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SARI 

 

Wahyuningsih, Ria. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis Buku Harian 

melalui Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan Media 

Foto pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbimbing I: Drs. Wagiran, M. Hum., 

Pembimbing II: Drs. Suparyanto. 

 

Kata kunci: keterampilan menulis, buku harian, pembelajaran kuantum, teknik 

peta konsep, dan media foto 

 

 Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Keterampilan 

menulis pada dasarnya adalah keterampilan mengungkapkan pikiran dan perasaan 

melalui bahasa tulis. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal 

keterampilan menulis buku harian siswa kelas VII E di SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang, penggunaan bahasa yang kurang ekspresif menjadi 

faktor penyebab rendahnya keterampilan siswa menulis buku harian. Faktor yang 

lain adalah minat, ada perbedaan minat siswa laki-laki dan perempuan dalam 

menulis buku harian. Siswa perempuan cenderung lebih antusias dan berminat 

dalam menulis buku harian dibanding siswa laki-laki. Rendahnya keterampilan 

siswa dalam menulis buku harian juga dapat dilihat banyaknya siswa yang tidak 

mencantumkan tanggal atau keterangan waktu dalam penulisan buku harian. Hal 

tersebut merupakan salah satu penyebab pembelajaran menulis buku harian belum 

maksimal. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu diatasi melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu 

(1) bagaiamana proses pembelajaran menulis buku harian kelas VII E SMP 

Negeri 1 Ampelgading, Pemalang melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto, (2) bagaimana peningkatan keterampilan menulis 

buku harian pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang 

setelah menggunakan pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto, dan (3) bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VII E SMP 

Negeri 1 Ampelgading, Pemalang dalam pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pembelajaran menulis buku 

harian kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan menulis buku harian pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang setelah menggunakan pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto, dan mendeskripsikan perubahan perilaku 
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siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang dalam pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoretis dan praktis. Subjek  penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan 

buku harian siswa melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang. 

Sumber data yang diambil adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, 

Pemalang. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus 

II. Pengumpulan data pada siklus I dan siklus II menggunakan teknik tes dan 

nontes. Teknik nontes meliputi observasi, catatan harian, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto siswa kelas VII 

E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang mengalami peningkatan. Hasil tes 

keterampilan menulis buku harian kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditentukan yaitu 80. 

Nilai rata-rata kelas dalam menulis buku harian pada tahap prasiklus sebesar 

71,25 dan termasuk dalam kaktegori cukup. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa 

dalam menulis buku harian meningkat menjadi 80,225 dengan kategori baik. 

Peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 8,97 atau sebesar 12,58%. Pada 

siklus II, nilai rata-rata kelas lebih meningkat menjadi 87,1 dengan kategori 

sangat baik atau meningkat 6,87 atau 8,56% dari siklus I. Peningkatan menulis 

buku harian siswa diikuti dengan perubahan perilaku beajar siswa ke arah yang 

lebih positif.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto dapat 

meningkatkan keterampilan menulis buku harian dan dapat mengubah perilaku 

belajar siswa ke arah positif. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, peneliti 

menyarankan pada guru bahasa Indonesia dan siswa kelas VII dapat 

menggunakan pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

dalam pembelajaran menulis buku harian. Saran untuk peneliti, diharapkan dapat 

melakukan penelitian lanjutan tentang buku harian dengan media foto pribadi. 
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BAB I 

PENDAHAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

  Pembelajaran bahasa di sekolah bertujuan meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Pembelajaran bahasa 

meliputi pembelajaran empat aspek keterampilan berbahasa. Menurut Tarigan 

(1983:1) keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak (listening 

skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading 

skills), dan keterampilan menulis (writing skills). Setiap keterampilan tersebut 

memiliki hubungan yang erat dengan proses-proses yang mendasari bahasa.  

Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang menjadi tujuan dari pengajaran bahasa di sekolah. Keterampilan 

menulis secara langsung memberikan sarana dan membuka jalan untuk 

melaksanakan kegiatan akademik. Tidak hanya diperlukan bagi kecakapan 

ekspresi, keterampilan menulis diperlukan juga dalam kegiatan reseptif.  

Pembelajaran menulis selama ini kurang produktif. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah, guru 

dalam menyampaikan pembelajaran menulis banyak menerangkan teori saja yang 

terkait dengan menulis. Guru tidak memberikan latihan-latihan secara terbimbing 

dan teratur. Siswa hanya menguasai teori tetapi tidak mahir dalam menerapkan 

teori tersebut. Latihan yang terbimbing dan teratur sangat berguna untuk 
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meningkatkan keterampilan menulis. Dengan menulis siswa mampu 

mengungkapkan pikiran, gagasan, ide, dan pendapat serta perasaan dalam 

berbagai ragam tulisan. Dengan menulis siswa juga mampu mengembangkan pola 

pikirnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Keterampilan menulis 

menuntut seseorang untuk berpikir secara kreatif dan produktif.  

Kompetensi dasar menulis buku harian untuk kelas VII dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu bentuk perhatian 

pemerintah akan pentingnya penguasaan siswa terhadap kemampuan menulis 

buku harian. Dalam kompetensi dasar tersebut terdapat indikator yang harus 

dicapai siswa. Indikator dari kompetensi dasar tersebut adalah membuat dan 

mengembangkan kerangka karangan dengan menggunakan peta konsep dan media 

foto dan menulis buku harian dengan cara pengungkapan dan bahasa yang baik 

dan benar. Untuk mencapai indikator tersebut, diperlukan pembelajaran yang 

efektif dan inovatif oleh guru.   

Berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Indonesia yang mengajar 

kelas VII SMP Negeri 1 Ampelgading, khususnya kelas VII E, media 

pembelajaran yang inovatif sudah berusaha diterapkan dalam pembelajaran 

menulis buku harian. Antara lain dengan mewajibkan siswa memiliki buku harian 

sendiri kemudian siswa diminta mengisinya selama satu minggu. Namun, hasil 

yang diperoleh belum maksimal karena guru belum menerapkan teknik 

pembelajaran yang membantu dan mendorong siswa mencurahkan 

pengalamannya dalam buku harian. Disebut belum maksimal berdasarkan jumlah 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di kelas VII E. KKM 
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di SMP Negeri 1 Ampelgading adalah 75. Rata-rata kelas VII E adalah 73.5. 

Siswa VII E tahun ajaran 2010/2011 yang mencapai KKM berjumlah 28 siswa 

dari 40 siswa atau hanya 70 %, sedangkan siswa yang belum mencapai KKM 

berjumlah 12 siswa atau 30 % dari jumlah siswa VII E. 

Seiring perkembangan teknologi, banyak siswa yang tidak terbiasa 

menulis buku harian. Bahkan tidak pernah menuangkan pengalaman dan 

perasaannya dalam buku harian sehingga siswa kurang mampu mengungkapkan 

gagasannya dalam buku harian. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya 

keterampilan menulis, khususnya menulis buku harian. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang, penggunaan bahasa yang kurang ekspresif menjadi 

faktor penyebab rendahnya keterampilan siswa menulis buku harian. Faktor yang 

lain adalah minat, ada perbedaan minat siswa laki-laki dan perempuan dalam 

menulis buku harian. Siswa perempuan cenderung lebih antusias dan berminat 

dalam menulis buku harian dibanding siswa laki-laki. Rendahnya keterampilan 

siswa dalam menulis buku harian juga dapat dilihat banyaknya siswa yang tidak 

mencantumkan tanggal atau keterangan waktu dalam penulisan buku harian. 

Pembelajaran keterampilan menulis buku harian tidaklah mudah karena 

kompetensi ini diajarkan pada siswa kelas VII semester satu yang masih dalam 

peralihan jenjang pendidikan sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. 

Kosakata yang dimiliki siswa masih minim sehingga menjadi salah satu kendala 

juga dalam pembelajaran keterampilan menulis, khususnya menulis buku harian. 
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Oleh karena itu, dalam pembelajaran keterampilan menulis buku harian 

diperlukan pembelajaran dan teknik yang inovatif serta tepat.  

Pembelajaran yang inovatif diperlukan karena hasil-hasil pengajaran dan 

pembelajaran berbagai studi terbukti selalu kurang memuaskan berbagai pihak 

yang berkepentingan (stakeholder). Hal tersebut setidak-tidaknya disebabkan oleh 

tiga hal. Pertama, perkembangan kebutuhan dan aktivitas berbagai bidang 

kehidupan selalu meninggalkan proses/hasil kerja lembaga pendidikan atau 

melaju lebih dahulu daripada proses pengajaran dan pembelajaran sehingga hasil-

hasil pengajaran dan pembelajaran tidak cocok dengan kenyataan kehidupan yang 

diarungi oleh siswa. Kedua, pandangan-pandangan dan temuan-temuan kajian 

(yang baru) dari berbagai bidang tentang pembelajaran dan pengajaran membuat 

paradigm, falsafah, dan metodologi pembelajaran yang ada sekarang tidak 

memadai atau tidak cocok lagi. Ketiga, berbagai permasalahan dan kenyataan 

negatif  tentang hasil pengajaran dan pembelajaran menuntut diupayakan 

pembaharuan paradigma, filsafah, dan metodologi pengajaran dan pembelajaran. 

Dengan demikian, diharapkan mutu dan hasil pembelajaran dapat makin baik dan 

meningkat. lam Pembelajaran kuantum merupakan salah satu alternatif 

pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran kuantum berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang 

pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang 

disebutnya “suggestology” atau “suggestopedia”. Prinsipnya adalah sugesti dapat 

dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apa pun 

memberikan sugesti positif ataupun negatif. Istilah lain yang hampir dapat 
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dipertukarkan dengan “suggestology” adalah “percepatan belajar” (accelerated 

learning) (DePorter dan Hernacki 2007:14).  Dengan pembelajaran kuantum, 

siswa bisa lebih percaya terhadap kemampuan mereka dalam menulis buku harian 

dan pembelajaran akan lebih menyenangkan. 

Teknik dalam pembelajaran kuantum yang diterapkan dalam pembelajaran 

tersebut adalah teknik peta konsep. Peta konsep merupakan salah satu teknik yang 

dikembangkan oleh Tony Buzan yang dikembangkan pada tahun 1970-an 

didasarkan pada riset tentang bagaimana cara kerja otak. Peta konsep dapat 

membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu ingatan yang mudah, jauh lebih 

mudah dari pencatatan tradisional. Menurut Dryden dan Vos dalam Sugiyanto 

(2008:90) peta pikiran atau peta konsep diartikan sebagai teknik pemanfaatan 

keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kuantum teknik peta 

konsep adalah media foto. 

Pemilihan media foto dalam pembelajaran buku harian bebasis 

pembelajaran kuantum dan teknik peta konsep merupakan salah satu inovasi 

untuk meningkatkan keterampilan menulis buku harian. Menurut Kerucut 

Pengalaman Edgar Dale (Dale’s Cone of Experience) (dalam Fajar GM 2010:1), 

media foto ini memiliki 20% tingkat keefektifan yang lebih tinggi dibandingkan 

sekedar membaca tulisan. Atau dengan kata lain, orang-orang akan mengingat 

sebanyak 30% dari apa yang mereka lihat (orang-orang hanya mengingat 10% 

dari apa yang mereka baca. Penggunaan media ini dimaksudkan agar siswa lebih 

tertarik dan terinspirasi untuk untuk menulis pengalaman pribadinya dalam buku 
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harian. Selain itu, diharapkan siswa dapat menulis cerita dengan bahasa yang 

lebih ekspresif sehingga cerita lebih menarik untuk dibaca. Media ini dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran khususnya mengenai 

bahasa yang ekspresif dalam penulisan buku harian. Media foto ini dapat 

membantu membangkitkan dan mencurahkan gagasan siswa dalam buku harian. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Buku Harian melalui Model Pembelajaran 

Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan Media Foto pada Siswa Kelas VII E 

SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran menulis buku harian masih cukup rendah dan belum 

maksimal. Penyebab dari persoalan tersebut berasal dari dalam (internal) dan dari 

luar (eksternal) siswa. Faktor internal yang berasal dari dalam siswa ialah, 

sebagian siswa masih kurang dalam menulis buku harian. Permasalahan ini 

dilatarbelakangi kurang mampunya siswa dalam mengungkapkan gagasannya 

dalam buku harian. Penggunaan bahasa yang kurang ekspresif juga menjadi faktor 

penyebab rendahnya keterampilan siswa menulis buku harian. Faktor yang lain 

adalah minat, ada perbedaan minat siswa laki-laki dan perempuan dalam menulis 

buku harian. Siswa perempuan cenderung lebih antusias dan berminat dalam 

menulis buku harian dibanding siswa laki-laki. Rendahnya keterampilan siswa 
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dalam menulis buku harian juga dapat dilihat banyaknya siswa yang tidak 

mencantumkan tanggal atau keterangan waktu dalam penulisan buku harian. 

Faktor eksternal berasal dari guru. Walaupun guru sudah menerapkan 

pembelajaran yang berbeda dengan mewajibkan siswa memiliki buku harian 

sendiri dan mengisinya selama satu minggu, tetapi guru tidak menuntun siswa 

untuk bisa menulis buku harian. Perlu diketahui siswa kelas VII semester 1 masih 

berada dalam masa transisi atau peralihan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) 

menuju jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga masih perlu dituntun 

dan diarahkan dalam menulis buku harian terutama pencurahan gagasan mereka. 

Oleh karena itu, guru perlu menggunakan teknik dan media yang tepat dalam 

pembelajaran menulis buku harian. 

 Untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu menggunakan pembelajaran 

yang sesuai dan menarik sehingga siswa akan terdorong dan termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran menulis buku harian. Salah satu pembelajaran yang 

digunakan sebagai pembelajaran menulis buku harian  adalah pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto.  

Sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis buku harian peneliti 

menggunakan pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Guru berusaha membuat pembelajaran menulis buku harian menjadi 

menyenangkan dengan memberikan sugesti positif kepada siswa dan mengaitkan 

pengalaman pribadi dengan pembelajaran menulis buku harian. Guru akan 

menjelaskan penerapan dan contoh teknik peta konsep pada siswa dalam 
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keterampilan menulis buku harian. Peta konsep ini akan membantu siswa dalam 

mengorganisasi konsep-konsep daam pikirannya untuk dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Media foto berfungsi memberikan kesan visual dan gambaran nyata 

tentang pengalaman pribadi mereka di kehidupan sehari-hari. Foto yang 

digunakan adalah foto-foto yang dekat dengan lingkungan keseharian siswa 

sehingga dapat merangsang dan membantu siswa mencurahkan gagasannya dalam 

buku harian serta membantu siswa dalam pemilihan kosakata. 

Penggunaan pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis buku harian khususnya 

pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diperlukan adanya batasan 

masalah, khususnya permasalahan yang berkaitan pada keterampilan siswa dalam 

menulis buku harian yang masih rendah dan belum maksimal. Peneliti memberi 

batasan masalah pada penerapan pembelajaran kuantum dengan menggunakan 

teknik peta konsep dan media foto dalam pembelajaran keterampilan menulis 

buku harian  pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang. 
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1.4 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran menulis buku harian kelas VII E SMP 

Negeri 1 Ampelgading, Pemalang melalui pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis buku harian pada siswa 

kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang setelah menggunakan 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

3. Bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang dalam pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis buku harian kelas VII E 

SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis buku harian pada 

siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang setelah 

menggunakan pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto. 

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang dalam pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

1)  Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

penelitian pendidikan khususnya penelitian tindakan kelas, menambah kajian 

pembelajaran menulis khususnya pembelajaran menulis buku harian. Penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Selain itu 

penelitian ini juga digunakan  untuk landasan penelitian berikutnya. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, 

siswa, sekolah dan peneliti sendiri. Manfaat bagi guru, penelitian ini dapat 

dijadikan alternatif pemilihan strategi pembelajaran menulis buku harian serta 

dapat mengembangkan keterampilan dan memacu guru bahasa dan sastra 

Indonesia menjadi lebih kreatif. Pemilihan pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media diharapkan dapat membuat siswa berpikir aktif dan kreatif 

serta mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penelitian ini bermanfaat bagi sekolah, terutama bagi kepala sekolah untuk 

mengadakan pembinaan bagi guru-guru mata pelajaran. Agar mutu dan kualitas 

sekolah tersebut meningkat. Manfaat bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan 
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tentang pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto dalam 

menulis buku harian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian tindakan kelas yang mengkaji tentang keterampilan berbahasa, 

khususnya menulis bukanlah merupakan penelitian baru dalam bidang 

pendidikan. Telah banyak pakar, praktisi bidang pendidikan maupun bahasa yang 

melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan menulis. Pembelajaran menulis diarahkan pada tercapainya 

kemampuan dan kemahiran menulis pada siswa dalam berbagai kesempatan 

sehingga diharapkan siswa-siswa yang terampil menulis. 

 Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu karya-karya berupa hasil 

penelitian mengenai keterampilan berbahasa khususnya keterampilan menulis 

telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang mengangkat keterampilan 

menulis dirasa masih kurang. Beberapa peneliti yang telah mengangkat 

permasalahan tentang keterampilan menulis antara lain Packard, Ellison, dan 

Sequenzia (2004), Mufarichah (2007), Soodhak (2008), Purwanti (2008),  

Rofiqoh (2009), Sholikhah (2009), dan Shek (2009). 

 Penelitian Packard, Ellison, dan Sequenzia (2004) meneliti menggunakan 

media foto. Penelitian ini berjudul Show and Tell: Photo-Interviews with Urban 

Adolescent Girls. Metode penelitian yang menggunakan berbagai foto dari 

pengalaman remaja perkotaan yang memiliki permasalahan remaja pada 

umumnya. Penelitian ini menggunakan foto-foto tersebut untuk dijadikan 
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pengungkap perasaan ketakutan dan harapan mahasiswa berdasarkan foto-foto 

tersebut, mereka diminta menceritakan bagaimana perasaan yang dialami oleh 

gadis remaja perkotaan tersebut. Dari hasil penggungkapan dan foto yang dipilih 

tersebut mereka dapat memberikan keterangan melalui penulisan puisi maupun 

lirik lagu sebagai ekspresi ketakutan dan harapan mahasiswa di masa depan.   

 Perbedaan penelitian Packard, Ellison, dan Sequenzia (2004) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti (2011) terletak pada kajian penelitian dan 

subjek penelitian. Penelitian Packard, Ellison, dan sequenzia (2004) dilakukan 

untuk meneliti harapan dan ketakutan gadis remaja perkotaan dengan subjek 

penelitian  gadis remaja perkotaan di Amerika Serikat, sedangkan peneliti 

meneliti keterampilan menulis buku harian dengan subjek penelitian siswa kelas 

VII E SMP Negeri 1 Ampelgading. Media yang digunakan kedua penelitian 

adalah media foto. Media foto yang digunakan dalam penelitian Packard, Ellison, 

dan Sequenzia (2004) dikembangkan dan diberi keterangan dengan puisi, lagu 

yang sesuai untuk mewakilinya, sedangkan media foto yang digunakan peneliti 

untuk dijadikan topik keterampilan menulis buku harian dan membantu siswa 

mencurahkan gagasan mereka ke dalam buku harian. Foto yang digunakan dalam 

penelitian Packard, Ellison, dan Sequenzia (2004) adalah foto yang diambil gadis 

remaja perkotaan yang diambil mahasiswa, sedangkan foto yang digunakan 

peneliti berdasarkan topik yang sudah ditetapkan dan dekat dengan kehidupan 

siswa. 

 Mufarichah (2007) meneliti tentang keterampilan menulis. Penelitian ini 

berjudul Peningkatan Keterampilan Siswa Kelas VII 1 SMP 1 Pegandon 
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Kabupaten Kendal dalam Menulis Puisi melalui Teknik Pemodelan dengan Media 

Foto. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus yang 

dilakasanakan pada siswa kelas VII 1 SMP 1 Pegandon Kabupaten Kendal . 

variabel dalam penelitian adalah peningkatan keterampilan menulis puisi dan 

teknik pemodelan dengan media foto. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui teknik pemodelan 

dengan media foto rata-rata klasikal siswa kelas VII 1 SMP 1 Pegandon 

Kabupaten Kendal nilai pratindakan siklus I sampai dengan siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 14,20. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata klasikal 

menulis puisi sebesar 60,63. Pada siklus I terjadi peningkatan sebesar 7,54 dengan 

rata-rata klasikal 68,17 dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 6,66 

dan sudah mencapai rata-rata yang sudah ditentukan yaitu 70. Peningkatan 

keterampilan menulis kreatif puisi ini juga diikuti dengan perubahan perilaku 

siswa yang negatif menjadi positif dalam pembelajaran. 

 Perbedaan penelitian Mufarichah (2007) dengan penelitian yang diakukan 

peneliti terdapat kajian penelitian yaitu Mufarichah meneliti Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi melalui Teknik Pemodelan dengan Media Foto 

dengan sedangkan  penelitian ini meneliti Peningkatan Keterampilan Menulis 

Buku harian Melalui Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta konsep dan 

Media foto. Ada strategi yang berbeda dalam meningkatkan keterampilan 

menulis. Subjek kedua penelitian ini juga berbeda. Subjek penelitian Mufarichah 

adalah siswa kelas VII 1 SMP 1 Pegandon Kabupaten Kendal sedangkan subjek 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah Siswa kelas VII E SMP Negeri 1 
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Ampelgading Pemalang. Selain perbedaan juga terdapat persamaan keduanya 

sama-sama meneliti keterampilan menulis dengan media foto. 

 Soodhak (2008) menulis skripsi berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Buku Harian dengan Teknik “Di Sini dan Saat Ini” pada siswa Kelas 

VIIIB SMP N 3 Brebes. Hasil penelitian tersebut pada prasiklus rata-rata adalah 

61,23 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Setelah dilakukan siklus I, rata-

rata kemampuan menulis buku harian meningkat menjadi 69,70 dan belum 

mampu mencapai standar minimal ketuntasan hasil belajar yaitu 75. Pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 78,17 dan telah mencapai batas standar 

ketuntasan belajar yaitu 75. Berdasarkan hasil nontes (jurnal siswa, jurnal guru, 

wawancara dengan siswa, dan dokumentasi) terlihat adanya perubahan perilaku 

belajar. Siswa lebih tertarik dan senang pada pembelajaran menulis buku harian 

dengan teknik “menulis di sisni dan saat ini” yang dilakukan oleh guru di kelas. 

Siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan, siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran, perilaku siswa yang kurang baik dapat dikurangi. 

 Perbedaan penelitian Soodhak (2008) dengan penelitian yang diakukan 

peneliti terdapat kajian perbedaan yaitu Soodhak meneliti Peningkatan 

Keterampilan Menulis Buku Harian dengan Teknik “Di Sini dan Saat Ini” 

sedangkan  penelitian ini meneliti Peningkatan Keterampilan Menulis Buku 

harian Melalui Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta konsep dan Media 

Foto . Subjek kedua penelitian ini juga berbeda. Ada strategi yang berbeda dalam 

meningkatkan keterampilan menulis buku harian.  Subjek penelitian Soodhak 

adalah siswa kelas VIIIB SMP N 3 Brebes sedangkan subjek penelitian yang 
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dilakukan peneliti adalah Siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading 

Pemalang. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meningkatkan 

keterampilan menulis buku harian. 

 Purwanti (2008) juga meneliti tentang aspek menulis dengan judul 

penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis Buku Harian melalui Pendekatan 

PAIKEM Beradasarkan Media VCD Surat Sahabat pada Siswa Kelas VII E SMP 

N 1 Japah Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 

kelas dengan dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Adapun variabel 

penelitiannya adalah keterampilan menulis buku harian dan variabel pendekatan 

PAIKEM berdasarkan media VCD Surat Sahabat. Pengambilan data 

menggunakan tes dan nontes. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Dalam penelitian ini nilai rata-rata klasikal pada prasiklus sebesar 

47,7. Pada siklus I, diperoleh nilai rata-rata sebesar 72 atau meningkat sebesar 

24,3 % dari rata-rata prasiklus. Pada siklus II, meningkat sebesar 10 % dari rata-

rata siklus I menjadi 82. Peningkatan ini membuktikan keberhasilan pembelajaran 

menulis buku harian dengan pendekatan PAIKEM berdasarkan media VCD Surat 

Sahabat. Peningkatan keterampilan menulis buku harian ini diikuti dengan 

perubahan perilaku siswa kelas VII E SMP N 1 Japah Kabupaten Blora. Perilaku 

siswa mengalami perubahan menjadi lebih baik. 

 Perbedaan penelitian Purwanti (2008) dengan penelitian yang diakukan 

peneliti terdapat kajian perbedaan yaitu Purwanti meneliti Peningkatan 

Keterampilan Menulis Buku Harian melalui Pendekatan PAIKEM Beradasarkan 

Media VCD Surat Sahabat sedangkan  penelitian ini meneliti Peningkatan 
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Keterampilan Menulis Buku harian Melalui Pembelajaran Kuantum dengan 

Teknik Peta konsep dan Media Foto . Ada strategi yang berbeda dalam 

meningkatkan keterampilan menulis buku harian. Subjek kedua penelitian ini juga 

berbeda.  Subjek penelitian Soodhak adalah siswa VII E SMP N 1 Japah 

Kabupaten Blora. sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading Pemalang. Persamaan kedua 

penelitian tersebut adalah sama-sama meningkatkan keterampilan menulis buku 

harian pada siswa kelas VII SMP. 

 Rofiqoh (2009) juga meneliti tentang keterampilan menulis berjudul 

Penggunaan Strategi Belajar Peta Konsep Model Rantai Kejadian untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Petunjuk pada Siswa Kelas IV MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan menulis petunjuk siswa kelas IV MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Semarang setelah mengikuti pembelajaran strategi belajar peta 

konsep model rantai kejadian mengalami peningkatan. Hasil tes prasiklus yaitu 

sebelum tindakan penelitian dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang 

dicapai adalah 46,82 atau sebesar 46,82 %. Pada siklus I rata-rata nilai 56,18 atau 

sebesar 56,18 %, antara tes prasiklus dengan siklus I terjadi peningkatan sebesar 

9, 36 %. Pada siklus II rata-rata nilai mengalami peningkatan 14,96 % menjadi 

71,14 atau sebesar 71,14 %. 

 Perbedaan penelitian Rofiqoh (2009) dengan penelitian yang diakukan 

peneliti terdapat objek kajian perbedaan yaitu Rofiqoh meneliti Penggunaan 

Strategi Belajar Peta Konsep Model Rantai Kejadian untuk Meningkatkan 
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Keterampilan Menulis Petunjuk sedangkan  penelitian ini meneliti Peningkatan 

Keterampilan Menulis Buku harian melalui Pembelajaran Kuantum dengan 

Teknik Peta konsep dan Media foto. Ada variabel yang berbeda dalam penelitian 

ini Rofiqoh meneliti keterampilan menulis petunjuk sedangkan peneliti meneliti 

keterampilan menulis buku harian. Perasamannya adalah penggunaan teknik peta 

konsep dalam kedua penelitian ini. Subjek kedua penelitian ini juga berbeda. 

Subjek penelitian Rofiqoh adalah siswa kelas IV MI Al-Islam Mangunsari 02 

Semarang sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah Siswa kelas 

VII E SMP Negeri 1 Ampelgading Pemalang. 

 Sholikhah (2009) menulis skripsi berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Buku Harian dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Langsung dan 

Teknik Modelling pada Siswa Kelas VII E SMP N 30 Semarang Tahun Ajaran 

2008/2009. Hasil penelitian diketahui hasil tes pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata sebesar 67,32, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan yang mencolok 

yaitu memeroleh nilai rata-rata kelas sebesar 78,40. Hal ini menunjukkan 

peningkatan 16,44 %. Peningkatan keterampilan menulis buku harian tersebut 

diikuti dengan perubahan perilaku siswa ke arah positif, yaitu siswa semakin aktif 

dan antusias dalam pembelajaran menulis buku harian dengan pembelajaran 

langsung dan teknik modeling. 

 Perbedaan penelitian Sholikhah (2009) dengan penelitian yang diakukan 

peneliti terdapat beberapa kajian perbedaan yaitu Sholikhah meneliti Peningkatan 

Keterampilan Menulis Buku Harian dengan Menggunakan Metode Pembelajaran 

Langsung dan Teknik Modelling sedangkan  penelitian ini meneliti Peningkatan 
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Keterampilan Menulis Buku harian melalui Pembelajaran Kuantum dengan 

Teknik Peta konsep dan Media Foto . Ada strategi yang berbeda dalam 

meningkatkan keterampilan menulis buku harian. Subjek kedua penelitian ini juga 

berbeda.  Subjek penelitian Sholikhah adalah siswa VII E SMP N 30 Semarang . 

sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah siswa kelas VII E 

SMP Negeri 1 Ampelgading Pemalang. Persamaan kedua penelitian ini adalah 

sama-sama meningkatan keterampilan menulis buku harian pada siswa SMP. 

 Shek (2009) melakukan penelitian tentang menulis buku harian (diary). 

Penelitian yang dilakukan Shek berjudul Using Students Weekly Diaries to 

Evaluate Positive Youth Development Programs: The Case of P.A.T.H.S in Hong 

Kong. Penelitian ini mengambil dari enam sekolah, dari enam sekolah yang 

berpartisipasi dalam fase implementasi penuh proyek tingkat menengah, secara 

acak dipilih dan diundang untuk bergabung dengan studi penelitian. Setelah 

kompetisi dari 216 siswa kelas VII  yang berpartisipasi, secara acak dan diundang 

untuk menuliskan buku harian mingguan sebagai persepsi dan perasaan mengenai 

program pendidikan P.A.T.H.S. Hasil data analisis kualitatif menunjukkan 

kebanyakan dari responden: (a) memiliki gambaran positif dari program 

P.A.T.H.S, (b) memiliki gambaran positif dari instruksi guru, dan (c) memiliki 

kompetensi sosial, keluarga, diri sendiri, dan orang lain setelah mengikuti 

program. Secara kualitatif, berdasarkan buku harian mingguan siswa, siswa 

mendukung program P.A.T.H.S di Hong Kong. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan Shake (2009) dengan penelitian yang 

dilakukakan peneliti (2011) adalah buku harian dalam penelitian Shake digunakan 
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sebagai teknik untuk mengevaluasi nilai positif program PATHS pada 216 siswa, 

sedangkan buku harian dalam penelitian peneliti sebagai variabel penelitian. 

Subjek kedua penelitian sama-sama siswa kelas VII. Variabel penelitian Shake 

adalah sikap positif siswa terhadap penerapan program PATHS, sedangkan 

variabel penelitian yang dilakukan peneliti adalah keterampilan menulis buku 

harian. 

 Berdasarkan kajian pustaka tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas tentang menulis khususnya menulis buku harian belum banyak 

dilakukan. Penelitian yang telah ada memiliki kekhasan masing-masing. Begitu 

juga dengan penelitian yang dilakukan penulis kali ini.  

 Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk melengkapi penelitian 

sebelumnya mengenai menulis terutama penulisan buku harian. Penelitian ini 

memberikan alternatif lain bagi pembelajaran menulis khusunya menulis buku 

harian. Alternatif lain dalam penelitian ini berupa penerapan pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto dapat melatih 

kreativitas dan keaktifan siswa. Siswa dituntut dapat menemukan sendiri 

pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran, guru hanya memberi sedikit 

informasi tentang buku harian kemudian siswa yang aktif mencari informasi 

tentang buku harian dan mengembangkan gagasannya dalam bentuk buku harian. 

Melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep, siswa diajak 

mengembangkan gagasannya dengan cara yang menyenangkan yaitu dengan 

membuat cabang-cabang dari konsep utama yang dimiliki siswa. Untuk 
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menggugah dan menambah daya kreativitas siswa dalam menulis buku harian, 

guru memberikan media foto yang disesuaikan dengan kehidupan yang dekat 

dengan kehidupan siswa. Melalui pembelajaran kuantum dengan peta konsep dan 

media foto ini diharapkan siswa siswa tidak hanya mengetahui buku harian secara 

teori, tetapi dapat mengungkapkan gagasan mereka dalam bentuk  buku harian 

dengan baik dan benar. Dengan demikian, diharapakan juga keterampilan menulis 

buku harian dan perilaku belajar siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading 

Pemalang selama proses pembelajaran menulis buku harian akan meningkat, 

setelah menggunakan pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto. 

2.2 Landasan Teoretis 

 Landasan teoretis dalam penelitian ini meliputi banyak hal antara lain: 

keterampilan menulis, buku harian, pembelajaran kuantum, teknik peta konsep , 

dan media foto. 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

 Keterampilan menulis bukan berasal dari faktor bawaan. Jika seseorang 

ingin terampul menulis harus banyak latihan yang dilakukan secara terus-

menerus. Pada subbab ini dipaparkan pendapat para ahli mengenai pengertian, 

tujuan, serta manfaat menulis. 
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2.2.1.1 Pengertian Menulis  

 Menulis pada hakikatnya adalah pengungkapan gagasan atau perasaan 

secara tertulis dengan menggunakan bahasa seagai medianya.  

“Menulis merupakan suatu keterampilan beerbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan bertatap muka dengan 

orang lain (Tarigan 1983:3)”. 

Pendapat Tarigan (1983) tentang menulis ini masih sangat sederhana 

karena menekankan pengertian menulis hanya pada komunikasi tidak langsung, 

tidak ada penjabaran lebih lanjut. 

 Menurut Sujanto (1988:60), keterampilan menulis itu merupakan suatu 

proses pertumbuhan melalui banyak latihan. Untuk mendapatkan keterampilan 

menulis tidak cukup dengan mempelajari tatabahasa dan mempelajari 

pengetahuan tentang teori menulis, apalagi hanya menghafalkan definisi istilah-

istilah yang terdapat dalam bidang karang-mengarang. Berbeda dengan Tarigan, 

Sujanto (1988) berpendapat keterampilan menulis tumbuh dengan latihan-latihan 

yang mengatasai kecemasan dan kebimbangan menuju kepercayaan diri sendiri. 

Dalam pengertian yang dikemukakan Sujanto, menulis merupakan suatu proses 

keterampilan berbahasa yang diperoleh dengan latihan yang terus-menerus. 

 Lado (dalam Suriamiharja dkk. 1996:1) menyatakan bahwa menulis 

adalah menempatkan simbol-simbol grafis yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dimengerti oleh seseorang, kemudian dapat dibaca oleh orang lain yang 

memahami bahasa tersebut beserta simbol-simbol grafisnya. Pendapat Lado 
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(1996) memandang menulis hanya sebagai pengungkapan bahasa melalui simbol-

simbol grafis. 

 Suriamiharja dkk. (1996:2) berpendapat bahwa keterampilan menulis 

adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan lambing grafis yang dimengerti 

oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang mempunyai kesamaan 

pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. Menulis oleh Suriamiharja 

dkk. (1996) sebagai proses melukiskan lambing-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambaran grafik tersebut. 

“ Kemampuan menulis merupakan kemampuan yang kompleks, yang 

menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan  (Akhadiah dkk. 

1996:2).” 

Akhadiah (1996:3) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan 

penyampaian pesan dengan mempergunakan bahasa sebagai mediumnya. Pesan 

adalah isi atau muatan yang terkandung di dalam tulisan. Tulisan merupakan 

sebuah sistem berkomunikasi antarmanusia yang menggunakan simbol atau 

lambang bahasa yang sudah disepakati pemakainya.  

Owens (dalam Soenardji dan Hartono 1998:102) berpendapat bahwa dalam 

hubungannya dengan pengajaran bahasa, menulis adalah menggabungkan 

sejumlah kata menjadi kalimat yang baik dan benar menurut tata bahasa, dan 

menjalinnya menjadi wacana yang tersusun menurut penalaran yang tepat. 
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Menurut Wagiran dan Doyin (2005:1) Menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak 

langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus 

melalui proses belajar dan berlatih.  

Suparno dan Yunus (2007:1.3) menulis dikatakan sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 

atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. 

Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan 

disepakati pemakainya. Dengan demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak 

terdapat empat unsur yang terlibat: penulis sebagai penyimpan pesan, pesan atau 

isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima 

pesan. 

Pengertian menulis oleh Akhadiah (1996), Owens, dan Suparno dan Yunus 

(2007) mempunyai persamaan yaitu menulis dipandang sebagai penyampaian 

pesan melalui bahasa. Pendapat Wagiran dan Doyin (2005) tentang menulis dapat 

merupakan perpaduan antara pendapat Tarigan (1983) dengan pendapat Sujanto 

(1988) menulis dianggap sebagai keterampilan yang digunakan untuk 

berkomunikasi tidak langsung dan diperoleh melaui proses belajar dan berlatih.  

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan keterampilan berbahasa melalui lambang-lambang grafis berbentuk 

tulisan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain secara tidak langsung dan 

bertatap muka dan didapatkan dengan proses berlatih. 
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2.2.1.2Tujuan Menulis 

 Seorang penulis, sebelum mulai menulis terlebih dulu menentukan cara 

dan maksud atau tujuan yang akan dicapai dari hasil tulisannya tersebut. Penulis 

adalah komunikator antara subjek, calon pembaca, dan penulis. Setiap penulis 

tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap orang lain. Demikian 

pula dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain pun memiliki cara yang 

berbeda-beda. Hal itu didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, penilaian, dan 

sikap serta keinginan penulis 

 “ Tujuan menulis beragam, antara lain memberitahukan atau mengajar, 

menyakinkan atau mendesak, menghibur atau menyenangkan  dan atau 

menyatakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi (Tarigan 

1983:23).” 

Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana 

informatif (informative discourse),  

2) tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut disebut 

wacana persuasif (persuasive discourse), 

3) tulisan yang mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer (literer 

discourse), dan 

4) tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api 

disebut wacana ekspresif (expressive discourse). 

 



 

 

26 

Tujuan penulisan suatu tulisan menurut Hartig (dalam Tarigan 1983:24-

25) adalah (1) assignment purpose (tujuan penugasan), (2) altruistic purpose 

(tujuan altruistik), (3) persuasive purpose (tujuan persuasif), (4) informational 

purpose (tujuan Informasional), (5) tujuan pernyataan diri, (6) creative purpose 

(tujuan kreatif), dan (7) problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah). 

Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) assignment Purpose (tujuan penugasan), penulis menulis sesuatu karena 

ditugaskan bukan atas kemauan sendiri, 

2) altruistic Purpose (tujuan altruistik), penulis bertujuan untuk menyenangkan 

pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para 

pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat 

hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dari karyanya itu, 

3) persuasive Purpose (tujuan persuasif), penulis bertujuan meyakinkan pembaca 

akan kebenaran gagasan yang diuraikannya, 

4) informational Purpose (tujuan Informasional), penulis bertujuan memberi 

informasi atau keterangan pada pembaca, 

5) tujuan pernyataan diri, penulis bertujuan memperkenalkan atau menyatakan 

diri sang pengarang pada pembaca, 

6)  creative Purpose (tujuan kreatif), penulis bertujuan untuk melibatkan dirinya 

dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni ideal, seni idaman, dan 

7) problem-Solving Purpose (tujuan pemecahan masalah), penulis bertujuan 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi.  
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 Menurut Sujanto (1988:68) tujuan menulis adalah mengekspresikan 

perasaan, member informasi, mempengaruhi pembaca, dan member hiburan. 

Akan tetapi, dalam kenyataannya, adakalanya maksud dan tujuan menulis saling 

bercampur, dalam arti mempunyai tujuan ganda. Tulisan yang persuasif tentu saja 

mengandung informasi-informasi, tulisan yang informatif  pun mempunyai unsur-

unsur persuasif, demikian juga yang bersifat hiburan dapat juga diwarnai dengan 

maksud mempengaruhi pembaca. 

 Suriamiharja dkk. (1996:2) menyatakan bahwa tujuan menulis adalah agar 

tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain yang mempunyai 

kesamaan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan.  Keterampilan menulis 

menjadi salah satu cara berkomunikasi karena dalam pengertian tersebut muncul 

kesan adanya pengiriman dan penerimaan pesan sehingga di sini dapat dikatakan 

bahwa menulis merupakan salah satu cara berkomunikasi secara tertulis. Di 

samping adanya komunikasi lisan karena pada umumnya tidak semua orang dapat 

mengungkapkan perasaan dan maksud secara lisan saja. 

 Tujuan menulis yang dikemukakan oleh Tarigan (1983) dan Sujanto 

(1988) memiliki banyak persamaan pada tujuan memberikan informasi, 

memberikan hiburan, dan mengekspresikan perasaan. Letak perbedaannya tidak 

terlalu jauh, Tarigan berpedapat tujuan menulis adalah untuk meyakinkan dan 

mendesak pembaca sedangkan Sujanto hanya sebatas mempengaruhi pembaca. 

Pendapat yang dikemukakan Hartig tentang tujuan menulis, ruang lingkupnya 

lebih luas dibanding dengan pendapat Tarigan dan Sujanto. Hartig menambahkan 

dalam tujuan menulis yaitu tujuan penugasan, tujuan altruistik, pernyataan diri, 
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dan tujuan pemecahan masalah. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, 

Suriamiharja dkk. berpendapat bahwa tujuan menulis dalah agar tulisan dapat 

dibaca dan dipahami oleh orang lain yang mempunyai persamaan daam bahsa 

yang digunakan. Pendapat Suriamiharja berarti hanya pada pemberian informasi 

kepada pembaca. 

 Berdasarkan keempat pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

menulis adalah untuk mengekspresikan perasaan, memberi informasi, 

mempengaruhi pembaca, menyakinkan, memberi hiburan, penugasan, pemecahan 

masalah, pernyataan diri, dan altruistik. 

2.2.1.3 Manfaat Menulis  

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas menulis. Dengan 

menulis siswa akan memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi 

pertumbuhan dan perkembangan sosial, daya nalar, dan emosionalnya. Tanpa 

memiliki keterampilan menulis yang memadai, maka pengetahuan apapun yang 

didapat akan sia-sia. Oleh karena itu, keterampilan menulis sangat diperlukan dan 

harus diajarkan sejak dini agar meningkatkan daya tumbuh kembang seseorang 

dalam meningkatkan daya nalar, kehidupan sosial dengan lingkungan dan 

emosionalnya. 

 Banyak manfaat yang didapat dari kegiatan menulis. Menurut Akhadiah 

(dalam Suriamiharja dkk. 1996:4-5) ada delapan kegunaan menulis yaitu sebagai 

berikut . 
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1) Penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Dengan menulis, 

penulis dapat mengetahui sampai di mana pengetahuannya tentang suatu 

topik. Untuk mengembangkan topik itu, penulis harus berpikir menggali 

pengetahuan dan pengalamannya. 

2) Penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Dengan 

menulis, penulis terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan, dan 

membanding-bandingkan fakta untuk mengembangkan berbagai gagasannya. 

3) Penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi 

sehubungan dengan topik yag ditulis. Kegiatan menulis dapat memperluas 

wawasan penulisan secara teoretis mengenai fakta-fakta yang berhubungan. 

4) Penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis 

serta mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian, penulis dapat 

menjelaskan permasalahan yang semula masih samar. 

5) Penulis akan meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih objektif. 

6) Dengan menulis, penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu 

dengan menganalisisnya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. 

7) Dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif.  

8) Dengan kegiatan menulis yang terencanakan, membiasakan penulis berpikir 

serta berbahasa secara tertib dan teratur 

 Subyantoro (2008:7) berpendapat bahwa manfaat menulis secara umum 

adalah : 

1) dengan menulis Anda berusaha mencari sumber informasi tentang topik yang 

akan Anda tulis, wawasan Anda tentang topik itu bertambah, 
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2) Anda berusaha belajar, berpikir, dan bernalar tentang sesuatu. Anda berusaha 

menjaring informasi, menghubung-hubungkan, dan menarik simpulan. 

3) Dengan menulis berarti Anda menyusun gagasan secara tertib dan sistematis. 

4) Ketika menulis Anda berusaha menuangkan gagasan ke atas kertas. Gagasan 

yang tertulis memungkinkan untuk Anda revisi. 

5) Menulis memaksa Anda belajar secara aktif. 

6) Menulis yang terencana akan membiasakan Anda berpikir secara tertib dan 

sistematis. 

Thobroni (2008: 12-17) berpendapat bahawa menulis memiliki banyak 

manfaat bagi siapapun, antara lain : (1) dengan menulis, seseorang dapat 

mengenali dirinya lebih jauh, (2) dengan menulis seseorang akan mampu 

mengungkapkan perasaanya paling tersembunyi, (3) menulis memaksa seseorang 

berpikir untuk menemukan jawaban dari persoalan-persoalan hidup, (4) menulis 

juga membuat kejiwaan makin positif, dan (5) dengan menulis dapat mencukupi 

kebutuhan ekonomi. 

Inti dari pendapat Akhadiah dan Subyantoro tentang manfaat menulis adalah 

kegiatan menulis ini tidak dapat dikatakan mudah karena penulis tidak hanya 

menyampaikan ide, gagasan, pendapat kepada pembaca tetapi juga menyerap dan 

mencari serta menguasai informasi yang berhubungan dengan topik tulisan. Untuk 

pendapat Thobroni berbeda dengan kedua pendapat di atas, manfaat penulis yang 

dikemukakan Thobroni lebih menekankan pada manfaat psikologis yang akan 

diperoleh penulis dari proses menulis. 
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 Berdasarkan uraian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat 

menulis tiap orang dapat melatih seorang penulis dalam mengkomunikasikan 

gagasannya secara runtut dan sistematis. Dengan kegiatan penulis akan 

membiasakan penulis dalam berpikir dan berbahasa secara tertib serta mendorong 

untuk terus belajar secara aktif, mengenali diri sendiri, dan membuat kejiwaan 

lebih positif. 

2.2.2 Buku Harian 

 Buku harian adalah catatan kejadian yang kita alami sehari-hari. Kita 

menulis kejadian yang mengesankan pada hari ini pada buku diary. Fungsi buku 

harian adalah sebagai kenangan masa-masa yang pernah kita alami, bisa juga 

sebagai momento/sejarah kehidupan kita. Buku harian juga berfungsi dari sekadar 

menyimpan kenangan menjadi sebuah media untuk mencurahkan perasaan 

seseorang atas masalah yang dihadapinya 

2.2.2.1 Pengertian Buku Harian 

 Buku harian adalah sebuah buku catatan mengenai peristiwa sehari-hari 

yang dilakukan seseorang. Catatan harian itu ditulis oleh seseorang secara pribadi 

untuk mengabadikan berbagai gagasan, peristiwa, perjumpaan, dan berbagai 

pengalaman lain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gie (2002:161), penulisan 

buku harian telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, tetapi sejak abad ke-20 

buku harian berkembang menjadi alat bagi pertumbuhan pribadi dan untuk 

mewujudkan kreativitas pada diri seseorang, buku harian seperti itu dikenal 

sebagai buku harian gaya baru (the new diary). 
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 Wahono dan Rusmiyanto (dalam Purwanti 2008:28) menyatakan bahwa 

buku harian merupakan masa lalu kita yang berisi kegiatan atau tindakan yang 

telah kita lakukan atau berisi pemikiran kita setelah melihat berbagai keadaan 

kehidupan yang lalu kemudian selalu menjadi inspirasi dan pemikiran dalam 

menghadapi keadaan yang sama. Pendapat tersebut memandang buku harian 

sebagai pengungkapan kegiatan dan pemikiran yang terinspirasi dari kehidupan 

yang lalu. Pendapat tersebut lebih mengaitkan buku harian dengan kehidupan 

yang lalu atau telah terjadi. 

Dina (2008:1) menyatakan bahwa menulis buku harian adalah 

mengabadikan satu momen emosional ke dalam jeratan tinta dan bingkai kertas 

sebagai sebuah pengingat hari ini dan detik ini di masa depan. Alasan menulis 

buku harian yaitu sekadar mencatat kejadian-kejadian yang berarti sehari-hari, 

sarana belajar bahasa, dan kosa kata.  

Sholikhah dalam skripsinya (2009:27) menyatakan bahwa buku harian 

adalah sebuah buku yang berisi tulisan pribadi yang berupa ungkapan perasaan, 

pengalaman seseorang atau berupa catatan tentang apa yang dikerjakan hari ini 

maupun masa lalu. Sholikhah (2009) memiliki pendapat yang berkaitan erat 

dengan pendapat Dina serta Wahono dan Rusmiyanto, Sholikhah mengatakan 

bahwa buku harian merupakan pengabadian momen yang telah terjadi sebagai 

pengingat di masa depan. 

Tidak berbeda jauh dengan pendapat-pendapat di atas, Zulkarnainidiran 

(2009:1) buku harian berisi hal-hal penting yang terjadi pada hari itu. Hal penting 



 

 

33 

itu dapat berupa pengalaman, pemikiran, dan perasaan. Pengalaman menarik yang 

bermanfaat dapat dituliskan di dalamnya. Pemikiran yang muncul, yang dianggap 

penting dan bermanfaat, juga dapat direkam dalam buku harian. Begitu pula 

halnya dengan perasaan tentang atau terhadap sesuatu, juga dapat menjadi muatan 

buku harian. Jadi, buku harian pada dasarnya adalah catatan penting tentang 

pengalaman, pemikiran, dan perasaan yang ditulis setiap hari oleh seseorang. 

Pokok utama pendapat Gie (2002) tentang pengertian buku harian yaitu 

buku harian adalah sebuah pengabadian gagasan, peristiwa, perjumpaan, dan 

berbagai pengalaman lain dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat Gie lebih 

ditekankan pada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. 

Pendapat yang lain tentang buku harian muncul dari Wahono dan Rusmiyanti 

(2008), pendapat mereka memandang buku harian sebagai pengungkapan kegiatan 

dan pemikiran yang terinspirasi dari kehidupan yang lalu. Pendapat tersebut lebih 

mengaitkan buku harian dengan kehidupan yang lalu atau telah terjadi. Tidak 

berhenti sampai di situ, Dina (2008) berpendapat bahwa buku harian adalah 

pengabadian momen emosional ke dalam kertas sebagai pengingat hari ini dan 

masa depan. Pendapat Dina hanya terbatas pada pengungkapan dan pengabadian 

momen emosional, tidak ada hal lain yang diungkapkan dalam buku harian selain 

momen yang bersifat emosional. Sholikhah (2009) dalam skripsinya memiliki 

pendapat yang berkaitan erat dengan pendapat Dina serta Wahono dan 

Rusmiyanto, Sholikhah mengatakan bahwa buku harian merupakan pengabadian 

momen yang telah terjadi sebagai pengingat di masa depan. Tidak berbeda jauh 

dengan pendapat-pendapat di atas, Zulkarnainidiran (2009) mengungkapkan pada 
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dasarnya buku harian adalah catatan penting tentang pengalaman, pemikiran, dan 

perasaan yang ditulis tiap hari oleh seseorang. Zulkarnainidiran mengkhususkan 

diri pada waktu penulisan buku harian bukan asal dan tujuan catatan penting itu. 

Melalui kegiatan menulis buku harian, seseorang dapat mengekspresikan 

diri sehingga memunculkan sifat dan karakternya yang asli. Kita dapat 

mencurahkan emosi dan keinginan diri yang terpendam. Fungsinya murni sebagai 

wadah untuk menuangkan perasaan, pengalaman, dan emosi dari hari ke hari. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa buku harian 

adalah catatan penting .yang ditulis oleh seseorang secara pribadi untuk 

mengabadikan berbagai gagasan, emosi, peristiwa, perjumpaan, dan berbagai 

pengalaman lain dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis tiap hari dan sebagai 

pengingat hari ini serta masa depan. 

2.2.2.2 Manfaat Menulis Buku Harian 

 Keterampilan menulis buku harian mempunyai banyak manfaat, dengan 

membiasakan menulis buku harian seseorang akan lebih mudah untuk 

mencurahkan ide dan kreativitas yang dimiliki. Berikut adalah beberapa pendapat 

mengenai manfaat buku harian. 

 Djurnale (2006:1) berpendapat bahwa menulis buku harian mempunyai 

manfaat antara lain (1) buku harian dapat membantu seseorang melampaui masa-

masa sulit, (2) menuliskan rasa marah, mengekspresikan rasa marah, harapan, 

ketakutan kecemburuan dalam bentuk tulisan, (3) buku harian dapat dijadikan 



 

 

35 

ruang untuk mengenali diri sendiri, (4) buku harian dapat menjadi tempat yang 

aman untuk menyimpan khayalan yang dapat membantu seseorang memimpikan 

berbagai cara untuk meraih cita-cita, dan (5) buku harian bisa menjadi 

laboratorium bagi kamu yang memiliki kecerdasan di bidang bahasa.  

 Menurut Wibowo (dalam Purwanti 2008:31), segi positif dari kegiatan 

,menulis buku harian adalah (1) bisa dijadikan ajang pribadi pelatihan karang-

mengarang, (2) bisa dijadikan wadah pemupukan etos akademik terutama dalam 

hal ketelitian dan kejujuran mencatat rincian peristiwa, dan (3) bisa dijadikan 

tempat bercermin diri dengan nilai kebenaran paling tinggi. 

 Hidayati (2009:1-2) mengungkapkan  bahwa buku harian memiliki banyak 

manfaat antara lain (1) buku harian dapat dijadikan untuk menelaah sejarah, (2) 

menulis buku harian merupakan latihan menulis secara kronologis, (3) menulis 

buku harian merupakan ajang berekspresi sekaligus kebebasan berkarya, (4)  buku 

harian juga ternyata merupakan kumpulan diksi, gaya bahasa dan bentuk karya 

sastra. Gaya bahasa hiperbola misalnya, bisa dituliskan tanpa rekayasa ketika si 

penulis merasakan kesedihan atau kebahagiaan yang mendalam. 

 Manfaat buku harian ternyata tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga 

bermanfaat bagi anak-anak. Menurut Hidayati (2010:2-3), manfaat buku harian 

atau diary untuk anak sebenarnya berkesinambungan dengan manfaat menulis 

yang berpengaruh terhadap faktor psikologis, stimulasi kecerdasan emosional, 

optimasi kecerdasan otak,  pengembangan potensi diri dan kemampuan yang 

bersifat psikomotorik yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak. 
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Berkaitan akan hal itu manfaat buku harian bagi anak adalah (1) sebagai media 

berekspresi, (2) melatih motorik halus, (3) melatih keterampilan menulis, (4) 

mengasah bakat menulis dan meningkatkan minat menulis, (5) sarana untuk 

mengungkapkan gagasan, dan (6) mengasah imajinasi. 

 Di atas telah dipaparkan beberapa pendapat mengenai manfaat buku 

harian. Di antara pendapat-pendapat dari tokoh di atas mempunyai persamaan, 

perbedaan, dan korelasi untuk mencari benang merahnya. Inti pokok pendapat 

Djurnale (2006) tentang manfaat buku harian sebagai membantu masa-masa sulit, 

pelampiasan rasa marah, ruang untuk mengenali diri sendiri, menyimpan 

khayalan, dan laboratorium bahasa. Pendapat Djurnale mempunyai ruang lingkup 

yang cukup luas dari aspek psikologis dan akademis, tetapi lebih dominan pada 

aspek psikologis penulis. Wibowo dan Purwanti (2008) mengungkapkan manfaat 

buku harian antara lain sebagai pelatihan karang-mengarang, pemupuk etos 

akademik, dan tempat bercermin diri. Pendapat mereka bersifat global atau 

umum, ditekankan pada aspek akademik dan keterampilan menulis, di aspek 

psikologisnya tidak diungkapkan secara luas hanya sebagai tempat bercermin diri.  

Hidayati (2009) lebih luas lagi mengungkapkan manfaat buku harian di bidang 

akademik seperti sebagai telaah sastra, latihan menulis secara kronologis, dan 

ajang berekspresi, lebih lanjut Hidayati menambahkan satu lagi manfaat buku 

harian yang dianggap sebgai kumpulan diksi, gaya bahasa, dan bentuk karya 

sastra. Dalam pendapat Hidayati luas diungkapkan di bidang akademik, tetapi 

manfaat dari aspek psikis penulis hanya disinggung dari bagian sebagai ajang 

ekspresi. Lebih lanjut Hidayati (2010) menambahkan menulis buku harian ternya 
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bermanfaat bagi anak-anak. Hidayati mengungkapkan manfaat menulis buku 

harian bagi anak berkesinambungan dengan manfaat menulis yang berpengaruh 

terhadap faktor psikologis, stimulasi kecerdasan emosional, optimalisasi 

kecerdasan otak, pengembangan potensi diri, dan kemampuan yang bersifat 

psikomotorik yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat 

buku harian adalah sebagai latihan keterampilan menulis, sarana untuk 

mencurahkan gagasan dan berekspresi, bercermin diri, dan dapat dijadikan untuk 

menelaah sejarah.  

2.2.2.3 Hal-hal yang Menarik dalam Buku Harian 

 Catatan harian itu ditulis oleh seseorang secara pribadi untuk 

mengabadikan berbagai gagasan, peristiwa, kegiatan, perjumpaan, dan aneka 

pengalaman lainnya dalam kehidupan sehari-hari (Gie 2002:161). Pendapat Gie 

menekkankan bahwa berbagai gagasan, peristiwa, kegiatan, perjumpaan, dan 

aneka pengalaman lainnya dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan hal-hal 

yang menarik dalam buku harian. 

Hal-hal menarik yang dapat ditulis dalam buku harian menurut Maryanne 

Raphael (dalam Gie 2002:164) yaitu (1) kehidupan sebagaimana dijalani 

seseorang, (2) pengalaman pribadi, (3) peristiwa apapun, (4) kesan perjalanan, (5) 

percakapan, (6) impian, (7) surat yang diterima atau dikirimkan, (8) cerita dari 

seorang anggota keluarga, (9) pelukisan mengenai seseorang, (10) kisah cinta, 
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(11) pemikiran ide yang terdalam, (12) berbagai kejadian yang mengesankan, (13) 

hubungan yang penting (relasi dagang, perintah majikan, atau bimbingan guru), 

dan (14) kenalan sepintas. 

 Pendapat yang disampaikan oleh Maryanne dan Raphael (dalam Gie 2002) 

sudah mencakup dari pendapat Gie mengenai hal-hal yang menarik dalam buku 

harian pada dasarnya sebagai berikut: kehidupan seseorang, pengalaman pribadi, 

peristiwa apapun, kesan perjalanan, percakapan, impian, surat, cerita, pelukisan, 

kisah cinta, ide, relasi, dan kenalan sepintas. Pada poin “peristiwa apa pun” dan 

“kejadian yang mengesankan” digabungkan menjadi satu menjadi “peristiwa” saja 

karena pada dasarnya “kejadian yang mengesankan” merupakan bagian dari 

peristiwa yang dialami seseorang. Pendapat Maryanne dan Raphael tentang hal-

hal yang menarik dalam buku harian luas dan cukup lengkap. Namun, ada bagian 

yang belum terlalu disinggung yaitu ungkapan perasaan, tidak hanya rasa cinta, 

ada rasa senang, rindu, marah, jenuh, semangat, dan sebagainya. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, hal-hal yang menarik dalam buku 

harian adalah kehidupan seseorang, pengalaman pribadi, peristiwa apapun, kesan 

perjalanan, percakapan, impian, surat, cerita, pelukisan, kisah cinta, ide, relasi, 

dan kenalan sepintas. 

2.2.2.4 Bentuk-bentuk Pengungkapan Diri dalam Buku Harian 

 Menurut Rainer (dalam Gie 2002:165), bentuk-bentuk pengungkapan diri 

dalam buku harian antara lain (1) tulisan lisan (Catharist), dilakukan di bawah 
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tekanan perasaan sangat intensif yang membutuhkan penyaluran ke luar misalnya 

marah, sedih, gembira dan lain-lain, (2) pelukisan (Description), deskripsi 

pengalaman yang sangat berkesan atau mengenali apapun juga, (3) tulisan ilham 

bebas (Free intuitive writing) bersumber pada lubuk batin atau alam bawah sadar, 

penulisan ilham bebas sering disebut juga sebagai penulisan otomatis, dan (4) 

perenungan (Reflection), dapat juga disebut pengamatan diri atau perenungan 

yaitu pengamatan terhadap proses kehidupan dari diri sendiri. 

 Pendapat Rainer (dalam Gie 2002) mengungkapkan empat pokok 

pengungkapan diri dalam buku harian antara lain tulisan lisan (chatarist), 

pelukisan (description), tulisan ilham bebas (free intuitive writing), dan 

perenungan (reflection). Melalui tulisan lisan dapat membantu penulis 

mengungkapkan tekanan perasaan yang membutuhkan penyaluran. Pelukisan 

menurut pendapat Rainer pelukisan pengalaman yang berkesan harus dipilih hal-

hal yang dilukiskan sebaik-baiknya, yang lain-lainnya dapat diabaikan. . pada 

poin keempat adalah tulisan ilham bebas, tulisan ilham bebas sangat bernilai 

dalam menuntun seseorang memahami keberadaaan, kepentingan, dan makna dari 

perasaan bawah sadar dan dorongan batinnya. Pengungkapan diri yang terakhir 

menurut Rainer adalah perenungan, biasanya yang dipakai metode dalam bentuk 

ini adalah metode bertanya terhadap diri sendiri berupa pertanyaan refleksi diri. 

Penulisan buku harian bentuk perenungan bertujuan untuk mengevaluasi diri dan 

hasrat memperbaiki pada tahun-tahun yang akan datang. Pendapat Rainer tentang 

pengungkapan diri dalam buku harian jika disampaikan secara sistematis adalah 

sebuah tulisan yang bersifat lisan berasal dari ilham bebas dan digunakan sebagai 
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perenungan atau refleksi.  

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

pengungkapan diri antara lain: (1) tulisan lisan, (2) pelukisan, (3) tulisan ilham 

bebas, dan (4) perenungan. 

2.2.2.5 Cara Menulis Buku Harian 

 Menulis buku harian mempunyai langkah-langkah dalam penulisannya. 

Langkah-langkah penulisan buku harian tersebut menuntun siswa untuk 

mengungkapkan gagasannya dalam bentuk buku harian. 

 Hal-hal yang perlu dilakukan ketika menulis buku harian adalah sebagai 

berikut : (1) tentukan masalah atau topik utama yang akan dicatat, yaitu sebelum 

menulis pengalaman ke dalam buku harian, terlebih dahulu harus ditentukan topik 

apa yang akan ditulis; (2) tuangkan apa yang ingin kita catat secara bebas dan 

leluasa, maksudnya dalam penuangan pengalaman pribadi harus bebas dan leluasa 

tanpa ada ruang pikir yang membatasinya saat menulisnya di dalam buku harian, 

tetapi harus dengan bahasa yang baik dan benar; (3) tidak menunda-nunda waktu, 

maksudnya selagi kita kita ingin menulis kisah kita ke dalam buku harian tidak 

boleh menunda waktu penulisannya supaya isinya lebih sempurna; dan (4) 

cantumkan jam serta tanggal pada setiap kali membuat catatan, maksudnya setiap 

kali menulis pengalaman kita ke dalam buku harian harus dicantumkan jam serta 

tanggal, hal ini dianjurkan supaya kita mengetahui kapan kisah itu terjadi 

(Kosasih 2005:401).  
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 Menulis buku harian merupakan sebuah spesifikasi dari keterampilan 

menulis. Oleh karena itu, menulis buku harian juga memerlukan cara agar siswa 

lebih tertib dalam mengungkapakan dan mencurahkan gagasan ke dalam bahasa 

tulis. Menurut pendapat Kosasih (2005), cara menulis buku harian mempunyai 

empat langkah inti utama antara lain tentukan pikiran utama, tuangkan hal yang 

ingin dicatat secara bebas, tdak menunda waktu, dan cantumkan waktu. Pendapat 

Kosasih (2005) tersebut lebih pada prosedur pencurahan konsep ke dalam bentuk 

tulisan di buku harian. Tidak ada sistematika yang dalam penulisan secara khusus, 

Kosasih membebaskan penulis dalam mengungkapkan gagasannya dalam buku 

harian. Berikut adalah beberapa contoh buku harian. 

Model 1 

Singkawang, 22 Juli 2011, pkl. 20.00 

 Malam ini, aku benar-benar lelah, baik badan maupun pikiran. Badanku 

lelah karena seharian bekerja keras membantu korban tanah longsor di daerah 

ini. Pikiranku letih dan hatiku pilu karena melihat keadaan para korban. 

 Hari ini, aku dan teman-teman harus menolong dua korban yang baru 

ditemukan. Seorang bernama Dini, gadis kecil yang selamat dari reruntuhan 

rumahnya. Satunya lagi seorang bapak yang patah kakinya karena tertimpa 

dahan ketika berlari menyelamatkan diri. Keadaan Dinilah yang benar-benar 

membuatku trenyuh. Ia gadis kecil yang tak berdaya, sementara kedua orang 

tuanya meninggal tertimbun tanah longsor. Sementara ini, kutitipkan pada Ibu 
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Fatimah. Melihat kondisi Ibu Fatimah yang juga sedang susah, terpikir olehku 

untuk membawa Dini ke rumahku. Akan tetapi, apakah mungkin? Nantilah 

kupikirkan. 

Model 2 

Sabtu, Akhir bulan  

Uang saku menipis, malam Minggu kelabu. Mau gaul + makan di luar, 

nggak kesampaian. Mau minta Mama, nggak bakal dikasih! 

 

Senin, 14 Juli 2004, Hari pertama di sekolah. 

07.00-08.00. Teman baru banyak yang tak kukenal. Hanya Ina, teman SD-

ku dulu, yang kukenal. Itu pun nggak satu kelas lagi. Upacara beda regu. 

Arahan dari guru dan OSIS. 

08.30-10.00. Di kelas. diatur kakak OSIS. Berlagak! Sok ngatur! 

Model 3 

    Di Jembatan Musi 

    Karya Husnul Khaluqi 

Bulan kehilangan wajah 

tak bisa bercermin 

di arus sungai yang lelah 

 di bawah bebintang 

 perahu-perahu tetap berlayar 



 

 

43 

 di janggut malam 

di kolong jembatan 

jejak-jejak ditatah 

di antara pasir dan tanah 

 

 Berdasarkan pendapat di atas, cara menulis buku harian sebagai berikut : 

(1) tentukan masalah atau topik utama yang akan dicatat, (2) tuangkan apa yang 

ingin kita catat secara bebas dan leluasa, (3) tidak menunda-nunda waktu, dan (4) 

cantumkan waktu. 

2.2.2.6 Kriteria Penilaian Pembelajaran Menulis Buku Harian  

Buku harian adalah catatan penting yang ditulis oleh seseorang secara 

pribadi untuk mengabadikan berbagai gagasan, emosi, peristiwa, perjumpaan, dan 

berbagai pengalaman lain dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis tiap hari dan 

sebagai pengingat hari ini serta masa depan.  Buku harian merupakan salah satu 

bentuk tulisan pribadi. Tulisan pribadi adalah suatu pernyataan dari gagasan-

gagasan serta perasaan kita mengenai pengalaman-pengalaman kita. 

Aspek-aspek yang dapat dinilai dalam menulis buku harian antara lain: (1) 

kualitas isi, (2) kelengkapan unsur buku harian dengan bahasa yang baik dan 

benar, (3) ejaan dan tanda baca, (4) pilihan kata, (5) keefektifan kalimat; (6) 

kohesi dan koherensi, dan (7) kerapian tulisan (Nurhadi 2007:10).  

Pendapat Nurhadi dapat dijadikan acuan untuk menilai pembelajaran 
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menulis buku harian siswa. Pendapat Nurhadi tidak hanya menilai unsur 

gramatikal buku harian tetapi juga menilai unsur leksikal dalam penulisan buku 

harian. Kepaduan dalam buku harian juga dinilai, hal ini terlihat dari salah satu 

kriteria penilaian yang menilai kepaduan wacana dalam buku harian yaitu “kohesi 

dan koherensi”. Jadi, siswa selain dinilai kebebasan dan keekspresifan dalam 

mencurahkan gagasannya sekaligus memiliki dinilai ketertiban dalam menulis 

buku harian. 

Berdasarkan pendapat dari Nurhadi (2007) di atas, maka kriteria penilaian 

yang diterapkan dalam pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto adalah : (1) kualitas isi, (2) 

kelengkapan unsur buku harian dengan bahasa yang baik dan benar, (3) ejaan dan 

tanda baca, (4) pilihan kata, (5) keefektifan kalimat, (6) kohesi dan koherensi; dan 

(7) kerapian tulisan. 

2.2.3 Pembelajaran Kuantum 

 Dalam proses pembelajaran, ada empat komponen penting yang 

berpengaruh bagi keberhasilan siswa yaitu : bahan ajar, suasana belajar, media, 

dan sumber belajar, serta guru sebagai subjek pembelajaran. Komponen-

komponen tersebut sangat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Jika salah 

satu komponen tidak mendukung, maka proses pembelajaran tidak akan 

memberikan hasil yang optimal. Suasana belajar haruslah didesain sedemikian 

mungkin agar anak dapat menikmati suasana belajar yang nyaman dan 
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menyenangkan. Dengan situasi demikian, siswa akan lebih terfokus pada apa yang 

diberikan dan tidak terpecah pikirannya (A’la 2010:17). 

 Pembelajaran kuantum atau quantum learning yang digagas oleh Bobbi de 

Porter dapat dijadikan rujukan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan. Quantum teaching merangkaikan multisensor menjadi sebuah 

paket, multikecerdasan, dan kompatibel dengan otak yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kemampuan guru untuk merangsang siswa untuk berprestasi. 

 Pembelajaran yang digunakan peneliti yaitu pembelajaran kuantum. 

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan pengertian model pembelajaran 

kuantum, asas dalam pembelajaran kuantum, prinsip-prinsip dasar pembelajaran 

kuantum, dan petunjuk pelaksanaan pembelajaran kuantum. 

2.2.3.1 Pengertian Pembelajaran Kuantum 

 Menurut Sudrajat (2008:1) quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, 

dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, 

serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. 

Beberapa teknik yang dikemukakan merupakan teknik meningkatkan kemampuan 

diri yang sudah populer dan umum digunakan. Namun, Bobbi DePorter 

mengembangkan teknik-teknik yang sasaran akhirnya ditujukan untuk membantu 

para siswa menjadi responsif dan bergairah dalam menghadapi tantangan dan 

perubahan realitas (yang terkait dengan sifat jurnalisme). 
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 A’la (2010:56-57) menyatakan bahwa quantum teaching atau 

pembelajaran kuantum adalah sebuah program yang mengizinkan pendidik untuk 

memahami perbedaan gaya pembelajaran para siswa di dalam kelas. Pembelajaran 

kuantum menawarkan ide baru tentang menciptakan lingkungan yang baik dan 

mendukung bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Sudrajat (2008) menganggap pembelajaran kuantum sebagai pembelajaran 

yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat melalui cara yang 

menyenangkan sekaligus bermanfaat. Berbeda dengan pendapat Sudrajat, A’la 

(2010) menyatakan bahwa pembelajaran kuantum adalah sebuah pembelajaran 

inovatif dan mengakui perbedaan dalam proses pembelajaran di kelas. Jika 

dicermati dari kedua pendapat tersebut, pendapat Sudrajat tentang pembelajaran 

kuantum lebih spesifik menggambarkan pembelajaran kuantum dan 

keunggulannya sedangkan pendapat A’la hanya menjelaskan secara umum bahwa 

pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran inovatif yang mengakui 

perbedaan tanpa menjelaskan kekhasan dari pembelajaran kuantum tersebut. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, pembelajaran kuantum merupakan 

strategi dan pembelajaran inovatif yang memahami perbedaan gaya pembelajaran 

siswa di kelas yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta 

membuat belajar sebagai suatu proses menyenangkan sekaligus bermanfaat. 

2.2.3.2 Asas dalam Pembelajaran Kuantum 

 Sama seperti model pembelajaran yang seringkali dipakai, pembelajaran 

kuantum juga mempunyai beberapa asas yang menguatkan keberadaannya. Asas 
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dari pembelajaran kuantum adalah “Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita”, dan 

“Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka”. Dalam artian apa yang ada dalam diri 

kita harus mampu membawa anak didik untuk memahami dan mencoba 

menerapkannya dalam kehidupan (A’la 2010:27). 

 Asas ini mengingatkan kita pentingnya memasuki dunia anak didik 

sebagai langkah pertamanya dan utama. Jika telah masuk ke dunia anak didik 

akan lebih mempermudah untuk menerapkan pembelajaran sesuai dan mampu 

anak didik tetap belajar. Asas pembelajaran kuantum ini dicetuske oleh Bobbi 

DePorter. 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan asas pembelajaran 

kuantum adalah “Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita”, dan “Antarkan Dunia 

Kita ke Dunia Mereka”. 

2.2.3.3 Karakteristik Umum Pembelajaran Kuantum 

 Pembelajaran kuantum menurut Sugiyanto (2008:69-74) ada dua belas 

karakteristik pembelajaran kuantum antara lain sebagai berikut. 

1. Pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika 

kuantum meskipun seba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Oleh 

karena itu, pandangan tentang pembelajaran, belajar, dan pembelajar 

diturunkan, ditransformasikan, dan dikembangkan dari berbagai teori 

psikologi kognitif, bukan teori fisika kuantum. 
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2. Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis, bukan positivistis-empiris, 

“hewan-istis” dan atau nativistis. Manusia selaku pembelajar menjadi pusat 

perhatiannya. 

3. Pembelajaran kuantum lebih bersifat konstruktivistis bukan positivistis-

empiris, behavioristis. Pembelajaran kuantum berupaya memadukan, 

menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku 

pembelajar dengan lingkungan (fisik dan mental) sebagai konteks 

pembelajaran. Oleh karena itu, baik lingkungan maupun kemampuan pikiran 

atau potensi diri manusia harus diperlakukan sama dan memperoleh stimulus 

yang seimbang agar pembelajaran berhasil baik. 

4. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu 

dan bermakna, bukan sekadar transaksi makna. 

5. Pembelajaran kuantum sangat menekankan pada percepatan pembelajaran 

dengan taraf keberhasilan tinggi. 

6. Pembelajaran kuantum sangat menekakan kealamiahan dan kewajaran 

pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. 

7. Pembelajaran kuantum sangat menekankan kebermaknaan dan kebermutuan 

proses pembelajaran. Dalam hal ini perlu dihadirkan pengalaman yang dapat 

dimengerti dan berarti bagi pembelajar, terutama pengalaman belajar perlu 

diakomodasi secara memadai. 

8. Pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi 

pembelajaran. 
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9. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada pembentukan 

keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi fisikal atau 

material. 

10. Pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian 

penting proses pembelajaran. 

11. Pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan 

keseragaman dan ketertiban. Di sinilah perlunya diakui keragaman gaya 

belajar siswa atau pembelajar, dikembangkannya aktivitas-aktivitas 

pembelajar yang beragam, dan digunakannya ber,acam-macam kiat dan 

metode pembelajaran. 

12. Pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam 

proses pembelajaran. Aktivitas total antara tubuh dan pikiran membuat 

pembelajaran bisa berlangsung lebih nyaman dan hasilnya lebih optimal. 

Pendapat Sugiyanto tentang karakteristik pembelajaran kuantum (2008) 

diperkuat dengan pendapat dari Saryono (2010:1). Kedua pendapat tersebut 

hampir sama. Namun, dalam pendapat Saryono ditambahkan satu karakteristik 

lagi sebagai pelengkap dari pendapat Sugiyanto. Karakteristik yang ditambahkan 

dlaam pendapat Saryono yaitu pembelajaran kuantum berupaya memadukan 

(mengintegrasikan), menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi-diri 

manusia selaku pembelajar dengan lingkungan (fisik dan mental) sebagai konteks 

pembelajaran . Pentingnya mengetahui karakteristik umum pembelajaran kuantum 

adalah sebagai bekal awal seorang guru dalam menerapkan pembelajaran kuantum 

di kelas. Dari karakteristik tersebut, guru akan menyesuaikannya dengan skenario 
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pembelajaran yang dibuat dan kemudian diterapkan di dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik umum pembelajaran kuantum yaitu : (1) pembelajaran kuantum 

berpangkal pada psikologi kognitif; (2) pembelajaran kuantum lebih bersifat 

humanistis; (3) pembelajaran kuantum lebih bersifat konstruktivistis,; (4) 

pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan 

bermakna, bukan sekadar transaksi makna; (5) pembelajaran kuantum berupaya 

memadukan (mengintegrasikan), menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor 

potensi-diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan (fisik dan mental) 

sebagai konteks pembelajaran; (6) pembelajaran  kuantum sangat menekankan 

pada percepatan pembelajaran; (7) pembelajaran kuantum sangat menekankan 

kebermaknaan dan kebermutuan dalam proses pembelajaran; (8) pembelajaran 

kuantum sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran; (9) pembelajaran 

kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran; (10) 

pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan 

akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi fisikal; (11) pembelajaran 

kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses 

pembelajaran; (12) pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan 

kebebasan; dan (13) pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan 

pikiran dalam proses pembelajaran. 
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2.2.3.4 Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran Kuantum 

 Di bawah ini ada beberapa petunjuk yang setidaknya mampu dijadikan 

pedoman bagi seorang guru untuk menerapkan pembalajaran kuantum, yaitu: (1) 

guru wajib memberi keteladanan sehingga layak menjadi panutan bagi peserta 

didik, berbicaralah yang jujur, jadi pendengar yang baik dan selalu gembira 

(tersenyum), (2) guru harus membuat suasana belajar yang menyenangkan, (3) 

lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa kegembiraan, (4) 

guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap siswa akan terlibat dan 

berpengaruh kuat pada proses belajarnya, (5) memutar memutar musik klasik 

ketika proses belajar-mengajar berlangsung. Namun, sekali-kali akan diputarkan 

instrumental dan bisa diselingi jenis musik lain untuk bersenang-senang dan jeda 

dalam pembelajaran, (6) sikap guru kepada peserta didik :memberi pengarahan, 

perlakuan yang sama sederajat kepada peserta didik, selalu menghargai usaha dan 

merayakan hasil kerja peserta didik, memberikan stimulus, mengajak semua kelas 

untuk saling mendukung, member peluang kepada peserta didik untuk mengamati, 

merekam, menanyakan, menjawab, menjelaskan dan memberi penjelasan, (7) 

terapkan 8 kunci keunggulan ini ke dalam rencana pelajaran setiap hari serta 

kaitkan dengan kurikulum yaitu; integritas, kegagalan awal kesuksesan, bicaralah 

dengan niat  baik, hidup di saat ini, komitmen, sikap luwes dan fleksibel, dan 

keseimbangan, (8) guru yang seorang quantum teacher mempunyai ciri-ciri dalam 

berkomunikasi antara lain antusias, berwibawa, positif, supel, humoris, luwes, 

menerima, fasih, tulus, spontan, menarik dan tertarik , menganggap peserta didik 

“mampu”, menetapkan dan memlihara harapan yang tinggi, (9) semua peserta 
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didik diusahakan untuk memiliki modul/buku belajar lainnya, (10) dalam 

melakukan penilaian guru harus berorientasi pada beberapa hal di antaranya 

adalah :acuan/patokan, ketuntasan belajar, metode penilaian dengan menggunakan 

variasi antara lain tes tertulis, observasi, wawancara, portofolio, dan demonstrasi 

(A’la 2010:61-67). 

 Pendapat A’la (2010) tentang petunjuk pelaksanaan pembelajaran 

kuantum didasarkan pada asas pembelajaran kuantum yaitu “Bawalah Dunia 

Mereka ke Dunia Kita”, dan “Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka”. Petunjuk 

tersebut memang ideal dalam pembelajaran kuantum, tetapi perlu diingat harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas. Pendapat ini sangat bermanfaat 

sebagai pedoman bagi guru yang belum terlalu mengetahui secara mendalam 

pembelajaran kuantum. A’la dalam pendapatnya menjelaskan secara detail dari 

sikap guru, suasana belajar, cara mengajar sampai pada metode penilaian yang 

harus guru terapkan dalam pembelajaran kuantum. 

Jadi, petunjuk pelaksanaan pembelajaran kuantum  adalah sebagai berikut: 

(1) guru harus menjadi teladan, (2) guru membuat suasana belajar menyenangkan, 

(3) lingkungan belajar yang aman dan nyaman, (4) guru harus memahami 

perasaan dan sikap siswa, (5) memutar musik, (6) guru sebagai fasilitator bagi 

siswa, (7) menerapkan delapan kunci keunggulan, (8) guru harus mampu 

berkomunikasi dengan baik, (9) siswa diusahakan mempunyai modul/buku 

belajar, dan (10) penilaian guru harus objektif. 
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2.2.4 Teknik Peta Konsep 

 Kemampuan berpikir dengan menggunakan dua belahan otak sekaligus 

atau yang sering disebut orang the whole brain thinking akan sangat membantu 

seseorang dalam mempelajari sesuatu hal/ materi dengan waktu yang lebih singat 

dan daya retensi yang lebih lama, yaitu dengan bantuan Peta Konsep (Concept 

Map). 

2.2.4.1 Pengertian Teknik Pembelajaran 

“Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan 

seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik 

(Sudrajat 2008: 2).” 

 Teknik merupakan penerapan dari metode atau strategi pembelajaran 

tertentu misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa 

yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis 

akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah 

siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu 

digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan 

kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti 

teknik meskipun dalam koridor metode yang sama 

 Jadi, berdasarkan pendapat diatas teknik pembelajaran merupakan 

penerapan dari metode tertentu secara spesifik. Khususnya dalam proses 

pembelajaran. 
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2.2.4.2 Pengertian Peta Konsep 

Struktur pengetahuan yang sedang dipelajari dapat direkonstruksi pada 

peta konsep oleh si pembelajar seiring dengan berjalannya waktu. Ibarat 

menyusun puzzle dengan menempatkan keping demi keping informasi pada lokasi 

yang tepat, agar bisa disimpan secara baik di dalam sel otak. Karena ketika sebuah 

informasi yang baru disampaikan oleh si pengajar dan si pembelajar tidak dapat 

mengasosiasikan keping pengetahuan yang baru itu ke dalam struktur 

pengetahuan/ pengalaman belajar sebelumnya maka Pembelajar akan merasa info 

tadi adalah tidak relevan/ tidak berguna, sehingga jangan heran bila saat ulangan/ 

ujian hasilnya tidak memuaskan (Sliawati 2009:1). 

Menurut Martin (dalam Triyanto 2007:159) peta konsep adalah ilustrasi 

grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal yang 

dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. 

Peta konsep dapat didefenisikan dengan bermacam-macam rumusan. Salah 

satunya adalah defenisi yang dikemukakan Carrol (dalam Kardi dalam Kholil 

2008:1) bahwa konsep merupakan suatu abstraksi dari serangkaian pengalaman 

yang didefinisikan sebagai suatu kelompok obyek atau kejadian. Abstraksi berarti 

suatu proses pemusatan perhatian seseorang pada situasi tertentu dan mengambil 

elemen-elemen tertentu, serta mengabaikan elemen yang lain.  

Berdasarkan pendapat Martin (dalam Triyanto 2007), peta konsep 

dipandang sebagai ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan sebuah konsep 

tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain dalam kategori yang sama. Pendapat 
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lain muncul dari Carrol (dalam Kardi dalam Kholil 2008) yang lebih 

mempersempit konsep itu sebgai sebuah pengalaman. Peta konsep dianggap 

sebagai abstraksi dari serangkaian pengalaman yang didefinisikan sebagai objek 

atau kejadian. Dengan demikian, pendapat Carrol lebih khusus dibanding 

pendapat Martin. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan peta konsep 

adalah abtraksi pengalaman yang didefinisikan sebagai objek atau kejadian. 

2.2.4.3 Ciri-ciri Peta Konsep 

Untuk membuat suatu peta konsep, siswa dilatih untuk mengidentifikasi 

ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide 

tersebut dalam suatu pola logis. Kadang-kadang peta konsep merupakan diagram 

hirarki, kadang peta konsep itu memfokus pada hubungan sebab akibat. Agar 

pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka Dahar (dalam Khalil 2008:1) 

mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut: (1) Peta konsep (pemetaan 

konsep) adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-

proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, 

matematika dan lain-lain, (2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua 

dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi, (3) Ciri yang 

ketiga adalah mengenai cara menyatakan hubungan antara konsep-konsep, (4) Ciri 

keempat adalah hirarki. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu 

konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep tersebut. 
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Inti dari pendapat Dahar (dalam Khalil 2008) peta konsep memiliki ciri-

ciri antara lain (1) peta konsep sebagai sebuah sebuah pemetaan konsep, dengan 

membuat sendiri peta konsep siswa “melihat” bidang studi itu lebih jelas, dan 

mempelajari bidang studi itu lebih bermakna, (2) peta konsep dianggap sebagai 

gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, ciri inilah yang memperlihatkan 

hubungan-hubungan proposional antara konsep-konsep. Hal inilah yang 

membedakan belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran tanpa 

memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep, (3) cara menyatakan antara 

konsep-konsep, tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Ini berarti bahwa 

ada beberapa konsep yang lebih inklusif daripada konsep-konsep lain, dan ciri 

yang terakhir (4) hirarki, bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu 

konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep tersebut. 

Pendapat Dahar tentang ciri-ciri peta konsep cukup jelas untuk menggambarkan 

peta konsep. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peta konsep 

memiliki empat ciri-ciri sebagai berikut :(1) sebuah pemetaan konsep, (2)  gambar 

dua dimensi dari suatu bidang studi, (3) cara menyatakan antara konsep-konsep, 

dan (4) berbentuk hirarki. 

2.2.4.4 Jenis-jenis Peta Konsep 

Menurut Nur dalam Erman (dalam Kholil 2008)  peta konsep memiliki 

empat macam yaitu: pohon jaringan (network tree), rantai kejadian (events chain), 

peta konsep siklus (cycle concept map), dan peta konsep laba-laba (spider concept 



 

 

57 

map). 

1) Pohon Jaringan.  

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata lain 

dihubungkan oleh garis penghubung. Kata-kata pada garis penghubung 

memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat mengkonstruksi suatu 

pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftar konsep-konsep utama yang berkaitan 

dengan topik itu. Daftar dan mulailah dengan menempatkan ide-ide atau konsep-

konsep dalam suatu susunan dari umum ke khusus. Cabangkan konsep-konsep 

yang berkaitan itu dari konsep utama dan berikan hubungannya pada garis-garis 

itu (Nur dalam Erman 2003: 25).  

2) Rantai Kejadian  

Nur dalam Erman (dalam Kholil 2008)  mengemukakan bahwa peta 

konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memerikan suatu urutan kejadian, 

langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam suatu proses. 

Misalnya dalam melakukan eksperimen.  

3) Peta Konsep Siklus 

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu 

hasil akhir. Kejadian akhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian 

awal. Seterusnya kejadian akhir itu menhubungkan kembali ke kejadian awal 

siklus itu berulang dengan sendirinya dan tidak ada akhirnya.  
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4) Peta Konsep Laba-laba 

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat. Peta konsep 

laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal: (1) tidak menurut 

hirarki, kecuali berada dalam suatu kategori,  (2) kategori yang tidak paralel, (3) 

hasil curah pendapat. 

Membahas pendapat yang dikemukakan oleh Nur (dalam Erman dalam 

Kholil 2008), jenis-jenis peta konsep ada empat macam yaitu: pohon jaringan, 

rantai kejadian, peta konsep siklus, dan peta konsep siklus. Pohon jaringan cocok 

digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal, menunjukan informasi sebab-akibat, 

suatu hirarki, dan prosedur yang bercabang. Istilah-istilah yang berkaitan yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antarkonsep. Sedangkan 

rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal: (1) memerikan 

tahap-tahap suatu proses, (2) langkah-langkah dalam suatu prosedur,(3) urutan 

kejadian. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukan hubungan 

bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu 

kelompok hasil yang berulang-ulang. Dan jenis peta konsep yang terakhir adalah 

peta konsep laba-laba yang dapat digunakan untuk curah pendapat. Dalam 

melakukan curah pendapat ide-ide berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat 

memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Banyak dari ide-ide 

tersebut berkaitan dengan ide sentral namun belum tentu jelas hubungannya satu 

sama lain. Kita dapat memulainya dengan memisah-misahkan dan 

mengelompokkan istilah-istilah menurut kaitan tertentu sehingga istilah itu 

menjadi lebih berguna dengan menuliskannya di luar konsep utama. 
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Pendapat Nur (dalam Erman dalam Kholil 2008) tersebut dapat menjadi 

acuan seorang guru memilih jenis peta konsep yang akan digunakan sebelum 

menerapkannya dalam pembelajaran. Pendapat Nur menjelaskan pengertian jenis 

peta konsep sekaligus memberikan arahan penerapan jenis-jenis peta konsep 

tersebut yang sesuai.  

Simpulan yang dapat ditarik dari pendapat di atas, peta konsep memiliki 

empat jenis yaitu: pohon jaringan (network tree), rantai kejadian (events chain), 

peta konsep siklus (cycle concept map), dan peta konsep laba-laba (spider concept 

map). 

2.2.4.5 Manfaat Peta Konsep 

Menurut Arends (dalam Kholil 2008:1), peta konsep dapat menunjukkan 

secara visual berbagai jalan yang dapat ditempuh dalam menghubungkan 

pengertian konsep di dalam permasalahanya. Peta konsep yang dibuat murid dapat 

membantu guru untuk mengetahui konsepsi yang dimiliki siswa dan untuk 

memperkuat pemahaman konseptual guru sendiri dan disiplin ilmunya. Selain itu 

peta konsep merupakan suatu cara yang baik bagi siswa untuk memahami dan 

mengingat sejumlah informasi baru . 

Peta konsep memiliki manfaat (1) sebagai petunjuk visual untuk 

menjabaran dan menghubungkan sebuah konsep, (2) membantu guru mengetahui 

konsep yang dimiliki siswa, manfaat ini akan mempermudah guru dalam 

mengajarkan bidang studi yang diampunya, (3) selain itu peta konsep akan 

mempermudah siswa memahami dan mengingat informasi baru tanpa harus 
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dihafalkan. Pendapat Arends (dalam Kholil 2008) tentang manfaat peta konsep 

menjangkau manfaat bagi guru dan siswa sehingga jelas untuk dipahami. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan peta konsep memiliki 

manfaat antara lain (1) sebagai petunjuk visual untuk menjabaran dan 

menghubungkan sebuah konsep, (2) membantu guru mengetahui konsep yang 

dimiliki siswa, (3) selain itu peta konsep akan mempermudah siswa memahami 

dan mengingat informasi baru. 

2.2.4.6 Cara Menyusun Peta Konsep 

 Arend s (dalam Triyanto 2007:160) memberikan langkah-langkah dalam 

peta konsep, sebagai berikut : (1) mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang 

melengkapi sejumlah konsep, (2) mengidentifikasi ide-ide atau konse-konsep 

sekunder yang menunjang ide utama, (3) menempatkan ide utama di tengah atau 

di puncak peta tersebut, (4) mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide 

utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide 

utama. 

 Menurut Dahar (dalam Kholil 2008:2)  peta konsep memegang peranan 

penting dalam belajar bermakna. Oleh karena itu siswa hendaknya pandai 

menyusun peta konsep untuk meyakinkan bahwa siswa telah belajar bermakna. 

Langkah-langkah berikut ini dapat diikuti untuk menciptakan suatu peta konsep. 

Langkah 1: mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah 

konsep. Langkah 2: mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang 

menunjang ide utama,  Langkah 3: menempatkan ide utama di tengah atau di 

puncak peta tersebut, Langkah 4: mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling 
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ide utama yang secara visual menunjukan hubungan ide-ide tersebut dengan ide 

utama.  

 Kedua pendapat di atas dapat dikatakan sama dan tidak ada perbedaan. 

Kedua pendapat di atas mengemukakan cara menyusun peta konsep adalah 

mengidentifikasi ide atau konsep pokok terlebih dahulu, kemudian 

mengidentifikasi ide atau konsep sekunder, menempatkan ide pokok di tengah 

atau di puncak, dan mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide pokok. 

Namun, cara penyusunan di atas lebih cenderung mengarah pada penyusunan peta 

konsep model laba-laba. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan langkah-langkah 

menyusun peta konsep seagai berikut: (1) mengidentifikasi ide atau konsep pokok 

terlebih dahulu, (2) kemudian mengidentifikasi ide atau konsep sekunder, (3) 

menempatkan ide pokok di tengah atau di puncak, dan (4) mengelompokkan ide 

sekunder di sekeliling atau di bawah ide pokok. 

2.2.4.7 Langkah-langkah Kerja Teknik Peta Konsep dalam Pembelajaran 

Menulis  Buku Harian 

Menurut Astutik (2009:1) berpendapat ada lima tahap pembuatan peta 

konsep, yaitu: (1) lakukan brainstorming selama 10-15 menit per sesi. Ketika 

Central disebutkan maka konsep apa saja yang terlintas di benak dituliskan 

terlebih dahulu, jangan lakukan penilaian apakah relevan atau mau diletakkan di 

mana, (2) kategorisasikan/kelompokkan sekumpulan ide itu kemudian tentukan 

hirarki konsep mana yang umum, mana yang  menjadi ranting dan mana yang 

menjadi daun (detail), (3) mulai layout/gambarkan konsep-konsep tersebut, (4) 
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Tarik garis antar konsep tersebut, dan (5) pergunakan warna, ikon, dan asosiasi 

untuk menambah cantiknya peta konsep yang dihasilkan. 

Teknik peta konsep dalam pembelajaran menulis buku harian digunakan 

untuk membantu dan menuntun siswa dalam mencurahkan dan mengembangkan 

gagasan/konsep siswa menjadi buku harian. Untuk menerapkan teknik peta 

konsep tersebut dalam proses pembelajaran menulis buku harian, sebelumnya 

harus dibuat langkah-langkah kerja teknik peta konsep dalam pembelajaran 

menulis buku harian. Langkah-langkah kerja teknik peta konsep dalam 

pembelajaran menulis buku harian sebagai berikut : (1) siswa diajak mengadakan 

apersepsi dan ilustrasi seputar buku harian, (2) guru memberikan contoh 

pegembangan gagasan melalui peta konsep, (3) siswa diajak mencurahkan 

gagasannya dengan teknik peta konsep, (4) siswa mengembangkan gagasan dari 

hasil peta konsep menjadi buku harian. 

2.2.5 Media Foto 

Media termasuk sarana yang digunakan oleh pengajar dalam kegiatan 

belajar mengajar. Penyampaian materi pembelajaran memerlukan alat atau media. 

Alat (alat peraga) ini diperlukan untuk membantu memperjelas siswa pada hal-hal 

yang belum dipahami. Media foto adalah salah satu media visual yang dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis buku 

harian. 
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2.2.5.1 Pengertian Media 

“Menurut Soeparno (1987:1), media adalah suatu alat yang dipakai 

sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) 

atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya 

(receiver).” 

 

 Dalam dunia pengajaran, pada umumnya pesan atau informasi tersebut 

berasal dari sumber guru, yakni guru. Sedangkan sebagai penerima pesan atau 

informasi adalah siswa. 

 Menambah pendapat dari Soeparno, Yuswinarsi (2008) berpendapat 

bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat disajikan sebagai penyalur 

atau perantara pesan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

merangsang siswa untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dengan 

demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan. Menurut Association of Education Communication Technology, media 

berarti segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi (Arsyad dalam Suwardi dalam Suaidah 2010:54). 

Soeparno (1987) dalam pendapatnya menyatakan media merupakan alat 

yang dipakai sebagai saluran penyampai informasi dari sebuah sumber kepada 

penerima. Lebih lanjut Soeparno menjelaskan bahwa dalam dunia pengajaran 

yang disebut sumber adalah guru sedangkan siswa disebut penerima. Pendapat 

Soeparno dapat dikatakan sudah tidak relevan dengan kurikulum saat ini. 

Pendapat lain  dari Yuswinarsi (2008) dalam skripsinya mengatakan bahwa media 



 

 

64 

merupakan alat bantu apa saja yang digunakan sebagai penyalur dalam proses 

pembelajaran yang bertujuan merangsang motivasi belajar siswa sehingga 

kompetensi dan tujuan pembelajaran tercapai. Pendapat Yuswinarsi cukup relevan 

dengan pembelajaran sekarang karena media selain sebagai penyaur juga sebagai 

pembangkit minat belajar siswa. Pendapat lain dari Association of Education 

Communication Technology yang menyatakan  media berarti segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pendapat 

tersebut masih bersifat global dan tidak diarahkan dalam proses pembelajaran. 

 Berdasaran pendapat-pendapat di atas, media adalah alat bantu yang 

disajikan sebagai penyampai pesan (message) dari sumber informasi (receiver) 

dalam proses pembeajaran dengan tujuan merangsang siswa untuk belajar 

sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran tercapai. 

2.2.5.2 Pengertian Foto 

Djamarah (dalam Suaidah 2010:53) mengatakan bahwa media visual 

adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada 

yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai), slides (film 

bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang 

menampilkan gambar atau simbol bergerak seperti film bisu dan film kartun.  

 Fotografi menurut Amir Hamzah Sulaeman (dalam Udayana 2010:1) 

mengatakan bahwa fotografi berasal dari kata foto dan grafi yang masing-masing 

kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: foto artinya cahaya dan grafi artinya 

menulis jadi arti fotografi secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan 
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cahaya, atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau 

merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya. 

Fotografi juga merupakan gambar, fotopun merupakan alat visual efektif 

yang dapat menvisualkan sesuatu lebih kongkrit dan akurat, dapat mengatasi 

ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh orang jauh 

melalui foto setelah kejadian itu berlalu. 

Simpulan yang dapat ditarik dari pendapat-pendapat di atas adalah foto 

secara harfiah berarti cahaya, foto  adalah hasil dari kegiatan fotografi. Foto 

termasuk media visual gambar diam. 

2.2.5.3 Keunggulan dan Kelemahan Media Foto sebagai Media Pembelajaran 

Sadiman (2007:29-30) mengungkapkan beberapa kelebihan dari media 

foto. Di antara media pendidikan, media gambar/foto adalah media yang paling 

umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan 

dinikmati dimana-mana. Beberapa kelebihan media foto yang lain adalah (1) 

sifatnya konkret, foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan 

dengan media verbal semata, (2) foto dapat mengatasi batasan ruang dan waktu; 

(3) media foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, (4) foto dapat 

memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa 

saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman, (5) foto 

harganya murah dan mudah didapat tanpa memerlukan peralatan  khusus. 
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Menurut Fajar (2010:1-4), bila dikategorikan sebagai media pembelajaran, 

maka foto termasuk ke dalam kategori media visual. Menurut Kerucut 

Pengalaman Edgar Dale (Dale’s Cone of Experience), media visual ini memiliki 

20% tingkat keefektifan yang lebih tinggi dibandingkan sekedar membaca tulisan. 

Atau dengan kata lain, orang-orang akan mengingat sebanyak 30% dari apa yang 

mereka lihat (orang-orang hanya mengingat 10% dari apa yang mereka baca). 

Maka dari itu, bila digunakan sebagai media pembelajaran, foto akan menambah 

kualitas proses pembelajaran, yang berimbas pada peningkatan pengetahuan 

secara lebih efektif pada peserta belajar. Berikut, adalah 5 keunggulan media foto 

bila digunakan sebagai media pembelajaran: (1) lebih konkret/realistis, media foto 

adalah media yang konkret dan realistis karena foto merupakan penggambaran 

nyata dari suatu obyek/peristiwa. Berbeda dengan media ilustrasi/sketsa yang 

merupakan upaya penggambaran kembali dari suatu obyek, media foto 

menampilkan tampilan suatu obyek dengan sebenarnya/apa adanya, (2) mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, sebuah foto menampilkan obyek/peristiwa yang 

terjadi di suatu tempat pada satu waktu tertentu. Melalui media foto, kita bisa 

menyaksikan kembali suatu kejadian/obyek yang berada dimanapun dan terjadi 

kapanpun (tentunya dalam waktu yang lampau). Jadi keterbatasan ruang dan 

waktu sudah bukan masalah lagi, (3)  mengatasi keterbatasan penglihatan, mata 

manusia hanya bisa melihat sesuatu yang berada di depan dan sekelilingnya 

dengan jarak pengamatan yang amat terbatas. Sedangkan sebuah foto, bisa 

diambil di tempat manapun, asal itu memungkinkan, juga dengan tingkat 

pencahayaan dan pembesaran yang dapat disesuaikan. Jadi, media foto telah 
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berhasil mengatasi keterbatasan kemampuan pengamatan mata manusia. Karena 

melalui media ini, kita bisa melihat sesuatu yang berada dimanapun, baik itu jauh, 

dekat, di kedalaman laut, di angkasa luar dll, (4) mudah dilakukan, membuat 

sebuah foto tidaklah sulit. Asalkan ada kamera, siapapun pasti bisa menekan 

tombolnya untuk membuat sebuah foto. Terlebih lagi dengan kehadiran teknologi 

fotografi digital. Membuat hasil foto yang bagus kini bukanlah dominasi para 

fotografer profesional saja, (5) murah dan mudah.  

Pendapat yang lain dari Rodriguez (2010:18) tentang kelebihan media foto 

antara lain: (1) media foto lebih konkret dibandingkan dengan media grafis, (2) 

dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya, dan (3)  

pembuatannya mudah dan harganya murah.  

Rodriguez (2010:18) menambahkan bahwa selain memiliki banyak 

kelebihan, media foto juga memiliki kelemahan antara lain: (1) biasanya ukuran 

terbatas, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar; (2) 

perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan 

persepsi. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas kelebihan media foto sebagai 

media pembelajaran lebih banyak daripada kelemahan yang dimilikinya. 

Pendapat yang dikemukakan Sadiman (2007) dan Fajar (2010) intinya sama yaitu 

(1) media foto bersifat konkret, karena foto merupakan penggambaran nyata dari 

suatu obyek/peristiwa, (2) mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, melalui 

media foto, kita bisa menyaksikan kembali suatu kejadian/obyek yang berada 
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dimanapun dan terjadi kapanpun (tentunya dalam waktu yang lampau). Jadi, 

keterbatasan ruang dan waktu sudah bukan masalah lagi, (3) mengatasi 

keterbatasan penglihatan, mata manusia hanya bisa melihat sesuatu yang berada 

di depan dan sekelilingnya dengan jarak pengamatan yang amat terbatas. 

Sedangkan sebuah foto, bisa diambil di tempat manapun, asal itu memungkinkan, 

juga dengan tingkat pencahayaan dan pembesaran yang dapat disesuaikan, (4) 

mudah dilakukan, dan (5) murah dan mudah karena fotografi sudah semakin 

memasyarakat, para produsen kamera dan perangkat fotografi lainnya melakukan 

produksi secara massal dan besar-besaran. Implikasinya, perangkat-perangkat 

tersebut menjadi mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Harga untuk 

mencetak sebuah foto pun semakin murah, sehingga fotografi sudah menjadi 

bidang yang mudah dilakukan dan bisa dilakukan siapapun, sedangkan pendapat 

Rodriguez lebih sederhana bahwa media foto memiliki kelebihan bersifat 

konkret, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang 

sebenarnya, dan pembuatannya mudah serta harganya murah. Untuk 

kelemahannya, media foto ukurannya terbatas, sehingga kurang efektif untuk 

pembelajaran kelompok besar dan perbandingan yang kurang tepat dari suatu 

objek akan menimbulkan kesalahan persepsi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan media foto sebagai media 

pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki 

media lebih dominan dibanding kelemahannya. Media foto mempunyai 

kelebihan yaitu (1) bersifat lebih konkret, (2) mengatasi keterbatasan ruang dan 

waktu, (3) mengatasi keterbatasan penglihatan, (4) mudah dilakukan, dan (5) 
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murah dan mudah. Kelemahan media foto antara lain : (1) media foto ukurannya 

terbatas, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar ; dan (2) 

perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan 

persepsi. 

2.2.5.4 Pemanfaatan Media Foto dalam Pembelajaran Menulis Buku Harian 

 Media foto termasuk media gambar diam. Media gambar diam adalah 

media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Media 

foto memiliki banyak kelebihan antara lain : bersifat lebih konkret, mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan penglihatan, mudah 

dilakukan, dan murah dan mudah (Fajar 2010). Kelebihan-kelebihan tersebut yang 

menginspirasi peneliti untuk memanfaatkan media foto dalam proses 

pembelajaran menulis buku harian. 

 Pemilihan media foto ini merupakan alternatif media pembelajaran dalam 

pembelajaran menulis buku harian. Foto yang akan ditampilkan kepada siswa 

adalah foto-foto bertema bebas dan diupayakan yang berkaitan erat dengan 

kehidupan sehari-hari siswa sehingga dapat membangkitkan kreativitas menulis 

siswa untuk mencurahkan konsep yang dimilikinya menjadi buku harian. Media 

foto dalam pembelajaran buku harian ini adalah media visual yang sangat 

membantu siswa dalam mengkonkretkan gagasan abstrak mereka selain 

menggunakan teknik peta konsep. 
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 Penggunaan media foto ini dimaksudkan supaya siswa tertarik dan 

terinspirasi untuk mencurahkan gagasan atau konsepnya tentang pengalaman 

pribadinya dalam buku harian. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat 

mengungkapakan gagasannya ke dalam bahasa yang ekspresif sehingga ceritanya 

lebih menarik untuk dibaca. Media ini dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi dan dalam proses pembelajaran. Bagi siswa, media ini 

memberikan gambaran yang lebih konkret konsep yang akan dituangkan dalam 

buku harian. Media foto yang digunakan seperti foto pantai, sawah, sungai, 

kegiatan memasak, pramuka, dan olahraga. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan media foto memiliki banyak 

kelebihan dibanding kelemahnnya sehingga cocok untuk media dalam 

pembelajaran menulis buku harian. Foto-foto yang akan ditampilkan adalah foto-

foto yang gambarnya dekat dengan keseharian dan lingkungan siswa. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk memvisualisasikan gagasan mereka ke dalam bahasa tulis, 

yaitu buku harian. 

2.2.6 Pembelajaran Keterampilan Menulis Buku Harian melalui 

Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan Media Foto 

 Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis buku harian melalui pembelajaran yang 

menyenangkan, menarik, efektif, dan bermakna. Selain mengetahui buku harian 

secara umum, siswa juga diajak untuk belajar mengungkapkan gagasannya 
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dengan menulis buku harian melalui salah satu teknik pembelajaran kuantum 

yaitu teknik peta konsep. 

 Implementasi pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto terbagi atas tiga tahap yaitu tahap pendahuluan, inti, dan penutup. 

Tahap inti dibagi lagi ke dalam tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Langkah-langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

 Tahap pendahuluan, guru melakukan apersepsi dan ilustrasi terkait dengan 

keterampilan menulis buku harian. Kegiatan tersebut bertujuan supaya siswa lebih 

siap dan mempunyai gambaran mengenai pembelajaran menulis buku harian yang 

akan dilaksanakan. Guru juga menyampaikan manfaat yang diperoleh setelah 

belajar menulis buku harian agar siswa semakin terpacu untuk belajar menulis 

buku harian. Pemberian motivasi dan sugesti positif juga dilakukan pada tahap 

pendahuluan ini. Penanaman semangat dan kepercayaan diri sangat diperlukan 

dalam diri siswa sejak awal sehingga seterusnya kepercayaan diri diharapkan akan 

selalu tertanam dalam diri siswa.  

 Tahap inti terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksporasi, 

siswa menyimak penerapan teknik peta konsep dan media foto dalam penulisan 

buku harian oleh guru dilanjutkan dengan pemberian contoh menulis buku harian 

dengan teknik peta konsep dan media foto. Selanjutnya, diskusi tentang cara 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto dan siswa diajak 

mengidentifikasi penulisan buku harian berdasarkan aspek-aspek buku harian. 

Diskusi bertujuan agar siswa tidak mengalami kesulitan saat menulis buku harian 
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dengan teknik peta konsep dan media foto. Selanjutnya, siswa membentuk enam 

kelompok, tiap kelompok terdiri atas 6-7 siswa. Elaborasi, guru membagikan 

media foto yang akan dijadikan sebagai media pembelajaran menulis buku harian. 

Siswa diminta mengamati media foto tersebut sebelum siswa mengembangkannya 

menjadi peta konsep kemudian dibuat menjadi buku harian. Selanjutnya, siswa 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto dengan sugesti 

positif dari guru. Sugesti pada tahap elaborasi diharapkan semakin membuat siswa 

percaya akan kemampuan mereka dalam menulis buku harian. Setelah selesai 

menulis buku harian, beberapa siswa mempresentasikan hasil kerjanya dan 

kelompok lain menanggapi penampilan siswa yang presentasi. 

 Tahap penutup, siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran, 

melakukan refleksi, dan diakhiri dengan pemberian tindak lanjut yaitu pemberian 

tugas menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto.  

Sistem sosial yang berlangsung dalam pembelajaran ini adalah keterlibatan 

guru, siswa, dan masyarakat umum. Kedudukan guru pada hakikatnya sebagai 

fasilitator, sedangkan siswa berkedudukan sebagai subjek pembelajaran sehingga 

bebas menggali pengetahuan-pengetahuan dari luar lingkungan sekolah yang 

dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan masyarakat umum 

dan komponen di luar sekolah dapat dijadikan sebagai objek sasaran yang dapat 

membantu siswa meningkatkan keteranpilannya. Saat proses pemodelan, guru dan 

siswa terlibat dalam kegiatan memahami teknis pelaksanaan sebelum siswa 

melakukan unjuk kerja. Pada bagian tertentu, kegiatan dilakukan secara kelompok 
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dan pada bagian lain, siswa harus menyelesaikan persoalan secara mandiri. 

Kegiatan yang dilakukan secara kerja sama misalnya saat siswa mencari bahan-

bahan tulisan dari berbagai sumber. Siswa dapat saling berbagi dan guru dapat 

memberikan masukan-masukan. Pada saat siswa sudah cukup memiliki bahan dan 

siap untuk menulis, prinsip kerja sama sudah tidak berlaku lagi. Siswa harus 

menulis secara individu. 

Selama proses pembelajaran menulis buku harian dengan teknik peta 

konsep dan media foto, guru sebagai model, fasilitator, konsultan, dan motivator. 

Guru melakukan pemodelan secara klasikal. Guru merangsang siswa dengan 

teknik peta konsep dan media foto untuk dijadikan teknik dan media dalam 

menulis buku harian dengan memperhatikan kualitas isi, kelengkapan unsure buku 

harian, ejaan dan tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, kohesi dan 

koherensi, dan kerapian tulisan. Guru juga bisa bertindak sebagai instruktur 

dengan cara penyampaian yang memotivasi dan mengarahkan siswa untuk 

mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat menunjang pembelajaran 

menulis buku harian. 

Sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanaan strategi 

pembelajaran menulis teks pengumuman resmi adalah dengan pemanfaatan  

media foto sebagai media pembelajaran. Pemilihan media foto bertujuan menarik 

dan membangkitkan minat siswa dalam proses pembelajaran menulis buku harian. 

Pemanfaatan media foto juga membantu siswa mengeskspresifkan gagasan siswa 

untuk dituangkan ke dalam bentuk buku harian. Selain itu, sarana dan prasarana 

seperti perpustakaan, laboratorium bahasa yang bisa digunakan untuk mengakses 
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informasi secara online, televisi dan radio, juga dapat dimanfaatkan siswa untuk 

menemukan bahan-bahan yang bisa menunjang siswa dalam menulis buku harian. 

Peningkatan keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto bertujuan agar pembelajaran erjalan 

bermakna, menyenangkan, dan produktif.  

2.2.7 Kerangka Berpikir  

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Keterampilan 

menulis membantu seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya secara 

tertulis. Menulis buku harian merupakan salah satu kompetensi dasar yang ada 

dalam Kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama  kelas 

VII. Indikator tercapainya hasil belajar dalam pembelajaran menulis teks 

pengumuman diharapkan siswa mampu menulis buku harian dengan 

memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang baik dan benar.  

 Keterampilan menulis buku harian siswa kelas VIIE SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang belum memuaskan. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara di SMP Negeri 1 Ampelgading, rendahnya keterampilan menulis buku 

harian juga disebabkan oleh kurang mampunya siswa dalam mengungkapkan 

gagasannya dalam buku harian. Penggunaan bahasa yang kurang ekspresif juga 

menjadi faktor penyebab rendahnya keterampilan siswa menulis buku harian. 

Faktor yang lain adalah minat, ada perbedaan minat siswa laki-laki dan 

perempuan dalam menulis buku harian. Siswa perempuan cenderung lebih 
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antusias dan berminat dalam menulis buku harian dibanding siswa laki-laki. 

Rendahnya keterampilan siswa dalam menulis buku harian juga dapat dilihat 

banyaknya siswa yang tidak mencantumkan tanggal atau keterangan waktu dalam 

penulisan buku harian. Menurut guru bahasa Indonesia yang mengajar kelas VII E 

SMP Negeri 1 Ampelgading, media pembelajaran yang inovatif sudah berusaha 

diterapkan dalam pembelajaran menulis buku harian. Antara lain dengan 

mewajibkan siswa memiliki buku harian sendiri kemudian siswa diminta 

mengisinya selama satu minggu. Namun, hasil yang diperoleh belum maksimal 

karena guru belum menerapkan teknik pembelajaran yang membantu dan 

mendorong siswa mencurahkan pengalamannya dalam buku harian. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Pembelajaran kuantum berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang 

pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang 

disebutnya “suggestology” atau “suggestopedia”. Prinsipnya adalah sugesti dapat 

dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun 

memberikan sugesti positif ataupun negatif. Pembelajaran kuantum membuat 

siswa semakin semangat dan percaya akan kemampuan mereka terhadap 

keterampilan menulis khususnya keterampilan menulis buku harian. Teknik dalam 

pembelajaran kuantum yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kuantum 

adalah teknik peta konsep. Peta konsep dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan 

memicu ingatan yang mudah, jauh lebih mudah dari pencatatan tradisional. Peta 

konsep membantu siswa mengungkapkan gagasan mereka sebelum dikembangkan 



 

 

76 

menjadi buku harian. Selain itu, pemilihan media foto dalam pembelajaran buku 

harian berbasis pembelajaran kuantum dan teknik peta konsep merupakan salah 

satu inovasi untuk meningkatkan keterampilan menulis buku harian. Penggunaan 

media ini dimaksudkan agar siswa lebih tertarik dan terinspirasi untuk untuk 

menulis pengalaman pribadinya dalam buku harian. Selain itu, diharapkan siswa 

dapat menulis cerita dengan bahasa yang lebih ekspresif sehingga cerita lebih 

menarik untuk dibaca. Media ini dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran khususnya mengenai bahasa yang ekspresif dalam penulisan 

buku harian. Media foto ini dapat membantu membangkitkan dan mencurahkan 

gagasan siswa dalam buku harian. 

 Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, tindakan diawali oleh pemberian 

sugesti positif dan motivasi kepada siswa untuk membangkitkan semangat dan 

kepercayaan diri siswa untuk menulis buku harian. Sebelum siswa diminta 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto, siswa diajak 

berdiskusi tentang penerapan penulisan buku harian dengan teknik peta konsep 

dan media foto. Dengan berdiskusi, siswa berlatih belajar mandiri dan berpikir 

aktif. Selanjutnya, guru membagikan media foto yang akan dijadikan media dalam 

menulis buku harian. Siswa menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan 

media foto dalam kelompok, tetapi dalam praktiknya siswa mengerjakannya 

secara individual. Pembentukkan kelompok bertujuan supaya siswa bertukar 

pendapat dengan siswa dalam menyamakan persepsi tentang penulisan buku 

harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Kegiatan selanjutnya adalah 

presentasi hasil kerja dan menanggapi hasil kerja kelompok lain. 
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 Peningkatan keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto bertujuan agar pembelajaran 

lebih bermakna, menyenangkan, dan produktif. Siswa diharapkan mampu menulis 

buku harian dengan memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang baik dan 

benar. 

2.2.8 Hipotesis Tindakan  

 Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan menulis buku harian dan perilaku belajar siswa 

kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang mengalami perubahan ke arah 

yang lebih positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian peningkatan keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis buku harian . Desain Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

Penelitian ini disusun sebagai suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu, 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus I bertujuan untuk 

mengetahui keterampilan menulis buku harian siswa pada tahap awal tindakan 

penelitian. Siklus I sekaligus digunakan sebagai refleksi siklus II. Hasil siklus II 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis buku harian 

setelah dilakukan perbaikan pembelajaran didasarkan ada refleksi siklus I. 

                                   P                                             P        

                             Siklus I                                        Siklus II         

               R                             T              R                         T 

                                                            

        O                                                  O 

Gambar I. Desain Penelitian Tindakan Kelas 
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3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

 Proses tindakan siklus I terdiri atas empat tahap yaitu tahap perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap ini dilakukan tahap penyusunan rencana kegiatan dengan 

menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan 

masalah. Masalah yang dialami dalam pembelajaran menulis buku harian selama 

ini minat dan kemampuan siswa dalam mengungkapkan gagasannya dalam buku 

harian masih cukup rendah. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

menerapkan pembelajaran yang cocok dengan kehidupan siswa yaitu dengan 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Rencana yang 

dilakukan adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam tahap 

perencanaan ini peneliti mempersiapkan proses pembelajaran keterampilan 

menulis buku harian menggunakan pembelajaran kuantum dengan teknik peta 

konsep dan media foto dengan langkah-langkah : 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

2) Menyiapkan strategi untuk menerapkan pembelajaran kuantum dengan peta 

konsep untuk pembelajaran menulis buku harian di kelas. 

3) Menyiapkan foto-foto yang sesuai dan dapat dijadikan media dalam 

pembelajaran menulis buku harian. 

4) Menyusun instrumen nontes dan tes; dan 

5) Bekerjasama dengan guru mata pelajaran dan teman sejawat. 
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3.1.1.2 Tindakan 

 Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikan keterampilan menulis buku harian untuk siswa SMP Negeri 1 

Ampelgading, khususnya kelas VII E. Tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

secara garis besar adalah melaksanakan proses pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Tindakan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan , yaitu tahap pendahuluan, tahap 

inti pembelajaran, dan tahap penutup. Tindakan pada masing-masing pertemuan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan dilaksanakan langkah-langkah sebagi berikut: (1) 

guru memberikan ilustrasi tentang penulisan buku harian dengan menggunakan 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) guru 

mengadakan tanya jawab kepada siswa , pernahkah mereka menulis buku harian, 

dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Tahap inti pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah dalam 

pembelajaran, yaitu : (1) guru menjelaskan informasi latar belakang tentang 

menulis buku harian, pentingnya menulis buku harian, dan mempersiapkan siswa 

untuk belajar menulis buku harian secara terbimbing (2) siswa dikondisikan 

dalam kelompok-kelompok kecil terdiri atas 5 kelompok (3) siswa menyimak 

penerapan teknik peta konsep dan media foto dalam penulisan buku harian (4) 

siswa dan guru berdiskusi tentang cara-cara menulis buku harian dengan bahasa 
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yang efektif dan ekspresif dalam pembelajaran kuantum teknik peta konsep dan 

media foto ini; (5) siswa diberi penguatan oleh guru mengenai hasil diskusi; (6) 

siswa ditugasi untuk menulis buku harian menggunakan teknik peta konsep 

dengan bantuan media foto; (7) siswa mengumpulkan hasil penulisan buku 

harian sebagai bahan penilaian individu dalam kelompoknya masing-masing; (8) 

guru memilih buku harian terbaik dari masing-masing kelompok untuk 

dipresentasikan di depan kelas; (9) kelompok lain memberikan penilaian 

berdaasarkan rubrik penilaian; dan (10) siswa mendapatkan penjelasan dari guru 

bahwa apa yang telah dilakukan merupakan kegiatan menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Tahap selanjutnya adalah tahap penutup dengan kegiatan berikut : (1) guru 

bertanya kepada siswa tentang kesulitan-kesulitan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum teknik peta konsep dan media foto; (2) guru dan siswa 

melakukan refleksi tentang proses pembelajaran dan membuat simpulan terhadap 

hasil pembelajaran; dan guru memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar 

lebih rajin; dan (3) siswa mendapatkan tugas menulis buku harian dengan teknik 

peta konsep. 

2) Pertemuan Kedua  

Pada tahap pendahuluan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

apersepsi dan ilustrasi; (2) tanya jawab sekilas mengenai pembelajaran menulis 

buku harian yang telah lalu; dan (3) guru menjelaskan bahwa kegiatan hari ini 

yaitu menulis buku harian berdasarkan teknik peta konsep dan media foto. 
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Tahap inti pembelajaran dilakukan dengan langkah-langkah dalam 

pembelajaran, yaitu : (1) siswa kembali ke kelompok masing-masing; (2) siswa 

menyunting buku harian dengan teknik peta konsep milik teman; (3) guru dan 

siswa lain mengidentifikasi hasil buku harian siswa berdasarkan aspek-aspek 

penilaian buku harian; (4) siswa menulis buku harian dengan teknik peta konsep 

dan media foto  disajikan oleh guru. 

Pada tahap selanjutnya adalah penutup dengan kegiatan berikut: (1) guru 

bersama siswa mengadakan refleksi terhadap proses pembelajaran; dan (2) siswa 

diberi tugas untuk membuat buku harian dengan teknik peta konsep. 

3.1.1.3 Observasi 

 Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati hasil atau dampak dari 

tindakan-tindakan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa selama 

pembelajaran berlangsung, yaitu menulis karangan buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Dalam 

observasi ini, data diperoleh dengan mengaitkan antara hasil observasi, catatan 

harian, wawancara, dan dokumentasi foto dengan data tes yang dilakukan setiap 

siklus. Dalam tahap observasi ini, data diperoleh melalui beberapa cara yang telah 

disebutkan di atas, antara lain sebagai berikut: (1) data tes pada siklus I diambil 

sebanyak dua kali, yaitu tes siklus I pada pertemuan pertama dan tes siklus II pada 

pertemuan kedua. Hasil dari kedua tes tersebut kemudian dibandingkan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran serta untuk menentukkan tindakan 



 

 

83 

yang akan diambil pada perbaikan dalam siklus II; (2) wawancara digunakan 

untuk memperoleh data melalui pendapat siswa yang dilakukan di luar proses 

pembelajaran. Wawancara dilakukan pada siswa yang memperoleh nilai tinggi, 

sedang, dan rendah dalam menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto. Selain itu, wawancara juga dilakukan 

pada siswa yang menunjukkan perilaku yang negatif, seperti ramai sendiri saat 

teman-temannya serius, tidak mengisi catatan harian yang dibagikan guru, dan 

siswa yang paling nakal atau usil; (3) observasi dilakukan untuk mengetahui 

perilaku/aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung; (4) lembar catatan 

harian digunakan untuk mengetahui kesan, tanggapan, dan saran siswa terhadap 

pembelajaran. Lembar catatan harian, dibagikan dan diisi oleh siswa setelah 

proses pembelajaran menulis buku harian selesai; (5) dokumentasi berfungsi 

untuk mengabadikan gambaran proses pembelajaran yang berlangsung. 

Dokumentasi diambil pada saat pembelajaran berlangsung dan saat dilakukan 

wawancara. Seluruh data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi lengkap. 

Pada tahap observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui minat dan 

kesan siswa terhadap pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto, cara mengajar guru, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran, perasaan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran, serta kesan dan saran siswa terhadap pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto. 
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3.1.1.4 Refleksi 

Setelah proses tindakan siklus I berakhir, peneliti melakukan analisis 

mengenai hasil tes maupun nontes. Hasil kegiatan refleksi dapat dilakukan untuk 

melakukan perbaikan pada tahap selanjutnya. Refleksi dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes dan nontes yang telah diperoleh pada siklus I. Analisis hasil 

tes dilakukan dengan menganalisis hasil tes keterampilan siswa dalam menulis 

buku harian pada siklus I. Analisis nontes dilakukan dengan menganalisis 

deskripsi observasi, catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Berdasarkan pada analisis hasil tes dan nontes tersebut dapat diketahui 

hasil dari pelaksanaan tindakan pada siklus I. Hasil dari pelaksanaan pada siklus I 

dapat dilihat dari dampak positif yang diberikan oleh siswa yang terbukti dengan 

meningkatnya hasil tes keterampilan menulis buku harian dari sebelum 

pelaksanaan tindakan. Apabila hasil tes pada siklus I ini belum memenuhi nilai 

target yang telah ditentukan dan perilaku-perilaku siswa masih menunjukan 

perilaku yang negatif, maka akan dilakukan siklus II. Peneliti membuat perbaikan 

terhadap rencana pembelajaran pada siklus II untuk memecahkan masalah-

masalah yang terjadi pada siklus I. Kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siklus 

I tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

buku harian. 

Kelebihan pada siklus I adalah pada antusias dan respons siswa terhadap 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa 

semangat dan senang dalam memperhatikan pembelajaran menulis buku harian. 

Hal ini terbukti dengan ketenangan siswa saat proses pembelajaran. Kelebihan 
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tersebut sebagai awal yang bagus untuk proses pembelajaran pada siklus II. 

Kekurangan pada siklus I, siswa masih terlalu pasif sehingga proses pembelajaran 

masih didominasi guru. Kekurangan tersebut harus diperbaiki pada siklus II. 

Hasil tes keterampilan menulis buku harian siswa kelas VII E pada siklus I 

belum mencapai target yang diinginkan, yaitu Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) 80. Namun, hasil tes siklus I mengalami peningkatan dari hasil tes 

prasiklus sebesar 12,58%, yaitu dari rata-rata kelas 71,225 dengan kategori cukup 

menjadi 80,225 dengan kategori baik. Sebanyak 25 siswa telah memenuhi target 

nilai yang diharapkan peneliti dengan memperoleh nilai 80 atau >80, sedangkan 

sebanyak 15 belas siswa belum memenuhi target nilai karena memperoleh nilai di 

bawah 80. Oleh karena itu, penelitian pembelajaran keterampilan menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang dilanjutkan pada 

siklus II. 

Hasil nontes pada siklus I juga belum mencapai target yang diinginkan. 

Berdasarkan instrumen nontes yang digunakan, yaitu observasi, catatan harian 

guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi foto dapat diketahui bahwa masih 

terdapat perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian. Perilaku negatif tersebut seperti siswa 

meremehkan penjelasan guru, siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan, 

ribut sendiri, mengganggu teman, dan berusaha melihat pekerjaan teman. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan tindakan siklus II. Pelaksanaan siklus II 
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dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 

siklus I dan kelebihan yang ada dalam siklus I dipertahankan. 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

Tahap yang dilakukan pada siklus II ini adalah perbaikan dari kekurangan 

yang telah ditemukan dalam pembelajaran pada silkus I. Tahap pada silkus II 

adalah sebagai berikut. 

3.1.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan yang akan dilakukan penelliti pada siklus II merupakan 

perbaikan dan penyempurnaan dari perencanaan siklus I. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan pada tahap perencanaan siklus II adalah (1) berkonsultasi dengan 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai hasil pembelajaran keteramapilan 

menulis buku harian pada siklus I; (2) menyusun perbaikan rencana pembelajaran 

yang berhubungan dengan keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto; (3) menyusun 

perbaikan instrumen tes dan nontes, instrumen tes berupa soal menulis buku 

harian beserta pedoman penilaiannya dan media foto yang akan digunakan. Media 

foto yang akan digunakan pada siklus II adalah objek yang berbeda dengan siklus 

I; (4) peneliti menyusun perbaikan instrumen nontes, meliputi lembar observasi, 

catatan harian, pedoman sosiometri, pedoman wawancara, serta dokumentasi foto; 

dan (5) peneliti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, serta 

melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dan teman sejawat tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan; dan (6) memotivasi siswa agar 

berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam menulis buku harian. 
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3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan tindakan siklus I. Peneliti 

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menulis buku 

harian pada siklus I. Peneliti juga memberikan bimbingan dan keterampilan 

menulis buku harian pada siklus II menjadi lebih baik. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus II  dilakukan dalam dua kali pertemuan dan terdiri atas tiga tahap yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

siklus II adalah sebagai berikut. 

1).  Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan, yaitu (1) guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam, mempresesnsi siswa, dan mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran menulis buku harian; (2) guru menanyakan kembali 

materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dan kesulitan yang 

masih dialami siswa dalam pembelajaran pada pertemuan sebelumnya; (3) guru 

lebih memotivasi, member sugesti positif, dan meminta siswa untuk lebih 

berkonsentrasi agar keterampilan menulis buku harian siswa dapat meningkat; dan 

(4) menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran menulis buku harian.  

 Pada tahap inti, guru melakukan perbaikan pembelajaran pada siklus I, 

meliputi: (1) memberikan umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus 

I; (2) memberikan penjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan pada siklus I; (3) 

guru membentuk siswa dalam kelompok; (4) siswa diingatkan kembali mengenai 

materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya; (5) guru memberikan 

penyegaran terhadap materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya dan 
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siswa mencatat hal-hal yang penting mengenai materi tersebut; (6) guru 

memberikan media foto yang berbeda yang akan dijadikan media untuk menulis 

buku harian oleh siswa, (7) dalam kelompok tersebut secara individu siswa 

mengembangkan kata kunci dalam peta konsep  tersebut kemudian dikembangkan 

menjadi kalimat-kalimat sederhana dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah 

buku harian; dan (8) hasil buku harian dari masing-masing anggota kelompok 

ditukarkan dengan teman kelompoknya untuk ditanggapi; (9) siswa menentukan 

hasil buku harian yang paling bagus dari salah satu anggota kelompoknya untuk 

kemudian dipresentasikan di depan kelas dengan dipandu guru; dan (10) siswa 

mengumpulkan tugas menulis buku harian kepada guru untuk dievaluasi lagi. 

Tahap penutup, meliputi: (1) guru dan siswa melaksanakan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung; (2) guru dan siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari pada hari itu; (3) siswa diminta berlatih menulis buku 

harian dengan teknik peta konsep (4) guru menutup pelajaran dengan salam.  

2).  Pertemuan Kedua 

Pada tahap pendahuluan, yaitu (1) guru membuka pelajaran dengan salam 

dan mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran menulis buku 

harian; (2) guru mengingatkan siswa tentang kompetensi yang akan dicapai dalam 

pembelajaran pada hari itu dan manfaatnya bagi siswa bila menguasainya; dan (3) 

guru memancing ingatan siswa tentang materi menulis buku harian yang telah 

diajarkan sebelumnya dan bertanya jawab tentang kesulitan yang masih dialami 

siswa dalam menulis buku harian.  
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Pada tahap inti, yaitu (1) guru membagi buku harian yang telah ditulis 

siswa pada pertemuan sebelumnya secara acak; (2) guru meminta siswa untuk 

menyunting hasil buku harian teman dan menuliskan tanggapannya di bawah 

karangan tersebut; (3) setelah disunting dan ditanggapi, kemudian buku harian 

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya; (4) guru mengingatkan kembali 

langkah-langkah menulis buku harian dengan cara menentukan kata kunci terlebih 

dahulu; (5) guru menentukan foto yang akan dijadikan media untuk menulis buku 

harian oleh siswa; (6) siswa mengembangkan kata kunci kemudian 

mengembangkannya menjadi peta konsep kemudian dikembangkan menjadi 

tersebut menjadi kalimat-kalimat sederhana dan kemudian menyusunnya menjadi 

sebuah catatan harian; (7) siswa membacakan hasil buku hariannya di depan 

kelas, dan siswa yang lain menanggapinya; dan (8) siswa mengumpulkan tugas 

menulis buku harian kepada guru untuk dievaluasi. 

Pada tahap penutup, yaitu (1) guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran 

pada hari itu; (2) guru bertanya jawab dengan siswa tentang kesulitan yang masih 

dialami siswa dalam pembelajaran; (3) guru meminta siswa untuk mengisi catatan 

harian tentang pembelajaran hari itu; dan (4) guru menutup pembelajaran dengan 

salam.  

3.1.2.3 Observasi 

 Observasi pada siklus II dilakukan terhadap perubahan hasil tes menulis 

buku harian oleh siswa, perubahan perilaku belajar, serta sikap siswa selama 

proses pembelajaran berlangung. Observasi dilakukan dengan menggambil data 

tes dan nontes. Data tes berupa buku harian hasil tulisan siswa. Sementara itu, 
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data nontes dibantu oleh seorang rekan diambil pada saat pembelajaran 

berlangsung dan setelah pembelajaran berakhir. Hal ini dilakukan dengan 

wawancara, catatan harian, observasi, dan dokumentasi foto.  

Dokumentasi diambil pada saat pembelajaran berlangsung. Dokumentasi 

diambil secara keseluruhan mulai dari proses pembelajaran dimulai (dari kegiatan 

inti sampai penutup) terutama pada kegiatan-kegiatan penting, seperti saat peneliti 

mengkondisikan kelas, apersepsi, memberikan contoh penulisan buku harian 

dengan teknik peta konsep, siswa berdiskusi , menulis buku harian, maju 

membacakan buku hariannya, dan saat dilakukan wawancara. 

Lembar catatan harian dibagikan dan diisi oleh siswa setelah proses 

pembelajaran menulis buku harian selesai. Lembar catatan harian digunakan 

untuk mengetahui kesan, tanggapan, dan saran siswa terhadap pembelajaran. 

Sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran.  

Wawancara dilakukan pada siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, 

dan randah dalam menulis buku harian melalui model pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan  media foto. Selain itu, wawancara juga dilakukan 

pada siswa yang menunjukkan perilaku yang negatif, seperti ramai sendiri saat 

teman-temannya serius, tidak mengisi catatan harian dan yang dibagikan guru, 

dan siswa yang paling nakal atau usil. 
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3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II merupakan koreksi akhir dalam penelitian ini. 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan nontes 

yang telah diperoleh pada siklus II. Analisis hasil tes dilakukan dengan 

menganalisis hasil tes keterampilan siswa dalam menulis buku harian pada siklus 

II. Analisis nontes dilakukan dengan menganalisis deskripsi observasi, catatan 

harian guru dan catatan harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan  media foto pada 

siklus II sudah mencapai target yang diinginkan. Salah satu indikator dari 

pencapaian tindakan tersebut terlihat pada análisis hasil tes dan nontes. Nilai rata-

rata kelas pada siklus II sebesar 87,1. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan 

sebesar 6,87 atau 8,56% dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan hasil nontes yang meliputi observasi, catatan harian guru, catatn 

harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto, perilaku siswa pada 

pembelajaran siklus II ini juga lebih positif daripada siklus I. Berdasarkan hasil 

observasi, tampak semakin banyak siswa yang memperhatikan penjelasan guru, 

siswa lebih aktif selama pembelajaran, siswa lebih antusias menulis buku harian, 

dan merespon baik penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Berdasarkan hasil catatan harian siswa dan wawancara pada siklus II, 

siswa semakin berminat, tertarik, dan senang mengikuti pembelajaran menulis 
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buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto.  Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto juga terungkap bahwa 

siswa lebih antusias dan bersungguh-sungguh dalam menulis buku harian dengan 

teknik peta konsep dan media foto.  Dapat disimpulkan perilaku siswa dalam 

siklus II ini lebih positif dibanding siklus I.  

Berdasarkan hasil tes dan nontes siklus II dapat disimpulkan siswa kelas VII 

E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang sudah mencapai kriteria ketuntasan 

yang diinginkan pada pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek  penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan buku harian 

siswa melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading Pemalang. Sumber data yang 

diambil adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading Pemalang .  

Peneliti memilih keterampilan menulis buku harian sebagai variabel 

penelitian karena siswa khususnya kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading dalam 

keterampilan menulis buku harian belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini 

terlihat dari ketercapaian KKM di kelas yaitu hanya 70 %. Pemilihan 

keterampilan menulis buku harian sebagai variabel penelitian juga karena seiring 

perkembangan teknologi para siswa jarang atau tidak pernah menuangkan 

gagasannya dalam buku harian sehingga siswa khususnya siswa VII E kurang 

mampu mengungkapkan gagasannya. 
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Peneliti memilih siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading sebagai 

sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa rata-rata 

kemampuan menulis siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading  masih cukup 

rendah. Sebagian besar siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading masih 

rendah minat dan kemampuannya dalam menulis buku harian dengan bahasa yang 

baik, kurang ekspresif, dan terlalu singkat. Hal ini dapat diketahui dari hasil rata-

rata menulis buku harian siswa yang masih kurang, yaitu hanya 70% yang 

mencapai KKM dalam menulis buku harian. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu (1) variabel keterampilan menulis buku 

harian, dan (2) variabel pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto.  

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Buku Harian 

Keterampilan menulis buku harian adalah keterampilan siswa dalam 

mengungkapkan gagasan, perasaan, pengalamannya, dalam bentuk catatan harian. 

Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mencapai pembelajaran menulis 

buku harian atau pengalaman pribadi dengan memperhatikan cara pengungkapan 

dan bahasa yang baik dan benar. 

Siswa diharapkan terampil menulis buku harian sesuai aspek penilaian 

yaitu (1) kualitas isi; (2) kelengkapan unsur buku harian dengan bahasa yang baik 

dan benar; (3) ejaan dan tanda baca; (4) pilihan kata; (5) keefektifan kalimat; (6) 
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kohesi dan koherensi; (7) kerapian tulisan. Selain tujuh aspek itu siswa juga 

dituntut untuk mampu menulis buku harian dengan bahasa yang baik dan benar; 

juga mampu menulis catatan harian dengan bahasa yang ekspresif. Pada penelitian 

tindakan kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading dapat dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran menulis buku harian apabila telah mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan   Minimal (KKM) sebesar 80 dengan rata-rata kelas minimal 

mencapai 80. 

3.3.2 Variabel Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan 

Media Foto  

 Pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep merupakan 

pembelajaran yang mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan 

prosedural dan pengetahuan deklaratif, yang dapat diajarkan dengan pola 

selangkah demi selangkah. Pengetahuan deklaratif  adalah pengetahuan tentang 

sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang 

bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif di sini, siswa ditekankan 

untuk dapat untuk dapat mengetahui pengetahuan tentang menulis buku harian, 

sedangkan pengetahuan prosedural di sini siswa diharapkan dapat mengetahui 

cara menulis buku harian yang baik dan benar. 

 Pembelajaran kuantum dengan peta konsep merupakan salah satu 

pembelajaran yang menekankan pada siswa dibentuk kelompok heterogen. 

Pembentukkan kelompok yang heterogen tersebut akan menimbulkan banyak 

perbedaan di antara para siswa terutama perbedaan pendapat. Dari perbedaan 
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pendapat tersebut, siswa belajar untuk menyatukan pendapat. Pembelajaran 

kuantum juga menyinambungkan potensi siswa dan lingkungan belajar siswa, 

sehingga guru berusaha membuat suasana belajar lebih menyenangkan agar siswa 

semangat dalam proses pembelajaran. Jika lingkungan belajar tidak nyaman, 

siswa akan mengantuk, melamun, dan bertambah pasif terhadap kompetensi yang 

disampaikan. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kuantum akan 

menuntut siswa aktif dalam pembelajaran. Dalam proses ini kemungkinan akan 

terjadi hambatan pada keaktifan siswa, apalagi jika dilihat dari karakteristik siswa 

kelas VII yang masih berada di fase peralihan. Siswa akan segan untuk 

mengeluarkan pendapatnya dan malu untuk aktif, mereka akan cenderung pasif 

dan diam. Pembelajaran kuantum menekankan keberagaman dan kebebasan bukan 

keseragaman dan ketertiban, untuk proses ini akan berbenturan dengan peraturan 

di sekolah yang lebih banyak menekankan ketertiban terutama dalam proses 

pembelajaran. Siswa kelas VII yang cenderung pasif akan lebih menyukai 

keseragaman dan ketertiban daripada keberagaman dan kebebasan. Dari sinilah 

guru harus dapat mengolaborasikan peraturan sekolah, pembelajaran kuantum, 

dan karakteristik siswa. 

 Suasana pembelajaran kuantum yang diharapkan, siswa kelas VII 

khususnya kelas VII E dapat lebih aktif dalam pembelajaran, senang dengan 

keberagaman bukan keseragaman, lingkungan belajar siswa nyaman dan 

menyenangkan, suasana lebih akrab dan komunikatif antara sesama siswa dan 

antara guru dan siswa, suasana belajar tidak monoton, serta pembelajaran lebih 

bermakna. 



 

 

96 

 Media foto yang digunakan dalam pembelajaran menulis buku harian 

merupakan foto pribadi maupun foto yang diperoleh dari media massa. Media foto 

ini akan merangsang siswa untuk mencurahkan gagasannya ke dalam buku harian. 

Media foto yang digunakan adalah foto-foto yang dekat dengan kehidupan siswa 

dan dapat memacu kreativitas mereka, misalnya, foto piknik di laut mengingat 

kecamatan Ampelgading tidak jauh dari Pantai Utara Jawa. Siswa akan lebih 

mudah menuangkan gagasan mereka jika media visual yang disajikan dekat 

dengan kehidupan sehari-hari mereka. Di samping itu, siswa akan lebih tertarik 

dan bersemangat dalam pembelajaran.  

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data adalah instrumen tes dan instrumen nontes. Instrument tes berisi 

perintah untuk menulis buku harian beserta pedoman penilaiannya untuk 

mengetahui tingkat keterampilan siswa dalam menulis buku harian. Instrumen 

nontes yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perubahan perilaku 

belajar siswa selama proses pembelajaran. Instrumen nontes meliputi lembar 

observasi, catatan harian, pedoman wawancara, dan dokumentasi foto.  

3.4.1 Instrumen Tes 

 Instrumen tes digunakan untuk mengungkapkan data tentang keterampilan 

menulis buku harian siswa dengan menggunakan pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto. Untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa 

dalam menulis buku harian diperlukan alat ukur berupa tes tertulis. Pada siklus I, 
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siswa ditugasi untuk menulis pengalaman dalam bentuk catatan harian yang di 

dalamnya tertera peristiwa, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Pada siklus II, 

siswa ditugasi untuk menulis ungkapan perasaan pada saat mengalami suatu 

kejadian dalam bentuk catatan harian yang di dalamnya tertera peristiwa, waktu, 

dan tempat terjadinya peristiwa. Tes dilakukan setelah siswa memahami dan 

berlatih menulis buku harian dengan teknik peta konsep yang dihadirkan oleh 

guru. Nilai akhir siswa dalam menulis buku harian adalah jumlah keseluruhan 

skor dari masing-masing aspek yang dinilai dalam menulis buku harian. 

Table 1. Aspek Penilaian Tes Menulis Buku Harian 

 

No. 

 

Aspek penilaian 

Skor  

Bobot 

Skor 

maks x 

Bobot 

SB B C K 

5 4 3 2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kualitas isi 

Kelengkapan unsur 

buku harian  

Ejaaan dan tanda baca 

Pilihan kata 

Keefektifan kalimat 

Kohesi dan koherensi 

Kerapian tulisan 

    4 

5 

 

3 

3 

2 

2 

1 

20 

25 

 

15 

15 

10 

10 

5 

Jumlah skor kumulatif maksimal  100 

  

 Berdasarkan tabel 1 tersebut akan diketahui tentang aspek-aspek penilaian 

yang harus dalam lembar penilaian, skor, dan bobot yang diperoleh sehingga akan 

mencapai skor kumulatif maksimal. Aspek penilaian ini dimulai dari kualitas isi 

sampai dengan kerapian tulisan. 
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Tabel 2. Pedoman Penskoran 

No.  Unsur yang 

Dinilai 

Bobot  Kriteria Penilaian Skor  Kategori  

1. Kualitas isi 4 Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, komunikatif, 

dan memiliki nilai 

rasa 

(menyenangkan, 

menyedihkan dsb.) 

 

Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, komunikatif, 

tetapi tidak memiliki 

nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak bersifat 

komunikatif, dan 

nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak bersifat 

komunikatif, tidak 

mempunyai nilai 

rasa, dan tidak 

mempunyai alur 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

 

Cukup baik 

 

 

 

 

Kurang 

baik 

2. Kelengkapan 

unsur buku harian 

5 Unsur-unsurnya 

lengkap (adanya 

peristiwa, waktu 

terjadinya peristiwa, 

tempat terjadinya 

peristiwa, waktu dan  

penulisan). 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  
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(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 2 

unsur) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

Cukup baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

3. Ejaan dan tanda 

baca 

3 Jumlah kesalahan 

kurang dari 5 

 

Jumlah kesalahan 5 

s.d. 10 

 

Jumlah kesalahan 10 

s.d. 15 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 15 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Sangat baik 

 

 

Baik  

 

 

Cukup baik 

 

 

Kurang 

baik 

4. Pilihan kata 3 Pilihan kata 

menunjukkan 

situasi, pilihan kata 

bervariasi , 

komunikatif, dan 

ekspresif 

(melukiskan/ 

menggambarkan 

situasi yang 

diceritakan) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup baik 
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kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 2 

unsur) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

baik 

5. Keefektifan 

kalimat 

2 Kalimat efektif 

 

Jumlah kesalahan 1 

s.d. 3 

Jumlah kesalahan 4 

s.d. 6 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 6 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup baik 

 

 

Kurang 

baik 

6. Kohesi dan 

koherensi 

2 Adanya kata 

penghubung 

(antarkalimat dan 

antarparagraf), 

bentuk karangan 

secara keseluruhan 

umum-khusus, 

keterpaduan 

antarkalimat 

(kalimat 2 

meneruskan kalimat 

1, dst.), keterpaduan 

antarparagaraf 

(paragraf 2 

menjelaskan 

paragraf 1 dst.) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Sangat baik 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup baik 

 

 

 

 

Kurang 

baik 
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(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 2 

unsur) 

 

 

 

 

 

 

2 

7. Kerapian tulisan 1 Tulisan rapi, jelas, 

terbaca, dan bersih 

dari coretan 

 

Tulisan cukup rapi, 

jelas, terbaca, dan 

bersih (ada coretan 

antara 1 s.d. 5) 

 

Tulisan kurang rapi, 

jelas, terbaca, dan 

bersih (coretan 

antara 6 s.d. 10) 

 

Tulisan kurang rapi, 

jelas, terbaca, dan 

bersih (coretan lebih 

dari 10) 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Sangat baik 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

Cukup baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

 Berdasarkan tabel 2 tersebut memberikan informasi tentang aspek 

penilaian, unsur yang dinilai, bobot, kriteria penilaian, skor, dan kategori 

penilaian. 

  Tabel 3. Kategori dan Rentang Skor Kumulatif 

No.  Rentangan Skor Kumulatif  Kategori 

1.  85-100 Sangat baik 

2.  75-84 Baik  
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3.  65-74 Cukup  

4.  0-64 Kurang  

 

 Berdasarkan tabel 3 peneliti dapat menilai dan mengetahui hasil tes menulis 

buku harian dengan menggunakan pedoman penilaian. 

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Siswa 

No. Kode 

Responden 

Aspek Penilaian 

(skor x bobot) 
Nilai Akhir Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R-1          

2. ...          

dst. ...           

 

Keterangan : 

1. Kualitas isi 

2. Kelengkapan unsur buku harian 

3. Ejaan dan tanda baca 

4. Pilihan kata 

5. Keefektifan kalimat 

6. Kohesi dan koherensi 

7. Kerapian tulisan  
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 Tabel 4. Memberikan informasi hasil rekapitulasi nilai siswa dalam 

menulis buku harian. 

Tabel 5. Perbandingan Nilai Kumulatif Tiap Siklus 

No.  Nama Responden Nilai Kumulatif 

Siklus 1 Siklus 2 

1.     

2.     

3.     

4.     

dst.    

 

 Tabel 5 untuk memberikan informasi perbandingan nilai kumulatif dari tiap 

siklus yang digunakan 

3.4.2  Instrumen Nontes 

Bentuk instrument nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan harian, dan dokuentasi. 

3.4.2.1  Pedoman Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui tingkah laku siswa selama 

proses pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto berlangsung. Observasi dilaksanakan pada 

waktu pembelajaran berlangsung.  
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Aspek-aspek yang diamati dalam observasi ini adalah: (1) perhatian dan 

respon siswa terhadap strategi yang digunakan, (2) keaktifan siswa bertanya, (3) 

ketenangan siswa selama proses pembelajaran, (4) perhatian siswa mengamati 

contoh penerapan peta konsep dan media foto, (5) kesungguhan mengerjakan 

yang diberikan guru, (6) siswa meremehkan penjelasan dari guru, (7) siswa 

enggan bertanya ketika mengalami kesulitan, (8) siswa ribut sendiri, (9) 

mengganggu teman yang mengamati contoh peta konsep dan media foto, dan (10) 

berusaha melihat pekerjaan teman 

3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pembelajaran menulis buku harian. Dalam pedoman wawancara ini, pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan  untuk mengetahui tingkat pemahaman dan hambatan 

siswa dalam pembelajaran menulis buku harian. Wawancara dilaksakan pada 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi, sedang, dan terendah serta siswa yang 

berperilaku menonjol. Hal yang dicakup dalam wawancara diantaranya: (1) minat 

siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) tanggapan siswa terhadap gaya 

mengajar guru dalam pembelajaran menulis buku harian, (3) manfaat yang 

diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (4)  kesulitan 

yang dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (5) perasaan 

siswa saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 
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kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, dan (6) saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. 

3.4.2.3 Pedoman Catatan Harian 

  Catatan harian merupakan alat bantu observasi yang menggambarkan 

riwayat pribadi atau kegiatan yang dilakukan secara teratur mengenai topik yang 

diamati. Catatan harian ini memuat observasi, perasaan, reaksi, penafsiran, 

dugaan, hipotesis, dan penjelasan. Catatan harian meliputi catatan harian guru dan 

catatan harian siswa. 

3.4.2.3.1 Pedoman Catatan Harian Siswa 

  Pengisian catatan harian ini diisi oleh siswa setelah pembelajaran selesai. 

Aspek yang harus dituliskan dalam catatan harian siswa ini, antara lain: (1) 

kesulitan yang dialami dalam menulis buku harian melalui model pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) pendapat tentang 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto dalam menulis 

buku harian, (3) manfaat yang diperoleh dari pembelajaran menulis buku harian 

melalaui model pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep, dan (4) 

pesan,kesan, dan saran  siswa terhadap kegiatan pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

3.4.2.3.2 Pedoman Catatan Harian Guru 

 Pengisian catatan harian guru dilakukan oleh guru. Catatan harian guru ini 

berisi segala hal yang dirasakan guru selama pembelajaran berlangsung. Hal-hal 
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yang terdapat dalam catatan harian guru yaitu: (1) respons siswa terhadap 

pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) respons siswa terhadap teknik peta 

konsep yang digunakan untuk menulis buku harian, (3) keseriusan siswa 

mengikuti pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep, (4) bagaimana situasi atau suasana kelas 

ketika pembelajaran berlangsung, (5) keefektifan media foto yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis buku harian. 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi merupakan instrumen nontes yang penting dalam penelitian 

tindakan kelas, karena dengan dokumentasi semua proses penelitian dapat 

ditampilkan. Dari dokumentasi foto yang diambil dapat mempermudah peneliti 

dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan tingkah laku siswa 

saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan siswa yang akan didokumentasikan 

antara lain: (1) kegiatan awal pembelajaran, (2) penyampaian materi oleh guru, (3) 

siswa mengamati penerapan contoh peta konsep dan media foto, (4) proses 

diskusi, (5) guru membimbing siswa, (6) siswa mempresentasikan hasil kerja, dan 

(7) kegiatan akhir pembelajaran. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan data dilakuan dengan dua teknik yaitu teknik tes dan 

nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis 

buku harian dengan menggunakan perangkat tes, sedangkan teknik nontes 



 

 

107 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran, teknik, dan 

media pembelajaran yang digunakan, yaitu pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

3.5.1  Teknik Tes 

 Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang 

dilakukan pada akhir kegiatan menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Data tes dalam penelitian 

diperoleh dari hasil pekerjaan siswa tiap siklus. 

Tes awal dilakukan setelah pembelajaran pada siklus I. Tes ini dilakukan 

secara individu, tiap siswa menulis buku harian. Tes awal ini dijadikan sebagai 

acuan dalam melakukan perbaikan tindakan siklus II. 

Tes yang kedua dilaksanakan setelah pembelajaran pada siklus II. Tes 

diberikan setelah siswa melakukan kegiatan belajar keterampilan menulis buku 

harian yang telah disertai upaya perbaikan pembelajaran oleh peneliti. Tes ini 

dijadikan sebagai tolok ukur peningkatan keberhasilan siswa dalam menulis buku 

harian setelah dilakukan pembelajaran melalui pembelajaran kuantum dengan peta 

konsep dan media foto. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik 

tes yaitu: (1) menyiapkan soal tes uraian, (2) siswa memilih topik utama buku 

harian berdasarkan media foto yang telah ditentukan, (3) siswa membuat peta 

konsep dengan topik yang dipilih, (4) siswa menulis buku harian dari peta konsep 

yang telah dibuat, (5) guru menilai dan mengolah data dari hasil pekerjaan siswa, 

dan (6) guru mengukur kemampuan menulis buku harian siswa. 
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Tes menulis buku harian dilakukan satu kali tiap siklus. Aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam menulis buku harian yaitu kulaitas isi, kelengkapan 

unsur buku harian, ejaan dan tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, kohesi 

dan koherensi, dan kerapian tulisan. 

3.5.2  Teknik Nontes 

Teknik  nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, catatan harian, dan dokumentasi foto. Teknik nontes digunakan untuk 

mengetahui proses dan perubahan sikap siswa setelah dilakukan proses 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. 

3.5.2.1 Observasi 

 Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang perilaku belajar siswa 

selama pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Tahapan dalam 

observasi yaitu: (1) peneliti mempersiapkan lembar observasi yang berisi butir-

butir sasaran pengamatan tentang keaktifan siswa dalan pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto, (2) peneliti dengan teman sejawat melaksanakan observasi selama proses 

pembelajaran, (3) peneliti mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar 

observasi yang telah dipersiapkan, dan (4) peneliti menganalisis dan 

mendeskripsikan data observasi. 

3.5.2.2 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan peneliti untuk memperoleh informasi yang 

diwawancarai. Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran menulis buku 
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harian melalui pembelajaraan kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

selesai. Wawancara tidak diberikan pada semua siswa tetapi hanya kepada siswa 

tertentu saja, siswa yang diwawancarai hanyalah siswa yang memperoleh nilai 

tertingi, sedang dan terendah. Wawancara ini menggunakan teknik bebas 

terpimpin, yaitu pertanyaan disiapkan oleh pewawancara dan responden bebas 

menjawab tanpa terikat. Kegiatan wawancara ini dilakukan di luar jam pelajaran. 

Wawancara dilakukan setelah hasil menulis buku harian siswa melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto diketahui. , 

sikapTujuan dilakukan wawacara ini untuk mengetahui pandangan, sikap, dan 

motivasi siswa dalam pembelajaran menulis buku harian.  

Langkah-langkah dalam pelaksanaan wawancara yaitu : (1) mempersiapkan 

lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan pada siswa; 

(2) menentukan siswa yang akan diwawancarai yaitu siswa yang mempunyai nilai 

tertingi, sedang, dan kurang; dan (3) merekam dan mencatat hasil wawancara. 

3.5.2.3 Catatan Harian 

 Catatan harian digunakan untuk mendapatkan data tentang respons siswa 

dan guru sebagai penelitian selama proses pembelajaran. Catatan harian berisi 

tentang kesan dan pesan guru dan siswa, siswa memberikan respon positif atau 

negatif terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Catatan harian dibuat dan 

dipersiapkan oleh peneliti dan diisi oleh siswa setelah proses pembelajaran 

selesai. Untuk catatan harian guru diisi guru. Sebelum pembelajaran, siswa diberi 

tahu terlebih dahulu bahwa pada akhir pembelajaran siswa akan diminta untuk 
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mengisi catatan harian dan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya mengenai 

pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto yang telah dialami siswa.  

3.5.2.4 Dokumentasi foto 

Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data nontes yang berupa gambar (foto) yang diambil peneliti pada 

proses pembelajaran siklus I maupun siklus II berlangsung. Gambar foto ini 

sebagai data yang akan memperkuat hasil penelitian karena memuat rekaman 

perilaku siswa secara visual selama penelitian ini berlangsung. Data dari foto ini 

juga selanjutnya dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada.  

Kegiatan yang harus didokumentasikan dalam penelitian ini yaitu pada 

kegiatan inti menulis buku harian antara lain pada saat guru menyampaikan 

materi, siswa menerapkan peta konsep, siswa belajar kelompok, keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran, dan kegiatan pada saat siswa menulis buku harian. 

Dalam pengambilan gambar untuk penelitian ini, peneliti dibantu oleh seorang 

teman dengan kondisi siswa dan peneliti dalam kondisi yang tidak direkayasa 

sehingga pengambilan gambar dapat terlaksana dengan hasil yang baik. 

3.6  Teknik analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif dan kualitatif. 

Tujuan teknik analisis data ini yaitu untuk mengetahui secara terperinci cara 

memperoleh data dan perkembangan hasil penelitian. Uraian teknik kuantitatif  

dan kualitatif sebagai berikut. 
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3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes yang dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu pada akhir siklus I dan akhir siklus II. Analisis data kuantitaif dihitung 

dengan cara persentasi melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) menghitung 

nilai masing-masing aspek, (2) merekap nilai yang telah diperoleh siswa, (3) 

menghitung nilai rata-rata siswa, dan (4) menghitung persentase nilai. Persentase 

siswa dalam menulis buku harian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

P =        x  100% 

Keterangan : 

P : Nilai presentase kemampuan siswa  

K : Nilai kumulatif (jumlah nilai) dalam satu kelas 

R : Jumlah responden dalam satu kelas 

Hasil perhitungan nilai siswa dari tiap-tiap tes ini kemudian dibandingkan, 

antara hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil inilah yang dijadikan sebagai dasar 

untuk mengetahui presentase peningkatan keterampilan menulis buku harian 

melalui pembelajaraan kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto pada 

siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang.  

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari data nontes yaitu hasil observasi, wawancara, catatan 

harian, dan dokumentasi foto. Analisis data observasi akan memberikan gambaran 

mengenai proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa pada saat 
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pembelajaran. Dari data hasil analisis catatan harian dan data dapat diketahui 

kesulitan-kesulitan siswa dalam menulis buku harian. Sementara itu, data yang 

berupa foto digunakan sebagai bukti autentik proses pembelajaran dan ketika 

siswa sedang diwawancarai. Data ini memberikan gambaran yang jelas akan 

penerapan pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto.  

Hasil data-data tersebut dianalisis untuk mengetahui proses pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto, mengetahui kesulitan yang dialami siswa selama pembelajaran 

menulis buku harian, mengetahui kelebihan dan kelemahan pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto. 

Data-data yang diperoleh dari siklus I dan siklus II dibandingkan dengan 

melihat hasil tes dan nontes. Dari hasil perbandingan tersebut, dapat diketahui 

perubahan perilaku belajar siswa dan peningkatan dalam pembelajaran menulis 

buku harian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian tindakan kelas yang berupa 

hasil tes dan nontes. Hasil tes meliputi siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I 

merupakan hasil tes keterampilan menulis buku harian untuk mengetahui kondisi 

awal keterampilan siswa menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto. Hasil tes siklus II merupakan 

perbaikan keterampilan menulis buku harian setelah dilakukan pembelajaran 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Hasil 

tes siklus I dan siklus II diuraikan dalam bentuk data kuantitatif. Hasil nontes 

berupa hasil observasi, wawancara, catatan harian, dan dokumentasi diuraikan 

dalam bentuk deskripsi data kualitatif. 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

 Hasil tes prasiklus adalah keterampilan menyusun paragraf siswa sebelum 

dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui keadaan awal kemampuan menulis buku harian siswa kelas VII E 

SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang tahun ajaran 2010/2011. Tes prasiklus 

yang dilakukan adalah menulis buku harian yang baik dan benar. Hasil tes 

menulis buku harian prasiklus dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. 
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Tabel  6. Hasil Tes Prasiklus  Keterampilan Menulis Buku Harian 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Jumlah 

Skor 

Presentase 

% 

Rata-Rata 

1 Sangat baik 85-100 0 0 0   

X= = 

71,25 

(kategori 

cukup) 

2 Baik 75-84 13   1013 32,5  

3 Cukup 65-74 23   1585 57,5 

4 Kurang 0-64 4 247 10 

Jumlah 40 2845 100  

 

Tabel 6 di atas merupakan hasil tes kemampuan menyusun paragraf. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut. 

 

 Diagram 1. Nilai Rata-rata Tiap Aspek pada Prasiklus  
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Tabel 6 dan diagram 1 di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VII E 

SMP Negeri 1 Ampelgading cukup baik tetapi belum mencapai rata-rata yang 

ditetapkan peneliti yaitu 80. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai klasikal 71,25 dan 

termasuk dalam kategori baik. Kategori sangat baik tidak ada yang mencapainya. 

Kategori baik dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 32,5%. Untuk kategori cukup 

dicapai oleh  23 siswa atau sebesar 57,5%. Sedangkan kategori kurang dicapai 4 

siswa atau sebesar 10%. Rata-rata tiap aspeknya adalah untuk aspek kualitas isi 

sebesar 73 termasuk dalam kategori cukup, untuk aspek kelengkapan unsur buku 

harian sebesar 82,5 termasuk dalam kategori baik, untuk aspek ejaan dan tanda 

baca sebesar 63 termasuk dalam kategori cukup, untuk aspek diksi atau pilihan 

kata sebesar 65,5 termasuk dalam kategori cukup, untuk aspek keefektifan kalimat 

sebesar 61,5 termasuk dalam kategori kurang, untuk aspek kohesi dan koherensi 

sebesar 69,5 termasuk dalam kategori sedangkan untuk aspek kerapian tulisan 

sebesar 70,5 termasuk dalam kategori cukup. Dari nilai rata-rata tersebut rata-rata 

kelas belum mencapai KKM sekolah yaitu 75, tetapi masih belum cukup untuk 

mencapai KKM yang ditetapkan peneliti yaitu 80 karena rata-rata di kelas tersebut 

hanya sebesar 71,25. Kurangnya kemampuan siswa dalam menulis buku harian 

disebabkan karena siswa kurang berminat dan berlatih menulis buku harian. 

Perincian hasil tes menulis buku harian siswa untuk tiap-tiap aspek pada prasiklus 

dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.1.1 Hasil Tes Aspek Kualitas Isi 

 Secara rinci, hasil tes kemampuan menyusun paragraf, khususnya aspek 

ketepatan menyusun dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini. 
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Tabel 7 Hasil Tes Aspek Kualitas Isi 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

4 

0 0 0 

2. Baik 4 26 416 65 

3. Cukup 3 14 168 35 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 584 100 

Skor rata-rata  

 = 14,6 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 73 

Kategori Cukup 

 

 

Tabel 7 menunjukkan hasil tes aspek kualitas isi buku harian. Skor rata-

rata aspek ualitas isi 14,6 dengan nilai rata-rata 73 termasuk kategori cukup. 

Berdasarkankan tabel 7 tersebut, tidak ada yang mendapat nilai kategori sangat 

baik. Kategori baik dicapai 26 siswa dengan presentase 65%. Kategori cukup 

dicapai oleh 14 siswa atau 35%. Kategori kurang tidak ada siswa yang 

mencapainya. 

 Pemerolehan nilai pada aspek tergolong dalam cukup baik tetapi masih 

ada kekurangan dalam prasiklus menulis buku harian ini. Hal ini dibuktikan isi 

buku harian siswa dalam prasiklus ini sudah sesuai topik dan mempunyai alur, 

tetapi sebagian besar isi buku harian siswa belum memiliki nilai rasa dan 

bahasanya belum komunikatif sehingga kurang menarik untuk dibaca. 
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4.1.1.2 Hasil Tes Kelengkapan Unsur Buku Harian 

Secara rinci, hasil tes keterampilan menulis buku harian, khususnya aspek 

kelengkapan unsur buku harian dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8 Hasil Tes Kelengkapan Unsur Buku Harian 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

5 

17 425 42,5 

2. Baik 4 11 220 27,5 

3. Cukup 3 12 180 30 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 825 100 

Skor rata-rata  

 = 20,625 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 82,5 

Kategori Baik 

 

 

 Data tabel 8 menunjukkan hasil tes aspek kelengkapan unsur buku harian. 

Berdasarkan tabel di atas, skor rata-rata aspek kelengkapan unsur buku harian 

adalah 20,625 dengan nilai rata-rata 82,5 dan termasuk dalam kategori baik. 

Kategori sangat baik diperoleh 17 siswa dengan presentase 42,5 %. Untuk 

kategori baik dicapai oleh 11 siswa dengan presentase 27,5%. Skor dengan 

kategori cukup dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 30%. Skor dengan kategori 

kurang tidak ada yang mencapainya. Untuk aspek kelengkapan unsur buku harian, 

siswa masih sering lupa untuk mencantumkan waktu penulisan buku harian 
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karena yang mereka masih sering bingung untuk membedakan waktu penulisan 

dengan waktu terjadinya peristiwa dalam buku harian. 

4.1.1.3 Hasil Tes Ejaan dan Tanda Baca 

 Penilaian aspek ejaan dan tanda baca dalam menulis buku harian adalah 

ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam menulis buku harian. Hasil tes 

aspek ejaan dan tanda baca dalam menyusun paragraf dapat dilihat pada tabel 9 

berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes Ejaan dan Tanda Baca 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

3 

0 0 0 

2. Baik 4 9 108 22,5 

3. Cukup 3 28 252 70 

4. Kurang 2 3 18 7,5 

Jumlah 40 378 100 

Skor rata-rata  

 = 9,45 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 63 

Kategori kurang 

 

 

 Tabel 9 menunjukkan hasil tes prasiklus aspek ejaan dan tanda baca. 

Berdasarkan tabel di atas, skor rata-rata aspek ejaan dan dan tanda baca adalah 

9,45 dengan nilai rata-rata 63 dan termasuk dalam kategori kurang. Untuk nilai 

dengan kategori sangat baik tidak ada siswa yang mencapainya. Kategori baik 

dicapai oleh 9 siswa atau 22,5%. Untuk kategori cukup dicapai oleh 28 siswa atau 
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sebesar 70%. Sedangkan untuk kategori kurang  ada 3 siswa yang mencapainya 

atau 7,5%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih kurang dalam penguasaan 

ejaan dan tanda baca. Siswa yang nilainya masuk dalam kategori kurang, dalam 

menulis buku harian banyak menggunakan singkatan, pemakaian huruf kapital 

yang tidak pada tempatnya, pemenggalan kata yang kurang sesuai, sering lupa 

menggunakan tanda baca, dan peletakkan tanda baca. 

4.1.1.4 Hasil Tes Pilihan Kata 

 Penilaian aspek diksi atau pilihan kata dalam menyusun paragraf 

difokuskan pada pilihan kata yang digunakan dalam menulis buku harian. Hasil 

tes keterampilan menulis buku harian aspek diksi atau pilihan kata, dapat dilihat 

pada tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

3 

0 0 0 

2. Baik 4 11 132 27,5 

3. Cukup 3 29 261 72,5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 393 100 

Skor rata-rata  

 = 9,825 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 65,5 

Kategori Cukup 
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 Tabel 10 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek diksi atau pilihan kata 

sebesar 9,825 termasuk dalam dan nilai rata-rata sebesar 65,5 termasuk dalam 

kategori cukup. Skor dengan kategori sangat baik tidak ada siswa yang 

mencapainya. Skor dengan kategori baik diperoleh 11 siswa atau sebesar 27,5%. 

Untuk kategori cukup diperoleh 29 siswa atau sebesar 72,5%. Untuk kategori 

kurang tidak ada yang mencapainya. 

 Secara keseluruhan kemampuan siswa dalam aspek pilihan kata cukup 

baik. Sebagian besar kelemahan mereka terletak kepada pemilihan kata yang 

bervariasi dan sebagian lagi kalimat yang digunakan kurang ekspresif. Siswa 

sering mengulang kata yang sama dalam buku hariannya sehingga cenderung 

monoton dan kurang menarik. Pilihan kata yang digunakan juga masih 

dipengaruhi dengan bahasa Jawa yang biasa mereka gunakan sehari-hari. 

 

4.1.1.5 Hasil Tes Keefektifan Kalimat 

 Penilaian dalam menyusun paragraf aspek keefektifan kalimat difokuskan 

pada efektif tidaknya kalimat yang disusun oleh siswa serta kejelasan maksud 

gagasan kalimat. Berikut ini hasil perolehan nilai menulis buku harian aspek 

keefektifan kalimat 
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Tabel 11 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat 

Baik 

5 

2 

0 0 0 

2. Baik 4 6 48 15 

3. Cukup 3 31 186 77,5 

4. Kurang 2 3 12 7,5 

Jumlah 40 246 100 

Skor rata-rata  

 = 6,15 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 61,5 

Kategori Kurang 

 

 Tabel 11 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kefektifan kalimat 

sebesar 6,15 dengan nilai rata-rata sebesar 61,5 termasuk dalam kategori kurang. 

Skor dengan kategori sangat baik tidak siswa yang mencapainya. Skor dengan 

kategori baik diperoleh 6 siswa atau sebesar 15%. Skor dengan kategori cukup 

diperoleh 31 siswa atau sebesar 77,5%. Skor dengan kategori kurang diperoleh 3 

siswa atau sebesar 7,5%. 

 Hasil tersebut sudah menunjukkan hasil yang kurang baik. Buku harian 

yang dibuat oleh siswa sudah cukup jelas maksudnya, bisa dipahami, tetapi 

efektif. Banyak siswa juga ada yang belum menuliskan kalimat dengan efektif. 

Siswa masih kesulitan merangkaikan kalimat secara jelas dan logis. Hasil ini 

diharapkan akan meningkat pada siklus I. 
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4.1.1.6 Hasil Tes Kohesi dan Koherensi 

 Secara rinci, hasil tes kemampuan menulis buku harian, khususnya aspek 

kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel  12 berikut ini. 

Tabel  12 Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi  

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

2 

0 0 0 

2. Baik 4 22 176 55 

3. Cukup 3 15 90 37,5 

4. Kurang 2 3 12 7,5 

Jumlah 40 278 100 

Skor rata-rata  

 = 6,95 

Nilai rata-rata  x 100 = 69,5 

Kategori Cukup 

 

Tabel 12 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kohesi dan koherensi 

sebesar 6,95 dengan nilai rata-rata sebesar 69,5 termasuk dalam kategori cukup. 

Skor dengan kategori sangat baik tidak ada siswa yang memperolehnya. Skor 

dengan kategori baik diperoleh 22 siswa atau sebesar 55%. Skor dengan kategori 

cukup diperoleh 15 siswa atau sebesar 37,5%. Skor dengan kategori kurang 

diperoleh 3 siswa atau sebesar 7,5%. 

Dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam menulis buku harian 

cukup baik. Namun, belum cukup jelas keterpaduan isi antarparagraf dan 

antarkalimatnya. Siswa juga sering tidak menggunakan penghubung 

antarparagraf. Peristiwa yang diceritakan masih banyak meloncat-loncat. 
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4.1.1.7 Hasil Tes Kerapian Tulisan 

 

 Penilaian aspek kerapian tulisan dalam menulis buku harian adalah 

kejelasan dan kebersihan tulisan dalam menulis buku harian. Hasil tes aspek 

kerapian tulisan dalam menulis buku harian dapat dilihat pada tabel 13 berikut.  

Tabel 13 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

1 

0 0 0 

2. Baik 4 22 88 55 

3. Cukup 3 17 51 42,5 

4. Kurang 2 1 2 2,5 

Jumlah 40 141 100 

Skor rata-rata  

 = 3,525 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 70,5 

Kategori Cukup 

 

 Berdasarkan tabel 13  dapat dijelaskan bahwa hasil tes menulis buku 

harian aspek kerapian tulisan termasuk dalam kategori cukup, dengan skor rata-

rata 3,525 atau rata-rata nilai sebesar 70,5. untuk kategori sangat baik tidak ada 

siswa yang mencapainya. Kategori baik, dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 55%. 

Kategori cukup dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 42,5%. Sedangkan kategori 

kurang 1 siswa atau 2,5% mencapainya. Kelemahannya masih banyak coretan di 

tulisan siswa, tulisan siswa banyak yang kurang rapi, dan kurang jelas terbabaca. 

Dapat disimpulkan bahwa siswa sudah cukup baik dalam kerapian tulisan. 
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

 Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Pada 

bagian hasil penelitian siklus I akan dibahas proses pembelajaran, hasil tes, dan 

hasil nontes. Hasil ketiga data tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Buku Harian melalui 

Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan Media Foto 

 Proses pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto terdiri atas tiga tahapan yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, guru memberikan salam 

dan mengkondisikan kelas serta supaya siswa siap mengikuti pembelajaran. 

Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dan ilustrasi seputar menulis buku harian 

supaya siswa mempunyai gambaran awal dengan kompetensi yang akan 

disampaikan. Sebagian besar siswa masih malu saat guru melakukan tanya jawab 

tentang menulis buku harian. Setelah melakukan apersepsi dan ilustrasi, guru 

menyampaikan kompetensi yang akan diajarkan. Pada tahap pendahuluan siklus I 

ini, siswa sudah menunjukkan minat dan antusiasnya, tetapi masih cenderung 

pasif dan malu-malu. Oleh karena itu, guru memberikan sugesti positif kepada 

siswa agar yakin dan percaya diri dengan kemampuan dirinya. 

 Kegiatan inti dalam proses pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto terdiri atas tiga 

tahap yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada tahap eksplorasi, siswa 
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dengan tenang dan perhatian memperhatikan penerapan teknik peta konsep dan 

media foto yang dilakukan oleh guru. Namun, beberapa siswa laki-laki masih 

terlihat melamun, tidak terlalu berkonsentrasi terhadap pelajaran yang 

disampaikan. Untuk menanggulangi hal tersebut, guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan memancing supaya siswa lebih aktif dan berkonsentrasi dalam 

pembelajaran. Siswa dan guru berdiskusi mengenai penerapan teknik peta konsep 

dan media foto dalam pembelajaran menulis buku harian. Kemudian siswa 

dikelompokkan menjadi enam kelompok.  

 Tahap elaborasi menekankan pada penerapan materi oleh siswa yang telah 

didapat pada tahap eksplorasi. Guru membagi media foto pada tiap kelompok 

yang akan digunakan pada pertemuan tersebut. Siswa diminta mengamati media 

foto tersebut sebelum dituangkan menjadi peta konsep dan dikembangkan 

menjadi buku harian. Pada kegiatan ini, guru juga kembali mengulang sugesti 

positif dan berusaha membangkitkan imajinasi siswa agar siswa lebih mudah 

menuangkan gagasan mereka ke dalam bentuk peta konsep dan buku harian. 

Siswa terlihat antusias pada saat membuat peta konsep kemudian  

mengembangkan menjadi buku harian. Siswa mengerjakan tugas dari guru dalam 

kelompok masing-masing, tetapi dikerjakan secara individual. Siswa boleh 

bertanya dan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Setelah semuanya 

selesai mengerjakan, guru meminta beberapa siswa maju mempresentasikan hasil 

pekerjaannya dan meminta kelompok lain mengomentari. Guru memberikan 

penguatan terhadap hasil penampilan siswa pada tahap konfirmasi. Untuk  
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mengetahui lebih jelas proses pembelajaran pada siklus I, secara singkat dapat 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

    

     

Gambar 2. Proses Pembelajaran Siklus I 

Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru menutupnya dengan 

mengemukakan simpulan atas pembelajaran tentang menulis buku harian. Lalu 

diikuti dengan refleksi serta tindak lanjut dengan memberikan tugas kepada siswa 

untuk berlatih menulis  buku harian tersebut. Pada pertemuan pertama, hasil 

pekerjaan siswa hanya sebagai latihan saja. 
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Pertemuan kedua dilakukan guru untuk lebih memperkuat pengalaman dan 

pengetahuan mereka mengenai menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Kegiatan diawali dengan 

apersepsi untuk lebih mempersiapkan dan memusatkan konsentrasi siswa sebelum 

memulai pembelajaran. Selanjutnya guru dan siswiataa bertanya jawab sekilas 

tentang pembelajaran menulis buku harian yang telah lalu. Siswa sudah sedikit 

berani mengungkapkan pendapatnya. Guru juga mengaitkan pembelajaran yang 

telah lalu dengan pembelajaran yang akan dilakukan supaya siswa tidak lupa dan 

bingung. Sugesti positif tetap diberikan kepada siswa supaya siswa selalu 

bersemangat dan percaya diri. Selanjutnya, siswa diminta kembali ke 

kelompoknya. Kelompok tersebut masih sama dengan pertemuan pertama. 

Kegiatan inti, guru mengulang secara singkat materi sebelumnya untuk 

menyegarkan kembali ingatan siswa. Setelah itu, siswa diminta menyunting hasil 

pekerjaan temannya sesuai dengan kriteria penilaian buku harian. Hal ini 

dimaksudkan supaya siswa belajar dari kesalahan sebelumnya dan dapat 

memperbaikinya. Pada tahap elaborasi, siswa menulis buku harian dengan teknik 

peta konsep dan media foto. Hasil pekerjaannya diserahkan kepada guru sebagai 

hasil tes siklus I. Kegiatan selanjutnya adalah guru mengecek hasil belajar siswa 

dan member penguatan. Kegiatan tersebut masuk dalam tahap konfirmasi. 

Kegiatan inti berjalan dengan lancar dan tenang. 

Pada akhir pembelajaran, guru menutupnya dengan mengemukakan 

simpulan atas pembelajaran tentang menulis buku harian lalu diikuti dengan 
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refleksi. Sebagai tindak lanjut, guru meminta siswa banyak berlatih menulis buk 

harian dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian guru, catatan harian siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto, proses pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto pada 

siklus I belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya siswa yang 

berperilaku negatif seperti siswa meremehkan penjelasan guru, siswa enggan bertanya 

ketika mengalami kesulitan, ribut sendiri, mengganggu teman, dan berusaha melihat 

pekerjaan teman. 

Berdasarkan hasil catatan harian guru yang termasuk ke dalam proses 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto, respons siswa terhadap pembelajaran menulis buku 

harian positif dan menerima dengan baik. Respons siswa terhadap teknik dan 

media yang digunakan peneliti dalam mengajar juga positif. Hal tersebut terlihat 

dari ketertarikan siswa mengamati contoh peta konsep dengan cukup sungguh-

sungguh dan senang memperhatikan media foto yang peneliti bagikan. 

Pembelajaran yang peneliti laksanakan membuat suasana kelas menjadi lebih 

berbeda dan menyenangkan. Tidak tampak kesan terbebani dan rasa bosan dari 

wajah siswa. Siswa juga mendapat pengalaman baru teknik untuk mempermudah 

menulis buku harian. 

Respons siswa terhadap teknik  yang digunakan peneliti dalam mengajar 

juga positif. Hal tersebut terlihat dari ketertarikan siswa terhadap teknik peta 
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konsep sebagai teknik awal membuat buku harian. Pembelajaran tersebut terasa 

berbeda apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang selama ini diperoleh. 

Siswa cukup terbantu dalam menuangkan gagasannya dalam bentuk peta konsep 

sebelum dikembangkan menjadi buku harian.  

Keseriusan siswa mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto sudah serius. 

Hal ini terlihat dari ketenangan sikap mereka, rasa antusias mereka mengikuti 

pembelajaran bersama peneliti, dan rasa penasaran yang tinggi dari siswa. 

Kekurangannya siswa lebih banyak pasif dalam mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto. 

Situasi kelas saat pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto cukup kondusif. Namun, 

beberapa siswa lakai-laki di barisan belakang masih belum terlalu konsentrasi 

mengikuti pembelajaran menulis buku harian. Suasana kelas cukup ramai karena 

peneliti dengan sengaja menciptakan suasana kelas yang ramai dan 

menyenangkan dengan tidak meninggalkan kebermaknaan pembelajaran. Peneliti 

aktif mengajak dan mendorong siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Hal ini 

diwujudkan dengan sering memberikan pertanyaan membangun dan memberikan 

sugesti serta motivasi kepada siswa khususnya yang pasif untuk berpartisipasi 

lebih aktif. 
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Aspek terakhir yaitu mengenai pendapat guru tentang media foto yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis buku harian. Pemanfaatan media foto 

cukup efektif untuk pembelajaran menulis di kelas. Media foto yang digunakan 

cukup menarik bagi siswa sehingga siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. 

Ada empat foto yang dibagikan peneliti tiap kelompok sehingga secara 

berkelompok siswa dapat mengamati dan berdiskusi dengan teman satu kelompok 

sebelum menuangkannya dalam bentuk peta konsep dan mengembangkannya 

menjadi buku harian. 

Hasil catatan harian siswa yang termasuk dalam proses pembelajaran 

adalah pendapat siswa dalam pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Secara 

keseluruhan, siswa mendukung pembelajaran yang baru saja dilakukan karena 

teknik peta konsep dan media foto memudahkan mereka dalam menulis buku 

harian. Selain itu, dalam kesan dan pesan siswa, siswa meminta agar pembelajaran 

yang baru saja dilakukan terus ditingkatkan dan dikembangkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menulis harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta 

konsep dan media foto sudah berjalan baik dan sesuai dengan RPP. Sebagian 

besar siswa senang, semangat, dan mendukung pembelajaran yang dilakukan. 

Akan tetapi, proses pembelajaran masih belum maksimal karena masih terdapat 

siswa yang berperilaku negatif. 
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4.1.2.2 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes keterampilan menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Kegiatan awal pembelajaran guru melakukan apersepsi dan ilustrasi agar siswa 

lebih siap menerima pembelajaran serta mempunyai gambaran tentang 

pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian guru menyampaikan kompetensi 

yang akan disampaikan dan manfaat mempelajari kompetensi tersebut. Setelah 

itu, siswa dikelompokkan menjadi enam kelompok.  

 Langkah selanjutnya siswa mengamati tentang penerapan teknik peta 

konsep dan media foto dalam penulisan buku harian. Siswa dan guru berdiskusi 

tentang cara menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Setelah berdiskusi, siswa menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan 

media foto secara individu dalam kelompoknya dengan bantuan sugesti dari guru. 

Selesai menulis buku harian, guru memilih buku harian milik siswa yang akan 

dipresentasikan. Dua orang siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas, 

sedangkan siswa lainnya memberikan tanggapan kemudian guru memberikan 

penguatan.  

 Kegiatan akhir siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Siswa dan guru 

melakukan refleksi tentang proses pembelajaran buku harian yang telah dilakukan 

kemudian guru meminta guru memberikan tugas kepada siswa untuk berlatih 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Hasil tes pada 
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siklus I dijabarkan di bawah ini dengan penjabaran hasil tes menulis buku harian 

tiap aspek. 

Tabel 14 Hasil Tes Menulis Buku Harian Siklus I 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Jumlah 

Skor 

Presentase Rata-Rata 

1 Sangat baik 85-100 9 786 22,5   

X= = 

80,225 

(kategori 

baik) 

2 Baik 75-84 23   1838 57,5  

3 Cukup 65-74 8 585 20 

4 Kurang 0-64 0 0 0 

Jumlah 40 3209 100  

  

Tabel 14 di atas merupakan hasi tes keterampilan menulis buku harian. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagaram batang berikut. 

 

Diagram 2 Nilai Rata-rata Tiap Aspek pada Siklus I 
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 Tabel 14 dan diagram 2 di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang dalam menulis buku harian 

sudah bertambah baik. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai klasikal 80,225 dan 

termasuk kategori baik. Dari jumlah keseluruhan 40 siswa, kategori sangat baik 

dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 22,5%. Kategori baik dicapai oleh 23 siswa atau 

sebesar 57,5%. Kategori cukup dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 20%. Kategori 

kurang tidak ada siswa yang memperolehnya. Untuk rata-rata nilai per aspeknya 

adalah untuk aspek kualitas isi  sebesar 85 termasuk dalam kategori sangat baik, 

untuk aspek kelengkapan unsur buku sebesar 94 termasuk dalam kategori  sangat 

baik, untuk aspek ejaan dan tanda baca sebesar 69,5 termasuk dalam kategori 

cukup, untuk aspek diksi atau pilihan kata sebesar 74 termasuk dalam kategori 

cukup, untuk aspek keefektifan kalimat sebesar 67,5 termasuk dalam kategori 

cukup, untuk aspek kohesi dan koherensi sebesar 76,5 dalam kategori baik, 

sedangkan untuk aspek kerapian tulisan sebesar 76 termasuk dalam kategori baik.  

 Kemampuan menulis buku harian dalam siklus I sudah lebih baik 

dibanding dengan prasiklus. Siswa sudah lebih ekspresif dalam menuangkan 

gagasannya, sebagian besar siswa sudah mencantumkan waktu penulisan, pilihan 

kata yang digunakan siswa juga lebih bervariasi dibanding prasiklus, kohesi dan 

koherensi serta kerapian tulis juga semakin meningkat, kelemahan siswa terletak 

pada aspek ejaan dan tanda baca serta keefektifan kalimat. 

 Dengan demikian, kemampuan menulis buku harian perlu ditingkatkan 

lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Perlu sekali adanya perbaikan 

agar siswa mampu mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, harus 
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ada tindakan siklus II sebagai perbaikan dari siklus I dan diharapkan dapat 

meningkatkan nilai dan mengubah perilaku siswa ke arah yang positif terhadap 

pembelajaran menulis buku harian. 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Aspek Kualitas Isi  

 Secara rinci, hasil tes menulis buku harian aspek kualitas isi buku harian 

dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15 Hasil Tes Aspek Kualitas Isi 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

4 

11 220 27,5 

2. Baik 4 28 448 70 

3. Cukup 3 1 12 2,5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 680 100 

Skor rata-rata  = 17 

Nilai rata-rata  x 100 = 85 

Kategori Sangat Baik 

 

 Data tabel 15 menunjukkan rata-rata skor aspek kualitas isi sebesar 17 atau 

termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 85. skor 

dengan kategori sangat baik diperoleh  11 siswa atau sebesar 27,5%. Kategori 

baik diperoleh  28 siswa atau sebesar 70 %. Skor dengan kategori cukup diperoleh  

1 siswa atau sebesar 2,5%. Untuk skor dengan kategori kurang tidak ada yang 

mencapainya. 

 Pemerolehan nilai pada aspek kualitas isi sudah termasuk dalam kategori 

sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan isi buku harian yang dibuat siswa sudah 
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menarik,sesuai topik,  cukup komunikatif, tetapi belum ada nilai rasa sehingga 

memerlukan perbaikan di siklus II.  

4.1.2.2.2 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Unsur Buku Harian 

 Secara rinci, hasil tes menulis buku harian aspek kelengkapan unsur buku 

harian dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Unsur Buku Harian 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

5 

30 750 75 

2. Baik 4 8 160 20 

3. Cukup 3 2 30 5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 940 100 

Skor rata-rata  = 23,5 

Nilai rata-rata  x 100 = 94 

Kategori Sangat Baik 

Data tabel 16 menunjukkan skor rata-rata aspek kelengkapan unsur buku 

harian sebesar 23,5 atau nilai rata-rata sebesar 94 dan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Skor dengan kategori sangat baik diperoleh oleh 30 siswa atau 

sebesar 75%. Kategori baik dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 20%.  Kategori 

cukup dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 5%. Skor dengan kategori kurang tidak 

ada siswa yang memperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas VII E 

SMP Negeri 1 Ampelgading sebagian besar sudah lengkap unsur buku harian 

meliputi peristiwa, waktu terjadinya peristiwa, tempat terjadinya peristiwa, dan 

waktu penulisan. Namun, masih ada 2 siswa yang masih mendapat kategori cukup 

dalam aspek kelengkapan unsur buku harian dan perlu ditingkatkan. 
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4.1.2.2.3 Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

 Secara rinci, hasil tes menulis buku harian aspek ejaan dan tanda baca 

dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini. 

Tabel 17 Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

3 

0 0 0 

2. Baik 4 19 228 47,5 

3. Cukup 3 21 189 52,5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 417 100 

Skor rata-rata  = 10,425 

Nilai rata-rata  x 100 = 69,5 

Kategori Cukup 

 Berdasarkan tabel 17, dapat dijelaskan bahwa hasil tes menúlis buku 

harian aspek ejaan dan tanda baca termasuk dalam kategori cukup dengan skor 

rata-rata 10,425 atau nilai rata-rata sebesar 69,5. Untuk kategori sangat baik tidak 

ada siswa yang memperolehnya. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

baik sebanyak  19 siswa atau sebesar 47,5%. Kategori cukup dicapai oleh 21 

siswa atau sebesar 52,5%. Sedangkan untuk kategori kurang tidak ada siswa yang 

mencapainya. Dapat disimpulkan bahwa siswa cukup baik dalam menggunakan 

ejaan dan tanda baca. Kelemahan siswa terletak pada penyingkatan kata, 

pemakaian huruf kapital, dan penggunaan tanda baca. 
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4.1.2.2.4 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata 

 Penilaian aspek diksi atau pilihan kata dalam menyusun paragraf 

difokuskan pada diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam menulis buku 

harian. Hasil tes keterampilan menulis buku harian  aspek pilihan kata dapat 

dilihat pada tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

3 

2 30 5 

2. Baik 4 24 288 60 

3. Cukup 3 14 126 35 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 444 100 

Skor rata-rata  

 = 11,1 

Nilai rata-rata  x 100 = 74 

Kategori Cukup 

Berdasarkan pada tabel 18, menunjukkan hasil tes menulis buku harian 

aspek diksi atau pilihan kata masuk dalam kategori cukup, dengan skor rata-rata 

11,1 atau nilai rata-ratanya sebesar 74. Untuk kategori sangat baik diperoleh 2 

siswa atau sebesar 5%. Kategori baik dicapai oleh 24 siswa atau sebesar 60 %. 

Sedangkan untuk kategori cukup dicapai oleh 14 siswa atau sebesar 35% dan 

untuk kurang tidak ada yang mencapainya. Pilihan kata siswa sudah lebih baik 

dari prasiklus. Siswa sudah sedikit bervariasi dalam menggunakan pilihan kata, 

lebih ekspresif, tetapi kurang komunikatif. 
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4.1.2.2.5 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat 

 Penilaian dalam menulis buku harian aspek keefektifan kalimat difokuskan 

pada efektif tidaknya kalimat yang disusun oleh siswa serta kejelasan maksud dan 

tujuan gagasan kalimat. Berikut ini hasil perolehan nilai menulis buku harian 

aspek keefektifan kalimat. 

Tabel 19 Hasil Tes Keefektifan Kalimat 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

2 

0 0 0 

2. Baik 4 15 120 37,5 

3. Cukup 3 25 150 62,5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 270 100 

Skor rata-rata  = 6,75 

Nilai rata-rata  x 100 = 67,5 

Kategori Cukup 

 

 Berdasarkan tabel 19 dapat dijelaskan bahwa keterampilan menulis buku 

harian  khususnya dalam hal keefektifan kalimat skor rata-rata yang diperoleh 

adalah 6,75 atau nilai rata-rata sebesar 67,5 termasuk dalam kategori cukup. 

Kategori sangat baik tidak ada yang mencapainya. Selanjutnya, kategori baik 

diperoleh 15 siswa atau sebesar 37,5%.  Untuk kategori cukup diperoleh 25 siswa 

atau sebesar 62,5%. Sedangkan untuk kategori kurang tidak ada siswa yang 

mencapainya.. 
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 Hal tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik. Buku harian yang 

disusun oleh siswa sudah jelas maksudnya, bisa dipahami, dan cukup efektif. 

4.1.2.2.6 Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi 

 Secara rinci, hasil tes kemampuan menyusun paragraf, khususnya aspek kohesi 

dan koherensi dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini. 

Tabel 20 Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi  

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

2 

1 10 2,5 

2. Baik 4 31 248 77,5 

3. Cukup 3 8 48 20 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 306 100 

Skor rata-rata  

 = 7,65 

Nilai rata-rata  x 100 = 76,5 

Kategori Baik 

 

 Data tabel  20 menunjukkan skor rata-rata aspek kohesi dan koherensi 

sebesar 76,5 atau nilai rata-rata sebesar 76,5 dan termasuk dalam kategori baik. 

Skor dengan kategori sangat baik diperoleh oleh 1 siswa atau sebesar 2,5%. 

Kategori baik dicapai oleh 31 siswa atau sebesar 77,5%.  Kategori cukup dicapai 

oleh 8 siswa atau sebesar 20%. Skor dengan kategori kurang tidak ada siswa yang 

memperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa buku harian yang dibuat siswa 

sudah padu dan mempunyai keterkaitan antarkalimat dan antarparagrafnya. 
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4.1.2.2.7 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

 Hasil tes aspek kerapian tulisan dalam menulis buku harian dapat dilihat 

pada tabel 21 berikut ini. 

Tabel 21 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

1 

2 10 5 

2. Baik 4 28 112 70 

3. Cukup 3 10 30 25 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 152 100 

Skor rata-rata  

 = 3,8 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 76 

Kategori Baik 

 

 Berdasarkan tabel 21 dapat dijelaskan bahwa hasil tes menulis buku harian 

aspek kerapian tulisan skor rata-ratanya sebesar 3,8 termasuk atau nilai rata-rata 

sebesar 76 termasuk dalam kategori baik. Untuk kategori sangat baik dicapai oleh 

2 siswa atau sebesar 5 %. Kategori baik dicapai oleh 28 siswa atau sebesar 70%. 

Kategori cukup diperoleh 10 siswa atau sebesar 25%. Untuk kategori kurang tidak 

ada yang mencapainya. Dapat disimpulkan bahawa siswa sudah mulai baik dalam 

menulis dibanding prasiklus, coretan sudah mulai berkurang, dan tulisan semakin 

rapi. 
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4.1.2.3 Hasil Nontes 

 Pada siklus I ini, data penelitian nontes diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, catatan harian, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan 

pada uraian berikut ini. 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi 

 Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam 

observasi ini meliputi perilaku siswa saat mengikuti pembelajaran. Adapun aspek 

positif yang menjadi sasaran observasi antara lain: (1) siswa memperhatikan 

penjelasan guru, (2) keberanian siswa bertanya ketika mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran, (3) siswa tenang dalam proses pembelajaran, (4) perhatian siswa 

mengamati contoh teknik peta konsep dan media foto, dan (5) kesungguhan siswa 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, sedangkan aspek negatif siswa 

yang menjadi sasaran observasi antara lain: (6) siswa meremehkan penjelasan dari 

guru, (7) siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan, (8) siswa ribut 

sendiri, (9) mengganggu teman yang mengamati contoh peta konsep dan media 

foto, dan (10) berusaha melihat pekerjaan teman. Secara umum hasil observasi 

dapat dilihat pada tabel 22 berikut. 
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Tabel 22 Hasil Observasi Siklus I 

Positif  Negatif  

Aspek amatan Jumlah Persen Aspek Amatan Jumlah Persen 

Aspek amatan 1 33 82,5% Aspek amatan 6 7 17,5% 

Aspek amatan 2 19 47,5% Aspek amatan 7 21 52,5% 

Aspek amatan 3 31 77,5% Aspek amatan 8 9 22,5% 

Aspek amatan 4 32 80% Aspek amatan 9 8 20% 

Aspek amatan 5 25 62,5% Aspek amatan 10 15 37,5% 

 

Keterangan : 

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

2. B = Baik   : 61%-80% 

3. C = Cukup : 41%-60% 

4. K = Kurang  : < 40% 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I hampir sebagian besar siswa sudah 

memperhatikan penjelasan guru. Dari 40 siswa, hampir sebagian besar siswa 

sudah memperhatikan penjelasan guru, ditunjukkan dengan persentase sebesar 

82,5 % atau 3 siswa yang memperhatikan dan menyimak penjelasan dari guru. 

Mereka sangat antusias mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan. 

Perhatian siswa sudah menunjukkan ketertarikan siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Sebagian besar siswa bersikap tenang dan sungguh-sungguh 

memperhatikan saat guru menyampaikan materi pembelajaran. Sebagian hasil 

observasi awal, hal ini sudah sangat baik. 
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Keaktifan siswa dalam bertanya sudah cukup baik. Sebagian siswa yang 

kesulitan dalam menulis buku harian  untuk bertanya pada guru. Dari 40 siswa, 19 

di antaranya atau sebesar 47,5% menunjukkan keberanian bertanya mereka 

terhadap pembelajaran menulis buku harian. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

rasa ingin tahu siswa cukup besar terhadap materi yang diajarkan. Jumlah ini 

belum bisa dikatakan kategori bagus, karena sebagian besar siswa masih enggan, 

ragu-ragu, dan malu untuk bertanya. Kekurangan ini akan diperbaiki pada siklus 

II. 

Pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto merupakan pembelajaran yang baru dan 

berbeda bagi siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading sehingga membawa 

suasana yang berbeda bagi siswa. Hal ini terlihat dari ketenangan siswa saat 

mengikuti pembelajaran. Sebanyak 31 siswa atau sebesar 77,5% siswa dengan 

tenang mengikuti pembelajaran terutama saat guru menjelaskan dan 

menyampaikan materi. 

Perhatian siswa mengamati contoh teknik peta konsep dan media foto  juga 

menjadi salah satu aspek yang diobservasi. Sebanyak 32 siswa atau sebesar 80% 

dari 40 siswa sudah memperhatikan penerapan teknik peta konsep dan media foto 

sebelum mereka menulis buku harian. Keingintahuan mereka tampak sangat besar 

dengan teknik dan media ini dalam pembelajaran menulis buku harian. Perhatian 

siswa mengamati contoh teknik peta konsep dan media foto  termasuk dalam 

kategori baik. 
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Setelah siswa mengamati dan berdiskusi secara berkelompok, siswa menulis 

buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Kesungguhan siswa 

mengerjakan tugas dari guru yaitu menulis buku harian menjadi aspek observasi. 

Hasil observasi untuk kesungguhan siswa mengerjakan tugas cukup baik yaitu 

sebanyak 25 siswa atau sebesar 62,5%. Siswa tenang dan serius menulis buku 

harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Kondisi kelas juga terlihat 

cukup kondusif. 

Perilaku negatif yang diobeservasi diantaranya adalah siswa meremehkan 

penjelasan guru. Sebanyak 7 siswa atau sebesar 17,5% masih meremehkan 

penjelasan guru. Siswa terlihat berbicara dengan teman sebangku, melamun, dan 

menulis yang tidak relevan dengan pembelajaran. Namun, sebagian besar siswa 

sudah memperhatikan penjelasan guru. Untuk siklus II harus lebih ditingkatkan 

lagi sehingga siswa yang meremehkan penjelasan guru dapat diminimalkan. 

Sikap siswa yang sebagian masih pasif membuat siswa enggan untuk bertanya 

saat mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis buku harian. Hasil 

menunjukkan 21 siswa atau 52,5% masih enggan untuk bertanya terhadap 

penjelasan guru ataupun saat mengalami kesulitan. Hasil ini harus diperbaiki agar  

siswa aktif dan berani bertanya terhadap penjelasan guru. 

Sebagian besar siswa tenang mengikuti pembelajaran menulis  buku harian, 

tetapi masih ada siswa yang ribut di kelas. Sebanyak 9 siswa atau 22,5% masih 

ribut saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian. Siswa masih tidak 
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berkonsentrasi penuh dengan pembelajaran, sibuk dengan aktivitasnya sendiri 

seperti bercanda dengan teman sehingga menimbulkan keributan. 

Siswa mengganggu teman saat siswa lain mengamati contoh peta konsep dan 

media foto yang diberikan guru juga tampak dari hasil observasi peneliti. Ada 8 

siswa atau 20% yang masih mengganggu dan menggoda temannya. Siswa-siswa 

tersebut masih kurang kesadarannya dalam hal mengamati peta konsep dan media 

foto. Pada siklus II hasil di siklus I ini diharapkan dapat dikurangi sehingga siswa 

semua dapat mengamati dengan seksama. 

Aspek negatif yang terakhir adalah siswa melihat pekerjaan teman saat 

mengerjakan tugas dari guru. Mereka kurang serius dan kurang sungguh-sungguh 

dalam mengerjakan tugas atau saat menulis buku harian. Sebanyak 15 siswa atau 

37,5% masih melihat pekerjaan teman saat tugas. Mereka cenderung belum 

percaya diri dengan kemampuan sendiri untuk membuat sendiri buku harian. 

Hasil observasi di atas sudah menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan 

pengamatan peneliti selama pembelajaran menulis buku harian sudah cukup baik, 

meskipun masih ada beberapa siswa yang masih berperilaku kurang baik, seperti 

meremehkan penjelasan guru, enggan bertanya saat mengalami kesulitan, 

membuat keributan, mengganggu teman, dan melihat pekerjaan teman. Keadaan 

tersebut merupakan masalah besar yang harus dipecahkan oleh peneliti. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan tindakan agar dapat mengurangi dan menghilangkan 

perilaku kurang baik pada siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

menjadi tugas guru pada siklus II untuk melakukan perbaikan agar perilaku 
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kurang baik tersebut dapat dikurangi. Perencanaan pembelajaran pada siklus II 

harus lebih baik supaya perilaku siswa saat pembelajaran menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

4.1.2.3.2 Hasil Catatan Harian 

 Catatan harian yang digunakan pada penelitian ini meliputi catatan harian 

guru dan catatan harian siswa. Data catatan harian ini berisi ungkapan perasaan 

guru dan siswa selama pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Di bawah ini 

dijelaskan hasil kedua catatan harian tersebut. 

4.1.2.3.2.1 Catatan Harian Guru 

 Pengisian catatan harian guru dilakukan oleh guru. Catatan harian guru ini 

berisi segala hal yang dirasakan guru selama pembelajaran berlangsung. Hal-hal 

yang terdapat dalam catatan harian guru yaitu: (1) respons siswa terhadap 

pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) respons siswa terhadap teknik peta 

konsep yang digunakan untuk menulis buku harian, (3) keseriusan siswa 

mengikuti pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep, (4) bagaimana situasi atau suasana kelas 

ketika pembelajaran berlangsung, (5) keefektifan media foto yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis buku harian. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung, 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 
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pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan  media foto sudah cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat pada semangat siswa ketika mengikuti pembelajaran. 

Siswa dengan cukup antusias menyimak penjelasan guru dengan sikap yang 

sungguh-sungguh dan tenang walaupun siswa masih cukup pasif karena masih 

malu dan ragu-ragu mengeluarkan pendapat. Pada saat guru meminta untuk 

berdiskusi, siswa juga menjalankan tugasnya dengan baik dan terlihat senang 

meskipun ada beberapa siswa yang kurang serius menjalankan tugasnya. 

Respons siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian positif dan 

menerima dengan baik. Respons siswa terhadap teknik dan media yang digunakan 

peneliti dalam mengajar juga positif. Hal tersebut terlihat dari ketertarikan siswa 

mengamati contoh peta konsep dengan cukup sungguh-sungguh dan senang 

memperhatikan media foto yang peneliti bagikan. Pembelajaran yang peneliti 

laksanakan membuat suasana kelas menjadi lebih berbeda dan menyenangkan. 

Tidak tampak kesan terbebani dan rasa bosan dari wajah siswa. Siswa juga 

mendapat pengalaman baru teknik untuk mempermudah menulis buku harian. 

Respons siswa terhadap teknik  yang digunakan peneliti dalam mengajar 

juga positif. Hal tersebut terlihat dari ketertarikan siswa terhadap teknik peta 

konsep sebagai teknik awal membuat buku harian. Pembelajaran tersebut terasa 

berbeda apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang selama ini diperoleh. 

Siswa cukup terbantu dalam menuangkan gagasannya dalam bentuk peta konsep 

sebelum dikembangkan menjadi buku harian.  
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Keseriusan siswa mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto sudah serius. 

Hal ini terlihat dari ketenangan sikap mereka, rasa antusias mereka mengikuti 

pembelajaran bersama peneliti, dan rasa penasaran yang tinggi dari siswa. 

Kekurangannya siswa lebih banyak pasif dalam mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto. 

Situasi kelas saat pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto cukup kondusif. Namun, 

beberapa siswa lakai-laki di barisan belakang masih belum terlalu konsentrasi 

mengikuti pembelajaran menulis buku harian. Suasana kelas cukup ramai karena 

peneliti dengan sengaja menciptakan suasana kelas yang ramai dan 

menyenangkan dengan tidak meninggalkan kebermaknaan pembelajaran. Peneliti 

aktif mengajak dan mendorong siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Hal ini 

diwujudkan dengan sering memberikan pertanyaan membangun dan memberikan 

sugesti serta motivasi kepada siswa khususnya yang pasif untuk berpartisipasi 

lebih aktif. 

Aspek terakhir yaitu mengenai pendapat guru tentang media foto yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis buku harian. Pemanfaatan media foto 

cukup efektif untuk pembelajaran menulis di kelas. Media foto yang digunakan 

cukup menarik bagi siswa sehingga siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. 

Ada 4 foto yang dibagikan peneliti tiap kelompok sehingga secara berkelompok 

siswa dapat mengamati dan berdiskusi dengan teman satu kelompok sebelum 
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menuangkannya dalam bentuk peta konsep dan mengembangkannya menjadi 

buku harian. 

4.1.2.3.2.2 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa diisi setelah selesai menulis buku harian. Lembar 

catatan harian siswa yang harus diisi oleh siswa meliputi empat  pertanyaan, yaitu: 

(1) kesulitan siswa dalam menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) pendapat siswa tentang 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto, (3) manfaat yang diperoleh melalui pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto, dan (4) pesan, kesan, dan saran terhadap penerapan pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto. 

Kesulitan siswa dalam menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan 

media berbeda-beda, hal ini dikarenakan teknik dan media ini masih baru bagi 

mereka. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan peta 

konsep menjadi kalimat dan memilih kata yang bervariasi. Namun, siswa kelas 

VII E SMP Negeri 1 Ampelgading mempunyai antusias dan ketertarikan yang 

tinggi sehingga mereka berusaha mengatasi kesulitan tersebut. Gaya pembelajaran 

yang baru dibanding yang diterapkan sebelumnya menciptkan suasana yang baru 

dan menyenangkan bagi mereka. 
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Pendapat siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading terhadap 

penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto ini hampir semuanya berpendapat 

sangat menyenangkan, menerima, dan menambah pengalaman mereka khususnya 

tentang buku harian. Mereka beranggapan dengan pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

ini dapat mengurangi beban pikiran mereka dan menuangkannya menjadi buku 

harian. Walaupun pembelajaran menulis buku harian sudah pernah diajarkan 

sebelumnya tetapi mereka sangat antusias dan senang dengan gaya mengajar guru, 

teknik, dan media yang digunakan. Hal ini terlihat dari respons mereka yang 

sangat baik saat pembelajaran, mengamati peta konsep, media foto yang 

diberikan, dan saat menulis buku harian. 

Selain kesulitan yang dialami siswa, pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto juga 

mempunyai manfaat yang siswa rasakan. Menurut siswa manfaat yang diperoleh 

dari pembelajaran ini adalah dapat menuangkan pengalaman menjadi buku harian 

sehingga dapat diingat selamanya, menambah wawasan mereka tentang buku 

harian lebih dalam, dan dapat mencurahkan gagasan, ide, dan beban pikiran. 

Beberapa siswa mengungkapkan setelah memperoleh pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, 

siswa dapat lebih bisa menulis buku harian dibanding sebelumnya. Manfaat-

manfaat tersebut dirasakan siswa karena siswa menerima pembelajaran buku 

harian ini dengan baik, antusias, dan responsif.  
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Pesan, kesan, dan saran yang diberikan siswa terhadap pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto adalah sebagai berikut. Secara umum siswa berpesan agar 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi 

supaya tetap menyenangkan. Kesan mereka terhadap pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

adalah sangat menyenangkan, menarik, bagus, dan bermanfaat bagi siswa. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran ini menekankan pada suasana belajar yang 

menyenangkan supaya siswa nyaman dan hasil belajar maksimal. Sedangkan 

saran yang diberikan siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto adalah cara 

pembelajaran harus lebih menyenangkan, mereka juga menyarankan agar 

pembelajaran ini dapat ditiru oleh guru-guru SMP Negeri 1 Ampelgading. 

4.1.2.3.3 Wawancara 

 Pada siklus I ini, wawancara dilakukan kepada 3 orang siswa yaitu siswa 

yang mendapat nilai tertinggi, sedang, dan rendah. Wawancara pada siklus I 

dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto  

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa saat wawancara 

diantaranya: (1) minat siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui 
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pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) tanggapan 

siswa terhadap gaya mengajar guru dalam pembelajaran menulis buku harian, (3) 

manfaat yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, 

(4)  kesulitan yang dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, 

(5) perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, dan (6) saran 

siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Pertanyaan pertama adalah minat atau tidaknya siswa mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. Untuk siswa yang memperoleh nilai tertinggi merasa 

berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto karena mempermudah 

menulis buku harian dengan baik. Siswa yang mendapat nilai sedang merasa 

berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto karena dapat menambah 

pengalaman baru bagi siswa. Sedangkan siswa yang mendapat nilai rendah 

berpendapat bahwa siswa berminat dengan pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto karena 

dengan pembelajaran ini dapat mengeluarkan perasaan dalam jiwa. Simpulannya 

siswa bernilai tinggi, sedang, dan rendah berminat dengan pembelajaran menulis 
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buku harian tanggapan siswa terhadap gaya mengajar guru dalam pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto tetapi dengan alasan yang berbeda-beda. 

Pertanyaan kedua adalah tanggapan siswa terhadap gaya mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis buku harian. Siswa yang mendapat nilai tinggi 

berpendapat gaya mengajar guru baik karena siswa selalu paham dengan 

penjelasan yang diberikan guru. Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan 

siswa dengan nilai sedang, siswa dengan nilai sedang berpendapat bahwa gaya 

mengajar guru sangat bagus karena dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. 

Sementara siswa dengan nilai rendah mengungkapakan bahwa gaya mengajar 

guru menyenangkan.  

Pertanyaan ketiga yang dikemukakan dalam wawancara adalah manfaat 

yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa 

dengan nilai tinggi berpendapat manfaat yang dirasakan selama mengikuti 

pembelajaran ini adalah dapat mengurangi beban pikiran dan dapat 

mengekspresikan pikiran menjadi bentuk buku harian. Manfaat yang 

dikemukakan  siswa dengan  nilai sedang adalah dapat memperoleh pengalaman 

menyenangkan dan memperluas wawasan. Hampir sama dengan pendapat siswa 

nilai tertinggi, manfaat yang dirasakan siswa dengan nilai rendah selama 

mengkitu pembelajaran menulis buku harian ini dapat mengeluarkan perasaan dan 

dapat menulis buku harian dengan baik. Pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto di 
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samping masih baru dan timbul kesulitan-kesulitan, juga bermanfaat bagi siswa 

seperti yang dikemukakan oleh ketiga orang siswa dengan tingkat nilai yang 

berbeda. 

Pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto merupakan pembelajaran yang baru dikenal 

siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading sehingga banyak muncul kesulitan 

terutama bagi siswa. Siswa dengan nilai tinggi merasa kesulitan dalam aspek 

memilih kata yang tepat saat menulis buku harian. Siswa dengan nilai sedang 

berpendapat mengalami kesulitan untuk memilih kalimat yang efektif. Pendapat 

berbeda diungkapkan siswa dengan nilai rendah, siswa nilai rendah mengalami 

kesulitan untuk menerapkan peta konsep menjadi buku harian. Kesulitan-kesulitan 

tersebut sangat wajar terjadi karena memang pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto masih 

baru bagi mereka. Namun, hal tersebut dapat teratasi dengan arahan dan 

bimbingan dari guru.  

Penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto menimbulkan berbagai 

perasaan dalam diri para siswa. Siswa dengan nilai tertinggi, sedang, dan rendah 

berpendapat bahwa perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto adalah sangat menyenangkan, tidak membebankan pikiran siswa, dan 

mengasyikkan. 
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Saran yang diberikan siswa dengan nilai tertinggi, sedang, dan rendah 

terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto yaitu supaya pembelajaran tetap 

dipertahankan, lebih mengasyikkan, dan media foto lebih bervariasi lagi. Secara 

keseluruhan siswa memberikan respon dan saran yang positif untuk pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto ini.  

Simpulan dari beberapa jawaban siswa adalah mereka senang dan 

berminat dengan pembelajaran, teknik, dan media yang digunakan oleh guru. 

Menurut mereka, pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto sangat mengasyikkan, 

menyenangkan, lebih santai, tidak menegangkan, dan mudah dipahami. 

4.1.2.3.4 Dokumentasi Foto 

 Pada siklus I ini, dokumentasi foto yang diambil difokuskan pada kegiatan 

selama proses pembelajaran, pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto yaitu. 

Pembelajaran menyusun paragraf ini dilakukan di ruang kelas. Gambar yang 

diambil pada siklus I antara lain : (1) kegiatan awal pembelajaran berlangsung, (2) 

kegiatan penyampaian materi, (3) kegiatan siswa dalam mengamati menulis buku 

harian dengan teknik peta konsep dan media foto, (4) saat siswa diskusi kelompok 

mengamati media foto, membuat teknik peta konsep, dan mengembangkannya 

menjadi buku harian, (5) siswa menulis buku harian, (6) saat guru membantu dan 
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membimbing siswa yang mengalami kesulitan menulis buku harian dengan teknik 

peta konsep dan media foto, (7) siswa mempresentasikan hasil kerjanya, dan (8) 

kegiatan akhir pembelajaran. Deskripsi gambar pada siklus I selengkapnya 

sebagai berikut ini. 

   

     Gambar 3. Kegiatan Awal Pembelajaran 

 Gambar 3 merupakan kegiatan awal pembelajaran. Guru memberikan 

apersepsi sebelum memulai pembelajaran, hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran awal kepada siswa tentang buku harian. Pada kegiatan 

awal, siswa secara umum memperhatikan dengan antusias, tetapi ada beberapa 

yang tidak konsentrasi ke pembelajaran. Hal ini dapat terlihat ada siswa yang 

pandangannya tidak memperhatikan guru. Di kegiatan awal ini siswa diajak untuk 

mengaitkan menulisa buku harian dengan kehidupan sehari-hari mereka kemudian 

diselingi tanya jawab. Namun, kebanyakan siswa hanya diam dan malu untuk 

berpendapat, hanya beberapa siswa yang menjawab dengan malu-malu. Siswa 

masih pasif dalam pembelajaran. 
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Gambar 4.Penyampaian Materi dengan Teknik Peta Konsep dan Media Foto 

 Setelah kegiatan awal, guru menyampaikan materi dengan melibatkan 

siswa. Hal ini supaya siswa aktif dalam mengeluarkan pendapatnya. Guru 

menyampaikan materi tentang buku harian dengan teknik peta konsep dengan 

tema atau topik yang akrab dengan kehidupan siswa. Siswa memperhatikan 

sungguh-sungguh dan cukup antusias. Sesekali guru memberikan gurauan untuk 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini membuat siswa lebih 

santai dan menikmati pembelajaran dengan nyaman karena pembelajaran yang 

monoton akan membuat siswa cepat bosan dan berdampak pada ketidaktertarikan 

mereka terhadapa pembelajaran. Dalam kegiatan ini juga guru membagi siswa 

menjadi 6 kelompok untuk selanjutnya mengamati contoh peta konsep serta media 

foto yang akan digunakan sebagai topik menulis buku harian. Gambar siswa 

mengamati peta konsep dan media foto disajikan selanjutnya. 
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Gambar 5. Siswa Mengamati Teknik Peta Konsep dan Media Foto 

 Gambar 5 menampilkan siswa secara berkelompok mengamati conoh peta 

konsep dan media foto yang diberikan guru sebagai topik menulis buku harian. 

Siswa terlihat senang dan responsisf teradap teknik dan media belajar. Mereka 

semangat untuk berdiskusi dengan sesama teman sekelompok. Guru memberikan 

waktu kepada siswa untuk mengamati terlebih dahulu contoh peta konsep serta 

media foto supaya siswa mempunyai gambaran sebelum menulis buku harian. 

Guru juga menjelaskan sedikit tentang media yang digunakan dan kegunaan 

media tersebut dalam pembelajaran menulis buku harian. 
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Gambar 6. Siswa Berdiskusi  

  Gambar 6 menampilkan  kegiatan siswa berdiskusi setelah mengamati 

contoh peta konsep dan media foto yang diberikan guru. Siswa dari kelompok 

yang masih bingung bertanya kepada guru. Dari gambar tersebut, kepercayaan diri 

siswa sudah mulai tampak walaupun mereka masih malu dan ragu untuk bertanya. 

Diskusi ini dimaksudkan untuk memberikan ruang siswa untuk berpartispasi aktif 

dan aktif karena pembelajaran kuantum menekankan peran siswa dalam 

pembelajaran. Guru dalam hal ini memposisikan diri sebagai fasilitator siswa 

walaupun awalnya guru yang aktif memberikan motivasi, dorongan, dan semnagat 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.  
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`  

Gambar 7. Siswa Menulis Buku Harian dengan Teknik Peta Konsep dan  

Media Foto 

 Kegiatan dalam gambar 7 adalah kegiatan siswa menulis buku harian 

dengan teknik peta konsep dan media foto. Media foto diberikan oleh guru dan 

digunakan sebagai tema menulis harian pada tiap pertemuan. Media foto yang 

digunakan berbeda tiap pertemuan supaya siswa tidak bosan. Media foto yang 

diberikan juga foto-foto yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa 

cukup sungguh-sungguh dalam membuat buku harian dengan teknik peta konsep 

dan media foto, tetapi beberapa siswa masih melihst pekerjaan teman. Menulis 

buku harian dilakukan secara individu tiap kelompok, tetapi boleh berdiskusi 

teman satu kelompok. Sistem kelompok ini dimaksudkan agar siswa belajar 

menyatukan pendapat dan menerima perbedaan. Pembelajaran kuantum 

menekankan keberagaman bukan keseragaman. Namun, jika saat tes menulis 

buku harian siswa tidak berkelompok. 
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   Gambar 8. Guru Membimbing Siswa  

 Gambar 8 menampilkan guru membimbing siswa yang kesulitan saat 

menulis buku harian. Guru memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulisan 

buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa terlihat serius 

menyimak arahan dan penjelasan dari guru. Guru memberikan bimbingan dengan 

santai tetapi bermakna supaya siswa tidak merasa malu bahkan takut untuk 

bertanya. Di siklus I ini siswa masih malu-malu untuk mengungkapkan kesulitan 

yang dihadapi sehingga di akhir pembelajaran siswa dapat mengungkapannya 

dalam bentuk catatan harian. Siswa lebih memilih diam dan bertanya kepada 

teman. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut guru berkeliling kelas untuk 

mengetahui dan memperhatikan kinerja siswa. Pemantauan ini juga sebagai 

langkah kera untuk mengisi lembar observasi. 
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Gambar 9. Siswa Mempresentasikan Hasil Kerja  

 Secara acak guru menunjuk perwakilan siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya seperti yang ditampilkan di gambar 9. Secara umum siswa siap 

ketika guru menunjuk. Siswa sudah mulai percaya diri ketika mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas. Setelah mempresentasikan hasil kerjanya, siswa lain 

memberikan pendapat mereka tentang hasil kerja siswa yang presentasi. Namun, 

kelemahan di siklus I ini siswa masih malu untuk memberanikan diri maju dengan 

keinginan sendiri. Kelemahan ini perlu diperbaiki di siklus II.  Dari hasil 

presentasi tersebut dapat dilihat gambaran hasil kerja siswa dan tingkat 

keberhasilan pembelajaran ini. Setelah mempresentasikan hasil, siswa dan guru 

melakukan refleksi untuk mengetahui kesulitan dan kendala-kendala yang 

dihadapi selama proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar di 

bawah ini. 
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Gambar 9 Akhir Pembelajaran  

 Gambar 9 menampilkan proses akhir pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa 

dan guru melakukan refleksi dengan tanya jawab. Siswa dengan malu-malu 

mengungkapkan kesulitan, perasaan, dan kendala-kendala yang dihadapi selama 

proses pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto. Kegiatan akhir juga untuk memberikan tugas 

kepada siswa untuk benyak berlatih menulis buku harian di luar sekolah supaya 

hasilnya lebih bagus di siklus II. 

4.1.2.3.5 Refleksi Siklus I 

 Berdasarkan hasil tes keterampilan menyusun paragraf pada siklus I dapat 

diketahui bahwa rata-rata nilai menulis buku harian siswa kelas VII E SMP 

Negeri 1 Ampelgading, Pemalang sebesar 80,225.  Sebanyak 25 siswa telah 

memenuhi target nilai yang diharapkan peneliti dengan memperoleh nilai 80 atau 
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>80. sebanyak 15 siswa belum memenuhi target tersebut dengan memperoleh 

nilai di bawah 80.  

 Penerapan pembelajaran kuantum di siklus I belum maksimal karena siswa 

belum terlibat secara aktif dalam pembelajaran sehingga guru masih mendominasi 

pembelajaran. Padahal Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada 

interaksi yang bermutu dan bermakna, sedangkan siswa pada saat siklus I masih 

kurang aktif sehingga interaksi dalam pembelajaran masih kurang. Pembelajaran 

kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses 

pembelajaran. Kekurangan pada siklus I ini siswa masih kurang yakin dengan 

kemmampuan diri sendiri. Siswa cenderung meniru pekerjaan teman atau lebih 

percaya dengan hasil kerja teman dibanding diri sendiri. Untuk itu di siklus II, 

guru akan lebih memberikan sugesti kepada siswa untuk lebih meyakinkan siswa 

terhadap kemampuan mereka. Siswa juga akan lebih didorong dan dimotivasi 

untuk berpartisipasi secara aktif selama pembelajaran. Guru akan lebih memberi 

siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa berpendapat. 

Tindakan lainnya adalah pendalaman karakter dengan siswa agar suasana 

pembelajaran lebih akrab, nyaman, dan menyenangkan. 

 Pada siklus I, tiap kelompok diberi contoh peta konsep dengan tujuan 

siswa lebih memahami peta konsep yang diajarkan. Namun, cara tersebut ada 

dampak negatifnya. Siswa terpaku dengan contoh yang dibagikan oleh guru. 

Kreativitas siswa menjadi terbelenggu oleh contoh yang diberikan guru. Untuk 

itu, di sikus II peta konsep hanya diberikan sebagai materi ulang. Siswa diberi 
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kebebasan mengekspresikan peta konsep sesuai dengan kreativitas dan 

dikembangkan menjadi buku harian. 

 Media foto yang digunakan pada siklus I tiap kelompok sama. Siswa 

tertarik dan berminat dengan pembelajaran menulis buku harian. Namun, akan 

lebih maksimal pada siklus II yang akan dilaksanakan, media foto akan dibuat 

lebih beragam. Tiap kelompok akan diberikan media foto yang berbeda sesuai 

dengan keinginan mereka sehingga siswa akan lebih tertarik dan mudah dalam 

menuangkan gagasan ke dalam  buku harian. 

 Hasil tes keterampilan menulis buku harian siswa kelas VII E SMP Negeri 

1 Ampelgading, Pemalang secara keseluruhan tergolong dalam kategori baik. 

Namun,  belum semua siswa bisa mencapainya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

tes keterampilan menulis buku harian siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang perlu ditingkatkan.  Tindakan-tindakan yang dilakukan 

siswa pada saat pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto juga perlu diperhatikan.  Tindakan 

tersebut adalah keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas menulis buku harian, 

keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi dan pembelajaran, keseriusan siswa dalam 

mengamati penerapan peta konsep dan media foto, sugesti positif yang diberikan 

guru kepada siswa, keaktifan siswa dalam pembelajaran kuantum, dan 

pemanfaatan media foto yang lebih beragam tiap kelompok. Hal ini akan 

membantu siswa untuk  menulis buku harian yang lebih baik lagi. 
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 Selain hasil tes, hasil observasi, catatan harian guru, catatan harian siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto juga memperlihatkan perilaku siswa yang 

beragam. Perilaku tersebut ada yang positif dan ada juga yang negatif. Walaupun 

sebagian siswa merasa tertarik dan senang untuk mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto yang telah dilaksanakan, tetapi ada beberapa siswa yang berperilaku negatif 

selama pembelajaran seperti meremehkan penjelasan guru, malu untuk bertanya, 

membuat keributan, mengganggu teman, dan melihat hasil kerja teman. Hal-hal 

negatif yang terjadi di dalam siklus I ini nantinya harus diperbaiki ke arah yang 

lebih baik lagi pada siklus II. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dapat 

dilakukan dengan memotiva siswa, membangkitkan minat siswa agar lebih 

tertarik lagi dengan pembelajaran menulis buku harian, lebih mengenal 

karakteristik siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan lebih 

menyenangkan, dan mendorong siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto. 

 Selain itu, siswa juga dilatih dan diberi motivasi serta bimbingan agar 

lebih serius dalam menulis buku harian dengan memperhatikan kualitas isi, 

kelengkapan unsur buku harian, ejaan dan tand baca, pilihan kata, keefektifan 

kalimat, kohesi dan koherensi, dan kerapian tulisan. Hal ini diharapkan agar siswa 

semakin baik lagi dalam menulis buku harian. Selain itu, perilaku siswa juga akan 

diarahkan dan diperbaiki ke perilaku yang lebih positif lagi. Untuk itu, 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 
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peta konsep dan media foto pada siklus II nanti akan direncanakan pembelajaran 

yang lebih baik lagi. 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

 Siklus II merupakan perbaikan dari siklus I yang sebelumnya telah 

dilaksanakan. Kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I diperbaiki pada 

siklus II ini. Siklus II dipersiapkan dan direncanakan lebih matang karena siklus II 

merupakan upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis buku harian 

dan mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif daripada siklus I. 

Sebagaimana siklus I, pemaparan hasil penelitian pada siklus II ini terdiri atas 

proses pembelajaran, hasil tes, dan nontes. Selengkapnya, proses pembelajaran, 

hasil tes, dan nontes pada siklus II ini diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Menulis Buku Harian melalui Pembelajaran 

Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan Media Foto 

 Pertemuan pertama dan kedua pada siklus II dilakukan guru untuk lebih 

memperkuat pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai menulis buku harian. 

Proses pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto terdiri atas beberapa tahapan yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, guru mengkondisikan 

siswa dan melakukan apersepsi. Apersepsi pembelajaran dilakukan di dalam 

kelas. Guru memaparkan hasil menyusun paragraf pada siklus I dan 

memberitahukan pada siswa kekurangan-kekurangan dari hasil pembelajaran 
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menulis buku harian di siklus I supaya dilakukan perbaikan pada siklus II. Siswa 

dan guru sekilas bertanya jawab tentang pembelajaran sebelumnya di siklus I 

kemudian guru memberikan motivasi dan sugesti kepada siswa agar lebih 

berkonsentrasi dan percaya diri dalam menulis buku harian. Guru juga mengulang 

kembali penyampaian tujuan dan manfaat yan akan dirasakan atau didapat siswa 

setelah mengikuti pembelajaran menulis buku harian. 

 Langkah selanjutnya, guru memberikan umpan balik terhadap hasil siklus 

I dan memberikan penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan pada siklus I, 

kemudian siswa berkelompok dan berdiskusi dengan guru mengenai materi yang 

disampaikan sebelumnya. Pada siklus II, guru tidak terlalu banyak menyampaikan 

materi. Materi yang disampaikan sebagai penyegar ingatan siswa. Siswa 

ditekankan pada praktik menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan 

media foto. Selanjutnya guru memberikan media foto yang berbeda tiap kelompok 

yang akan dijadikan media untuk menulis buku harian. Siswa semakin 

bersemangat mengamati media foto yang akan digunakan sebagai media dalam 

menulis buku harian. Beberapa siswa yang pada siklus I kurang menperhatikan 

media foto, di siklus II ini semakin memperhatikan dan serius. Secara individu 

siswa dalam kelompok siswa membuat peta konsep, mengembangkannya menjadi 

kalimat, dan menyusunnya menjadi buku harian. Pada saat siswa menulis buku 

harian, guru berkeliling memberikan motivasi dan sugesti kepada siswa berkaitan 

dengan pembelajaran menulis buku harian supaya siswa semakin serius dalam 

menulis buku harian. Setelah selesai menulis buku harian, beberapa siswa 

mempresentasikan hasil kerja mereka, kelompok lain menanggapi kemudian guru 



 

 

169 

membahas hasil pekerjaan siswa tersebut dan memberi penguatan. Siswa sudah 

lebih berani mempresentasikan hasil pekerjaan mereka tanpa harus ditunjuk oleh 

guru. Penilaian tes ini meliputi aspek kualitas isi, kelengkapan unsur buku harian, 

ejaan dan tanda baca, pilihan kata atau diksi, keefektifan kalimat, kohesi dan 

koherensi, serta kerapian tulisan. Kondisi kelas terasa pada saat itu 

menyenangkan, tidak kaku, dan sedikit ramai. Guru berusaha lebih dekat dengan 

siswa, hal ini dimaksudkan untuk mengenal karakter siswa lebih baik. Siswa juga 

tidak lagi merasa canggung dan malu kepada guru sehingga mereka lebih leluasa 

berpartisipasi dalam pembelajaran. 

 Kegiatan penutup pembelajaran dilakukan dengan menyimpulkan hasil 

pembelajaran oleh siswa dan guru kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Siswa 

mengungkapkan kendala atau hambatan yang dirasakan selama pembelajaran 

untuk bisa ditingkatkan pada pertemuan selanjutnya. Guru juga meminta siswa 

banyak berlatih menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Pembelajaran ditutup dengan mengucap salam. Untuk mengetahui lebih jelas 

proses pembelajaran  pada siklus II, secara singkat dapat ditunjukkan pada gambar 

berikut 
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Gambar 11. Proses Pembelajaran Siklus II 

 Pertemuan kedua dilakukan sebagai perbaikan dari pertemuan pertama. 

Pertemuan kedua juga dilakukan untuk lebih memperkuat pengalaman dan 

pengetahuan mereka mengenai keterampilan menulis buku harian. Proses 

pembelajaran siklus II diawali dengan pengkondisian kelas dan apersepsi supaya 

siswa lebih siap menerima pembelajaran selanjutnya. Guru juga menyampaikan 

manfaat pembelajaran menulis buku harian agar siswa lebih mengetahui 

pentingnya belajar menulis buku harian. Siswa juga diajak bertanya jawab tentang 

pertemuan yang telah lalu. Siswa sudah tidak terlihat malu dan lebih berani 

mengeluarkan pendapat mereka. Guru juga memberikan sugesti positif dan 

motivasi agar siswa lebih bersemangat dan percaya diri dengan kemampuan 

mereka dalam hal menulis.  

 Pada kegiatan inti, siswa melakukan penyegaran kembali langkah-langkah 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa berdiskusi 

dengan guru tentang materi menulis buku harian. Suasana kelas tenang dan santai. 

Siswa terlihat berkonsentrasi mengikuti diskusi kelas. selanjutnya, guru 

mengelompokkan siswa menjadi siswa menjadi lima kelompok. Pengkondisian 



 

 

171 

kelas cukup ramai, tetapi terkendali. Siswa tidak mengulur-ulur waktu saat 

berkelompok sehingga lebih mengefektifan waktu. Pada pertemuan kedua siklus 

II ini, guru memberikan media foto yang berbeda tiap kelompok. Siswa antusias 

saat mereka diminta memilih foto untuk kelompoknya masing-masing. Setelah 

memilih media foto yangakan digunakan saat menulis buku harian. Siswa dengan 

serius membuat peta konsep sesuai media foto dan mengembangkannya menjadi 

buku harian. Guru berkeliling kelas untuk memastikan kegiatan menulis buku 

harian. Guru selalu menanamkan sugesti postif kepada siswa agar siswa lebih 

mudah menuangkan gagasan mereka ke dalam bentuk buku harian. Siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas meminta bimbingan guru. Kondisi 

kelas kondusif dan tenang. Hasil buku harian dengan teknik peta konsep dan 

media foto pertemuan kedua ini dijadikan sebagai hasil tes siklus II. Selesai 

mengerjakan tugas, guru meminta siswa mengomentari hasil buku harian sendiri 

kemudian perwakilan kelompok mengumpulkan hasil kerja kelompoknya agar 

suasana tidak terlalu rebut dan ramai. Selanjutnya guru memberikan penguatan 

terhadap hasil belajar siswa. 

 Siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing, selanjutnya siswa dan 

guru menyimpulkan hasil pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Guru dan siswa 

juga melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Tidak lupa siswa 

mengisi catatan harian siswa siklus II.  
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4.1.3.2 Hasil Tes Siklus II 

 Berdasarkan hasil tes menulis buku harian pada siklus I, hasil belajar siswa 

belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, guru memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada siklus I. Tindakan perbaikan 

tersebut adalah melakukan perbaikan pada media dan teknik pembelajaran yang 

digunakan, serta perbaikan cara belajar siswa yaitu di dalam kelompok siswa 

mengerjakan tugasnya secara individu, guru juga berkeliling dari satu siswa ke 

siswa lain untuk melakukan bimbingan dan arahan kepada siswa yang terlihat 

bingung. 

 Apersepsi pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Guru memaparkan hasil 

menyusun paragraf pada siklus I dan memberitahukan pada siswa kekurangan-

kekurangan dari hasil pembelajaran menulis buku harian di siklus I supaya 

dilakukan perbaikan pada siklus II. Siswa dan guru sekilas bertanya jawab tentang 

pembelajaran sebelumnya di siklus I kemudian guru memberikan motivasi dan 

sugesti kepada siswa agar lebih berkonsentrasi dan percaya diri dalam menulis 

buku harian. Guru juga mengulang kembali penyampaian tujuan dan manfaat yan 

akan dirasakan atau didapat siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis buku 

harian. 

 Langkah selanjutnya, guru memberikan umpan balik terhadap hasil siklus 

I dan memberikan penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan pada siklus I, 

kemudian siswa berkelompok dan berdiskusi dengan guru mengenai materi yang 

disampaikan sebelumnya. Guru memberikan media foto yang berbeda tiap 
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kelompok yang akan dijadikan media untuk menulis buku harian. Secara individu 

siswa dalam kelompok siswa membuat peta konsep, mengembangkannya menjadi 

kalimat, dan menyusunnya menjadi buku harian. Pada saat siswa menulis buku 

harian, guru berkeliling memberikan motivasi dan sugesti kepada siswa berkaitan 

dengan pembelajaran menulis buku harian supaya siswa semakin serius dalam 

menulis buku harian. Setelah selesai menulis buku harian, beberapa siswa 

mempresentasikan hasil kerja mereka, kelompok lain menanggapi kemudian guru 

membahas hasil pekerjaan siswa tersebut dan memberi penguatan. Penilaian tes 

ini meliputi aspek kualitas isi, kelengkapan unsur buku harian, ejaan dan tanda 

baca, pilihan kata atau diksi, keefektifan kalimat, kohesi dan koherensi, serta 

kerapian tulisan. 

 Secara umum, hasil tes keterampilan menulis buku harian siswa kelas 

VIIE SMP Negeri  1 Ampelgading, Pemalang pada siklus II ini dapat dilihat pada 

tabel 23 berikut. 

Tabel 23 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Buku Harian 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Jumlah 

Skor 

Presentase Rata-Rata 

1 Sangat baik 85-100 29 2568 72,5  X= = 

87,1 

(kategori 

sangat 

baik) 

2 Baik 75-84 11    898 27,5 

3 Cukup 65-74 0 0 0 

4 Kurang 0-64 0 0 0 

Jumlah 40 3484 100  
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Tabel 23 di atas merupakan hasil tes keterampilan menulis buku harian. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut. 

 

Diagram 3 Nilai Rata-rata Tiap Aspek pada Siklus II 

 Tabel 23 dan diagram 3 menunjukkan bahwa hasil tes menulis buku harian 

siswa secara klasikal mencapai nilai 87,1 termasuk dalam kategori sangat baik. 

Rata-rata ini mengalami peningkatan dari siklus I yang hanya 80,225. Hal ini 

tidak lepas dari perbaikan tindakan dari perbaikan tindakan yang dilakukan pada 

siklus II. Dari ke 40 siswa yang diteliti, 29 siswa yang berhasil mendapat nilai 

dalam kategori sangat baik atau sebesar 72,5 %. Kategori baik dicapai oleh 11 

siswa atau sebesar 27,5 %.  Pada siklus II ini, tidak ada yang mendapat nilai 

cukup dan kurang. 

 Untuk rata-rata nilai per aspeknya adalah untuk aspek kualitas isi sebesar 

termasuk 94 dalam kategori sangat baik, untuk aspek kelengkapan unsur buku 
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harian sebesar 98 termasuk dalam kategori  sangat baik, untuk aspek ejaan dan 

tanda baca sebesar 76,5 termasuk dalam kategori baik, untuk aspek diksi atau 

pilihan kata sebesar 82 termasuk dalam kategori baik, untuk aspek keefektifan 

kalimat sebesar 74,5 termasuk dalam kategori cukup, untuk aspek kohesi dan 

koherensi sebbesar 85,5 dengan kategori baik sedangkan untuk aspek kerapian 

tulisan sebesar 80,05 termasuk dalam kategori baik. 

4.1.3.2.1 Hasil Tes Aspek Kualitas Isi 

 Secara rinci, hasil tes menulis buku harian aspek kualitas isi dapat dilihat 

pada tabel 24 berikut ini. 

Tabel 24 Hasil Tes Aspek Kualitas Isi 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

4 

28 560 70 

2. Baik 4 12 192 30 

3. Cukup 3 0 0 0 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 752 100 

Skor rata-rata  

 = 18,8 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 94 

Kategori Sangat Baik 

 

 

 Data tabel 24 menunjukkan skor rata-rata aspek kualitas isi buku harian 

sebesar 18,8 dengan nilai rata-rata 94 termasuk dalam kategori sangat baik. Skor 
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dengan kategori sangat baik dicapai oleh 28 siswa atau sebesar 70 %. Kategori 

baik dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 30 %. Skor dengan kategori cukup dan 

kategori kurang tidak ada yang memperolehnya. 

 Dari hasil yang dicapai dapat disimpulkan bahwa siswa sudah paham 

dengan materi yang disajikan dalam pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Teknik peta 

konsep dan media foto  membantu siswa membangkitkan dan menuangkan 

gagasan serta mempermudah menulis buku harian yang baik. 

4.1.3.2.2 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Unsur Buku Harian 

Secara rinci, hasil tes menulis buku harian aspek kelengkapan unsur buku 

harian dapat dilihat pada tabel 25 berikut ini. 

Tabel 25 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Unsur Buku Harian 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

5 

36 900 90 

2. Baik 4 4 80 10 

3. Cukup 3 0 0 0 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 980 100 

Skor rata-rata  

 = 24,5 

Nilai rata-rata  x 100 = 98 

Kategori Sangat Baik 
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 Data tabel 25 menunjukkan skor rata-rata aspek kelengkapan buku harian 

sebesar 24,5 dengan nilai rata-rata 98 termasuk dalam kategori sangat baik. Skor 

dengan kategori sangat baik dicapai oleh 36 siswa atau sebesar 90 %. Kategori 

baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 10 %. Skor dengan kategori cukup dan 

kategori kurang tidak ada yang memperolehnya. Pada siklus II ini siswa sudah 

menguasai aspek kelengkapan unsur buku harian. 

4.1.3.2.3 Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

 Penilaian aspek dan tanda baca dalam menulis buku harian adalah 

ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca dalammenulis buku harian. Hasil tes 

aspek ejaan dan tanda baca dalam menyusun paragraf dapat dilihat pada tabel 26 

berikut. 

Tabel 26 Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

3 

1 15 2,5 

2. Baik 4 31 372 77,5 

3. Cukup 3 8 72 20 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 459 100 

Skor rata-rata  = 11,475 

Nilai rata-rata  x 100 = 76,5 

Kategori Baik 

 

Data tabel 26 menunjukkan skor rata-rata dalam aspek ejaan dan tanda 

baca yang dicapai siswa sebesar 11,475 termasuk dengan nilai rata-rata sebesar 
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76,5 yang termasuk dalam kategori baik. Artinya keterampilan siswa dalam aspek 

ejaan dan tanda baca sudah baik, dan berarti siswa sudah menggunakan ejaan dan 

tanda baca dengan benar dalam menulis buku harian. Perolehan nilai dalam 

kategori sangat baik dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,5 %. Kategori baik 

diperoleh 31 siswa atau sebesar 77,5 %. Untuk kategori cukup dan kurang tidak 

ada yang mencapainya. 

4.1.3.2.4 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata 

 Secara rinci, hasil tes keterampilan menulis buku harian, khususnya aspek 

pemilihan kata atau diksi, dapat dilihat pada tabel 27 berikut ini. 

Tabel 27 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

3 

6 90 15 

2. Baik 4 32 384 80 

3. Cukup 3 2 18 5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 492 100 

Skor rata-rata  

 = 12,3 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 82 

Kategori Baik 

 

 Data pada tabel 27 menunjukkan skor rata-rata dalam aspek pemilihan 

kata atau diksi yang dicapai siswa sebesar 12,3 dengan nilai rata-rata sebesar 82 

yang termasuk dalam kategori baik. Hal itu menunjukkan bahwa keterampilan 
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siswa dalam aspek pemilihan kata atau diksi sudah baik. Perolehan nilai dalam 

kategori sangat baik diperoleh 6 siswa atau sebesar 15 %. Kategori baik dicapai 

oleh 32 siswa atau sebesar 80%. Untuk kategori cukup dicapai 2 siswa atau 

sebesar 5%. Untuk kategori kurang tidak ada yang mencapainya. 

4.1.3.2.5 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat 

 Penilaian aspek kefektifan kalimat dalam menyusun paragraf difokuskan 

pada keefektifan kalimat yang digunakan dalam menulis buku harian. Hasil tes 

kemampuan menulis buku harian aspek keefektifan kalimat, dapat dilihat pada 

tabel 28 berikut. 

Tabel 28 Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

2 

2 20 5 

2. Baik 4 25 200 62,5 

3. Cukup 3 13 78 32,5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 298 100 

Skor rata-rata  

 = 7,45 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 74,5 

Kategori cukup 

 

 Data tabel 28 menunjukkan skor rata-rata dalam aspek kefektifan kalimat 

yang dicapai sebesar 7,45 dengan nilai rata-rata nilai sebesar 74,5 yang termasuk 

dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat yang digunakan siswa 
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sudah cukup efektif. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai oleh 2 

siswa atau sebesar 5%. Kategori baik dicapai 25 siswa atau sebesar 62,5 %. 

Kategori cukup dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 32,5 %. Untuk kategori kurang 

tidak ada yang mencapainya. 

4.1.3.2.6 Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi 

 Secara rinci, hasil tes keterampilan menulis buku harian khususnya aspek 

kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel 29 berikut ini. 

Tabel 29 Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi  

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

2 

14 140 35 

2. Baik 4 23 184 57,5 

3. Cukup 3 3 18 7,5 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 342 100 

Skor rata-rata  

 = 8,55 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 85,5 

Kategori Baik 

 

 

 Data tabel 29 menunjukkan skor rata-rata dalam aspek kohesi dan 

koherensi yang dicapai siswa sebesar 8,55 dengan nilai rata-rata sebesar 85,5 yang 

termasuk dalam kategori baik, artinya keterampilan siswa dalam aspek kohesi dan 

koherensi sudah baik dan cukup padu antarkalimat dan antarparagrafnya. 
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Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai oleh 14 siswa atau sebesar 

35%. Kategori baik diperoleh 23 siswa atau sebesar 57,5%. Untuk kategori cukup 

3 siswa atau sebesar 7,5%. Kategori  kurang tidak ada yang mencapainya. 

4.1.3.2.7 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

 Secara rinci, hasil tes keterampilan menulis buku harian khususnya aspek 

kerapian tulisan dapat dilihat pada tabel 30 berikut ini. 

Tabel 30 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai  Bobot 

Aspek 

Frekuensi 

 

Jumlah 

Skor 

 

Persentase 

(%) 

1. Sangat Baik 5 

1 

7 35 17,5 

2. Baik 4 27 108 67,5 

3. Cukup 3 6 18 15 

4. Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 161 100 

Skor rata-rata  

 = 4,025 

 

Nilai rata-rata  x 100 = 80,05 

Kategori Baik 

 

 

 Data tabel 30 menunjukkan skor rata-rata dalam aspek kerapian tulisan 

yang dicapai siswa sebesar 4,025 dengan nilai rata-rata sebesar 80,05 yang 

termasuk dalam kategori baik, artinya keterampilan siswa dalam aspek kerapian 

tulisan sudah cukup baik, coretan berkurang, bersih, bisa dipahami, dan mudah 

untuk dibaca. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai oleh 7 siswa atau 
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sebesar 17,5%. Kategori baik diperoleh 27 siswa atau sebesar 67,5%. Untuk 

kategori cukup 6 siswa atau sebesar 15%, dan kategori kurang tidak ada yang 

mencapainya. 

4.1.3.3 Hasil Nontes 

 Pada siklus II ini, data penelitian nontes diperoleh dari hasil observasi, 

catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan 

pada uraian berikut ini. 

4.1.3.3.1 Hasil Observasi 

 Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam 

observasi ini meliputi perilaku siswa saat mengikuti pembelajaran. Adapun aspek 

yang menjadi sasaran observasi antara lain: (1) siswa memperhatikan penjelasan 

guru, (2) keberanian siswa bertanya ketika mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran, (3) siswa tenang dalam proses pembelajaran, (4) perhatian siswa 

mengamati contoh teknik peta konsep dan media foto, dan (5) kesungguhan siswa 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru sedangkan aspek negatif siswa 

yang menjadi sasaran observasi antara lain: (6) siswa meremehkan penjelasan dari 

guru, (7) siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan, (8) siswa ribut 

sendiri, (9) mengganggu teman yang mengamati contoh peta konsep dan media 

foto, dan (10) berusaha melihat pekerjaan teman. Secara umum hasil observasi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel  31 Hasil Observasi Siklus II 

Positif  Negatif  

Aspek amatan Jumlah Persen Aspek Amatan Jumlah Persen 

Aspek amatan 1 37 92,5% Aspek amatan 6 3 7,5% 

Aspek amatan 2 32 80% Aspek amatan 7 8 20% 

Aspek amatan 3 35 87,5% Aspek amatan 8 5 12,5% 

Aspek amatan 4 36 90% Aspek amatan 9 4 10% 

Aspek amatan 5 35 87,5% Aspek amatan 10 5 12,5% 

 

 Berdasarkan hasil observasi pada siklus II hampir sebagian besar siswa 

sudah memperhatikan penjelasan guru. Dari 40 siswa, hampir sebagian besar 

siswa sudah memperhatikan penjelasan guru, ditunjukkan dengan persentase 

sebesar 92,5 % atau 37 siswa yang memperhatikan dan mendengarkan penjelasan 

dari guru. Mereka sangat antusias mendengarkan penjelasan materi yang 

disampaikan. Perhatian siswa sudah menunjukkan ketertarikan siswa terhadap 

materi yang diajarkan. Hanya sedikit siswa yang meremehkan penjelasan dari 

guru. 

 Keberanian siswa untuk bertanya mengalami peningkatan dibanding siklus 

I. Siswa sudah banyak yang berani bertanya kepada guru ketika mengalami 

kesulitan. Siswa selalu bertanya pada guru jika kurang paham dengan materi yang 

disajikan. Siswa yang kesulitan dalam menulis buku harian sudah cukup berani 

bertanya kepada guru. Hal ini bisa dilihat dari hasil observasi sebesar 80% atau 32 
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siswa. Siswa menunjukkan antusias terhadap pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Ketenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto sudah 

meningkat. Sebanyak 35 siswa atau 87,5% dari 40 siswa bersikap tenang selama 

proses pembelajaran sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Ketenangan bukan 

berarti suasana sepi tetapi siswa dapat menempatkan diri tiap kegiatan 

pembelajaran. Hal ini menunjukkan kesadaran siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. 

 Minat siswa terhadap teknik peta konsep dan media foto juga meningkat 

dibanding siklus I. Sebagian besar siswa mengamati penerapan dan contok teknik 

peta konsep dan media foto. Sebanyak 36 siswa atau 90% dari 40 siswa sungguh-

sungguh dalam mengamati teknik peta konsep dan media foto. Siswa mengamati 

dengan seksama contoh peta konsep dan media foto sebelum mereka membuat 

buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Kesungguhan siswa juga terlihat dari keseriusan mereka mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. Siswa dengan sungguh-sungguh mengerjakan buku 

harian di siklus II ini. Dari 40 siswa di kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, 

sebanyak 35 siswa atau sebesar 87,5% siswa telah sungguh-sungguh dan serius 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto.  
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 Sedangkan perilaku yang kurang baik, di antaranya meremehkan 

penjelasan guru sudah berkurang di siklus II ini. Dari 40 siswa, hanya 3 siswa atau 

7,5% yang masih meremehkan penjelasan guru. Hal tersebut menunjukkan 

peningkatan dibanding siklus I. 

 Siswa yang masih enggan bertanya saat mengalami kesulitan juga 

berkurang dibanding siklus I. Sebanyak 8 siswa atau 20% dari 40 siswa yang 

masih pasif dan enggan bertanya saat mengalami kesulitan. Hasil tersebut sudah 

menunjukkan sebagian besar siswa sudah banyak yang berani bertanya kepada 

guru saat mengalami kesulitan selama proses pembelajaran. 

 Dalam siklus II, perilaku siswa yang sering ribut sudah berkurang 

dibanding siklus I. Hasil observasi menunjukkan dari 40 siswa hanya 5 siswa atau 

12,5% yang masih berperilaku negatif ribut selama pembelajaran. Siswa sebagian 

besar tenang dan serius dalam pembelajaran. 

 Pada saat siswa mengamati peta konsep dan media foto, siswa sudah 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hasil observasi perilaku negatif siswa 

mengganggu teman yang mengamati contoh penerapan peta konsep dan media 

foto di siklus II berkurang jumlahnya dibanding siklus I. Dari 40 siswa, hanya 4 

siswa atau 10% yang berperilaku negatif aspek ini.  

 Pada siklus II siswa banyak peningkatan dalam perilaku positif dan 

berkurang perilaku negatifnya. Untuk aspek amatan observasi tentang perilaku 

negatif perilaku siswa melihat pekerjaan teman saat mengerjakan tugas diberikan 
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guru sudah berkurang di siklus II. Hasil observasi siklus II dari 40 siswa, 5 siswa 

atau 12,5% masih melakukan tindakan tersebut. 

Hasil observasi tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik. Hampir 

semua siswa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka serius dan 

antusias dalam menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. Perilaku siswa di siklus II ini sudah lebih baik dari 

sebelumnya.  

4.1.3.3.2 Hasil Catatan Harian 

Catatan harian yang digunakan pada penelitian ini meliputi catatan harian 

guru dan catatan harian siswa. Data catatan harian ini berisi ungkapan perasaan 

guru dan siswa selama pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep. Di bawah ini dijelaskan hasil 

kedua catatan harian tersebut. 

4.1.3.3.2.1 Catatan Harian Guru 

 Catatan harian yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

catatan harian guru dan catatan harian siswa. Kedua catatan harian ini berisi 

ungkapan perasaan, tanggapan, dan pesan terhadap pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Pengisian catatan harian guru dilakukan oleh guru. Catatan harian guru ini 

berisi segala hal yang dirasakan guru selama pembelajaran berlangsung. Hal-hal 

yang terdapat dalam catatan harian guru yaitu: (1) respon siswa terhadap 
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pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) respon siswa terhadap 

teknik peta konsep yang digunakan untuk menulis buku harian, (3) keseriusan 

siswa mengikuti pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep, (4) bagaimana situasi atau 

suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung, (5) keefektifan media foto yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis buku harian. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung, 

respon siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan  media foto sudah sangat 

baik. Siswa menerima dengan baik pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Hal ini dapat 

dilihat pada semangat siswa ketika mengikuti pembelajaran. Siswa dengan 

antusias menyimak penjelasan guru dengan sikap yang sungguh-sungguh dan 

tenang. Siswa yang masih cukup pasif karena masih malu dan ragu-ragu 

mengeluarkan pendapat berkurang jumlahnya di siklus II. Pada saat guru meminta 

untuk berdiskusi, siswa juga menjalankan tugasnya dengan baik dan terlihat 

senang. 

Respon siswa terhadap teknik yang digunakan peneliti dalam mengajar juga 

positif. Hal tersebut terlihat dari ketertarikan siswa terhadap peta konsep yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis buku harian. Di mana pembelajaran 

tersebut terasa berbeda apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang selama 
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ini diperoleh. Dengan peta konsep , siswa lebih mudah menuangkan gagasan dan 

mengembangkannya menjadi buku harian. 

Aspek yang lain adalah keseriusan siswa saat pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Sebagian besar siswa pada siklus II ini lebih serius mengikuti pembelajaran 

menulis buku harian, mereka memperhatikan dengan baik dan seksama materi 

yang diajarkan oleh guru (peneliti). Hal ini terlihat dari ketenangan sikap mereka, 

rasa antusias mereka mengikuti pembelajaran bersama peneliti, dan rasa 

penasaran yang tinggi dari siswa. 

Situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto ini, sudah 

berlangsung dengan kondusif. Siswa yang sebelumnya belum dapat 

berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, untuk siklus II ini sudah dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Suasana kelas cukup ramai dan terkendali 

karena peneliti dengan sengaja menciptakan suasana kelas yang ramai dan 

menyenangkan dengan tidak meninggalkan kebermaknaan pembelajaran. Peneliti 

aktif mengajak dan mendorong siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Hal ini 

diwujudkan dengan sering memberikan pertanyaan membangun dan memberikan 

sugesti serta motivasi kepada siswa khususnya yang pasif untuk berpartisipasi 

lebih aktif. 

Pendapat guru tentang keefektifan media foto yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis buku harian. Pemanfaatan media foto cukup efektif untuk 
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pembelajaran menulis khususnya menulis buku harian.  Foto yang disajikan tiap 

hari berbeda sehingga siswa tidak bosan. Foto-foto yang dipilih yang dekat  dan 

akrab dengan kehidupan keseharian siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa dan dekat 

dengan pantai. Foto-foto membuat siswa tertarik dan membangkitkan imajinasi 

siswa mengungkapkan gagasannya. 

Pada siklus II ini, siswa terlihat lebih siap mengikuti pembelajaran sehingga 

peneliti merasa bangga dengan pembelajaran tersebut. Siswa tidak segan-segan 

bertanya jika mengalami kesulitan. Hingga akhir pembelajaran siswa masih 

terlihat aktif. Mereka senang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siswa 

memberikan respon positif terhadap teknik dan media pembelajaran yang 

digunakan. Kehadiran pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto dapat membantu siswa dalam menyusun paragraf. 

4.1.3.3.2.2 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa diisi setelah selesai menulis buku harian. Aspek-

aspek yang harus diisi siswa pada siklus II sama seperti aspek-aspek yang diisi 

siswa pada siklus I. Lembar catatan harian siswa yang harus diisi oleh siswa 

meliputi empat  pertanyaan, yaitu: (1) kesulitan siswa dalam menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) 

pendapat siswa tentang pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (3) manfaat yang diperoleh 

melalui pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan 
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teknik peta konsep dan media foto, dan (4) pesan, kesan, dan saran terhadap 

penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Kesulitan siswa di siklus II sudah berkurang dibanding siklus I. Seperti 

yang diungkapkan Friska Sintya bahwa kesulitannya berkurang setelah mendapat 

penjelasan dari guru. Kesulitan siswa dalam mengembangkan kata-kata kunci 

dalam peta konsep menjadi kalimat yang efektif semakin berkurang, siswa sudah 

cukup baik dalam membuat aklimat yang efektif. Isi buku harian juga semakin 

menarik dibanding siklus I. Siswa juga merasa tulisannya semakin rapi.  

Pendapat siswa terhadap tentang pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto secara 

keseluruhan sangat senang dan menerima pembelajaran ini. Menurut siswa 

bernama Sugiharto, menulis buku harian dengan peta konsep dan media foto lebih 

mudah dibanding menulis buku harian tanpa menggunakan teknik dan media 

tersebut. Pendpat lain dikemukakan oleh Siska Andriyani, dia berpendapat 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto memberikan inspirasi bagi dia, teknik yang diajarkan 

mempermudahnya mengingat banyak pengalaman yang berkesan. Hampir 

keseluruhan siswa berpendapat pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto mempermudah 

dan membantu mereka mencurahkan dan mengungkapkan gagasan menjadi buku 

harian. 
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Pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto bermanfaat bagi siswa. Siswa berpendapat 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto mempermudah mereka menuliskan pengalaman 

mereka menjadi buku harian sehingga akan diingat di masa mendatang. Mereka 

juga berpendapat pembelajaran tersebut menambah wawasan mereka dan 

membuat menulis buku harian menjadi mudah dan baik. 

Pesan, kesan, dan saran terhadap penerapan pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

positif dan membangun bagi peningkatan pembelajaran tersebut. Pesan terhadap 

pembelajaran buku harian ini supaya lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan kesan 

mereka mengikuti pembelajaran tersebut menyenangkan, bagus, dan tidak 

terlupakan seperti yang diungkapkan Heru Agus P. Siswa juga memberikan saran 

terhadap penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto di ataranya agar pembelajaran 

ini dapat diikuti oleh semua guru. 

4.1.3.3.3 Hasil Wawancara 

Kegiatan wawancara pada siklus II ini sama dengan wawancara yang dilakukan 

pada siklus I. Kategori siswa dan aspek yang akan diwawancarakan masih sama 

dengan siklus I. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus II 

difokuskan pada tiga orang yaitu siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, 

dan rendah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa saat 
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wawancara diantaranya: (1) minat siswa terhadap pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto, (2) tanggapan siswa terhadap gaya mengajar guru dalam pembelajaran 

menulis buku harian, (3) manfaat yang diperoleh siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto, (4) kesulitan yang dihadapi siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto, (5) perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto, dan (6) saran siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Secara keseluruhan siswa dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah berminat 

mengikuti pembelajaran menulis buku harian. Menurut siswa yang mendapat nilai 

tinggi, dia berminat mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto karena dia 

sennag dapat menulis dan mengembangkan pengalamannya menjadi buku harian. 

Siswa yang mempunyai nilai sedang dan rendah mengungkapkan berminat 

mengikuti pembelajaran menulis buku harian ini karena menambah wawasan 

terutama dalam menulis buku harian. 

Gaya mengajar guru juga menjadi hal penting dalam penerapan 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. Siswa dengan nilai tinggi berpendapat sangat senang 

dengan gaya mengajar guru karena membantu siswa menulis buku harian lebih 
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mudah. Siswa dengan nilai sedang dan rendah berpendapat tidak jauh berbeda, 

mereka berpendapat gaya mengajar guru baik dan jelas. Gaya mengajar guru yang 

diterima positif oleh siswa akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan 

menyenangkan. 

Manfaat pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto yang dikemukakan oleh siswa dengan 

nilai tinggi, sedang, dan rendah tidak jauh berbeda. Manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran menulis buku harian ini dapat membantu mereka mengembangkan 

ide menjadi buku harian dan membantu mereka menulis buku harian dengan baik. 

Pada siklus I, banyak siswa yang masih banyak yang mengalami kesulitan 

belajar menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto karena 

pembelajaran ini masih baru bagi siswa. Kemampuan tiap-tiap siswa berbeda-

beda dalam menerima pelajaran. Ada yang cepat tanggap, bahkan ada yang 

memerlukan penjelasan berulang-ulang untuk memahaminya. Siswa yang 

mendapat nilai tes menulis buku harian rendah, mereka menyatakan bahwa 

kesulitan dalam mengembangkan peta konsep, tetapi dengan menggunakan media 

foto menjadi lebih terbantu untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam 

menyusun sebuah paragraf yang baik dan benar. Untuk mengatasi kesulitan 

tersebut, siswa tidak segan-segan meminta bantuan guru. Kemudian guru 

membantu siswa dengan memberitaukan langkah-langkah yang benar. Siswa 

mengikuti petunjuk yang diberikan guru.  
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Penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto menimbulkan berbagai 

perasaan dalam diri para siswa. Siswa dengan nilai tertinggi, sedang, dan rendah 

berpendapat bahwa perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto adalah sangat mengasyikkan, menyenangkan, dan santai. Mereka berpendapat 

mereka senang mengikuti pembelajaran menulis buku harian ini karena siswa 

dapat belajar menulis buku harian dengan baik sekaligus mengingat 

pengalamannya yang telah lalu dengan lebih mudah. 

Saran yang diberikan siswa dengan nilai tertinggi, sedang, dan rendah 

terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto yaitu supaya pembelajaran tetap 

dipertahankan, lebih mengasyikkan, dan media foto lebih bervariasi dan jelas lagi. 

Secara keseluruhan siswa memberikan respon dan saran yang positif untuk 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto ini.  

Simpulan dari beberapa jawaban siswa adalah mereka senang dan 

berminat dengan pembelajaran, teknik, dan media yang digunakan oleh guru. 

Menurut mereka, pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto sangat mengasyikkan, 

menyenangkan, lebih santai, tidak menegangkan, dan mudah dipahami. 
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4.1.3.3.4 Dokumentasi Foto 

 Pada siklus II ini, dokumentasi foto yang diambil difokuskan pada 

kegiatan selama proses pembelajaran, pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto yaitu. 

Pembelajaran menyusun paragraf ini dilakukan di ruang kelas. Gambar yang 

diambil pada siklus I antara lain : (1) kegiatan awal pembelajaran berlangsung, (2) 

kegiatan penyampaian materi, (3) kegiatan siswa dalam mengamati menulis buku 

harian dengan teknik peta konsep dan media foto, (4) saat siswa diskusi 

mengamati media foto, membuat teknik peta konsep, dan mengembangkannya 

menjadi buku harian, (5) siswa menulis buku harian, (6) saat guru membantu dan 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan menulis buku harian dengan teknik 

peta konsep dan media foto, (7) siswa mempresentasikan hasil kerjanya, dan (8) 

kegiatan akhir pembelajaran. Deskripsi gambar pada siklus II selengkapnya 

sebagai berikut. 

   

   Gambar 12. Awal Pembelajaran  
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 Gambar 12 menunjukan kegiatan awal pembelajaran, guru memberikan 

apersepsi sebelum pembelajaran supaya siswa siap mengikuti pembelajaran. 

Kemudian guru melakukan tanya jawab sekilas mengenai pembelajaran 

sebelumnya. Siswa terlihat bersemangat dan senang mengikuti pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto. Siswa sangat serius mengikuti pembelajaran dibanding siklus I.  

  

   Gambar 13. Penyampaian materi 

 Gambar 13 menampilkan siswa sedang menyimak penyampaian materi 

dari guru. Siswa terlihat aktif ketika merasa belum jelas dengan penjelasan dari 

guru. Materi yang disampaikan merupakan pengulangan dan perbaikan materi 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Guru mendorong 

siswa agar lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Banyak siswa 

yang tadinya malu bertanya menjadi berani berpendapat. Siswa terlihat serius 

serta senang sungguh-sungguh menyimak penjelasan dari guru. Setelah 

mengulang secara singkat materi pelajaran, siswa berkelompok untuk mengamati 
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peta konsep dan media foto yang akan digunakan untuk menulis buku harian. 

Aktivitas tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini. 

  

Gambar 14. Mengamati Peta Konsep dan Media Foto 

 Gambar 14 memperlihatkan kegiatan siswa secara berkelompok 

membahas peta konsep yang akan dibuat berdasarkan media foto yang diberikan 

oleh guru. Walaupun dibahas secara berkelompok, tugas menulis buku harian 

dengan teknik peta konsep dan media foto dibuat oleh siswa secara individu. 

Berdasarkan gambar 14, siswa terlihat serius mengamati media foto dan 

berdiskusi dengan teman sekelompok. Dalam siklus II, tidak terlihat siswa 

mengganggu siswa lain. Guru berkeliling untuk mengamati aktivitas siswa. Siswa 

yang mengalami kesulitan bertanya kepada guru. Aktivitas tersebut dapat dilihat 

di dalam gambar berikut. 
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Gambar 15. Proses Diskusi 

 Siswa yang mengalami kesulitan saat diskusi berkelompok, bertanya 

kepada guru. Hal ini menunjukkan siswa semakin aktif dibanding siklus I. Guru 

berusaha menjawab pertanyaan siswa yang mengalami kesulitan sebleum menulis 

buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Setelah berdiskusi, guru 

meminta siswa menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto 

yang telah diberikan guru dan telah didiskusikan sebelumnya. Aktivitas siswa 

menulis buku harian dapat dilihat di gambar berikut ini. 

           

Gambar 16. Mengerjakan Tugas Menulis Buku Harian 
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 Gambar 16 menampilkan kegiatan siswa menulis buku harian dengan 

teknik peta konsep dan media foto. Siswa dengan sungguh-sungguh menulis buku 

harian dibanding siklus I. Siswa yang meihat pekerjaan teman tidak terlihat lagi. 

Siswa semakin percaya dengan kemampuan menulisnya karena guru selalu 

memberi motivasi dan sugesti kepada siswa. Siswa tenang mengerjakan tugas dari 

guru. Siswa sangat menikmati pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto karena guru 

berusaha membaur dengan siswa sehingga tidak ada batasan yang kaku di antara 

guru dan siswa.  

           

Gambar 17. Membimbing siswa 

 Gambar 17 siswa terlihat tidak segan-segan bertanya kepada guru saat 

kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Guru memberikan 

pengarahan, penjelasan, dan bimbingan kepada siswa. Siswa terlihat antusias dan 

sungguh-sungguh dalam menyimak arahan dari guru. Pembelajaran kuantum  

memang menekankan adanya keseimbangan antara pendidik (guru), peserta didik 

(siswa), dan suasana belajar yang nyaman serta menyenangkan. Setelah menulis 
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buku harian, perwakilan siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Hal ini 

dapat dilihat di gambar berikut ini. 

         

Gambar 18. Presentasi Hasil Kerja 

Gambar 18 menampilkan aktivitas siswa mempresentasikan hasil kerja 

mereka. Siswa sudah lebih berani dibanding siklus II, kelompok lain menyimak 

dan menanggapi. Aktivitas ini selain mempresentasikan buku harian yang dibuat 

siswa juga sebagai salah satu cara mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Guru berposisi hanya sebagai fasilitator. Setelah kegiatan 

presentasi dan pembahasan, guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran 

seperti yang ditampilkan di gambar berikut ini. 

Gambar 19. Kegiatan Akhir Pembelajaran 
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 Gambar 19 menampilkan proses akhir pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa 

dan guru melakukan refleksi dengan tanya jawab. Siswa dengan senang 

menyimak saat guru melakukan penguatan. kemudian guru menugasi siswa untuk 

belajar  menulis buku harian di rumah masing-masing agar keterampilan 

menulisnya semakin baik dan lancar. 

4.1.3.3.5 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II ini bertujuan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar 

siswa dalam menulis buku harian. Selain itu, kegiatan refleksi pada siklus II ini 

juga untuk mengetahui keefektifan pembelajaran  kuantum dengan teknik peta 

konsep dan media foto dalam pembelajaran menulis buku harian, serta untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Refleksi 

kegiatan ini diperoleh dari hasil proses pembelajaran, olahan data tes, dan nontes. 

Berdasarkan hasil proses, pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto pada siklus II 

ini  mendapat perhatian lebih dibanding pembelajaran menulis buku harian di 

siklus I. Berdasarkan hasil tes, keterampilan menulis buku harian pada siklus II 

diketahui bahwa nilai rata-rata tes menulis buku harian siswa kelas VII E SMP 

Negeri 1 Ampelgading, Pemalang mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai rata-rata klasikal yang diperoleh siswa kelas VII E SMP 

Negeri 1 Ampelgading, Pemalang pada pembelajaran menulis buku harian siklus 

II yaitu sebesar 87,1 yang berada pada kategori sangat baik. Semua siswa sudah 
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mencapai nilai sesuai dengan target yang diharapkan peneliti. Hasil tes pada siklus 

II ini sudah memuaskan karena telah mencapai target yang diinginkan oleh 

peneliti, yaitu memenuhi nilai rata-rata klasikal 80. Karena semua siswa sudah 

mencapai target nilai maka peneliti tidak mengadakan siklus berikutnya dan 

menyerahkan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

lagi hasil ini. 

 Berdasarkan hasil nontes yang meliputi observasi, catatan harian guru, 

catatn harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto, perilaku siswa pada 

pembelajaran siklus II ini juga lebih positif daripada siklus I. Berdasarkan hasil 

observasi, tampak semakin banyak siswa yang memperhatikan penjelasan guru, 

siswa lebih aktif selama pembelajaran, siswa lebih antusias menulis buku harian, 

dan merespon baik penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Berdasarkan hasil catatan harian siswa dan wawancara pada siklus II, 

siswa semakin berminat, tertarik, dan senang mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto.  Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi foto juga terungkap bahwa 

siswa lebih antusias dan bersungguh-sungguh dalam menulis buku harian dengan 

teknik peta konsep dan media foto.  Dapat disimpulkan perilaku siswa dalam 

siklus II ini lebih positif dibanding siklus I. 

 Berdasarkan hasil tes dan nontes siklus II dapat disimpulkan siswa kelas 

VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang sudah mencapai kriteria ketuntasan 
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yang diinginkan pada pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto dan perilaku belajar siswa 

lebih positif. 

4.2 Pembahasan  

 Pembahasan dibuat berdasarkan pada hasil prasiklus, siklus I dan siklus II. 

Tindakan pertama yang dilakukan yaitu tes pratindakan. Tes ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran kondisi awal katerampilan menulis buku harian siswa kelas 

VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang. Berdasarkan hasil analisis nilai 

siswa prasiklus, disimpulkan bahwa keterampilan menulis buku harian siswa 

masih tergolong cukup. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa sebesar 71,25. 

 Berdasarkan hasil tes prasiklus, peneliti melakukan tindakan pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto. Penelitian sudah difokuskan pada hasil siklus I dan siklus II. 

Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. Tiap-tiap siklus 

dilakukan dengan prosedur yang berdaur melalui beberapa tahap, yaitu 

perencanaan, pengamatan, tindakan, dan refleksi. Siklus II dilakukan sebagai 

wujud perbaikan dari pembelajaran siklus I. Pemerolehan hasil penelitian 

mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika diberi tugas untuk 

menulis buku harian dengan memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa yang 

baik dan benar. Hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dijaring menggunakan 

instrumen penjaring data, baik melalui tes maupun nontes. Dari hasil kedua siklus 
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tersebut diketahui taraf peningkatan keterampilan siswa dalam menulis buku 

harian. Berikut ini disajikan penjelasan mengenai peningkatan keterampilan 

menulis buku harian serta perubahan perilaku siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang setelah melakukan pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

4.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Buku Harian melalui 

Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan Media Foto 

 Proses pembelajaran keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto dilakukan 

sebanyak dua kali pertemuan pada tiap siklusnya. Setiap pertemuan diawali 

dengan pengkondiaian kelas dan apersepsi. Tahap apersepsi ini diisi oleh guru 

dengan memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan dibahas. Guru 

juga melakukan ilustrasi dan tanya jawab yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, guru juga memberitahukan 

manfaat dan tujuan yang akan diperoleh oleh siswa selama pembelajaran, serta 

memberikan motivasi dan sugesti positif kepada siswa agar mereka semangat 

belajar dan percaya dengan kemampuan sendiri khususnya dalam menulis buku 

harian. 

 Pertemuan pertama siklus I, siswa menyimak penerapan teknik peta 

konsep dan media foto oleh guru. Setelah itu, siswa berdiskusi tentang cara 

menulis buku harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa masih 

terlihat agak bingung dengan teknik peta konsep sehingga diperlukan adanya 
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diskusi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mempunyai dasar dalam menulis buku 

harian dengan teknik peta konsep dan media foto. Selanjutnya, siswa 

dikelompokkan menjadi enam kelompok secara acak. Tiap kelompok diberi satu 

media foto yang akan dijadikan topik menulis buku harian dengan teknik peta 

konsep. Siswa diminta mengamati terlebih dulu mengamati media foto tersebut 

kemudian dibuat peta konsep dan media foto. Guru ikut memberikan sugesti 

positif dan mengajak siswa merasakan pengalaman yang mereka pernah alami 

berdasarkan media foto. Siswa masih agak bingung pada saat mengembangkan 

peta konsep menjadi buku harian. Setelah itu, guru meminta beberapa siswa 

mempresentasikan hasilnya. Siswa masih malu untuk maju dan mempresentasikan 

hasil kerja mereka sehingga guru perlu memotivasi siswa. Selanjutnya, guru 

memberikan penguatan tentang hasil diskusi dan hasil presentasi. Kegiatan 

pembelajaran kemudian ditutup dengan menyimpulkan hasil belajar dan refleksi 

serta pemberian tindak lanjut berupa latihan menulis buku harian dengan teknik 

peta konsep dan media foto. 

 Pertemuan kedua siklus I merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini mengulang kembali secara 

singkat materi sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan tanya jawab 

dengan siswa. Selanjutnya, siswa kembali ke kelompoknya masing-masing dan 

secara acak guru membagikan hasil pekerjaan buku harian kepada tiap kelompok. 

Siswa diminta menyunting buku harian milik temannya berdasarkan tujuh aspek 

penilaian penulisan buku harian. Hasil suntingan dikembalikan kepada pemiliknya 

sebagai pembelajaran dan akan diharapkan ada perbaikan pada kegiatan menulis 



 

 

206 

buku harian berikutnya. Setelah menyunting, tiap kelompok diberi media foto 

yang berbeda dari pertemuan pertama sebagai tes menulis buku harian siklus I. 

Pemberian sugesti positif dan motivasi tidak hanya diberikan sebelum siswa 

menulis buku harian, tetapi juga diberikan saat siswa menulis buku harian. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa semakin bersemangat, percaya diri, dan lebih mudah 

menuangkan gagasan mereka menjadi peta konsep dan media foto. Selesai 

mengerjakan, siswa diberi penguatan oleh guru. Selanjutnya, pembelajaran 

ditutup dengan simpulan, refleksi, dan tindak lanjut tugas. 

 Proses pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dari pembelajaran 

siklus I. Tindakan perbaikan yang dilakukan meliputi: (1) belajar menulis buku 

harian yang baik dan benar pada siklus II dilakukan sebanyak 2 kali, sehingga 

siswa lebih terampil menulis buku harian dengan baik dan benar, (2) mengubah 

media foto tiap pertemuan agar lebih bervariasi dan menarik siswa, (3) saat tes 

unjuk kerja, guru mempersilakan siswa secara sukarela untuk ke depan 

menuliskan hasil pekerjaan mereka, dan (4) lebih banyak memancing siswa 

dengan sugesti positif dan motivasi.  

 Pertemuan pertama siklus II, proses pembelajarannya hampir sama dengan 

siklus I. Perbedaannya, pada pertemuan pertama siklus II ini guru memberikan 

umpan balik terhadap siklus I dan memberikan penjelasan mengenai kesalahan-

kesalahan pada siklus I. Materi yang disampaikan juga tidak diberikan secara 

sepenuhnya, tetapi siswa diajak berdiskusi tentang materi buku harian. Kegiatan 

ini memacu siswa untuk lebih berpartisipasi aktif dan mengurangi kepasifan 

siswa. Pada siklus II ini, sebelum siswa menulis buku harian, siswa membuat kata 



 

 

207 

kunci berdasarkan topik pertemuan ini kemudian dibuat peta konsep dan 

dikembangkan menjadi buku harian. Hal ini dilakukan karena pada siklus I siswa 

sedikit mengalami kesulitan pada saat membuat peta konsep. Presentasi siswa 

juga dilakukan secara sukarela berbeda dengan siklus I yang masih ditunjuk.  

 Pertemuan kedua siklus II pun berbeda dengan siklus II. Pada pertemuan 

kedua siklus II ini, penyuntingan dilakukan pada buku harian milik sendiri bukan 

milik teman. Media foto pada pertemuan kedua ini berbeda tiap kelompoknya. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan variasi berbeda dari sebelumnya. Pemilihan 

media foto dilakukan oleh tiap kelompok yang dipandu oleh guru. Hasil penulisan 

buku harian diserahkan kepada guru sebagai hasil tes siklus II. 

 Pada setiap pertemuan baik pada siklus I maupun siklus II, guru mengisi 

tahap penutupan ini dengan menyimpulkan materi pembelajaran, melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran, dan pemberian tindak lanjut. Selain itu, guru juga 

memberikan motivasi dan menutupnya dengan ucapan salam. Akhir pembelajaran 

ini dilanjutkan dengan mengisi catatan harian. Guru juga melakukan wawancara 

dengan siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah. 
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4.2.3 Peningkatan Hasil Keterampilan Menulis Buku Harian Melalui 

Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan  Media Foto 

 Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil tes prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Berdasarkan hasil tes menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, diperoleh hasil bahwa nilai 

rata-rata siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading mengalami peningkatan 

sebesar 8,97  yaitu dari 71,25 pada prasiklus menjadi 80,225 pada siklus I dan 

sebesar 6,87, yaitu dari 80,225 pada siklus I menjadi 87,1 pada siklus II. 

Peningkatan nilai rata-rata siswa dari 80,225 pada siklus I menjadi 87,1 pada 

siklus II terjadi akibat adanya perbaikan perencanaan maupun tindakan pada 

siklus II. Tindakan perbaikan yang dilakukan meliputi: (1) belajar menulis buku 

harian yang baik dan benar pada siklus II dilakukan sebanyak 2 kali, sehingga 

siswa lebih terampil menulis buku harian dengan baik dan benar, (2) mengubah 

media foto tiap pertemuan agar lebih bervariasi dan menarik siswa, (3) saat tes 

unjuk kerja, guru mempersilakan siswa secara sukarela untuk ke depan 

menuliskan hasil pekerjaan mereka, (4) memancing siswa dengan sugesti dan 

motivasi. Semua upaya perbaikan yang telah peneliti lakukan berdasarkan refleksi 

dari pelaksanaan siklus I terbukti mampu meningkatkan keterampilan menulis 

buku harian, serta mengubah perilaku siswa menjadi ke arah yang lebih baik. 

 Hasil penelitian ini didasarkan pada hasil tindakan prasiklus, siklus I, dan 

hasil tindakan siklus II. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui tiga 

tahap, yaitu, prasiklus, siklus I dan siklus II. Hasil penelitian meliputi hasil tes 

prasiklus, hasil tes dan nontes dari siklus I dan siklus II. Aspek-aspek yang dinilai 
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dalam tes menulis buku harian meliputi tersebut, yaitu: (1) kualitas isi, (2) 

kelengkapan unsur buku harian, (3) ejaan dan tanda baca, (4) diksi atau pilihan 

kata, (5) keefektifan kalimat, (6) kohesi dan koherensi, dan (7) kerapian tulisan. 

Pada tabel 32 berikut disajikan hasil tes sekaligus peningkatan nilai di tiap-tiap 

aspek 

Tabel 32 Perbandingan Nilai Rata-Rata Tes Tiap Aspek Keterampilan 

Menulis Buku Harian 

Aspek Nilai Rata-rata Kelas Peningkatan 

PS S I S II PS-S I % SI-S 

II 

% PS-SII % 

1 73 85 94 12 16,43% 9 10,58% 21 28,76% 

2 82,5 94 98 11,5 13,93% 4 4,25% 15,5 18,78% 

3 63 69,5 76,5 6,5 10,31% 7 10,07% 13,5 21,42% 

4 65,5 74 82 8,5 12,97% 8 10,81% 16,5 25,19% 

5 61,5 67,5 74,5 6 9,75% 7 10,37% 13 21,13% 

6 69,5 76,5 85,5 7 10,07% 9 11,76% 16 23,02% 

7 70,5 76 80,05 5,5 7,8% 4,05 5,32% 9,55 13,54% 

Rata-

rata 

nilai 

71,25 80,225 87,1 8,97 12,58% 6,87 8,56% 15,85 22,24% 

 

Keterangan: 

1. Kualitas isi  

2. Kelengkapan unsur buku harian 

3. Ejaan dan tanda baca 

4. Pilihan kata 
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5. Keefektifan kalimat 

6. Kohesi dan koherensi 

7. Kerapian tulisan  

Berdasarkan tabel 32 di atas dapat diketahui perbandingan nilai rata-rata 

tes tiap aspek keterampilan menulis buku harian. Hasil tes prasiklus nilai rata-rata 

kelas mencapai 71,25 dan termasuk kategori cukup karena masih berada pada 

rentang nilai 65-74. Pada prasiklus, aspek kualitas isi dengan nilai rata-rata 73 

termasuk kategori cukup. Aspek kelengkapan unsur buku harian dengan nilai rata-

rata 82,5 termasuk kategori baik. Aspek ejaan dan tanda baca dengan nilai rata-

rata 63 termasuk kategori cukup. Aspek pilihan kata dengan nilai rata-rata 65,5 

termasuk kategori cukup. Aspek keefektifan kalimat dengan nilai rata-rata 61,5 

termasuk kategori kurang. Aspek kohesi dan koherensi dengan nilai rata-rata 69,5 

termasuk kategori cukup. Aspek kerapian tulisan dengan nilai rata-rata 70,5 

termasuk kategori cukup. 

Hasil tes siklus I menulis buku harian dengan nilai rata-rata klasikal 

80,225 atau dalam kategori baik. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum 

mencapai hasil yang ditargetkan oleh peneliti. Nilai rata-rata tersebut 

diakumulasikan dari beberapa aspek penilaian. 

Pada aspek kualitas isi dengan nilai rata-rata 85 termasuk kategori sangat 

baik dan mengalami peningkatan sebesar 12 atau sebesar 16,43 % dari nilai rata-

rata prasiklus. Pada aspek kelengkapan unsur buku harian dengan nilai rata-rata 

94 termasuk kategori sangat baik dan mengalami peningkatan sebesar 11,5 atau 
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sebesar 13,93 % dari nilai rata-rata prasiklus. Aspek ejaan dan tanda baca dengan 

nilai rata-rata 69,5 termasuk kategori cukup dan mengalami peningkatan sebesar 

6,5 atau sebesar 10,31% dari nilai prasiklus. Aspek pilihan kata dengan nilai rata-

rata 74 termasuk kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 8,5 atau 

sebear 12,97% dari nilai prasiklus. Aspek keefektifan kalimat dengan nilai rata-

rata 67,5 termasuk kategori cukup dan mengalami peningkatan sebesar 6 atau 

sebesar 9,75% dari nilai prasiklus. Aspek kohesi dan koherensi dengan nilai rata-

rata 76,5 termasuk kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 7 atau 

sebesar 10,07%. Aspek yang terakhir yaitu, kerapian tulisan dengan nilai rata-rata 

76 termasuk kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 5,5 atau sebesar  

7,8% dari nilai prasiklus. 

Hasil tes menulis buku harian siklus II diperoleh  nilai rata-rata klasikal 

siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang sebesar 87,1 dalam 

kategori sangat baik, karena pada rentang nilai ≥ 85. peningkatan nilai tersebut 

telah mencapai nilai rata-rata klasikal yang ditentukan. Dengan demikian siklus 

III ditiadakan. Nilai masing-masing aspek diuraikan sebagai berikut. 

 Pada aspek kualitas isi dengan nilai rata-rata 94 dalam kategori sangat baik 

dan mengalami peningkatan sebesar 9 atau sebesar 10,58% dari nilai rata-rata 

siklus I, atau meningkat sebesar 21 atau sebesar 28,76% dari prasiklus. Aspek 

kelengkapan unsur buku harian dengan nilai rata-rata 98 dalam kategori sangat 

baik dan mengalami peningkatan sebesar 4 atau sebesar 4,25% dari nilai rata-rata 

siklus I, atau meningkat sebesar 15,5 atau sebesar 18,78% dari nilai prasiklus. 

Pada aspek ejaan dan tanda baca dengan nilai rata-rata 76,5 dalam kategori baik 
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dan mengalami peningkatan sebesar 7 atau sebesar 10,07% dari nilai siklus I, atau 

meningkat sebesar 13,5 atau sebesar 21,42% dari nilai prasiklus. Aspek pilihan 

kata dengan nilai rata-rata 82 dalam kategori baik dan mengalami peningkatan 

sebesar 8 atau sebesar 10,81% dari nilai siklus I, atau mengalami peningkatan 

sebesar 16,5 atau sebesar 25,19% dari nilai prasiklus. Pada aspek keefektfan 

kalimat dengan nilai rata-rata 74,5 dalam kategori cukup dan mengalami 

peningkatan sebesar 7 atau sebesar 10,37% dari nilai siklus I, atau mengalami 

peningkatan sebesar 13 atau sebesar 21,13% dari nilai prasiklus. Pada aspek 

kohesi dan koherensi dengan nilai rata-rata 85,5 dalam kategori sangat baik dan 

mengalami peningkatan sebesar 9  atau sebesar 11,76% dari nilai siklus I, atau 

mengalami peningkatan sebesar 16  atau sebesar 23,02% dari nilai prasiklus. 

Aspek yang terakhir, yaitu kerapian tulisan dengan nilai rata-rata 80,05 dalam 

kategori baik dan mengalami peningkatan sebesar 4,05 atau sebesar 5,32% dari 

nilai siklus I, atau mengalami peningkatan sebesar 9,55 atau sebesar 13,54% dari 

nilai prasiklus.  

Aspek kualitas isi mengalami peningkatan secara berkesinambungan dari 

prasiklus hingga siklus II. Pada saat prasiklus nilai rata-rata aspek kualitas isi 

adalah 73 dan berkategori cukup. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 12 atau 

16,43% menjadi 85 dengan kategori sangat baik dan pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 9 atau 10,58% dari siklus I menjadi 94 dengan kategori 

sangat baik. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan aspek kualitas isi 

adalah dengan memaksimalkan penerapan peta konsep dan media foto. Siswa 

diajak guru untuk membayangkan dengan peristiwa yang akan ditulis dalam buku 
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harian, guru juga memberikan sugesti positif agar siswa percaya dengan 

kemampuan sendiri serta lebih bersemangat dalam menulis buku harian karena 

pembelajaran kuantum sangat percaya sugesti mempengaruhi hasil belajar. Siswa 

juga diajak menyunting hasil buku harian teman, hal ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik pada pertemuan selanjutnya. 

 Aspek selanjutnya adalah kelengkapan unsur buku harian. Pada tahap 

prasiklus nilai rata-rata kelas aspek kelengkapan unsur buku harian adalah 82,5 

dengan kategori baik. Siswa sebagian lengkap dalam menulis buku harian, tetapi 

sebagian lagi masih banyak yang tidak mencantumkan waktu penulisan buku 

harian. Peningkatan dilakukan pada siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata pada 

siklus I meningkat sebesar 11,5 atau 13,93%. Siswa diberikan materi tentang 

aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis buku harian kemudian siswa 

berlatih menulis buku harian dan menyunting milik teman dan milik sendiri. Hal 

ini berdampak pada hasil siklus  II sebesar 98. Nilai rata-rata kelas siklus II 

meningkat 4 atau sebesar 4,25% dari siklus I. 

 Aspek ejaan dan tanda baca dalam penulisan buku harian merupakan 

aspek yang dirasakan sulit oleh sebagian besar siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading, Pemalang. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pada tahap 

prasiklus yaitu sebesar 63 dengan kategori kurang. Peneliti mengadakan tindakan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis buku harian pada siklus I dan siklus II 

khususnya aspek ejaan dan tanda baca. Guru memberikan materi dan contoh 

tentang ejaan dan tanda yang tepat dalam penulisan buku harian kemudian siswa 

berlatih menulis buku harian dan diminta menyunting buku harian milik teman 
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sendiri. Pada siklus I nilai rata-rata aspek ejaan dan tanda baca meningkat 6,5 atau 

sebesar 10,31% menjadi 69,5 dengan kategori cukup. Perbaikan lebih 

ditingkatkan pada siklus II menjadi 76,5. Nilai siklus II meningkat sebesar 7 atau 

10,07%. 

 Nilai aspek pilihan kata dalam penulisan buku harian tahap prasiklus 

masih rendah yaitu sebesar 65,5 dengan kategori cukup. Nilai tersebut meningkat 

pada siklus I sebesar 8,5 atau 12,97% menjadi 74 dengan kategori cukup. 

Pengoptimalan peta konsep dan media foto dapat membantu siswa memilih kata 

dalam penulisan sehingga kata yang dipakai tidak diulang-ulang atau monoton. 

dan lebih bervariasi serta ekspresif. Pada siklus II siswa meningkat sebesar 8 atau 

10,81% menjadi 82 dengan kategori baik. 

 Selain aspek ejaan dan tanda baca, kesulitan yang dihadapi siswa pada 

aspek keefektifan kalimat. Sebelum diberi tindakan atau prasiklus, nilai rata-rata 

kelas aspek keefektifan kalimat adalah 61,5 dengan kategori kurang. Tindakan 

perbaikan dilakukan pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I nilai rata-rata 

menjadi 67,5, meningkat sebesar 6 atau 9,75%. Tindakan yang dilakukan untuk 

meningkatkan nilai aspek ini adalah dengan memberi tugas di rumah agar siswa 

berlatih mandiri menulis buku harian. Selain diberi materi, siswa juga diminta 

menyunting hasil kerja teman dan sendiri agar siswa dapat memperbaiki 

kekurangan-kekurangannya. Pada siklus II nilai rata-rata siswa untuk aspek 

keefektifan kalimat menjadi 74,5 dengan kategori cukup.  Nilai tersebut 

meningkat sebesar 7 atau 10,37%. 
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 Aspek kohesi dan koherensi, pada tahap prasiklus nilai rata-rata kelas 

sebesar 69,5. Nilai tersebut meningkat menjadi 76,5 dengan kategori baik pada 

siklus I, peningkatan nilai dari prasiklus dan siklus I sebesar 7 atau 10,07%. Pada 

tahap siklus II,  nilai aspek kohesi dan koherensi meningkat 9 atau 11,76% dari 

siklus I menjadi 85,5 dengan kategori baik. Tindakan yang dilakukan peneliti 

untuk meningkatkan keterampilan menulisan buku harian khususnya aspek kohesi 

dan koherensi adalah dengan memberikan materi dan contoh tentang kohesi dan 

koherensi yang tepat dalam penulisan buku harian kemudian siswa berlatih 

menulis buku harian dan diminta menyunting buku harian milik teman sendiri. 

 Aspek yang terakhir dalam penulisan buku harian adalah aspek kerapian 

tulisan. Nilai rata-rata kelas prasiklus aspek ini adalah 70,5 dengan kategori 

cukup. Tulisan siswa banyak terdapat coretan, agak sulit dibaca, dan kurang jelas. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan tindakan untuk meningkatkan aspek kerapian 

tulisan di siklus I dan siklus II. Tindakan yang dilakukan peneliti adalah dengan 

menyampaikan materi dan kiteria kerapian tulisan, siswa banyak berlatih, 

mengoreksi hasil tulisan sendiri supaya meminimalkan kekurangan yang dihadapi 

dalam aspek ini. Nilai pada siklus I meningkat sebesar 5,5 atau 7,8% menjadi 76 

dengan kategori baik. Nilai semakin meningkat di siklus II menjadi 80,05 dengan 

kategori baik. Peningkatan nilai dari siklus I ke siklus II sebesar 4,05 atau 5,32%. 

Dari uraian tersebut, dapat diketahui peningkatan terbesar nilai rata-rata 

klasikal dari prasklus ke siklus I adalah aspek kualitas isi sebesar 12 atau sebesar 

16,43% sedangkan peningkatan terendah pada aspek kerapian tulisan sebesar 5,5 

atau sebesar 7,8%. Peningkatan terbesar nilai rata-rata klasikal dari siklus I ke 
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siklus II adalah aspek kohesi dam koherensi sebesar 9 atau sebesar 11,76 % 

sedangkan peningkatan terendah pada aspek kelengkapan unsur buku harian 

sebesar 4 atau sebesar 4,25%. Peningkatan terbesar nilai rata-rata klasikal dari 

prasiklus ke siklus II adalah aspek kualitas isi sebesar 21 atau sebesar 28,76% 

sedangkan peningkatan terendah pada aspek kerapian tulisan sebesar 9,55 atau 

sebesar 13,54%. 

Peningkatan keterampilan menulis buku harian ini merupakan prestasi 

siswa yang bagus. Sebelum dilakukannya tindakan siklus I dan siklus II ini 

keterampilan siswa masih kurang dan belum memuaskan. Setelah diadakan 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto, keterampilan menulis buku harian siswa meningkat. 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kuantum dengan 

teknik peta konsep dan media foto dalam pembelajaran menulis buku harian siswa 

kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang sangat membantu kelancaran, 

aktivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Adanya teknik peta 

konsep dan media foto  membuat siswa lebih mudah memahami materi dan 

menulis buku harian sedangkan pembelajaran kuantum membuat suasana kelas 

dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Media foto membuat siswa 

menjadi lebih tertarik dan senang dalam mengikuti  pembelajaran menulis buku 

harian. 
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4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, 

Pemalang terhadap Pembelajaran Menulis Buku Harian Melalui 

Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan  Media Foto 

 Selama proses pembelajaran menulis buku harian melalui proses 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, dilakukan juga 

pengamatan terhadap perilaku siswa. Pengamatan dimulai dari siklus I sampai 

siklus II berakhir. Proses pengamatan dilakukan melalui nstrumen nontes yang 

berupa observasi, catatan harian guru, catatan harian siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Berdasarkan analisis data, baik data tes dan nontes dapat 

disimpulkan bahwa perilaku siswa saat mengikuti pembelajaran berubah ke arah 

yang positif. 

Perbandingan hasil observasi pada siklus I dan II yang meliputi aktivitas siswa 

selama mengikuti pembelajaran menulis, terutama pada saat melakukan kegiatan 

menulis buku harian yang baik dan benar yang meliputi 10 aspek, yaitu: (1) siswa 

memperhatikan penjelasan guru, (2) keberanian siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran, (3) siswa tenang dalam proses pembelajaran, (4) 

perhatian siswa mengamati contoh teknik peta konsep dan media foto, dan (5) 

kesungguhan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru sedangkan 

aspek negatif siswa yang menjadi sasaran observasi antara lain: (6) siswa 

meremehkan penjelasan dari guru, (7) siswa enggan bertanya ketika mengalami 

kesulitan, (8) siswa ribut sendiri, (9) mengganggu teman yang mengamati contoh 

peta konsep dan media foto, dan (10) berusaha melihat pekerjaan teman. Tabel 33 
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berikut ini menjelaskan perubahan perilaku siswa dari hasil observasi setelah 

dilaksanakan dua siklus. 

Tabel  33 Perubahan Sikap dan Perilaku Siswa setelah Menggunakan 

Pembelajaran Kuantum dengan Teknik Peta Konsep dan Media 

Foto 

 Baik Tidak Baik 

Aspek Amatan Aspek Amatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sikap 

dan 

Perilaku 

Siklus I 

Frek 33 19 31 32 25 7 21 9 8 15 

% 82,5 47,5 77,5 80 62,5 17,5 52,5 22,5 20 37,5 

Sikap 

dan 

Perilaku 

Siklus II 

Frek 37 32 35 36 35 3 8 5 4 5 

% 92,5 80 87,5 90 87,5 7,5 20 12,5 10 12,5 

 

 Berdasarkan tabel 33 di atas berisi perbandingan hasil observasi siklus I 

dan siklus II. Hasil observasi menunjukkan secara jelas perubahan perilaku dan 

sikap siswa setelah digunakan  pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto dalam dua siklus. Terjadi penambahan jumlah siswa yang 

berperilaku positif sebaliknya terjadi penurunan jumlah siswa yang berperilaku 

negatif.  

 Secara umum perilaku dan sikap siswa saat aktivitas menulis uku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

mengalami peningkatan ke arah yang lebih positif. Untuk aspek memperhatikan 
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penjelasan guru, jika pada siklus I terdapat  33 siswa atau 82,5%, maka pada 

siklus II menjadi 37  siswa atau 92,5%. Aspek keberanian siswa bertanya ketika 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, pada siklus I ada 19 siswa atau 47,5% 

dan mengalami peningkatan di siklus II menjadi 32 siswa atau 80%. Untuk aspek 

siswa tenang dalam proses pembelajaran jika di siklus I sebanyak 31 siswa atau 

77,5%, meningkat di siklus II menjadi 35 atau sebesat 87,5%. Perhatian siswa 

mengamati contoh teknik peta konsep dan media foto jika pada siklus I sebanyak 

32 siswa atau 80%, maka di siklus II menjadi 36 siswa atau sebesar 36 siswa atau 

90%.  Aspek kesungguhan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru di 

siklus I sebanyak 25 siswa atau 62,5% meningkat menjadi 35 siswa atau 87,5%. 

Sedangkan aspek negatif siswa yang menjadi sasaran observasi antar lain siswa 

meremehkan penjelasan dari guru jika pada siklus I sebanyak 7 siswa atau 17,5%, 

maka pada siklus I menjasi 3 siswa atau 7,5%. Aspek siswa enggan bertanya 

ketika mengalami kesulitan jika di siklus I sebanyak 21 siswa atau 52,5% , maka 

di siklus II menjadi 8 siswa atau 20%.  Aspek siswa ribut sendiri jika di siklus I 

sebanyak 9 atau 22,5% , maka di siklus II menjadi  5 siswa atau 22,5%. Aspek 

mengganggu teman yang mengamati contoh peta konsep dan media foto jika di 

siklus I sebanyak 8 siswa atau 20% , maka di siklus II menjadi 4 siswa atau 10%. 

Aspek berusaha melihat pekerjaan teman jika di siklus I sebanyak 15 siswa atau 

37,5% , maka di siklus II menjadi  5 siswa atau 12,5%. 

 Perubahan perilaku siswa juga dapat dilihat dari catatan harian, baik 

berupa catatan harian siswa maupun guru. Hasil catatan harian guru menunjukkan 

bahwa siswa pada siklus II mengalami perubahan sikap dan perilaku ke arah 



 

 

220 

positif bila dibandingkan pada siklus I. Pada siklus II, siswa lebih antusias dan 

lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis khususnya menulis 

buku harian. Hal tersebut dapat terbukt dari respons siswa terhadap pembelajaran 

menyusun paragraf, pada siklus I siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran, 

terlihat ketika siswa memperhatikan penjelasan dari guru, tetapi masih ada 

beberapa siswa yang ramai. Pada siklus II, siswa terlihat lebih antusias mengikuti 

pembelajaran, mereka memperhatikan dengan baik penjelasan dari guru.  

 Respon siswa terhadap teknik yang digunakan peneliti dalam mengajar 

juga positif. Di siklus I siswa masih bingung dengan pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

karena mereka baru mengenal pembelajaran tersebut. Pada siklus II siswa jauh 

lebih memahami dan tertarik dengan pembelajaran menulis buku harian. Hal 

tersebut terlihat dari ketertarikan siswa mengamati contoh peta konsep dengan 

cukup sungguh-sungguh dan senang memperhatikan media foto yang peneliti 

bagikan. Pembelajaran yang peneliti laksanakan membuat suasana kelas menjadi 

lebih berbeda dan menyenangkan. 

Aspek yang lain adalah keseriusan siswa saat pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Pada siklus I masih ada beberapa siswa yang kurang serius saat mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian. Kekurangannya siswa lebih banyak pasif 

dalam mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Siswa ada yang bercanda 

dengan teman, kurang konsentrasi, meremehkan penjelasan guru, dan melihat 
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pekerjaan teman. Siswa pada siklus II ini lebih serius mengikuti pembelajaran 

menulis buku harian, mereka memperhatikan dengan baik dan seksama materi 

yang diajarkan oleh guru (peneliti). Hal ini terlihat dari ketenangan sikap mereka, 

rasa antusias mereka mengikuti pembelajaran bersama peneliti, dan rasa 

penasaran yang tinggi dari siswa. 

Situasi kelas saat pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto pada siklus I cukup kondusif. 

Namun, beberapa siswa lakai-laki di barisan belakang masih belum terlalu 

konsentrasi mengikuti pembelajaran menulis buku harian. Berbeda dengan situasi 

atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto siklus II, sudah berlangsung 

dengan kondusif. Siswa yang sebelumnya belum dapat berkonsentrasi dalam 

mengikuti pembelajaran, untuk siklus II ini sudah dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Suasana kelas cukup ramai dan terkendali karena peneliti dengan 

sengaja menciptakan suasana kelas yang ramai dan menyenangkan dengan tidak 

meninggalkan kebermaknaan pembelajaran. Peneliti aktif mengajak dan 

mendorong siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Hal ini diwujudkan dengan 

sering memberikan pertanyaan membangun dan memberikan sugesti serta 

motivasi kepada siswa khususnya yang pasif untuk berpartisipasi lebih aktif. 

Pendapat guru tentang keefektifan media foto yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis buku harian. Pemanfaatan media foto cukup efektif untuk 

pembelajaran menulis khususnya menulis buku harian.  Foto yang disajikan tiap 

hari berbeda sehingga siswa tidak bosan. Foto-foto yang dipilih yang dekat  dan 
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akrab dengan kehidupan keseharian siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Ampelgading yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa dan dekat dengan 

pantai. Foto-foto membuat siswa tertarik, membangkitkan imajinasi siswa, dan 

mengungkapkan gagasannya. 

Untuk catatan harian siswa menunjukkan bahwa siswa pada siklus II 

mengalami perubahan sikap dan perilaku ke arah positif bila dibandingkan pada 

siklus I. Catatan harian siswa yang harus diisi oleh siswa meliputi empat  

pertanyaan, yaitu: (1) kesulitan siswa dalam menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) pendapat 

siswa tentang pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto, (3) manfaat yang diperoleh melalui 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto, dan (4) pesan, kesan, dan saran terhadap penerapan 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto.   

Aspek pertama, kesulitan siswa pada saat mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto siklus I cenderung pada aspek ejaan dan tanda baca, pilihan kata, dan 

keefektifan kalimat. Namun, di siklus II kesulitan-kesulitan tersebut berkurang 

karena siswa semakin serius dan aktif dalam pembelajaran. Mereka tidak segan-

segan bertanya dengan guru saat mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 
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Aspek kedua, pendapat siswa terhadap tentang pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

secara keseluruhan sangat senang dan menerima pembelajaran ini. Menurut siswa, 

menulis buku harian dengan peta konsep dan media foto lebih mudah dibanding 

menulis buku harian tanpa menggunakan teknik dan media tersebut. Hampir 

keseluruhan siswa di siklus I dan II berpendapat pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto 

mempermudah dan membantu mereka mencurahkan dan mengungkapkan gagasan 

menjadi buku harian. 

Aspek ketiga, manfaat yang diperoleh melalui pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Pendapat siswa pada siklus I dan siklus II tidak jauh berbeda, mereka berpendapat 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto mempermudah mereka menuliskan pengalaman 

mereka menjadi buku harian sehingga akan diingat di masa mendatang. Mereka 

juga berpendapat pembelajaran tersebut menambah wawasan mereka dan 

membuat menulis buku harian menjadi mudah dan baik. 

Aspek keempat, pesan, kesan, dan saran terhadap penerapan pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep 

dan media foto baik siklus I maupun siklus II positif dan membangun bagi 

peningkatan pembelajaran tersebut. Pesan terhadap pembelajaran buku harian ini 

supaya lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan kesan mereka mengikuti pembelajaran 

tersebut menyenangkan, bagus, dan tidak terlupakan. Siswa juga memberikan 
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saran terhadap penerapan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto di ataranya agar 

pembelajaran ini dapat diikuti oleh semua guru. Berdasarkan hasil catatan harian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan respon pembelajaran ke arah 

yang lebih baik dari siklus I ke siklus II. 

Kegiatan wawancara dilakukan pada siklus I dan siklus II. Wawancara 

dilakukan di luar jam pelajaran atau setelah pembelajaran menulis buku harian 

pada pertemuan kedua selesai. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

siklus II difokuskan pada tiga orang yaitu siswa yang mendapatkan nilai tinggi, 

sedang, dan rendah. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat wawancara diantaranya: (1) 

minat siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (2) tanggapan siswa terhadap 

gaya mengajar guru dalam pembelajaran menulis buku harian, (3) manfaat yang 

diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (4) kesulitan 

yang dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, (5) perasaan 

siswa saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto, dan (6) saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. 
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Aspek pertama, minat siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Pada 

siklus I, siswa dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah mengungkapkan bahwa 

mereka berminat mengikuti pembelajaran menulis buku harian karena mereka 

menambah pengalaman yang baru serta mengetahui tata cara menulis buku harian 

dengan baik dan benar. Pada siklus II tidak jauh berbeda dengan siklus I. Siswa 

dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah mengungkapkan bahwa mereka berminat 

mengikuti pembelajaran menulis buku harian karena selain menambah wawasan 

juga dapat menulis dan mengembangkan pengalaman mereka ke dalam buku 

harian. 

Aspek kedua, tanggapan siswa terhadap gaya mengajar guru dalam 

pembelajaran menulis buku harian. Pada siklus I dan II, siswa dengan nilai tinggi, 

sedang, dan rendah  berpendapat bahwa gaya mengajar dalam pembelajaran 

menulis buku harian menyenangkan, baik, dan dapat diterima dengan jelas oleh 

siswa. Pada siklus I dan II berpendapat positif terhadap gaya mengajar guru.  

Aspek ketiga, manfaat yang diperoleh siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. Manfaat yang dikemukakan oleh siswa dengan nilai 

tinggi, sedang, dan rendah pada siklus I dan II adalah dapat mengekspresikan 

perasaan dan pikiran, mengembangkan ide, dan membuat mereka dapat menulis 

buku harian lebih baik dari sebelumnya. 
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Aspek keempat, kesulitan yang dihadapi siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto. Untuk siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 

sedang pada siklus I dan siklus II merasa belum menghadapi kesulitan yang 

berarti. Sementara siswa yang mendapat nilai rendah pada siklus I dan II merasa 

kesulitan dalam mengembangkan peta konsep dan penggunaan kalimat efektif 

secara baik dan benar. Hal ini dipicu oleh ketidakseriusan mereka dalam 

memahami materi. 

Aspek kelima, perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran menulis buku 

harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Perasaan yang dirasakan siswa dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah pada siklus 

I dan II adalah mereka senang dan mengasyikkan karena pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media 

foto merupakan pembelajaran yang santai, menyenangkan, tetapi bermakna. 

Aspek keenam, saran siswa terhadap pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. Pada 

siklus I, siswa dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah memberikan saran agar 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto lebih ditingkatkan dan media foto yang digunakan 

lebih menarik lagi. Pada siklus II, ketiga siswa tersebut memberikan saran agar 

pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto dapat tetap dilaksanakan dan dapat ditiru oleh guru-

guru lain. 
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Perubahan perilaku siswa ke arah positif juga dapat dilihat dari hasil 

dokumentasi foto. Pengambilan dokumentasi yang berupa foto dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran menullis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto siklus I dan siklus II pada siswa kelas 

VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang berlangsung. Aspek-aspek yang 

didokumentasikan meliputi: (1) kegiatan awal pembelajaran berlangsung, (2) 

kegiatan penyampaian materi, (3) kegiatan siswa dalam mengamati menulis buku 

harian dengan teknik peta konsep dan media foto, (4) saat siswa diskusi 

mengamati media foto, membuat teknik peta konsep, dan mengembangkannya 

menjadi buku harian, (5) siswa menulis buku harian, (6) saat guru membantu dan 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan menulis buku harian dengan teknik 

peta konsep dan media foto, (7) siswa mempresentasikan hasil kerjanya, dan (8) 

kegiatan akhir pembelajaran. 

   

Gambar 20. Perbandingan Kegiatan Awal Pembelajaran 

 Gambar 20 menampilkan perbandingan kegiatan awal pembelajaran siklus 

I dan siklus II. Pada siklus I siswa sudah cukup sungguh-sungguh mengikuti 



 

 

228 

pembelajaran. Namun, masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan. 

Mereka juga masih terlihat canggung dan pasif. Pada siklus II, siswa sudah 

semakin antusias mengikuti pembelajaran. Siswa sudah semakin sungguh-

sungguh mengikuti pembelajaran. Mereka tidak terlihat canggung dan semakin 

aktif. Pembelajaran semakin menyenangkan dan nyaman. 

         

Gambar 21. Perbandingan Kegiatan Penyampaian Materi 

Pada siklus I, guru berusaha mendorong siswa berpartispasi aktif dalam 

proses penyampaian materi. Namun, siswa hanya pasif dan diam. Siswa masih 

malu, ragu-ragu, dan enggan untuk bertanya kepada guru. Berbeda dengan siklus 

I, pada siklus II siswa semakin aktif dan tidak ragu-ragu mengeluarkan 

pendapatnya. Siswa yang pasif sudah berkurang dan siswa semakin tenang serta 

sungguh-sungguh menyimak penyampaian materi oleh guru. 
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Gambar 22. Perbandingan Kegiatan Mengamati Peta Konsep dan Media Foto 

 Gambar 22 menampilkan perbandingan kegiatan siswa dalam mengamati 

perbandingan kegiatan siswa dalam mengamati penerapan peta konsep dan media 

foto. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam kelompok masing-masing. Pada siklus 

I, siswa masih kurang bersungguh-sungguh dalam mengamati. Siswa masih sering 

mengobrol dan bercanda. Sedangkan pada siklus II, siswa semakin bersungguh 

mengamati penerapan peta konsep dan media foto. Siswa yang masih bercanda 

dan mengobrol sendiri tidak terlihat lagi. 

           

Gambar 23. Perbandingan Kegiatan Diskusi 

 Pada siklus I, siswa sudah cukup aktif karena guru sudah berusaha 

mendorong siswa terlibat aktif dalam menulis buku harian. Namun, siswa masih 
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terihat ragu-ragu mengeluarkan pendapat atau bertanya saat berdiskusi. Dalam 

siklus II, siswa sudah semakin berani dan tidak ragu-ragu dalam mengeluarkan 

pendapat. Tidak ada kesan canggung dalam diri siswa berpendapat karena inti dari 

pembelajaran kuantum adalah keberagaman. 

          

Gambar 24. Perbandingan Siswa Menulis Buku Harian 

 Gambar 24 memperlihatkan perbandingan siswa menulus buku harian 

dengan teknik peta konsep dan media foto siklus I dan siklus II. Pada siklus I, 

siswa sudah cukup sungguh-sungguh mengerjakan tugas dari guru yaitu menulis 

buku harian, tetapi masih terlihat siswa melihat pekerjaan siswa lain. Berbeda 

dengan siklus I, pada siklus II siswa semakin serius dan percaya dengan 

kemampuan sendiri. Hal tersebut dilihat dari kepercayadirian siswa menulis buku 

harian dengan tidak meniru hasil kerja milik siswa atau temannya. Guru selalu 

berupaya memberikan sugesti dan motivasi agar siswa percaya dengan 

kemampuannya dalam menulis khususnya menulis buku harian. Perubahan 

perilaku siswa semakin positif di siklus II. 
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Gambar 25. Perbandingan  Guru Membimbing Siswa 

 Gambar 25 menampilkan perbandingan kegiatan saat siswa membimbing 

siswa yang mengalami kesulitan pada saat menulis buku harian dengan teknik 

peta konsep dan media foto. Pada siklus I siswa masih ragu bertanya saat 

mengalami kesulitan. Sedang pada siklus II, siswa tidak segan-segan bertanya saat 

mengalami kesulitan. Pada siklus I dan siklus II siswa terlihat sungguh-sungguh 

menyimak arahan dari guru. 

             

Gambar 26. Perbandingan Siswa Presentasi Hasil Kerja 

Gambar 26 memperlihatkan perbandingan aktivitas siswa 

mempresentasikan hasil kerja. Pada siklus I, guru masih harus mendorong siswa 
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dan menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil kerja. Sedangkan pada siklus 

II, siswa sudah semakin berani dan percaya diri mempresentasikan buku harian 

yang mereka buat di depan kelas. Siswa-siswa yang lain juga menyimak 

presentasi siswa dengan sungguh-sungguh.   

   

Gambar 27. Perbandingan Kegiatan Akhir Pembelajaran 

 Gambar 27 memperlihatkan perbandingan kegiatan akhir pembelajaran 

siklus I dan siklus II. Pada siklus I, siswa masih antusias mengikuti pembelajaran 

saat melakukan aktivitas refleksi pembelajaran. Pada siklus I siswa masih terlihat 

malu-malu saat guru bertanya tentang kesulitan yang dialami selama proses 

pembelajaran. Sedangkan pada siklus II, siswa semakin antusias dan senang 

mengikuti refleksi yang dilakukan.  

 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perubahan perilaku siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang ke 

arah yang lebih baik setelah dilakukan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Simpulan dari hasil penelitian tentang pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto adalah 

sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran siklus I dan siklus II saling berkelanjutan. Proses 

pembelajaran siklus II merupakan perbaikan proses pembelajaran siklus I. 

Tindakan perbaikan yang dilakukan meliputi: (1) belajar menulis buku 

harian yang baik dan benar pada siklus II dilakukan sebanyak 2 kali, 

sehingga siswa lebih terampil menulis buku harian dengan baik dan benar, 

(2) mengubah media foto tiap pertemuan agar lebih bervariasi dan menarik 

siswa, (3) saat tes unjuk kerja, guru mempersilakan siswa secara sukarela 

untuk ke depan menuliskan hasil pekerjaan mereka, dan (4) lebih banyak 

memancing siswa dengan sugesti positif dan motivasi.  

2. Adanya peningkatan keterampilan menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto pada 

siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang. Nilai rata-rata 

siswa sebelum diberi tindakan atau prasiklus yaitu sebesar 71,25 dan 

termasuk dalam kategori cukup. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa 
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mengalami peningkatan menjadi 80,225 dan berada dalam kategori baik. 

Walaupun nilai rata-rata pada siklus I sudah mencapai dengan yang 

diinginkan oleh peneliti, tetapi belum semua siswa mencapai KKM yang 

diinginkan yaitu 80. Oleh karena itu, dilakukan siklus II. Nilai rata-rata 

siklus II mengalami peningkatan 6,87 atau sebesar 8,56% dari siklus I 

menjadi 87,1 dan berada dalam kategori sangat baik. 

3. Perilaku belajar siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang 

setelah mengikuti pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto mengalami perubahan 

ke arah positif. Perubahan tingkah laku siswa berdasarkan hasil nontes. 

Data nontes tersebut antara lain: observasi, catatan harian guru dan catatan 

harian siswa, wawancara, dan dokumentasi foto.  

5.2 SARAN  

 Berdasarkan simpulan di atas, saran yang diberikan peneliti sebagai 

berikut. 

1. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat menggunakan 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto dalam 

pembelajaran menulis buku harian. Pembelajaran kuantum dengan teknik 

peta konsep dan media foto dalam pembelajaran menulis buku harian dapat 

menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, nyaman, bermakna, 

mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan memberi 

kebebasan siswa mengekspresikan kreativitas dan gagasan. Pembelajaran 
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dengan pembelajaran tersebut juga mampu meningkatkan keterampilan 

siswa menulis buku harian. 

2. Siswa dalam menulis buku harian dapat menggunakan pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto karena pembelajaran 

kuantum mampu meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran dan 

kepercayaan kepada kemampuan sendiri khususnya dalam menulis buku 

harian. Selain itu, teknik peta konsep dan media foto juga dapat membantu 

siswa mencurahkan dan mengembangkan gagasan dalama menulis buku 

harian.  

3. Para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra Indonesia 

diharapkan melakukan penelitian lanjutan mengenai keterampilan menulis 

buku harian. Penelitian lanjutan dapat menggunakan media foto pribadi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ampelgading 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VII/1 

Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku 

harian dan surat pribadi 

Kompetensi Dasar : 4.1 Menulis buku harian dengan memperhatikan cara 

pengungkapan dan bahasa yang baik dan benar 

Indikator  : 1. mampu menulis buku harian dengan memperhatikan 

cara pengungkapan yang baik dan benar 

2.  mampu menulis buku harian dengan bahasa yang baik 

dan benar 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa mampu menulis buku harian dengan memperhatikan cara 

pengungkapan yang baik dan benar serta mampu menulis buku harian dengan 

bahasa yang baik dan benar. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian buku harian 

2. Hal-hal yang menarik dalam buku harian 

3. Manfaat  menulis buku harian 

4. Cara menulis buku harian dengan teknik peta konsep 

5. Kriteria penilaian buku harian 
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C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pembelajaran : Pembelajaran kuantum 

2. Metode/teknik: Teknik peta konsep 

 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan pertama 

No Kegiatan Pembelajaran  Metode/teknik Alokasi 

waktu 

1. Kegiatan Awal 

1. apersepsi  

2. ilustrasi 

3. guru menyampaikan kompetensi 

yang akan disampaikan serta 

manfaatnya 

4. guru memberikan motivasi dan 

sugesti positif 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

1. siswa menyimak penerapan teknik 

peta konsep dan media foto dalam 

penulisan buku harian 

2. siswa dan guru berdiskusi tentang 

cara menulis buku harian dengan 

teknik peta konsep dan media foto 

 

 Elaborasi  

3. siswa menulis buku harian 

menggunakan teknik peta konsep 

 

Ceramah dan 

tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik peta 

konsep 

 

 

 

 

 

Diskusi dan 

Teknik peta 

konsep  

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

35’ 
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dengan bantuan media foto dengan 

sugesti-sugesti yang diberikan oleh 

guru 

4. siswa mengumpulkan hasil 

penulisan buku harian sebagai 

penilaian individu dalam 

kelompoknya masing-masing 

5. guru memilih buku harian terbaik 

dari masing-masing kelompok 

untuk dipresentasikan di depan 

kelas 

6. kelompok lain memberikan 

penilaian  

 

Konfirmasi  

7. guru memberi penguatan mengenai 

hasil diskusi dan penampilan siswa 

 

Kegiatan akhir 

1. Siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

2. Refleksi 

3. Siswa ditugasi membuat buku 

harian dengan teknik peta konsep 

dengan bantuan media foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi dan 

penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

5’ 

 

Jumlah waktu (menit) 80’ 
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E. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Foto 

2. Contoh buku harian dengan teknik peta konsep 

3. Buku pelajaran bahasa Indonesia 

4. Internet  

5. Buku referensi lain  

 

F. PENILAIAN 

No. Indikator Penilaian Instrumen 

Bentuk Teknik 

1 Siswa mampu 

menulis buku 

harian dengan 

memperhatikan 

cara pengungkapan 

yang baik dan 

benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja 

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep dan media foto 

yang telah dibuat 

dengan memperhatikan 

cara pengungkapan 

yang baik dan benar! 

2. Siswa mampu 

menulis buku 

harian dengan 

bahasa yang baik 

dan benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja  

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

dibuat dengan bahasa 

yang baik dan benar! 
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Pedoman Penskoran  

No.  Unsur yang 

Dinilai 

Bobot  Kriteria Penilaian Skor  Kategori  

1. Kualitas isi 4 Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, dan memiliki 

nilai rasa 

(menyenangkan, 

menyedihkan dsb.) 

 

Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, komunikatif, 

tetapi tidak 

memiliki nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak bersifat 

komunikatif, dan 

nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak bersifat 

komunikatif, tidak 

mempunyai nilai 

rasa, dan tidak 

mempunyai alur 

 

5 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

2. Kelengkapan 

unsur buku 

harian 

5 Unsur-unsurnya 

lengkap (adanya 

peristiwa, waktu 

terjadinya 

peristiwa, tempat 

terjadinya 

peristiwa, waktu 

penulisan). 

 

 

Unsur-unsurnya 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  
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cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

Kurang 

baik 

3. Ejaan dan tanda 

baca 

3 Jumlah kesalahan 

kurang dari 5 

 

Jumlah kesalahan 

5 s.d. 10 

 

Jumlah kesalahan 

10 s.d. 15 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 15 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

 

Cukup 

baik 

 

Kurang 

baik 

4. Pilihan kata 3 Pilihan kata 

menunjukkan 

situasi, pilihan kata 

bervariasi , 

komunikatif, dan 

ekspresif 

(melukiskan/ 

menggambarkan 

situasi yang 

diceritakan) 

 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  
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Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

5. Keefektifan 

kalimat 

2 Kalimat efektif 

 

Jumlah kesalahan 

1 s.d. 3 

Jumlah kesalahan 

4 s.d. 6 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 6 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

Cukup 

baik 

 

 

Kurang 

baik 

6. Kohesi dan 

koherensi 

2 Adanya kata 

penghubung 

(antarkalimat dan 

antarparagraf), 

bentuk karangan 

secara keseluruhan 

umum-khusus, 

keterpaduan 

antarkalimat 

(kalimat 2 

meneruskan 

kalimat 1, dst.), 

keterpaduan 

antarparagaraf 

(paragraf 2 

menjelaskan 

paragraf 1 dst.) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  
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(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

 

Kurang 

baik 

7. Kerapian tulisan 1 Tulisan rapi, jelas, 

terbaca, dan bersih 

dari coretan 

 

Tulisan cukup rapi, 

jelas, terbaca, dan 

bersih (ada coretan 

antara 1 s.d. 5) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

antara 6 s.d. 10) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

lebih dari 10) 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

 

Nilai akhir =   ∑ (Skor X Bobot 
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  Ampelgading, 24 Maret 2011 

 

 

 Kepala sekolah                Guru Pamong   Praktikan 

 

Budiyono, S. Pd., M. Pd.     Yenistyo Pujiani, S. Pd.      RiaWahyuningsih    

NIP19580902 198110 1002         NIM 2101407038 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ampelgading 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VII/1 

Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku 

harian dan surat pribadi 

Kompetensi Dasar : 4.1 Menulis buku harian dengan memperhatikan cara 

pengungkapan dan bahasa yang baik dan benar 

Indikator  : 1. mampu menulis buku harian dengan memperhatikan 

cara pengungkapan yang baik dan benar 

2.  mampu menulis buku harian dengan bahasa yang baik 

dan benar 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa mampu menulis buku harian dengan memperhatikan cara 

pengungkapan yang baik dan benar serta mampu menulis buku harian dengan 

bahasa yang baik dan benar. 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Hal-hal yang menarik dalam buku harian 

2. Manfaat  menulis buku harian 

3. Cara menulis buku harian dengan teknik peta konsep 

4. Kriteria penilaian buku harian 
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C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pembelajaran : Pembelajaran kuantum 

2. Metode/teknik: Teknik peta konsep 

 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Pembelajaran  Metode/teknik Alokasi 

waktu 

2. Kegiatan Awal 

1. Apersepsi 

2. tanya jawab sekilas mengenai 

pembelajaran menulis buku harian 

yang telah lalu 

3. guru mengaitkan pembelajaran 

yang telah lalu dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan 

4. guru memberikan sugesti positif 

dan motivasi kepada siswa 

5. siswa kembali ke kelompoknya 

masing-masing 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi  

1.  guru mengulang secara singkat 

materi sebelumnya 

2. Siswa diminta menyunting buku 

harian yang dibuat siswa lain pada 

pertemuan sebelumnya kemudian 

dikembalikan kepada pemiliknya 

sehingga siswa belajar dari 

kesalahan sebelumnya 

 

Ceramah dan 

tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik peta 

konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 
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Elaborasi  

3. Siswa menulis buku harian dengan 

teknik peta konsep dan media foto 

yang disajikan guru dengan 

sugesti-sugesti yang diberikan oleh 

guru. 

4. Siswa mengumpulkan hasil buku 

harian mereka 

Konfirmasi  

5. Guru mengecek hasil belajar siswa 

dan memberi penguatan  

 

Kegiatan akhir  

1. Siswa dan guru menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

2. Refleksi tentang kesulitan-

kesulitan yang dihadapi selama 

proses pembelajaran siklus I 

3. Siswa diberi tugas membuat buku 

harian 

dengan teknik peta konsep 

 

Teknik peta 

konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

dan penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

22’ 

 

 

 

 

 

 

8’ 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

 

Jumlah waktu (menit) 80’ 
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E. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Foto 

2. Contoh buku harian dengan teknik peta konsep 

3. Buku pelajaran bahasa Indonesia 

4. Internet  

5. Buku referensi lain  

F. PENILAIAN 

No. Indikator Penilaian Instrumen 

Bentuk Teknik 

1 Siswa mampu 

menulis buku 

harian dengan 

memperhatikan 

cara pengungkapan 

yang baik dan 

benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja 

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep dan media foto 

yang telah dibuat 

dengan memperhatikan 

cara pengungkapan 

yang baik dan benar! 

2. Siswa mampu 

menulis buku 

harian dengan 

bahasa yang baik 

dan benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja  

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

dibuat dengan bahasa 

yang baik dan benar! 
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Pedoman Penskoran  

No.  Unsur yang 

Dinilai 

Bobot  Kriteria Penilaian Skor  Kategori  

1. Kualitas isi 4 Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, dan memiliki 

nilai rasa 

(menyenangkan, 

menyedihkan dsb.) 

 

Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, komunikatif, 

tetapi tidak 

memiliki nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak bersifat 

komunikatif, dan 

nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak bersifat 

komunikatif, tidak 

mempunyai nilai 

rasa, dan tidak 

mempunyai alur 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

2. Kelengkapan 

unsur buku 

harian 

5 Unsur-unsurnya 

lengkap (adanya 

peristiwa, waktu 

terjadinya 

peristiwa, tempat 

terjadinya 

peristiwa, waktu 

dan penulisan). 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  
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(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

3. Ejaan dan tanda 

baca 

3 Jumlah kesalahan 

kurang dari 5 

 

Jumlah kesalahan 

5 s.d. 10 

 

Jumlah kesalahan 

10 s.d. 15 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 15 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

 

Cukup 

baik 

 

Kurang 

baik 

4. Pilihan kata 3 Pilihan kata 

menunjukkan 

situasi, pilihan kata 

bervariasi , 

komunikatif, dan 

ekspresif 

(melukiskan/ 

menggambarkan 

situasi yang 

diceritakan) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

baik 
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(kurang 2 unsur) 

 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

baik 

5. Keefektifan 

kalimat 

2 Kalimat efektif 

 

Jumlah kesalahan 

1 s.d. 3 

Jumlah kesalahan 

4 s.d. 6 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 6 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

baik 

 

Kurang 

baik 

6. Kohesi dan 

koherensi 

2 Adanya kata 

penghubung 

(antarkalimat dan 

antarparagraf), 

bentuk karangan 

secara keseluruhan 

umum-khusus, 

keterpaduan 

antarkalimat 

(kalimat 2 

meneruskan 

kalimat 1, dst.), 

keterpaduan 

antarparagaraf 

(paragraf 2 

menjelaskan 

paragraf 1 dst.) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 
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kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

 

 

 

 

2 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

7. Kerapian tulisan 1 Tulisan rapi, jelas, 

terbaca, dan bersih 

dari coretan 

 

Tulisan cukup rapi, 

jelas, terbaca, dan 

bersih (ada coretan 

antara 1 s.d. 5) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

antara 6 s.d. 10) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

lebih dari 10) 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

Kurang 

baik 

 

Nilai Akhir = ∑ (Skor X Bobot) 
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Ampelgading, 24 Maret 2011 

 

Kepala sekolah    Guru Pamong   Praktikan 

 

Budiyono, S. Pd.,M. Pd.        Yenistyo Pujiani, S.Pd.        Ria Wahyuningsih       

NIP19580902 198110 1002            NIM 2101407038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

258 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ampelgading 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VII/1 

Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku 

harian dan surat pribadi 

Kompetensi Dasar : 4.1 Menulis buku harian dengan memperhatikan cara 

pengungkapan dan bahasa yang baik dan benar 

Indikator  : 1. mampu menulis buku harian dengan memperhatikan 

cara pengungkapan yang baik dan benar 

2.  mampu menulis buku harian dengan bahasa yang baik 

dan benar 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit 

G. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa mampu menulis buku harian dengan memperhatikan cara 

pengungkapan yang baik dan benar serta mampu menulis buku harian dengan 

bahasa yang baik dan benar. 

 

H. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Hal-hal yang menarik dalam buku harian 

2. Manfaat  menulis buku harian 

3. Cara menulis buku harian dengan teknik peta konsep 

4. Kriteria penilaian menulis buku harian 
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I. METODE PEMBELAJARAN 

 

Pembelajaran : Pembelajaran Kuantum 

Teknik           : teknik peta konsep 

 

 

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Pembelajaran  Metode/teknik Alokasi 

waktu 

1. Kegiatan Awal 

5. Pengkondisian kelas dan apersepsi 

6. Tanya jawab dengan siswa tentang 

materi yang disampaikan siklus I 

dam kesulitan yang dialami siswa 

dalam pembelajaran sebelumnya 

7. Guru memberikan motivasi dan 

sugesti kepada siswa untuk lebih 

berkonsentrasi dalam menulis buku 

haraian 

8. Menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

1. Memberikan umpan balik terhadap 

hasil siklus I dan memberikan 

penjelasan mengenai kesalahan-

kesalahan pada siklus I 

2. Siswa terbagi menjadi enam 

kelompok 

 

Ceramah  

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

dan diskusi 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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3. Siswa dan guru berdiskusi 

mengenai materi yang disampaikan 

pada pembelajaran sebelumnya 

 

  Elaborasi  

4. Guru memberikan media foto yang 

berbeda tiap kelompok yang akan 

dijadikan media untuk menulis 

buku harian 

5. Guru memberika sugesti positif 

sebelum  siswa menulis buku 

harian 

6. Secara individu dalam kelompok, 

siswa diminta mengembangkan 

kata kunci dalam peta konsep 

kemudian dikembangkan menjadi 

kalimat-kalimat sederhana dan 

menyusunnya menjadi kalimat 

sederhana 

7. Siswa menentukan buku harian 

terbaik di tiap kelompoknya untuk 

dipresentasikan di depan kelas 

  Konfirmasi  

8. Siswa mengumpulkan hasil 

menulis buku harian kepada guru 

untuk dievaluasi lagi 

9. Guru memberikan penguatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Peta 

konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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Kegiatan akhir 

1. Siswa dan guru menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

2. Siswa dan guru melakukan refleksi 

3. Siswa diminta berlatih menuis 

buku harian dengan teknik peta 

konsep di rumah 

Tanya jawab 

Penugasan  

 

 

5’ 

 

Jumlah waktu (menit) 80’ 

 

K. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Foto 

2. Contoh buku harian dengan teknik peta konsep 

3. Internet  

4. Buku referensi lain 

 

L. PENILAIAN 

No

. 

Indikator Penilaian Instrumen 

Bentuk Teknik 

1 Siswa mampu 

menulis buku harian 

dengan 

memperhatikan cara 

pengungkapan yang 

baik dan benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja 

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep dan media foto 

yang telah dibuat 

dengan memperhatikan 

cara pengungkapan 

yang baik dan benar! 
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2. Siswa mampu 

menulis buku harian 

dengan bahasa yang 

baik dan benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja  

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

dibuat dengan bahasa 

yang baik dan benar! 

 

Pedoman Penskoran  

No.  Unsur yang 

Dinilai 

Bobot  Kriteria Penilaian Skor  Kategori  

1. Kualitas isi 4 Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, dan memiliki 

nilai rasa 

(menyenangkan, 

menyedihkan dsb.) 

 

Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, komunikatif, 

tetapi tidak 

memiliki nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak 

bersifat 

komunikatif, dan 

nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak 

bersifat 

komunikatif, tidak 

mempunyai nilai 

rasa, dan tidak 

mempunyai alur 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 
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2. Kelengkapan 

unsur buku 

harian 

5 Unsur-unsurnya 

lengkap (adanya 

peristiwa, waktu 

terjadinya 

peristiwa, tempat 

terjadinya 

peristiwa, waktu 

penulisan). 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

Kurang 

baik 

3. Ejaan dan tanda 

baca 

3 Jumlah kesalahan 

kurang dari 5 

 

Jumlah kesalahan 

5 s.d. 10 

 

Jumlah kesalahan 

10 s.d. 15 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 15 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

 

Cukup 

baik 

 

Kurang 

baik 

4. Pilihan kata 3 Pilihan kata 

menunjukkan 

situasi, pilihan 

kata bervariasi , 

komunikatif, dan 

ekspresif 

(melukiskan/ 

menggambarkan 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

baik 
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situasi yang 

diceritakan) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

Kurang 

baik 

5. Keefektifan 

kalimat 

2 Kalimat efektif 

 

Jumlah kesalahan 

1 s.d. 3 

Jumlah kesalahan 

4 s.d. 6 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 6 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

baik 

 

Kurang 

baik 

6. Kohesi dan 

koherensi 

2 Adanya kata 

penghubung 

(antarkalimat dan 

antarparagraf), 

bentuk karangan 

secara keseluruhan 

umum-khusus, 

keterpaduan 

antarkalimat 

(kalimat 2 

meneruskan 

kalimat 1, dst.), 

keterpaduan 

antarparagaraf 

(paragraf 2 

menjelaskan 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

baik 
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paragraf 1 dst.) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

7. Kerapian 

tulisan 

1 Tulisan rapi, jelas, 

terbaca, dan bersih 

dari coretan 

 

Tulisan cukup 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (ada 

coretan antara 1 

s.d. 5) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

antara 6 s.d. 10) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

lebih dari 10) 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

Kurang 

baik 

 

Nilai Akhir = ∑ (Skor X Bobot)   
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 Ampelgading, 24 Maret 2011 

 

 

  Kepala sekolah              Guru Pamong       Praktikan 

 

 Budiyono, S. Pd., M. Pd.    Yenistyo Pujiani, S. Pd.      RiaWahyuningsih       

NIP. 19580902 1981101002         NIM 2101407038 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah : SMP Negeri 1 Ampelgading 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VII/1 

Standar Kompetensi : 4. Mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku 

harian dan surat pribadi 

Kompetensi Dasar : 4.1 Menulis buku harian dengan memperhatikan cara 

pengungkapan dan bahasa yang baik dan benar 

Indikator  : 1. mampu menulis buku harian dengan memperhatikan 

cara pengungkapan yang baik dan benar 

2.  mampu menulis buku harian dengan bahasa yang baik 

dan benar 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit 

A.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa mampu menetukan topik, mengembangkan topik menjadi buku harian, 

dan mampu menulis buku harian dengan bahasa yang baik dan benar. 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Hal-hal yang menarik dalam buku harian 

2. Manfaat  menulis buku harian 

3. Cara menulis buku harian dengan teknik peta konsep 

4. Kriteria penilaian penulisan  buku harian 

C. METODE PEMBELAJARAN 

Pembelajaran : Pembelajaran Kuantum 

Teknik           : Teknik peta konsep 



 

 

268 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan kedua  

 

No Kegiatan Pembelajaran  Metode/teknik Alokasi 

waktu 

2. Kegiatan Awal 

1. Pengkondisian kelas dan apersepsi  

2. Menyampaikan kompetensi dan 

manfaat pembelajaran menulis buku 

harian 

3. Tanya jawab sekilas tentang 

pembelajaran yang telah lalu dan 

pemberian sugesti positif kepada 

siswa 

4. Siswa kembali ke kelompok 

masing-masing 

 

Kegiatan inti 

Eksplorasi  

6. Siswa melakukan penyegaran 

kembali langkah-langkah menulis 

buku harian dengan teknik peta 

konsep dan media foto 

Elaborasi  

7. Guru memberikan foto yang akan 

dijadikan media untuk menulis 

buku harian kemudian memberikan 

sugesti kepada siswa 

8. Siswa menulis buku harian dengan 

teknik peta konsep dengan media 

foto kemudian menyunting buku 

 

Ceramah  

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta konsep  

 

 

 

 

Teknik peta 

konsep  

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

45’ 
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harian milik sendiri 

9. Beberapa siswa mempresentasikan 

hasilnya dan siswa lain 

menanggapi 

10. Siswa mengumpulkan hasil 

menulis buku harian kepada guru 

untuk dievaluasi 

Konfirmasi 

11. Guru memberikan penguatan 

terhadap hasil belajar siswa  

 

Kegiatan akhir  

4. Siswa dan guru menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

5. Refleksi tentang kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi selama proses 

pembelajaran siklus II 

6. Siswa diminta mengisi catatan 

harian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

Jumlah waktu (menit) 80’ 

 

E. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Foto 

2. Contoh buku harian dengan teknik peta konsep 

3. Buku pelajaran bahasa Indonesia 

4. Internet  

5. Buku referensi lain 
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F. PENILAIAN 

No

. 

Indikator Penilaian Instrumen 

Bentuk Teknik 

1 Siswa mampu 

menulis buku harian 

dengan 

memperhatikan cara 

pengungkapan yang 

baik dan benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja 

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep dan media foto 

yang telah dibuat 

dengan memperhatikan 

cara pengungkapan 

yang baik dan benar! 

2. Siswa mampu 

menulis buku harian 

dengan bahasa yang 

baik dan benar 

Tes 

tertulis 

Unjuk 

kerja  

Tulislah buku harian 

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

dibuat dengan bahasa 

yang baik dan benar! 

 

Pedoman Penskoran  

No.  Unsur yang 

Dinilai 

Bobot  Kriteria Penilaian Skor  Kategori  

1. Kualitas isi 4 Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, dan memiliki 

nilai rasa 

(menyenangkan, 

menyedihkan dsb.) 

 

 

Isi sesuai dengan 

topik, mempunyai 

alur, komunikatif, 

tetapi tidak 

memiliki nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

5 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

Baik  
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topik, tidak 

bersifat 

komunikatif, dan 

nilai rasa 

 

Isi sesuai dengan 

topik, tidak 

bersifat 

komunikatif, tidak 

mempunyai nilai 

rasa, dan tidak 

mempunyai alur 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

Cukup 

baik 

 

 

 

 

Kurang 

baik 

2. Kelengkapan 

unsur buku 

harian 

5 Unsur-unsurnya 

lengkap (adanya 

peristiwa, waktu 

terjadinya 

peristiwa, tempat 

terjadinya 

peristiwa, waktu 

dan penulisan). 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

3. Ejaan dan tanda 

baca 

3 Jumlah kesalahan 

kurang dari 5 

 

Jumlah kesalahan 

5 

 

 

4 

Sangat 

baik 

 

Baik  
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5 s.d. 10 

 

Jumlah kesalahan 

10 s.d. 15 

 

Jumlah kesalahan 

lebih dari 15 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Cukup 

baik 

 

Kurang 

baik 

4. Pilihan kata 3 Pilihan kata 

menunjukkan 

situasi, pilihan 

kata bervariasi , 

komunikatif, dan 

ekspresif 

(melukiskan/ 

menggambarkan 

situasi yang 

diceritakan) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

Kurang 

baik 

5. Keefektifan 

kalimat 

2 Kalimat efektif 

 

Jumlah kesalahan 

1 s.d. 3 

Jumlah kesalahan 

4 s.d. 6 

 

Jumlah kesalahan 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup 

baik 

 

Kurang 
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lebih dari 6 

 

baik 

 

 

6. Kohesi dan 

koherensi 

2 Adanya kata 

penghubung 

(antarkalimat dan 

antarparagraf), 

bentuk karangan 

secara keseluruhan 

umum-khusus, 

keterpaduan 

antarkalimat 

(kalimat 2 

meneruskan 

kalimat 1, dst.), 

keterpaduan 

antarparagaraf 

(paragraf 2 

menjelaskan 

paragraf 1 dst.) 

 

Unsur-unsurnya 

cukup lengkap 

(kurang 1 unsur) 

 

 

Unsur-unsurnya 

kurang lengkap 

(kurang 2 unsur) 

 

 

Unsur-unsurnya 

tidak lengkap 

(kurang lebih dari 

2 unsur) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

7. Kerapian 

tulisan 

1 Tulisan rapi, jelas, 

terbaca, dan bersih 

dari coretan 

 

Tulisan cukup 

5 

 

 

 

4 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  
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rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (ada 

coretan antara 1 

s.d. 5) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

antara 6 s.d. 10) 

 

Tulisan kurang 

rapi, jelas, terbaca, 

dan bersih (coretan 

lebih dari 10) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Cukup 

baik 

 

 

 

Kurang 

baik 

  

Nilai akhir = ∑ (Skor X Bobot)      
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Ampelgading, 24 Maret 2011 

 

Kepala sekolah    Guru Pamong   Praktikan 

 

 

Budiyono, S. Pd., M. Pd.       Yenistyo Pujiani, S. Pd.        Ria Wahyuningsih 

NIP.19580902 198110 1002             NIM 2101407038 
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HASIL OBSERVASI SISWA SIKLUS I  

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari, tanggal  : Selasa, 22 Maret 2011 

Kelas   : VII E 

Nama sekolah  : SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang 

No Responden Aspek yang Diamati Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 

1 R-1 V - V V V - V - - - 1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

2. Keberanian siswa 

bertanya ketika 

mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran 

3. Siswa tenang dalam 

proses pembelajaran 

4. Perhatian siswa 

mengamati contoh teknik 

peta konsep dan media 

foto 

5. Kesungguhan siswa 

dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 

6. siswa meremehkan 

penjelasan dari guru 

7. Siswa enggan bertanya 

ketika mengalami 

kesulitan 

8. Siswa ribut sendiri 

9. Mengganggu teman yang 

mengamati contoh peta 

konsep dan media foto  

10. Berusaha melihat 

pekerjaan teman 

 

 

 

2 R-2 V V V V V - - - - - 

3 R-3 - - V - V V V - V - 

4 R-4 V V V - V - - - V - 

5 R-5 - V V - - V - - V V 

6 R-6 V - V V V - V - - - 

7 R-7 - - V V V V V - - - 

8 R-8 V V V V V - - - - - 

9 R-9 V V V V V - - - - - 

10 R-10 V - V V V - V - - - 

11 R-11 V V V V - - - - - V 

12 R-12 V V V V V - - - - - 

13 R-13 V - - V V - V V - - 

14 R-14 V - - - - - V V V V 

15 R-15 V V - V - - - V - V 

16 R-16 V V V V V - V - - - 

17 R-17 V - V V V - V - - - 

18 R-18 V - V V - - - - - V 

19 R-19 V V V - - - - - V V 

20 R-20 V - V V V - V - - - 

21 R-21 - - - V V V V V - - 

22 R-22 - - V V V V V - - - 

23 R-23 V - - V - - V V - V 

24 R-24 V V - - - - - V V V 

25 R-25 - - V V V V V - - - 

26 R-26 V V - V V - - V - - 

27 R-27 V V V V V - - - - - 

28 R-28 V - V V V - V - - - 

29 R-29 V V V V V - - - - - 

30 R-30 V V V V V - - - - - 

31 R-31 V V V V V - - - - - 

32 R-32 V V V V V - - - - - 

33 R-33 V - V - - - V - V V 
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34 R-34 V - V V - - V - - V cara pengisian: 

 

(√) = positif 

(-) = negatiff 

 

35 R-35 V - V - - - V - V V 

36 R-36 - - - V - V V V - V 

37 R-37 V V - V - - - V - V 

38 R-38 V V V V - - - - - V 

39 R-39 V - V V - - V - - V 

40 R-40 V - V V V - V - - - 
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HASIL OBSERVASI SISWA SIKLUS I I 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari, tanggal  : Kamis, 24 Maret 2011 

Kelas   : VII E 

Nama sekolah  : SMP Negeri 1 Ampelgading, Pemalang 

No Responden Aspek yang Diamati Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 

1 R-1 V V V V V - - - - - 1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

2. Keberanian siswa 

bertanya ketika 

mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran 

3. Siswa tenang dalam 

proses pembelajaran 

4. Perhatian siswa 

mengamati contoh 

teknik peta konsep 

dan media foto 

5. Kesungguhan siswa 

dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan 

guru 

6. siswa meremehkan 

penjelasan dari guru 

7. Siswa enggan 

bertanya ketika 

mengalami kesulitan 

8. Siswa ribut sendiri 

9. Mengganggu teman 

yang mengamati 

contoh peta konsep 

dan media foto  

10. Berusaha melihat 

pekerjaan teman 

2 R-2 V V V V V - - - - - 

3 R-3 V V - V V - - - - - 

4 R-4 V V V V V - - V - - 

5 R-5 - V V V V V - - - - 

6 R-6 V V V V V - - - - - 

7 R-7 V V V V V - - - - - 

8 R-8 V V V V V - - - - - 

9 R-9 V V V V V - - - - - 

10 R-10 V V V V V - - - - - 

11 R-11 V V V V V - - - - - 

12 R-12 V V V V V - - - - - 

13 R-13 V - V V V - V - - - 

14 R-14 V - V - - - V - V V 

15 R-15 V V V V V - - - - - 

16 R-16 V V - V V - - V - - 

17 R-17 V V V V V - - - - - 

18 R-18 V V V V V - - - - - 

19 R-19 V V V - V - - - V - 

20 R-20 V V V V V - - - - - 

21 R-21 V - V - V - V - V - 

22 R-22 V V V V V - - - - - 

23 R-23 - - V V V V V - - - 

24 R-24 V V - V V - - V - - 

25 R-25 V V V V V - - - - - 

26 R-26 V V V V V - - - - - 

27 R-27 V V V V - - - - - V 

28 R-28 V - V V V - V - - - 

29 R-29 V V V V V - - - - - 

30 R-30 V V V V V - - - - - 

31 R-31 V V V V V - - - - - 

32 R-32 V V V V V - - - - - 

33 R-33 V - V V V - V - - - 
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34 R-34 V V V V V - - - - - cara pengisian: 

 

(√) = positif 

(-) = negatiff 

 

35 R-35 - V V V V V - - - - 

36 R-36 V V - V V - - V - - 

37 R-37 V V - V - - - V - V 

38 R-38 V - V - V - V - V - 

39 R-39 V - V V - - V - - V 

40 R-40 V V V V - - - - - V 
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PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU SIKLUS I 

Nama  : 

Hari/ tanggal : 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto! 

Jawab :........................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Bagaimana respon siswa terhadap teknik peta konsep yang digunakan 

untuk menulis buku harian! 

Jawab: .......................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Bagaimana keseriusan siswa mengikuti pembelajaran keterampilan 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta 

konsep? 

Jawab: .......................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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4. Bagaimana situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung? 

Jawab: ........................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang keefektifan media foto yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis buku harian? 

Jawab 

:................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU SIKLUS II 

Nama  : 

Hari/ tanggal : 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto! 

Jawab :........................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Bagaimana respon siswa terhadap teknik peta konsep yang digunakan 

untuk menulis buku harian! 

Jawab: .......................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Bagaimana keseriusan siswa mengikuti pembelajaran keterampilan 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta 

konsep? 

Jawab: .......................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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4. Bagaimana situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung? 

Jawab: ........................................................................................................ 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang keefektifan media foto yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis buku harian? 

Jawab 

:................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

Nama: Friska Sintya 

Kelas : VII E/09 

Berikut ini beberapa daftar pertanyaan dalam wawancara! 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? Coba 

jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini! 

Jawab:  berminat karena mempermudah dalam menulis buku harian dengan 

baik dan tata buku harian yang tepat. 

 

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto ? 

Jawab:  sangat baik, karena saya selalu paham dengan penjelasan Ibu. 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab:  kesulitan saya dalam memilih kata yang tepat 

4. Apakah manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 
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Jawab: manfaat menulis buku harian dapat mengurangi beban pikiran dan 

mengekspresikan pikiran. 

 

5. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

Jawab: perasaan saya senang karena tidak membebankan pikiran dan 

menyenangkan hati saya. 

 

6. Bagaimana saran Anda untuk menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Jawab: saran saya untuk pembelajaran menulis buku harian yaitu tetap 

dipertahankan. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

 

Nama: Sigit Setiawan 

Kelas : VII E/31 

Berikut ini beberapa daftar pertanyaan dalam wawancara! 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? Coba 

jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini! 

Jawab:  berminat Bu karena dengan pembelajaran ini saya mendapatkan 

pengalaman baru. 

 

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto ? 

Jawab: tanggapan saya sangat bagus karena saya dapat mengerti dengan baik. 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: saya mengalami kesulitan mencari kalimat efektif. 
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4. Apakah manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: manfaat yang saya peroleh dapat memperluas wawasan dan 

pengalaman yang menyenangkan. 

 

5. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

Jawab: perasaan saya sangat senang Bu. 

 

6. Bagaimana saran Anda untuk menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Jawab: saran saya supaya selalu memberikan pembelajaran yang baik dan 

benar. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

 

Nama: M. Ali Syukron 

Kelas : VII E/23 

Berikut ini beberapa daftar pertanyaan dalam wawancara! 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? Coba 

jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini! 

Jawab:  berminat Bu, dapat mengeluarkan perasaan dalam jiwa saya. 

 

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh 

guru dalam pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto ? 

Jawab:  baik, menyenangkan, dan ramah-tamah. 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: kesulitan saya membuat peta konsep dan memikirkan tempat. 
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4. Apakah manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran 

menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta 

konsep dan media foto? 

Jawab: manfaatnya bisa mengeluarkan perasaan dan menulis buku harian 

dengan baik. 

 

5. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

Jawab:  perasaan saya senang, gembira, dan mengasyikkan. 

 

6. Bagaimana saran Anda untuk menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Jawab: saran saya gambar lebih mengasyikkan lagi. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I I 

 

Nama: Siska Andriyani 

Kelas : VII E/32 

Berikut ini beberapa daftar pertanyaan dalam wawancara! 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? Coba 

jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini! 

Jawab:  berminat karena saya dapat menulis dan mengembangkan 

pengalaman saya. 

 

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto ? 

Jawab: saya merasa senang dan bahagia karena Ibu memberikan 

pembelajaran dengan baik. 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: kesulitan saya dalam membedakan kalimat monoton dan bervariasi. 
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4. Apakah manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: saya bisa mengembangkan ide saya. 

 

5. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

Jawab: perasaannya asyik Bu, saya dapat mengingat pengalaman dan masa 

yang telah lalu. 

 

6. Bagaimana saran Anda untuk menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

Jawab: saran saya pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto tetap 

dilaksanakan. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I I 

 

Nama: Heru Agus Priyono 

Kelas : VII E/11 

Berikut ini beberapa daftar pertanyaan dalam wawancara! 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? Coba 

jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini! 

 Jawab:  berminat karena menambah wawasan saya. 

 

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto ? 

 Jawab: baik karena Ibu telah mengajar dengan baik. 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

 Jawab: kesulitan saya saat akan mendeskripsikan peta konsep. 
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4. Apakah manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: manfaat yang saya peroleh saya dapat menulis buku harian dengan 

baik. 

 

5. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

 Jawab: perasaan saya senang karena dapat menulis buku harian. 

 

6. Bagaimana saran Anda untuk menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Jawab: saran saya foto lebih jelas. 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I I 

 

Nama: Supriyono 

Kelas : VII E/37 

Berikut ini beberapa daftar pertanyaan dalam wawancara! 

1. Apakah Anda berminat dengan pembelajaran menulis buku harian melalui 

pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? Coba 

jelaskan pendapat Anda mengenai hal ini! 

 Jawab:  berminat karena saya dapat mempelajari buku harian. 

 

2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis buku harian melalui pembelajaran kuantum 

dengan teknik peta konsep dan media foto ? 

 Jawab: sangat senang karena Ibu menjelaskan dengan baik dan jelas. 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: kesulitanku adalah membuat teknik peta konsep dan 

mendeskripsikannya. 
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4. Apakah manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

buku harian melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan 

media foto? 

Jawab: manfaatnya dapat menulis buku harian lebih baik dari sebelumnya. 

 

5. Bagaimana perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran menulis buku harian 

melalui pembelajaran kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto? 

Jawab: perasaan saya senang karena dapat lebih mengetahui dalam menulis 

buku harian. 

 

6. Bagaimana saran Anda untuk menulis buku harian melalui pembelajaran 

kuantum dengan teknik peta konsep dan media foto. 

 Jawab: pembelajaran menulis buku harian harus lebih dikembangkan lagi 
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PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO SIKLUS I DAN II 

 

Dokumentasi Foto 

Dokumen yang diambil melalui dokumentasi foto ini adalah seluruh 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan tersebut meliputi: 

1. Kegiatan awal pembelajaran berlangsung 

2. Guru menyampaikan Materi 

3. Kegiatan siswa dalam mengamati menulis buku harian dengan teknik peta 

konsep dan media foto 

4. Proses diskusi  

5. Siswa menggerjakan tugas  menulis buku harian 

6. Peneliti membimbing siswa, dan 

7. Siswa mempersentasikan hasil kerjanya 

8. Kegiatan akhir Pembelajaran 
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Tabel Rekapitulasi Nilai Siswa Prasiklus 

 

No. Kode 

Responden 

Aspek Penilaian 

(skor x bobot) Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R-1 16 20 9 9 6 8 4 72 Cukup 

2. R-2 16 20 9 9 6 6 3 69 Cukup  

3. R-3 12 20 9 9 6 8 3 67 Cukup 

4. R-4 16 15 9 9 8 6 4 67 Cukup 

5. R-5 16 15 9 12 6 6 3 67 Cukup 

6. R-6 16 25 9 12 4 8 3 77 Baik 

7. R-7 12 25 9 9 6 6 4 71 Cukup 

8. R-8 16 20 9 9 6 8 4 72 Cukup 

9. R-9 16 25 12 12 8 8 3 84 Baik 

10. R-10 16 20 12 9 6 8 4 75 Baik 

11. R-11 16 20 9 9 6 8 3 71 Cukup 

12. R-12 16 25 9 12 6 8 4 80 Baik 

13. R-13 12 20 9 9 6 8 4 68 Cukup 

14. R-14 12 15 9 9 4 6 3 58 Kurang 

15. R-15 12 25 12 9 6 8 4 76 Baik 

16. R-16 12 20 9 9 6 8 3 67 Cukup 

17. R-17 16 15 9 12 6 6 3 67 Cukup 

18. R-18 12 25 9 9 6 6 4 71 Cukup 
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19. R-19 12 25 12 12 6 8 3 78 Baik 

20. R-20 16 15 9 12 6 6 4 68 Cukup 

21. R-21 16 15 9 9 8 8 4 69 Cukup 

22. R-22 16 25 9 9 6 8 3 76 Baik  

23. R-23 12 25 9 12 6 4 2 70 Cukup 

24. R-24 16 15 9 9 6 6 3 64 Kurang 

25. R-25 16 15 9 9 6 6 4 65 Cukup  

26. R-26 16 25 9 12 6 4 3 75 Baik 

27. R-27 16 25 9 12 6 8 4 80 Baik 

28. R-28 12 20 6 9 8 8 4 67 Cukup 

29. R-29 12 25 12 9 6 8 4 76 Baik 

30. R-30 16 25 12 12 8 6 4 83 Baik 

31. R-31 16 20 6 9 8 8 3 70 Cukup 

32. R-32 16 25 9 9 6 8 4 77 Baik 

33. R-33 16 15 9 9 6 6 4 65 Cukup 

34. R-34 12 15 12 9 6 6 4 64 Kurang 

35. R-35 12 20 12 9 6 8 4 71 Cukup 

36. R-36 16 25 9 9 6 4 3 72 Cukup 

37. R-37 16 15 6 9 6 6 3 61 Kurang 

38. R-38 16 25 9 9 4 6 3 72 Cukup 

39. R-39 12 25 12 9 6 8 4 76 Baik 

40. R-40 16 15 9 9 6 8 4 67 Cukup  
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Tabel Rekapitulasi Nilai Siswa Siklus I 

No Kode 

Responden 

Aspek Penilaian 

(skor x bobot) Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R-1 20 25 12 12 8 8 4 89 Sangat baik 

2. R-2 16 25 9 12 6 8 3 82 Baik 

3. R-3 16 25 9 12 6 8 3 79 Baik 

4. R-4 16 20 9 12 8 8 5 78 Baik 

5. R-5 20 15 9 12 8 8 4 76 Baik 

6. R-6 16 25 9 12 6 8 4 80 Baik 

7. R-7 16 25 9 12 6 6 5 76 Baik 

8. R-8 16 25 12 9 8 8 4 82 Baik 

9. R-9 20 25 12 15 8 10 4 94 Sangat baik 

10. R-10 20 25 12 12 6 8 4 87 Sangat baik 

11. R-11 16 20 12 9 6 8 3 74 Cukup 

12. R-12 20 25 12 12 6 8 4 87 Sangat baik 

13. R-13 12 25 9 12 6 8 4 76 Baik 

14. R-14 16 20 9 12 6 6 3 69 Cukup 

15. R-15 16 25 12 9 6 8 4 80 Baik 

16. R-16 16 20 9 9 8 8 4 74 Cukup 

17. R-17 16 20 9 12 6 8 4 75 Baik 

18. R-18 16 25 9 9 8 6 4 77 Baik 

19. R-19 16 25 12 12 6 8 3 82 Baik 
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20. R-20 20 20 12 12 6 8 4 82 Baik 

21. R-21 20 25 9 9 8 8 4 83 Baik 

22. R-22 16 25 12 12 6 8 4 80 Baik 

23. R-23 16 25 9 12 6 6 3 77 Baik 

24. R-24 16 20 9 12 8 6 3 74 Cukup 

25. R-25 16 25 9 12 6 8 4 80 Baik 

26. R-26 20 25 9 15 6 6 4 85 Sangat baik 

27. R-27 20 25 9 12 8 8 4 86 Sangat baik 

28. R-28 16 25 9 12 8 8 4 82 Baik 

29. R-29 16 25 12 12 6 8 4 83 Baik 

30. R-30 20 25 12 12 8 8 4 89 Sangat baik 

31. R-31 16 25 9 12 8 8 4 82 Baik 

32. R-32 20 25 12 12 8 8 4 89 Sangat baik 

33. R-33 16 15 9 12 6 8 4 70 Cukup 

34. R-34 16 25 12 9 8 8 4 80 Baik 

35. R-35 16 25 12 9 8 8 4 82 Baik 

36. R-36 16 25 9 12 6 6 3 74 Cukup 

37. R-37 16 20 9 12 6 8 3 74 Cukup 

38. R-38 16 25 12 9 6 6 3 77 Baik 

39. R-39 16 25 12 9 6 8 4 80 Baik 

40. R-40 16 25 12 12 6 8 4 83 Baik 
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Tabel Rekapitulasi Nilai Siswa Siklus II 

 

No Kode 

Responden 

Aspek Penilaian 

(skor x bobot) Nilai 

Akhir 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

1. R-1 20 25 12 15 8 8 5 93 Sangat baik 

2. R-2 20 25 12 12 8 8 4 90 Sangat baik 

3. R-3 16 25 12 12 8 8 3 84 Baik 

4. R-4 16 25 12 12 8 8 5 86 Sangat baik 

5. R-5 20 25 12 12 8 8 4 89 Sangat baik 

6. R-6 20 25 15 12 6 8 4 87 Sangat baik 

7. R-7 20 25 12 12 8 8 5 86 Sangat baik 

8. R-8 20 25 12 12 8 8 5 90 Sangat baik 

9. R-9 20 25 12 15 10 10 4 96 Sangat baik 

10. R-10 20 25 12 12 8 10 4 91 Sangat baik 

11. R-11 20 20 12 12 8 10 4 86 Sangat baik 

12. R-12 20 25 12 15 8 8 4 92 Sangat baik 

13. R-13 16 25 12 12 6 8 4 83 Baik 

14. R-14 16 25 12 12 6 8 3 82 Baik 

15. R-15 20 25 12 12 8 10 4 91 Sangat baik 

16. R-16 16 20 9 12 8 10 4 80 Baik 

17. R-17 20 25 9 12 6 8 4 84 Baik 

18. R-18 20 25 12 12 8 6 4 87 Sangat baik 
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19. R-19 16 25 15 12 8 10 3 89 Sangat baik 

20. R-20 20 25 12 12 6 8 4 87 Sangat baik 

21. R-21 20 25 12 12 8 10 4 91 Sangat baik 

22. R-22 20 25 12 9 8 8 4 86 Sangat baik 

23. R-23 16 25 9 12 6 8 4 80 Baik 

24. R-24 20 25 9 12 8 8 4 85 Sangat baik 

25. R-25 20 25 12 12 6 10 4 89 Sangat baik 

26. R-26 20 25 12 15 8 8 4 92 Sangat baik 

27. R-27 20 25 9 12 8 10 4 88 Sangat baik 

28. R-28 16 25 9 12 8 10 4 84 Baik 

29. R-29 16 25 12 12 8 8 4 85 Sangat baik 

30. R-30 20 25 12 15 10 8 4 94 Sangat baik 

31. R-31 20 25 9 12 8 10 4 88 Sangat baik 

32. R-32 20 25 12 15 8 10 4 94 Sangat baik 

33. R-33 20 20 12 12 6 8 4 82 Baik 

34. R-34 16 25 12 12 8 8 4 82 Baik 

35. R-35 20 25 12 12 8 10 5 92 Sangat baik 

36. R-36 20 25 12 12 6 6 4 85 Sangat baik 

37. R-37 20 20 9 12 6 8 4 80 Baik 

38. R-38 16 25 12 12 6 6 4 81 Baik 

39. R-39 20 25 12 12 6 10 4 89 Sangat baik 

40. R-40 20 25 12 12 6 8 5 88 Sangat baik 
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Media Foto Siklus I 
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Tema  Memasak Siklus II 
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Tema Pramuka Siklus II 
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Tema Sawah Siklus II 
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Tema Sungai Siklus II 
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Tema Olahraga Siklus II 
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DAFTAR SISWA KELAS VII E 

SMP NEGERI 1 AMPELGADING 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

NO. NAMA SISWA 

1. ADE SADIYAH 

2. ADNAN HELMI KHAIRULLAH 

3. AGUNG PRASETIO 

4. AGUNG PRASTYA 

5. ANDI LUCQY PRASTYO 

6. CHOLIS SAJIDIN 

7. DEWI SRIASTUTI 

8. FANDI SURYO PRABOWO 

9. FRISKA SINTYA 

10. HENY KRISNITA 

11. HERU AGUS PRIYONO 

12. HIKMAH KUSUMAWATI 

13. IMAM NUR KHAZIS 

14. IMRON SALAFUDIN 

15. ISFADILAH SUKMA MIRATI 

16. ISLAH TRI KARTIKO 

17. KODIRIN 

18. KOMARITA 

19. KURNIA KHOIRUL UMAM 

20. LANGIT ADI PAMUNGKAS 

21. M. IQBAL MAULANA MAGHRIBI 

22. MOHAMAD  NASRUDIN 

23. MUHAMAD ALI SYUKRON 
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24. MUHAMMAD DANU GINANJAR 

25 MUHAMMAD FAQIH 

26. NOVIANTI 

27. PENY INDRIATI 

28. RATIH MELINDA 

29. RIFA NURDIYANTI 

30. RIZQI SANTIKA 

31. SIGIT SETIAWAN 

32. SISKA ANDRIYANI 

33. SISWONO 

34. SITI AISAH 

35. SITI AMINAH 

36. SUGIHARTO 

37. SUPRIYONO 

38. WINDIASTUTI 

39. USWATUN KHASANAH 

40. WULAN PUSPASARI 
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