sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas yang di dalamnya berisi 

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas untuk membantu peserta didik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2.2.4 Hakikat Model Problem Based Learning 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 1) pengertian model problem based 

learning, 2) karakteristik/ciri-ciri model problem based learning, 3) tujuan 

pembelajaran model problem based learning, 4) langkah-langkah penerapan 

model problem based learning, 5) kelebihan dan kekurangan model problem 

based learning. 

2.2.4.1 Pengertian Model Problem Based Learning 

Problem based learning pertama kali digunakan di perguruan tinggi dalam 

perkuliahan medis di Souther Illinois University School of Medicine. Dr. Howard 

Barrows dari sekolah tersebut mendefinisikan problem based learning sebagai: a 

learning method based on principle of using problems as a starting point for the 

acquisition and integration of new knowledge, Barrows (dalam Sani, 2014:128). 
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Model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran peserta didik pada masalah autentik sehingga peserta 

didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan 

keterampilan yang lebih tinggi dan inkuiri, memandirikan peserta didik dan 

meningkatkan kepercayaan diri sendiri, Arends (dalam Trianto, 2007:68). 

Sependapat dengan Arends, Fathurrohman (2015:112) menyebutkan bahwa 

problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata 

(autentik) yang tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai 

konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan 

masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. 

Fathurrohman melanjutkan bahwa problem based learning melibatkan peserta 

didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah 

sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan 

masalah. 

2.2.4.2 Karakteristik/Ciri-Ciri Model Problem Based Learning 

Berdasarkan  teori  yang  dikembangkan  Barrow,  Min  Liu  (2005) 

menjelaskan karakteristik dari model problem based learning, yaitu: 

1) Learning is student-centered 

Proses pembelajaran dalam model problem based learning lebih menitikberatkan 

kepada peserta didik sebagai orang belajar. Oleh karena itu, model problem based 

learning didukung juga oleh teori konstruktivisme dimana peserta didik didorong 

untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. 
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2) Authentic problems form the organizing focus for learning 

Masalah yang  disajikan kepada  peserta didik  adalah masalah yang  otentik 

sehingga peserta didik mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta 

dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. 

3) New information is acquired through self-directed learning 

Dalam  proses  pemecahan   masalah  mungkin   saja  peserta didik   belum 

mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga peserta 

didik berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau 

informasi lainnya. 

4) Learning occurs in small groups 

Supaya terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun 

pengetahuan secara kolaboratif, maka model problem based learning dilaksakan 

dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang 

jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 

5) Teachers act as facilitators 

Pada pelaksanaan model problem based learning, guru hanya berperan sebagai 

fasilitator. Namun, walaupun begitu guru harus selalu memantau perkembangan 

aktivitas peserta didik dan mendorong peserta didik agar mencapai target yang 

hendak dicapai. 

Berbeda dengan pendapat Min Liu, Fathurrohman (2015:115), menjelaskan lebih 

singkat bahwa pembelajaran berdasarkan masalah memiliki karakteristik-

karakteristik berikut; 1) Belajar dimulai dengan suatu masalah; 2) Memastikan 

bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata peserta didik 
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atau integrasi konsep dan masalah di dunia nyata; 3) Mengorganisasikan pelajaran 

di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu; 4) Memberikan tanggung 

jawab yang besar kepada peserta didik dalam membentuk dan menjalankan secara 

langsung proses belajar mereka sendiri; 5) Menggunakan kelompok kecil; 6) 

Menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari 

dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Inilah yang akan membentuk skill peserta 

didik. 

Selain karakteristik yang telah dijelaskan, Hosnan (2014:300) juga 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran problem based learning memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Pengajuan Masalah atau Pertanyaan 

Pengaturan pembelajaran masalah berkisar pada masalah atau pertanyaan yang 

penting bagi peserta didik maupun masyarakat. Pertanyaan dan masalah yang 

diajukan itu haruslah memenuhi kriteria sebagai beriku; (1) Autentik, yaitu 

masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata dari pada berakar pada 

prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu; (2) Jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan 

jelas, dalam arti tidak menimbulkan masalah baru bagi peserta didik yang pada 

akhirnya menyulitkan penyelesaian; (3) Mudah dipahami, yaitu masalah yang 

diberikan hendaknya mudah dipahami peserta didik. Selain itu, masalah disusun 

dan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; (4) Luas dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan 

hendaknya bersifat luas, artinya masalah tersebut mencakup seluruh materi 

pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang dan sumber yang 
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tersedia. Selain itu, masalah yang telah disusun tersebut harus didasarkan pada 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan; (5) Bermanfaat, yaitu masalah yang 

disusun dan dirumuskan haruslah bermanfaat, baik bagi peserta didik sebagai 

pemecah masalah maupun guru sebagai pembuat masalah. Masalah yang 

bermanfaat adalah masalah yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan 

memecahkan masalah peserta didik serta membangkitkan motivasi belajar. 

2) Keterkaitan dengan Berbagai Masalah Disiplin Ilmu 

Masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya 

mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. 

3) Penyelidikan yang Autentik 

Penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah bersifat 

autentik. Selain itu penyelidikan diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah 

yang bersifat nyata. Peserta didik menganalisis dan merumuskan masalah, 

mengembangkan dan meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis 

informasi, melaksanakan eksperimen, menarik kesimpulan dan menggambarkan 

hasil akhir. 

 

4) Menghasilkan dan Memamerkan Hasil/Karya 

Pada pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bertugas menyusun hasil 

penelitiannya dalam bentuk karya dan memamerkan hasil karyanya. Artinya hasil 

penyelesaian masalah peserta didik ditampilkan atau dibuatkan laporannya. 

5) Kolaborasi 

Pada pembelajaran masalah, tugas-tugas belajar berupa masalah harus 
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diselesaikan bersama-sama antar peserta didik dengan peserta didik lain , baik 

dalam kelompok kecil maupun besar, dan bersama-sama antar peserta didik 

dengan guru. 

 

2.2.4.3 Tujuan Pembelajaran Model Problem Based Learning 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki tujuan tertentu, begitu juga model 

problem based learning. Fathurrohman (2015:113) mengungkapkan bahwa tujuan 

utama model problem based learning bukanlah penyampaian sejumlah besar 

pengetahuan kepada peserta didik, melainkan; 1) berorientasi pada pengembangan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun 

pengetahuan sendiri; 2) Membantu peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan ketrampilan intelektual; 3) 

Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran melalui 

pengalaman nyata atau simulasi sehingga ia dapat mandiri. 

 

2.2.4.4 Langkah-Langkah Penerapan Model Problem Based Learning 

Tahap-tahap pemecahan masalah menurut Lepinski (2005) yaitu; 1) penyampaian 

ide  (ideas); 2) penyajian fakta yang diketahui  (known facts); 3) mempelajari 

masalah (learning issues); 4) menyusun rencana tindakan, (action plan); dan 5) 

evaluasi (evaluation). 

1) Penyampaian Ide  (Ideas) 

Pada tahap ini dilakukan secara curah pendapat (brainstorming). Peserta didik 
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merekam semua daftar masalah (gagasan, ide) yang akan dipecahkan. Mereka 

kemudian diajak untuk melakukan  penelaahan terhadap ide-ide yang 

dikemukakan atau mengkaji pentingnya relevansi ide berkenaan dengan masalah 

yang akan dipecahkan (masalah aktual, atau masalah yang relevan dengan 

kurikulum), dan menentukan validitas masalah untuk melakukan proses kerja 

melalui masalah. 

2) Penyajian Fakta yang Diketahui  (Known Facts) 

Pada tahap ini, peserta didik diajak mendata sejumlah fakta pendukung sesuai 

dengan masalah yang telah diajukan. Tahap ini membantu mengklarifikasi 

kesulitan yang diangkat dalam masalah. Tahap ini mungkin juga mencakup 

pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik berkenaan dengan isu-isu 

khusus, misalnya pelanggaran kode etik, teknik pemecahan konflik, dan 

sebagainya. 

3) Mempelajari Masalah (Learning Issues). 

Peserta didik diajak menjawab pertanyaan tentang, “Apa yang perlu kita ketahui 

untuk memecahkan  masalah yang kita hadapi?” Setelah melakukan diskusi dan 

konsultasi, mereka melakukan penelaahan atau penelitian dan mengumpulkan 

informasi. Peserta didik melihat kembali ide-ide awal untuk menentukan mana 

yang masih dapat dipakai. Seringkali, pada saat para peserta didik menyampaikan 

masalah-masalah, mereka menemukan cara-cara baru untuk memecahkan 

masalah. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi sebuah proses atau tindakan 

untuk mengeliminasi ide-ide yang tidak dapat dipecahkan atau sebaliknya ide-ide 

yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. 
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4) Menyusun Rencana Tindakan (Action Plan) 

Pada tahap ini, peserta didik diajak mengembangkan sebuah rencana tindakan 

yang didasarkan atas hasil temuan mereka. Rencana tindakan ini berupa sesuatu 

yang akan mereka lakukan atau berupa suatu rekomendasi saran-saran untuk 

memecahkan masalah. 

5) Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi ini terdiri atas tiga hal: (1) bagaimana peserta didik dan evaluator 

menilai produk (hasil akhir), (2) bagaimana mereka menerapkan tahapan problem 

based learning untuk bekerja melalui masalah, dan (3) bagaimana peserta didik 

akan menyampaikan pengetahuan hasil pemecahakan masalah atau sebagai bentuk 

pertanggungjawaban mereka. 

 Peserta didik menyampaikan hasil-hasil penilaian atau respon-respon 

mereka dalam berbagai bentuk yang beragam, misalnya secara lisan atau verbal, 

laporan tertulis, atau sebagai suatu bentuk penyajian formal lainnya. Evaluator 

menilai penguasaan bahan-bahan kajian pada tahap tersebut melalui peserta didik. 

Sebagian dari evaluasi memfokuskan pada pemecahan masalah oleh peserta didik 

maupun dengan cara melakukan proses belajar kolaborasi (bekerja bersama pihak 

lain). Suatu alat untuk menilai hasil dapat dipakai sebuah rubrik. Rubrik dipakai 

sebagai suatu alat pengukuran untuk menilai berdasarkan beberapa kategori, 

misalnya; (1) batas waktu; (2) organisasi tugas (proyek); (3) segi (kebakuan) 

bahasa; (4) kemampuan analisis dan telaah; (5) kemampuan mencari sumber 

pendukung (penelitian, termasuk kajian literatur); (6) kreativitas (uraian dan 

penalaran); dan (7) bentuk penampilan penyajian. 
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Selain pendapat dari beberapa ahli tersebut, Suprijono (2012:74) mengungkapkan 

bahwa fase-fase model pembelajaran problem based learning dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Fase-Fase Model Pembelajaran Problem Based Learning 

 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1: Memberikan orientasi 

tentang permasalahannya 

kepada peserta didik 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik 

penting dan memotivasi peserta didik untuk 

terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. 

Fase 2: Mengorganisasikan 

peserta didik untuk meneliti 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar 

terkait dengan permasalahannya. 

Fase 3: Membantu investigasi 

mandiri dan kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

Fase 4: Mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak dan 

exhibit 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak 

yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan 

model-model serta membantu mereka untuk 

menyampaikannya kepada orang lain. 

Fase 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

mengatasi masalah 

Guru membantu peserta didik melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

Pendapat lain muncul dari Hosnan (2014:301), beliau menjelaskan bahwa 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas lima langkah utama 

yang dimulai dengan guru memperkenalkan peserta didik dengan situasi masalah 

dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja peserta didik. Kelima 

langkah tersebut yaitu; 

1) Orientasi Peserta Didik pada Masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan 

memotivasi peserta didik agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilih. 
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2) Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3) Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalahnya. 

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

Guru membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, 

seperti laporan, video, dan model serta membantu berbagai tugas dengan 

temannya. 

5) Menganalisis dan Mengevalusasi Proses Pemecahan Masalah 

Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, langkah-langkah atau sintak model 

pembelajaran problem based learning yang tepat jika digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi adalah sintak menurut Hosnan (2014), 

yaitu; (1) Orientasi peserta didik pada masalah; (2) Mengorganisasi peserta didik 

untuk belajar; (3) Membimbing penyelidikan individual dan kelompok; (4) 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; (5) Menganalisis dan mengevaluasi 

pemecahan masalah. 

 

2.2.4.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Learning 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan, yang 
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harus dilakukan oleh pendidik adalah memaksimalkan kelebihan dan 

meminimalkan kekuangan tersebut. Sanjaya (2007) menjelaskan kelehihan dan 

kekurangan model pembelajaran Problem Based Learning sebagai berikut: 

1) Kelebihan 

 Sebagai suatu model pembelajaran, problem based learning memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya: 

(1) Menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 

(2) Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. 

(3) Membantu peserta didik dalam mentrasfer pengetahuan untuk memahami 

masalah dunia nyata. 

(4) Membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Disamping itu, 

model problem based learning dapat mendorong peserta didik untuk 

melakukan evaluasi sindiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. 

(5) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

(6) Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

(7) Mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus menerus belajar 

sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

(8) Memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari 
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guna memecahkan masalah dunia nyata. 

2) Kekurangan 

Disamping kelebihan di atas, model problem based learning juga memiliki 

kekurangan, diantaranya: 

(1) Ketika peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencobanya. 

(2) Untuk sebagian peserta didik beranggapan bahwa tanpa pemahaman 

mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa 

mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, 

maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 
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2.2.4.6 Sistem Sosial, Dampak Instruksional, dan Dampak Pengiring Model 

Problem Based Learning 

 Sistem sosial model problem based learning yaitu menciptakan 

pembelajaran yang bersifat demokratis yang ditandai oleh keputusan-keputusan 

yang dikembangkan oleh peserta didik dalam  konteks masalah yang menjadi titik 

sentral kegiatan pembelajaran. Kegiatan kelompok dilakukan dengan arahan dari 

guru, sehingga suasana kelas akan tetap terstruktur. 

Berdasarkan karakteristik, tujuan, dan sintagmatik model problem based learning, 

Joyce dan Weil (1986) mengungkapkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

ini akan menghasilkan dampak instruksional, yakni 1) mencapai tujuan 

membangun pengetahuan pada diri peserta didik, 2) melatih disiplin dalam 

penelitian, serta 3) belajar hidup berkelompok. Sedangkan dalam pembelajaran 

tersebut akan dicapai juga dampak pengiring, yakni 1) peserta didik akan 

menyadari akan keterikatan hidup dengan orang lain, 2) menghormati sesama, 

serta 3) menyadari perlunya komitmen hidup dalam kelompok. 

2.2.5 Hakikat Model Discovery Learning 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 1) pengertian model discovery learning, 

2) karakteristik/ciri-ciri model discovery learning, 3) tujuan pembelajaran model  

discovery learning, 4) langkah-langkah penerapan model discovery learning, 5) 

kelebihan dan kekurangan model discovery learning. 
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2.2.5.1 Pengertian Model Discovery Learning 

Model discovery merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman 

langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu 

disiplin ilmu, melalui keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. 

Bahan ajar yang disajikan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan yang harus 

diselesaikan. Jadi peserta didik memperoleh pengetahuan yang belum 

diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, melainkan melalui penemuan sendiri. 

Bruner (dalam Kemendikbud, 2013b:4) mengemukakan bahwa proses belajar 

akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman 

melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Penggunaan 

discovery learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan 

kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student oriented. 

Mengubah modus Ekspositori, peserta didik hanya menerima informasi secara 

keseluruhan dari guru ke modus discovery, peserta didik menemukan informasi 

sendiri. Sardiman (dalam Kemendikbud, 2013b:4) mengungkapkan bahwa dalam 

mengaplikasikan model discovery learning guru berperan sebagai pembimbing 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, 

guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

sesuai dengan tujuan. 

Penemuan (discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan pandangan konstruktivisme yang menganggap peserta didik sebagai  

subjek dan objek dalam belajar, mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang 



57 

 

 

secara optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Menurut Kurniasih & Sani 

(2014:64), discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang 

terjadi bila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi 

diharapkan peserta didik mengorganisasi sendiri. Selanjutnya, Sani (2014:97) 

mengungkapkan bahwa discovery adalah menemukan konsep melalui serangkaian 

data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Bell 

(dalam Hosnan, 2014:281) berpendapat bahwa belajar penemuan (discovery 

learning) adalah belajar yang terjadi sebagai hasil dari peserta didik 

memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi sedemikian 

sehingga ia menemukan informasi baru. 

Pernyataan  lebih  lanjut  dikemukakan  oleh  Hosnan  (2014:282) bahwa 

discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif 

dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan 

setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan peserta didik. 

Melalui belajar penemuan (discovery learning), peserta didik juga bisa belajar 

berpikir analisis dan mencoba memecahkan  sendiri  masalah  yang  dihadapi 

yang akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Wilcox (dalam  Hosnan, 

2014:281) menyatakan bahwa dalam pembelajaran dengan penemuan, peserta 

didik didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka 

sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dan guru mendorong peserta 

didik untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan 

mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Sependapat dengan 

Wilcox, Bruner (dalam Hosnan, 2014:281) juga menyebutkan bahwa discovery 
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learning adalah model belajar yang mendorong peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh 

pengalaman. 

Menindaklanjuti beberapa pendapat  yang telah dikemukakan para ahli,  peneliti 

menyimpulkan  bahwa  model  discovery  learning  adalah suatu proses 

pembelajaran yang menghadirkan sebuah masalah yang sudah direkayasa oleh 

guru dan penyampaian materinya disajikan secara tidak lengkap. Model discovery 

learning menuntut peserta didik terlibat secara aktif untuk menemukan sendiri 

dan menganalisis suatu konsep ataupun prinsip yang belum mereka ketahui. 

2.2.5.2 Karakteristik/Ciri-Ciri Model Discovery Learning 

Dalam bukunya yang berjudul Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam 

Pembelajaran Abad 21, Hosnan (2014:284) mengatakan bahwa ciri utama belajar 

penemuan (discovery), yaitu 1) mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk 

menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan; 2) berpusat 

pada peserta didik; 3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan 

pengetahuan yang sudah ada. 

Adapun ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori 

konstruktivisme, yaitu sebagai berikut: 

1) Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. 

2) Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada peserta didik. 

3) Memandang peserta didik sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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4) Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada 

hasil. 

5) Mendorong peserta didik untuk mampu melakukan penyelidikan. 

6) Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. 

7) Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada peserta didik. 

8) Mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip kognitif. 

9) Banyak menggunakan terminilogi kognitif untuk menjelaskan proses 

pembelajaran; seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. 

10) Menekankan „bagaimana‟ pentingnya peserta didik belajar. 

11) Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi 

dengan peserta didik lain dan guru. 

12) Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. 

13) Menekankan pentingnya konteks dalam belajar. 

14) Memperhatikan keyakinan dan sikap peserta didik dalam belajar. 

15) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun 

pengetahuan dan pemahaman baru yang didasari pada pengalaman nyata. 

 

2.2.5.3 Tujuan Pembelajaran Model Discovery Learning 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki tujuan tertentu, begitu juga model 

discovery learning. Bell (dalam Hosnan 2014:284) mengemukakan beberapa 

tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan (discovery learning), yakni 

sebagai berikut; 
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1) Dalam penemuan peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak 

peserta didik dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. 

2) Melalui pembelajaran dengan penemuan, peserta didik belajar menemukan 

pola dalam situasi konkret maupun abstrak, juga peserta didik banyak 

meramalkan (extrapolate) informasi tambahan yang diberikan. 

3) Peserta didik juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu 

dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang 

bermanfaan dalam menemukan. 

4) Pembelajaran dengan penemuan membantu peserta didik membentuk cara 

kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan 

menggunakan ide-ide orang lain. 

5) Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-

keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui 

penemuan lebih bermakna. 

6) Keterampilan yang dipelajari dalam situasi penemuan dalam beberapa kasus, 

lebih mudah ditransfer untuk aktifitas baru dan diaplikasikan dalam situasi 

belajar yang baru. 

 

2.2.5.4 Langkah-Langkah Penerapan Model Discovery Learning 

Pengaplikasian model discovery learning dalam pembelajaran, terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilaksanakan. Kurniasih & Sani (2014:68) mengemukakan 

langkah-langkah operasional model discovery learning yaitu sebagai berikut. 

1) Langkah Persiapan Model Discovery Learning 
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Pada langkah ini, pendidik harus; (1) menentukan tujuan pembelajaran, (2) 

melakukan identifikasi karakteristik peserta didik, (3) memilih materi pelajaran, 

(4) menentukan  topik-topik  yang  harus  dipelajari  peserta didik  secara induktif, 

(5) mengembangkan  bahan-bahan  belajar  yang  berupa  contoh- contoh, 

ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. 

2) Prosedur Aplikasi Model Discovery Learning 

Dalam tahap ini akan berisi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, 

pengolahan data, pembuktian, dan simpulan. 

(1) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsang) 

Pada  tahap  ini  peserta didik  dihadapkan  pada  sesuatu  yang menimbulkan 

kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul 

keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat memulai dengan mengajukan 

pertanyaan, anjuran membaca buku, dan belajar lainnya yang mengarah pada 

persiapan pemecahan masalah. 

(2) Problem statemen (pernyataan/identifikasi masalah) 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi 

masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. 

(3) Data collection (pengumpulan data) 

Tahap ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, 

melakukan uji coba sendiri untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya hipotesis. 
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(4) Data processing (pengolahan data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh peserta didik melalui wawancara, observasi dan sebagainya. Tahap ini 

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi, sehingga peserta didik 

akan mendapatkan  pengetahuan  baru  dari  alternatif  jawaban  yang perlu 

mendapat pembuktian secara logis. 

(5) Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini peserta didik melalakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan  tadi  dengan  temuan  

alternatif  dan  dihubungkan dengan hasil pengolahan data. 

(6) Generalization (menarik simpulan) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah simpulan 

yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau 

masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.  
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Sani (2014:99) menggambarkan tahap pembelajaran dengan menggunakan model 

discovery learning secara umum sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Langkah Pembelajaran Model Discovery Learning, 

 

Berdasarkan pendapat dari para ahli, langkah-langkah atau sintak model 

pembelajaran discovery learning yang tepat jika digunakan dalam pembelajaran 

Guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan 
memberikan penjelasan singkat 

Guru mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik yang 
dikaji 

Kelompok merumuskan hipotesis dan merancang percobaan atau mempelajari 
tahapan percobaan yang dipaparkan oleh guru, LKS, atau buku. Guru membimbing 

dalam perumusan hipotesis dan merencanakan percobaan 

Guru memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan percobaan 

Kelompok melakukan percobaan atau pengamatan untuk mengumpulkan data 
yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis 

Kelompok mengorganisasikan dan menganalisis data serta membuat laporan 
hasil percobaan atau pengamatan 

Kelompok memaparkan hasil percobaan dan mengemukakan konsep yang 
ditemukan. Guru membimbing peserta didik dalam mengkonstruksi konsep 

berdasarkan hasil investigasi 
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menulis teks cerita fantasi adalah sintak menurut Kurniasih dan Sani, yaitu; (1) 

Pemberian rangsangan; (2) Identifikasi masalah; (3) Pengumpulan data; (4) 

Pengolahan data; (5) Pembuktian; (6) Menarik simpulan. 

2.2.5.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Discovery Learning 

Pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran harus 

dipikirkan secara matang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hosnan 

(2014:287) mengemukakan beberapa kelebihan dari model discovery learning 

yakni sebagai berikut. 

1) Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. 

2) Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah 

(problem solving). 

3) Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi  dan ampuh 

karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 

4) Memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat. 

5) Menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan 

melibatkan akal dan motivasinya sendiri. 

6) Membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. 

7) Berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif 

mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai 

peserta didik, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. 



65 

 

 

8) Membantu peserta didik menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena 

mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. 

9) Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

10) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses 

belajar  yang baru. 

11) Mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

12) Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. 

13) Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. 

14) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 

15) Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena tumbuhnya rasa 

menyelidiki dan berhasil. 

16) Proses belajar meliputi sesama aspeknya peserta didik menuju pada 

pembentukan manusia  seutuhnya. 

17) Mendorong keterlibatan keaktifan peserta didik. 

18) Menimbulkan rasa puas bagi peserta didik. Kepuasan batin ini mendorong 

keinginan untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajar meningkat. 

19) Peserta didik akan dapat mentrasfer pengetahuan ke berbagai konteks.  

20) Dapat meningkatkan motivasi. 

21) Meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik. 

22) Kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis 

sumber belajar. 

23) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 

24) Melatih peserta didik belajar mandiri. 
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25) Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sebab ia berpikir dan 

menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 

Kelebihan model discovery learning yang lain diungkapkan oleh Kurniasih & 

Sani (2014:66), mereka mengemukakan bahwa kelebihan dari model discovery 

learning yaitu; 1) menimbulkan  rasa  senang  pada  peserta didik,  karena  

tumbuhnya  rasa menyelidiki dan berhasil; 2) peserta didik akan mengerti konsep 

dasar dan ide-ide lebih baik; 3) mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas 

inisiatif sendiri; 4) peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis 

sumber belajar. 

Menurut Marzano (dalam Hosnan, 2014:288), selain kelebihan yang telah   

diuraikan, masih ditemukan beberapa kelebihan dari model discovery learning, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. 

2) Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-temukan). 

3) Mendukung kemampuan problem solving peserta didik. 

4) Memberikan wahana interaksi antarpeserta didik, maupun peserta didik 

dengan guru, dengan demikian peserta didik juga terlatih untuk menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

5) Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan 

lebih lama membekas karena peserta didik dilibatkan dalam proses 

penemuan.  

6) Peserta didik belajar bagaimana belajar (learn how to learn). 

7) Belajar menghargai diri sendiri. 
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8) Memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentrasfer. 

9) Pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat. 

10) Hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada 

hasil lainnya. 

11) Meningkatkan penalaran peserta didik dan kemampuan berpikir bebas. 

12) Melatih keterampilan-keterampilan kognitif peserta didik untuk menemukan 

dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. 

Walaupun model discovery learning memiliki banyak kelebihan, dalam 

penerapannya di sekolah juga masih terdapat beberapa kekurangan. Hosnan 

(2014:288) mengemukakan beberapa kekurangan dari model discovery learning 

yaitu; 

1) Menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar 

yang umumnya sebagai pemberi informasi  menjadi  fasilitator,  motivator,  

dan  pembimbing. 

2) Kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. 

3) Tidak semua peserta didik dapat  mengikuti  pelajaran  dengan  cara ini.  

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan, namun kekurangan 

tersebut dapat diminimalisir agar berjalan secara optimal. Westwood (dalam Sani, 

2014:98) mengemukakan pembelajaran dengan model discovery akan efektif jika 

terjadi  hal-hal  berikut; 1) proses belajar dibuat secara terstruktur dengan hati-

hati, 2) peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan awal untuk belajar, 

3) guru memberikan dukungan yang dibutuhkan peserta didik untuk melakukan 

penyelidikan. 
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2.2.5.6 Sistem Sosial, Dampak Instruksional, dan Dampak Pengiring Model 

Discovery Learning 

Sistem sosial model discovery learning yaitu menciptakan pembelajaran yang 

bersifat terbuka. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari permasalahan 

dan menemukan solusi dari permasalahan yang mereka temukan. Sedangkan guru 

hanya bertugas memberikan arahan dan bimbingan guna memecahkan persoalan 

yang dihadapi peserta didik. 

Berdasarkan karakteristik, tujuan, dan sintagmatik model discovery learning, 

Joyce dan Weil (1986) mengungkapkan bahwa model pembelajaran ini akan 

menghasilkan dampak instruksional, yakni 1) mencapai tujuan dan evaluasi  serta 

membentuk kemandirian dan pengarahan diri, 2) terampil dalam mengkaji suatu 

persoalan, dan 3) berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Sedangkan dalam 

pembelajaran tersebut akan dicapai juga dampak pengiring, yakni 1) peserta didik 

akan menyadari dan menampakkan sikap keterbukaan dan mendahulukan 

keutuhan kelas, serta 2) peserta didik akan mencapai kepuasan karena telah 

mememukan sebuah pemecahan masalah. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menulis teks cerita fantasi merupakan salah satu kompetensi dasar 

yang terdapat pada Kurikulum 2013, tepatnya K.D 4.4 yang berbunyi 

“Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis 

dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. 

Keterampilan menulis teks cerita fantasi tidak bisa didapat secara instan dan serta 

merta, melainkan melalui proses belajar yang panjang. Oleh karena itu, perlu 
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dirumuskan sebuah hipotesis untuk mengatasi kesulitan pembelajaran menulis 

teks cerita fantasi. 

Model pembelajaran problem based learning dan discovery learning merupakan 

alternatif model pembelajaran yang dapat dipilih pendidik untuk memecahkan 

kesulitan pembelajaran di kelas. Karena kedua model pembelajaran tersebut tidak 

berpusat pada guru, melainkan berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat aktif dan berpikir kritis untuk menanggapi berbagai macam masalah yang 

ada di sekitar mereka dan mencurahkannya pada sebuah karya tulis. Dengan 

membandingkan keefektifan kedua model tersebut, diharapkan dapat 

mempermudah pendidik untuk mendapatkan referensi perihal model pembelajaran 

yang tepat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan 

peserta didik lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Dari penjelasan tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan bagan sebagai berikut. 
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Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 

  

Pembelajaran Menulis 

Teks Cerita Fantasi 

Pembelajaran menulis teks cerita fantasi lebih efektif menggunakan model 

problem based learning dibandingkan pembelajaran menulis teks cerita 

fantasi menggunkan model discovery learning 

Hasil pretes pembelajaran 

 menulis teks cerita fantasi 

Hasil pretes pembelajaran 

 menulis teks cerita fantasi 

Pretes 

Pembelajaran menulis teks 

cerita fantasi menggunakan 

model problem based learning 

Pembelajaran menulis teks 

cerita fantasi menggunakan 

model discovery learning 

Hasil postes pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi 

menggunakan model problem 

based learning 

Hasil postes pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi 

menggunakan model discovery 

learning 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, hipotesis yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Ho:        

Ha :        

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan menulis 

teks cerita fantasi pada kelompok eksperimen 1 setelah mendapat perlakuan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan keterampilan 

menulis teks cerita fantasi pada kelompok eksperimen 2 sebelum mendapat 

perlakuan mengunakan model discovery learning. 

Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara keterampilan menulis teks cerita 

fantasi pada kelompok eksperiman 2 setelah mendapat perlakuan mengunakan 

model discovery learning. 

 

2) Ho:        

Ha :        

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan menulis 

teks cerita fantasi pada kelompok eksperimen 1 setelah mendapat perlakuan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan keterampilan 

menulis teks cerita fantasi pada kelompok eksperimen 1 sebelum mendapat 

perlakuan mengunakan model problem based learning. 

Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara keterampilan menulis teks cerita 

fantasi pada kelompok eksperiman 1 setelah mendapat perlakuan mengunakan 

model problem based learning dengan keterampilan menulis teks cerita fantasi 

pada kelompok eksperimen 1 sebelum mendapat perlakuan menggunakan model 

problem based learning. 

3) Ho:        

Ha :        
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Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan menulis 

teks cerita fantasi menggunakan model discovery learning pada kelompok 

eksperimen 2 dengan keterampilan menulis teks cerita fantasi menggunakan 

model problem based learning pada kelompok eksperimen 1. 

Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara keterampilan menulis teks cerita 

fantasi menggunakan model discovery learning pada kelompok eksperiman 2 

dengan keterampilan menulis teks cerita fantasi menggunakan model problem 

based learning pada kelompok eksperimen 1. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab V ini disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian. Simpulan 

berisi hasil keseluruhan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran berisi 

uraian pendapat yang dapat dijadikan pertimbangan berkait dengan pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1) Model problem based learning memenuhi kriteria keefektifan 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi. Hal tersebut dibuktikan dengan 

uji beda dua rata-rata (uji t) pretes dan postes model problem based 

learning yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000<0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Keefektifan model problem based learning dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi juga dilihat dari kecakapan 

peserta didik dalam mengolah masalah yang ada di sekitar mereka 

menjadi sebuah teks cerita fantasi.  

2) Model discovery learning memenuhi kriteria keefektifan pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi. Hal tersebut dibuktikan dengan uji beda dua 

rata-rata (uji t) pretes dan postes model discovery learning yang 

menunjukkan nilai signifikansi 0,000<0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Keefektifan model discovery learning dalam pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi juga dilihat dari kecakapan peserta didik 
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dalam mengolah masalah yang disediakan guru menjadi sebuah teks cerita 

fantasi. 

3) Model discovery learning lebih efektif digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi daripada  model problem based learning. Hal 

ini dibuktikan dengan uji perbedaan dua rata-rata yang menunjukan 

sigifikansi 0,000 < 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata antara kelas 

problem based learning dan discovery learning. Untuk mengetahui kelas 

mana yang lebih efektif bisa dilihat dari rata-rata dan gain score kedua 

kelas tersebut. Rata-rata kelas model problem based learning sebesar 84 

dengan kriteria keefektifan kurang dan rata-rata kelas model discovery 

learning sebesar 88 dengan kriteria keefektifan cukup. Jadi kelas yang 

melaksanakan pembelajaran menulis teks cerita fantasi menggunakan 

model discovery learning lebih efektif daripada kelas yang melaksanakan 

pembelajaran menulis teks cerita fantasi menggunakan model problem 

based learning. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan paparan simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan yaitu 

sebagai berikut. 

1) Guru bahasa Indonesia hendaknya menerapkan model problem based 

learning dan model discovery learning, khususnya dalam pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi sehingga pembelajaran akan lebih efektif. 

2) Peneliti hendaknya melakukan kajian lanjutan untuk melengkapi penelitian 

ini supaya terdapat pembaruan dalam pembelajaran menulis teks cerita 

fantasi. 
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