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SARI 

Pasmiati. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis KaryaTulis Ilmiah Melalui 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Lembar Kerja 

Siswa pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ungaran.Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. Nas Haryati S., M.Pd, 

Pembimbing II: Drs. Hari Bakti M., M.Hum. 

Kata kunci: karya tulis ilmiah,model pembelajaran berbasis masalah, lembar kerja 

siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan 

bahwa keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 

I Ungaran masih rendah. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

dalam menulis karya tulis ilmiah hanya 68,96. Nilai tersebut belum memenuhi  

standar ketuntasan minimal untuk kompetensi dasar tersebut yaitu 80.Dengan 

demikian kelas XI IPA 2 masih belum mencapai nilai batas minimum yang 

ditentukan. Penyebab rendahnya keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa 

kelas XI IPA 2 yaitu (1)rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran menulis 

karya tulis ilmiah, (2) kesulitan dalam menemukan masalah yang layak untuk 

diteliti, (3)kesulitan dalam mengembangkan paragraf,(4) hambatan yang 

berhubungan dengan teknis dalam tulis-menulis, yaitu kurangnya penguasaan 

Ejaan yang Disempurnakan, meliputi penggunaan tanda baca, ejaan, kata baku 

tidak baku, dan sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. 

Keadaan yang demikian membuat peneliti tertarik untuk mencari solusi dari 

permasalahan tersebut. Solusi yang ditawarkan peneliti untuk meningkatkan 

rendahnya nilai rata-rata keterampilan menulis karya tulis ilmiah kelas XI IPA 2 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  1) bagaimanakah 

peningkatan keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI SMA Negeri 

I Ungaran setelah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa, 2) bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas XI IPA 2 

SMA Negeri I Ungaran selama mengikuti pembelajaran menulis karya tulis ilmiah 

dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan kelas yang 

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

penelitian adalah siswa kelas XIIPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran. Variabel dalam 

penelitian adalah keterampilan menulis karya tulis ilmiah dan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan instrumen tes dan instrumen nontes dalam bentuk observasi, 

wawancara, jurnal guru dan siswa, dan dokumentasi foto. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa bisa digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran 

dan dapat mengubah perilaku negatif menjadi positif. Peningkatan keterampilan 

menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 terlihat pada prasiklus, siklus I dan 

siklus II Hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 pada 

tahap prasiklus menunjukkan nilai rata-rata sebesar68,96, pada siklus I meningkat 

menjadi 74,87 dan hasil tersebut meningkat lagi pada siklus II yaitu 83,34.Dari 

tahap prasiklus ke siklus II telah terjadi peningkatan sebesar 14,38. Peningkatan 

hasil tes tersebut sejalan dengan perubahan perilaku siswa selama proses 

pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 

analisis lembar observasi siklus I dan siklus II yang menunjukkan hasil analisis 

lembar observasi siklus I memiliki rata-rata sebesar 44,24 % dan mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 62,21 %. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran menulis 

karya tulis ilmiahdan mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa. Setelah 

penelitian dilaksanakan, peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1)Bagi guru 

bahasa Indonesia, guru dapat menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa dengan cara memadukan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan media yang lain atau sebaliknya memadukan media 

lembar kerja siswa dengan model yang lain sesuai dengan kebutuhan,(2)Bagi 

siswa, sebaiknya aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan selalu berlatih 

menulis terutama menulis karya tulis ilmiah, dan (3)Bagi peneliti, sebaiknya ada 

penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk mengembangkan model pembelajaran 

berbasis masalah dan media lembar kerja siswa sehingga dihasilkan media yang 

lebih sempurna. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto  

1. Janganlah kamu berputus asa dari rizki selama kepalamu masih bisa 
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mempunyai baju, kemudian Allah memberikan rizki kepadanya. (HR. 

Ahmad, Ibnu Majah). 

2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs Al-Insyiroh:6). 

3. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani hambanya diluar kemampuan 

dirinya. 

4. Wash shobru dhiya‘ (sabar adalah cahaya)(HR. Muslim). 

5. Kemarahan  akan lebih melukai diri sendiri daripada orang yang kita marahi 

(Oprah W). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

  Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa selain 

membaca, berbicara, dan menyimak. Sebagai sebuah keterampilan, menulis tidak 

bisa didapat secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. 

Kegiatan menulis bukan sekadar menulis, melainkan sebuah kegiatan yang 

menggabungkan pengetahuan intelektual dan berpikir logis yang kemudian 

dilanjutkan dengan pemilihan bahasa yang efektif dan komunikatif untuk 

diungkapkan dalam bentuk tulisan. Doyin dan Wagiran (2009:12) menyatakan 

bahwa dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 

kosa kata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. Karena 

itulah, menulis sering kali dianggap sulit daripada keterampilan berbahasa 

lainnya. 

  Dewasa ini menulis belum menjadi minat dan kegemaran anak Indonesia. 

Padahal keterampilan menulis sangat penting dikuasai terutama bagi kaum 

intelektual. Gie (2002:21) menyatakan bahwa seseorang yang tidak mempunyai 

keterampilan menulis ibarat burung yang sayapnya kurang satu sehingga tidak 

dapat terbang jauh dan tinggi untuk mencapai sukses seluas-luasnya dalam hidup. 

Keterampilan menulis merupakan suatu kepandaian yang sangat berguna bagi 

setiap orang. Dengan memiliki kepandaian itu, seseorang dapat mengungkapkan 

berbagai gagasannya untuk dibaca oleh peminat yang luas. 
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  Salah satu keterampilan menulis yang harus dikuasai oleh kaum 

intelektual adalah menulis karya ilmiah. Pada dasarnya  kurikulum bahasa 

Indonesia sudah mencakupi seluruh keterampilan berbahasa, termasuk menulis. 

Kurikulum tersebut dijabarkan dalam  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

(SK dan KD) dari jenjang SD sampai SMA. Salah satu kompetensi dasar yang ada 

dalam kurikulum bahasa Indonesia adalah menulis karya tulis ilmiah yang 

diberikan di jenjang SMA.  

  Menulis karya tulis ilmiah berbeda dengan mengarang biasa. Menulis 

karya tulis ilmiah membutuhkan metode dan teknik penulisan tertentu sehingga 

hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, 

tidak semua orang terampil menulis  karya tulis ilmiah. Namun, tuntutan 

pendidikan di zaman yang kompetitif seperti saat ini sangat membutuhkan 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah untuk memecahkan berbagai persoalan 

dengan tepat. Orang yang terampil dalam menulis karya tulis ilmiah memiliki 

nilai plus dibanding orang yang  tidak  menulis karya ilmiah. Nilai plus yang 

dimaksud adalah orang yang terampil menulis karya tulis ilmiah mereka akan 

kaya ilmu pengetahuan, wawasan, bahkan finansial. Mereka terbiasa berpikir 

sistematis, cermat, tidak sembarangan dalam mengidentifikasi dan  memecahkan 

persoalan. Dari penjabaran di atas dapat diketahui pentingnya memiliki 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, membudayakan menulis 

karya tulis ilmiah harus dilakukan sejak dini yaitu dimulai dari sekolah. Di 

sekolah keterampilan menulis diajarkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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  Upaya untuk membudayakan menulis karya tulis ilmiah terus dilakukan, 

khususnya di bangku SMA. Misalnya dengan ekstrakurikuler, forum-forum ilmiah 

serta perlombaan-perlombaan baik tingkat sekolah maupun nasional. Namun 

sayangnya, cita-cita itu belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak siswa yang 

kesulitan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Faktor yang menyebabkan adalah 

dari faktor guru dan siswa. 

  Pembelajaran menulis karya tulis ilmiah yang dilakukan guru saat ini 

masih banyak yang belum efektif.  Banyak guru yang hanya menugasi untuk 

membuat karya tulis ilmiah tanpa dipandu bagaimana menyusun setiap bagian 

karya tulis ilmiah. Siswa tidak dibimbing menyusun latar belakang, merumuskan 

masalah, membuat landasan  teoretis, memecahkan masalah, dan membuat daftar 

pustaka yang baik dan benar. Setelah diberi waktu beberapa minggu, tugas 

dikumpulkan dan tidak mendapat evaluasi dan koreksi dari guru. Pembelajaran 

seperti ini kurang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Siswa 

memang  mendapat pengalaman untuk menulis karya ilmiah, tetapi tidak 

mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam penulisannya sehingga masih 

banyak siswa yang kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah.  

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap siswa dan guru di 

SMA Negeri I Ungaran, keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI  

SMA 1 Ungaran masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari skor 

nilai menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI yang masih rendah. Berdasarkan 

keterangan dari Guru Pengampu Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XI aspek 

yang kurang dikuasai siswa adalah aspek kemampuan berpikir logis, kesesuaian 
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antara judul dan isi, kemampuan mengembangkan paragraf, dan Ejaan yang 

Disempurnakan. 

  Adapun permasalahan yang dialami siswa dalam  pembelajaran  menulis 

karya tulis ilmiah yaitu pertama, rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran 

menulis karya tulis ilmiah disebabkan siswa belum menyadari manfaat dan 

pentingnya menulis karya tulis ilmiah. Selain itu, siswa sudah terstigma bahwa 

menulis karya tulis ilmiah sangat sulit dan lama. Untuk menuliskan karya tulis 

ilmiah siswa harus melakukan penelitian, observasi, serta membutuhkan banyak 

referensi. Kedua,  kesulitan dalam menemukan masalah yang layak untuk diteliti. 

Tidak adanya ide membuat siswa kebingungan untuk memulai menulis. Ketiga, 

kesulitan dalam mengembangkan paragraf. Kesulitan ini pada dasarnya lebih 

disebabkan siswa belum terbiasa untuk menulis sehingga siswa kesulitan 

menuangkan idenya dalam kata-kata dan merangkainya dalam jalinan kalimat 

untuk membentuk paragraf sehingga orang lain akan mengerti maksud dari 

gagasannya. Keempat, hambatan yang berhubungan dengan teknis dalam tulis-

menulis yaitu kurangnya penguasaan Ejaan yang Disempurnakan, meliputi 

penggunaan tanda baca, ejaan, kata baku tidak baku, dan sistematika penulisan 

karya tulis ilmiah yang baik dan benar.  

  Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

banyak sekali bermunculan metode dan model pembelajaran. Akan tetapi tidak 

semua metode dan model pembelajaran tersebut cocok digunakan untuk 

mengatasi permasalahan rendahnya keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Guru 
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harus mampu memilih model yang tepat untuk pembelajaran yaitu dengan 

mempertimbangkan aspek psikologi, materi, dan tujuan pembelajaran. 

  Dari banyak model tersebut, ada salah satu yang cocok digunakan untuk 

mengatasi rendahnya keterampilan menulis karya ilmiah siswa yaitu  model 

pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan 

model pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-

permasalahan praktis sebagai pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa 

belajar melalui permasalahan - permasalahan. Dengan model tersebut siswa akan 

tertantang untuk mencari dan memecahkan masalah tersebut. Dengan 

pembelajaran berbasis masalah diharapkan mampu membantu siswa menemukan  

masalah untuk dituangkan dalam  karya tulis ilmiah. Siswa dibimbing untuk 

menemukan masalah-masalah yang menarik. Setelah itu, siswa dibimbing untuk 

melakukan penyelidikan atau pengamatan terkait permasalahan yang telah 

ditemukan. Kemudian siswa mencari data dan referensi yang terkait untuk 

mendapatkan solusi atas pemasalahan tersebut. 

  Pembelajaran berbasis masalah sangat efektif untuk meningkatkan 

potensi yang  dimiliki oleh siswa, salah satunya adalah kreativitas siswa. Situasi 

masalah yang disajikan dalam pembelajaran tersebut merupakan suatu stimulus 

yang dapat mendorong potensi kreativitas dari siswa terutama dalam hal 

pemecahan masalah yang dimunculkan. Kreativitas yang dapat dikembangkan 

dalam pembelajaran berbasis masalah ini bukan hanya aspek kognitifnya saja 

(kemampuan berpikir kreatif), tetapi juga diharapkan melalui  pembelajaran 

berbasis masalah tersebut dapat mengembangkan aspek nonkognitif siswa. 
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Dengan demikian model pembelajaran berbasis masalah bisa digunakan dan 

cocok untuk mengatasi permasalahan rendahnya keterampilan menulis karya tulis 

ilmiah. 

  Selain metode dan model pembelajaran, media pun cukup penting dalam 

sebuah pembelajaran. Ketidakjelasan materi dapat dibantu dengan menghadirkan 

media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak 

didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa 

yang kurang mampu guru ucapkan, baik melalui kata-kata atau kalimat tertentu, 

bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan penggunaan media. Dengan 

demikian anak didik akan lebih mudah mencerna materi yang diberikan.  

  Pemilihan media juga tidak boleh sembarangan karena media yang tidak 

cocok dengan materi yang akan diajarkan, tidak akan bisa mendukung 

pembelajaran, bahkan bisa jadi akan lebih membingungkan siswa. Oleh karena 

itu, guru harus tepat dalam menghadirkan media untuk anak didiknya dengan 

disesuaikan dengan psikologi anak, materi yang akan diajarkan, dan tujuan 

pembelajaran. Dari uraian tersebut, berarti model pembelajaran yang baik 

sekalipun diharapkan juga ditunjang dengan media yang tepat pula. 

  Model pembelajaran berbasis masalah akan lebih optimal jika ditunjang 

dengan pengadaan media. Salah satu media yang dapat digunakan adalah Lembar 

Kerja Siswa (LKS). LKS merupakan lembaran-lembaran yang digunakan sebagai 

pedoman di dalam  pembelajaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik dalam kajian tertentu. 
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  Permasalahan yang dihadapi siswa yaitu kesulitan menemukan ide,  

kemampuan berpikir logis, pengembangan paragraf, dan masalah teknis terkait 

tulis-menulis dapat diatasi dengan menggunakan media LKS karena LKS telah 

dirancang sesuai materi yang harus dikuasai siswa pada kompetensi menulis karya 

tulis ilmiah.  LKS tersebut akan membimbing siswa  secara bertahap sehingga 

siswa akan terbiasa bekerja dan berpikir sistematis.  LKS juga akan dilengkapi 

dengan pedoman dalam penulisan karya tulis ilmiah sehingga siswa akan mudah 

mempelajarinya. Selain itu, media LKS sudah sering digunakan oleh siswa 

sehingga siswa sudah terbiasa belajar dengan didampingi LKS. 

  LKS juga memuat tujuan belajar yang dirumuskan secara spesifik dan 

jelas. LKS  memungkinkan siswa belajar mandiri. Motivasi belajar siswa juga 

akan meningkat karena siswa dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) sehingga akan mendorong hasil belajar yang 

lebih maksimal. Demikian model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) tersebut  diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa. 

  Dari penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengatasi rendahnya 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI SMA I Ungaran dengan 

melakukan penelitian dengan judul “ Peningkatan Keterampilan Menulis Karya 

Tulis Ilmiah Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Lembar 

Kerja Siswa pada Siswa Kelas XI SMA I Ungaran‖. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

  Keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI SMA I Ungaran 

masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari  nilai menulis karya tulis 

ilmiah siswa kelas XI yang masih rendah. Berdasarkan keterangan dari Guru 

Pengampu Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XI aspek yang kurang dikuasai 

siswa adalah aspek kemampuan berpikir logis, kesesuaian antara judul dan isi, 

kemampuan mengembangkan paragraf, dan EYD. 

  Faktor penyebabnya adalah dari faktor guru dan siswa. Banyak guru yang 

hanya menugasi untuk membuat karya tulis ilmiah dengan sistematika yang 

ditentukan oleh guru. Siswa belum dipandu bagaimana menyusun setiap bagian 

karya tulis ilmiah. Siswa tidak dibimbing menyusun latar belakang, merumuskan 

masalah, membuat landasan  teoretis, memecahkan masalah, dan membuat daftar 

pustaka yang baik dan benar. Setelah diberi waktu beberapa minggu, tugas 

dikumpulkan dan tidak mendapat evaluasi dan koreksi dari guru. Pembelajaran 

seperti ini kurang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Siswa 

memang  mendapat pengalaman untuk menulis karya ilmiah, tetapi tidak 

mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam penulisannya sehingga masih 

banyak siswa yang kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah. 

  Adapun permasalahan yang dialami siswa dalam  pembelajaran  menulis 

karya tulis ilmiah yaitu  pertama, rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran 

menulis karya tulis ilmiah disebabkan siswa belum menyadari manfaat dan 

pentingnya menulis karya tulis ilmiah. Selain itu, siswa sudah terstigma bahwa 

menulis karya tulis ilmiah sangat sulit dan lama. Kedua, kesulitan dalam 
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menemukan masalah yang layak untuk diteliti. Tidak adanya ide membuat siswa 

kebingungan untuk memulai menulis. Ketiga, kesulitan siswa dalam 

mengembangkan paragraf, siswa kesulitan menuangkan ide dalam kata-kata dan 

merangkainya dalam jalinan kalimat untuk membentuk paragraf sehingga orang 

lain akan mengerti maksud dari gagasannya. Keempat, hambatan yang 

berhubungan dengan teknis dalam tulis-menulis yaitu kurangnya penguasaan 

Ejaan yang Disempurnakan, meliputi penggunaan tanda baca, ejaan, kata baku 

tidak baku, dan lainnya dan sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan 

benar. 

 

1.3     Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan  permasalahan yang muncul,  penelitian ini dibatasi pada 

masalah siswa pada kelas XI  SMA I Ungaran yaitu  masalah siswa dalam 

menemukan masalah, mengembangkan paragraf, dan permasalahan dalam tata 

tulis dan bahasa.  Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa (LKS). Model 

tersebut diharapkan  memudahkan siswa untuk menemukan masalah serta berpikir 

logis dan sistematis. Kemudian untuk tata cara penulisan karya tulis akan dipandu 

dengan LKS sehingga siswa tidak sembarangan dalam menyusun karya tulis 

ilmiah. Dengan model pembelajaran berbasis masalah dan media LKS diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI SMA 

I Ungaran. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI 

IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran  setelah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa?  

2. Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas XI IPA 2 SMA I Ungaran 

selama mengikuti pembelajaran menulis karya tulis ilmiah dengan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah  

1.  Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas 

XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran  setelah mengikuti pembelajaran dengan 

model pmebelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. 

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas XI IPA 2 SMA I Ungaran 

selama mengikuti pembelajaran menulis karya tulis ilmiah dengan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoretis 
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Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengembangan pengetahuan mengenai pembelajaran menulis karya tulis 

ilmiah. Manfaat teoretis lainnya diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan tolok ukur kajian penelitian lebih lanjut  yaitu berupa 

alternatif yang dipertimbangkan dalam usaha memperbaiki mutu 

pendidikan dan mempertinggi interaksi belajar-mengajar khususnya dalam 

pembelajaran menulis karya tulis ilmiah. 

2. Manfaat  praktis 

a) Manfaat bagi guru 

 Penelitian ini bermanfaat bagi guru untuk menjadi alternatif model 

dan media bagi pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. Model 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan pada penelitian 

dan kegiatan pembelajaran yang lain, terutama penelitian pendidikan 

yang berorientasi pada peningkatan kemampuan akademik dan 

keterampilan siswa.  

b) Manfaat bagi siswa 

 Diharapkan dalam penelitian ini dapat mempermudah siswa untuk 

menulis karya tulis ilmiah sehingga ilmu dan keterampilan yang 

didapat dapat digunakan sebagai bekal di masa depan. Penelitian ini 

juga diharapkan mampu mendorong siswa untuk dapat berpikir kritis 

dan kreatif serta mampu meningkatkan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  Penelitian ini diharapkan siswa bersifat aktif 
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dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. 

c) Manfaat bagi sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran menulis 

karya tulis ilmiah. Dengan menghasilkan siswa yang mampu mencapai 

hasil yang maksimal dalam pembelajaran, maka mutu dan kualitas 

sekolah tersebut akan meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

  Penelitian tindakan kelas dengan topik penelitian keterampilan menulis 

sudah banyak dilakukan, baik itu oleh dosen maupun mahasiswa. Namun, karena 

ruang lingkup kajian menulis sangat luas, penelitian dengan topik tersebut masih 

cukup menarik untuk dikaji. Penelitian yang dilakukan biasanya  berupa ide, 

gagasan atau penemuan baru, ada juga yang bertujuan untuk melengkapi dan 

menyempurnakan penelitian yang sudah  ada. Topik yang penulis angkat dalam 

penelitian ini sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu 

Budiyati, dkk (2005), Lestari (2005), Donalson,dkk (2006), Nurseha (2007), 

Bonacci (2008), Fitriyah (2010), dan Hindawati (2010). 

  Budiyati, dkk (2005:213-220) melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

judul Peningkatan Kemampuan Berpikir Logis dalam Menulis Karya Tulis 

dengan Elemen Inkuiri Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (CTL) pada Siswa 

Kelas III SLTP 3 Ungaran Semarang. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan 

adanya peningkatan berpikir logis dalam menulis karya tulis setelah menggunakan 

elemen inkuiri  pendekatan kontekstual. Peningkatan ini ditunjukan dengan 

meningkatnya kemampuan berpikir siswa dari prasiklus ke siklus I sebesar 

10,73%. Pada siklus II kemampuan berpikir logis siswa meningkat lagi menjadi 

34,75 % dari siklus I. Peningkatan ini diikuti dengan perubahan siswa ke arah 
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positif yaitu siswa semakin serius mengikuti pembelajaran menulis karya ilmiah 

yang tergolong sulit. Siswa merasa senang karena dapat berpikir secara kritis dan 

sistematis dengan  menulis karya ilmiah. Melalui karya ilmiah pula, mereka 

menemukan sendiri solusi mengenai apa yang mereka tanyakan. 

  Penelitian Budiyati,dkk (2005) dengan penelitian penulis memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari desain dan masalah 

yang dikaji. Desain penelitian sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas 

( PTK). Selain  itu, penelitian keduanya fokus pada aspek menulis dengan 

mengkaji masalah karya tulis ilmiah. Meskipun sama-sama memilih aspek 

menulis dengan kajian karya tulis ilmiah,  penelitian Budiyati (2005) 

memfokuskan penelitian pada kemampuan berpikir logis, sedangkan penelitian ini 

fokus kajiannya tidak hanya kemampuan berpikir logis, akan tetapi lebih luas 

yaitu menulis karya tulis ilmiah secara utuh mulai dari mengidentifikasi masalah, 

mencari pemecahan masalah, pengamatan hingga penulisan karya tulis ilmiah 

sesuai dengan sistematika penulisan dengan memperhatikan  unsur pembangun 

karya ilmiah yang baik dan benar. Perbedaan lain terletak pada strategi 

pembelajaran dan sumber data dalam penelitian. Strategi yang digunakan pada 

penelitian Budiyati, dkk adalah pendekatan kontekstual elemen inkuiri, sedangkan 

penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

berbantuan lembar kerja siswa. Penelitian Budiyati (2005), sumber data diperoleh 

dari siswa SMP kelas III, sedangkan penelitian penulis sumber data diperoleh dari 

siswa SMA kelas XI. 
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  Penelitian menulis karya tulis ilmiah juga dilakukan oleh Lestari (2005) 

dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Siswa Kelas II-5 

SMA Negeri 12 Semarang dengan Pendekatan Kontekstual Elemen Inkuiri. Hasil 

penelitian menunjukan adanya peningkatan dari prasiklus, siklus I dan siklus II. 

Dari hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas II-5 pada tahap 

prasiklus menunjukkan nilai rata-rata sebesar 62,13, sedangkan pada siklus I 

meningkat menjadi 69,58 dan hasil tersebut meningkat lagi pada siklus II, yaitu 

77,15. Peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas II-5 terjadi 

pada tiap aspek penulisan karya ilmiah yang meliputi sistematika penulisan karya 

ilmiah, kemampuan menganalisis masalah, isi, kemampuan menggunakan Ejaan 

yang Disempurnakan, kemampuan penggunaan bahasa, kemampuan menulis 

sumber kutipan, kemampuan menulis daftar pustaka, dan kerapian penulisan karya 

ilmiah. 

Penelitian Lestari (2005) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian tersebut adalah dari segi 

masalah yang dikaji yaitu sama-sama mengkaji keterampilan menulis karya tulis 

ilmiah siswa kelas XI SMA. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada strategi  

pembelajaran yang digunakan. Penelitian Lestari (2005) menggunakan 

pendekatan kontekstual elemen inkuiri, sedangkan penelitian penulis 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan lembar kerja 

siswa. 

Penelitian tentang menulis karya tulis ilmiah juga dilakukan oleh 

Donalson,dkk (2006) dengan judul  Development of Research Paper Writing 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1042109051&SrchMode=1&sid=15&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1296182400&clientId=120889
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1042109051&SrchMode=1&sid=15&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1296182400&clientId=120889
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Skills of Poultry Science Undergraduate Students Studying Food Microbiology. 

Penelitian ini membahas tentang kemampuan menulis karya tulis ilmiah 

mahasiswa jurusan  Ilmu Unggas yang belajar tentang mikrobiologi pangan 

bahwa  untuk memenuhi semua tuntutan ilmiah dan komersial pada lulusan ilmu 

unggas, kurikulum  harus kembali fokus pada pelaksanaan keterampilan 

komunikasi yang lebih besar. Dalam penelitian tersebut pengajar memberikan 

tugas untuk membuat makalah tidak kurang dari  14 halaman dengan materi 

pencegahan, identifikasi, dan pengendalian patogen bawaan makanan. Kemudian 

mahasiswa memilih topik, yang kemudian  disusun dalam sebuah kerangka 

dengan 3 referensi, menulis sebuah draft kasar 6 halaman dengan 10 referensi, dan 

menyerahkan draft akhir dari proyek pada interval berjarak secara merata 

sepanjang semester. Di akhir penugasan, siswa mengisi survei tentang 

pengalamannya menulis dan rencana setelah lulus. Dalam penelitiannya diketahui 

bahwa pendapat siswa menunjukkan bahwa penulisan makalah penelitian sebagai 

bagian dari program senior di Unggas Sains melatih mahasiswa berpikir kritis 

serta memiliki kemampuan komunikasi ilmiah yang sangat  berguna untuk karir 

mereka.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Donalson,dkk (2006) adalah 

sama-sama mengkaji tentang keterampilan menulis karya ilmiah. Perbedaannya 

terletak pada desain penelitian. Penelitian Donalson adalah penelitian Research 

and Development untuk mengetahui hasil survey tentang keterampilan menulis 

karya ilmiah mahasiswa ilmu unggas, sedangkan penelitian ini adalah Penelitian 
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TindakanKelas (PTK) dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karya tulis ilmiah siswa.  

    Penelitian terkait topik ini juga dilakukan oleh Nurseha (2007) dengan 

judul Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa dalam Pembelajaran Berbasis 

Kompetensi terhadap Prestasi Belajar Geografi pada Siswa Kelas X Semester 2 

SMA Negeri 8 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa hipotesis 1 (H1) yang diterima. Prestasi belajar geografi pada siswa yang 

diajar menggunakan LKS lebih baik daripada prestasi belajar geografi pada siswa 

yang diajar tanpa menggunakan LKS. Hasilnya terbukti atau dapat diterima dan 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian juga menunjukan 

bahwa pemakaian LKS dapat meningkatkan prestasi belajar geografi siswa, 

berarti masih terdapat efektivitas penggunaan LKS yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran berbasis kompetensi, meskipun kurikulum dan metode pendekatan 

yang digunakan telah berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis 

adalah dari desain penelitian dan masalah yang dikaji. Desain penelitian Nurseha 

(2007) adalah penelitian eksperimen, sedangkan penelitian penulis adalah 

penelitian tindakan kelas. Selain itu, fokus penelitian Nurseha (2007) adalah 

pengaruh lembar kerja siswa terhadap  prestasi belajar geografi, sedangkan 

penelitian penulis lembar kerja siswa hanya sebagai media untuk mendukung  

model pembelajaran yang digunakan peneliti.  

Penelitian juga dilakukan oleh Bonacci,dkk (2008) dengan judul Social 

Sciences Research: Research, Writing, and Presentation Strategies for Student. 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana melakukan kajian pustaka dalam 
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ilmusosial, mengembangkan strategi menulis hasil penelitian, dan cara 

mempertahankan pekerjaan mereka. Penulis menguraikan bagaimana mencari 

fakta dari sumber yang populer, mengembangkan pertanyaan penelitian, 

melakukan pencarian referensi, dan menulis makalah  dalam format yang dapat 

diterima, (misalnya, format APA). Siswa juga diajari bagaimana tentang 

pencarian menggunakan sumber elektronik, seperti internet, serta panduan format 

baru yang telah diumumkan dalam 5 tahun terakhir. Panduan itu membahas poin – 

poin penelitian dan penulisan yang tidak cukup diberikan instruksi di kelas. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Bonacci, dkk (2008) dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang keterampilan menulis karya 

ilmiah. Perbedaanya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada keterampilan menulis karya ilmiah sedangkan keterampilan 

Bonancci ruang lingkupnya meliputi penelitian, menulis karya ilmiah hingga 

mempresentasikan hasil karya ilmiah. Perbedaan lain terletak pada desain 

penelitian. Penelitian ini adalah  penelitian tindakan kelas sedangkan penelitian 

Bonacci berbentuk penelitian deskriptif analistis. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Fitriyah (2010) dengan judul 

Peningkatan Kemampuan Melengkapi Karya Tulis dengan Daftar Pustaka dan 

Catatan Kaki Menggunakan Media Kuatret Modifikasi Melalui Model 

Pembelajaran Kontekstual pada Siswa Kelas XI SMA Yasiha Gubug. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan kemampuan melengkapi karya 

tulis dengan daftar pustaka dan catatan kaki menggunakan media kuatret 

modifikasi melalui model pembelajaran kontekstual. Peningkatan terlihat dari 
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hasil siklus I ke siklus II sebesar 1,13  dari nilai 76,9 pada siklus I menjadi 89,03 

pada siklus II. Selain itu ada perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Siswa 

semakin paham,semangat, aktif dan tertib dalam pembelajaran. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian 

tersebut adalah sama-sama mengkaji masalah karya tulis ilmiah. Persamaan 

lainnya adalah dari segi sumber data. Sumber data sama-sama diperoleh dari 

siswa SMA kelas XI. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis,  

penelitan Fitriyah ruang lingkup kajian penelitiannya lebih sempit dibanding 

penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian Fitriyah hanya terfokus pada 

melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka dan catatan kaki, sedangkan 

penelitian penulis tidak hanya melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka dan 

catatan kaki, tetapi menulis karya tulis secara utuh dari latar belakang penulisan 

hingga daftar pustaka. Perbedaan lainnya adalah dari segi mengatasi masalah dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian.Tindakan yang digunakan untuk 

mengatasi masalah menulis daftar pustaka dan catatan kaki pada penelitian 

Fitriyah adalah model pembelajaran kontekstual dengan media kuatret modifikasi, 

sedangkan tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan media lembar kerja siswa. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hindawati (2010) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi Melalui Media Teks 

Berita dengan Model Pembelajaran Problem Based Istruktion (PBI) pada Siswa 

Kelas X-4 SMA Negeri 3 Brebes. Berdasarkan analisis data yang diperoleh setelah  

dibandingkan hasil siklus I dan siklus II , diketahui terjadi peningkatan 
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keterampilan menulis karangan argumentatif dengan model PBI dan media teks 

berita. Siklus I skor rata-rata sebesar 68.18 dalam kategori cukup, sedangkan pada 

siklus II skor rata-rata meningkat menjadi 79,46 dalam kategori baik. Hal ini 

berarti terjadi peningkatan yang signifikan dari siklus I ke siklus II, yaitu sebesar 

16, 54. Tingkah laku siswa dalam mengikuti pembelajaran juga mengalami 

perubahan dari tingah laku negatif menjadi tingkah laku yang positif. 

  Persamaan penelitian Hindawati (2010) dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis terletak pada desain penelitian dan model pembelajaran. Desain 

penelitian yang dilakukan sama-sama penelitian tindakan kelas (PTK) dan model 

pembelajaran sama-sama menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

(PBI). 

  Adapun perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji, sumber data, dan  

media yang digunakan. Masalah dalam  penelitian Hindawati (2010) sama – sama 

mengkaji keterampilan menulis, hanya penelitian ini bukan keterampilan menulis 

karangan argumentatif melainkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah. 

Perbedaan lain adalah dari segi sumber data. Penelitian Hindawati (2010) sumber 

data diperoleh dari siswa kelas X SMA Negeri 3 Brebes, sedangkan sumber data 

penelitian ini diperoleh dari siswa kelas XI SMA I Ungaran. Perbedaan lain juga 

dapat dilihat dari segi media pembelajaran. Penelitian Hindawati (2010) 

menggunakan media teks berita, sedangkan penelitian ini menggunakan media 

lembar kerja siswa. 

  Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, topik yang berkaitan dengan 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah, model pembelajaran berbasis masalah, 
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dan LKS telah beberapa kali dilakukan. Hanya saja fokus kajiannya berbeda-beda. 

Misalnya saja penelitian Budiyati (2005), hanya menekankan satu aspek yaitu 

berpikir logis. Penelitian  Fitriyah (2010) menekankan pada aspek melengkapi 

karya tulis ilmiah dengan daftar pustaka dan catatan kaki serta penelitian Lestari 

(2005) yang fokus pada menulis karya tulis ilmiah itu sendiri. Berbeda pula 

dengan  penelitian yang dilakukan penulis. Penulis memfokuskan pada menulis 

karya tulis ilmiah dari seluruh aspek mulai dari menemukan masalah, 

penyelidikan hingga penulisan daftar pustaka. Yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya adalah penggunaan model dan media. Penelitian 

peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan media LKS belum pernah dilakukan. Penelitian 

sebelumnya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan LKS secara 

terpisah untuk kompetensi dasar dan desain penelitian yang berbeda. Dengan 

demikian,  menggabungkan antara model dan media tersebut untuk memecahkan 

persoalan menulis karya tulis ilmiah di SMA 1 Ungaran diharapkan akan lebih 

efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah siswa. 

  Penelitian ini memiliki keunggulan dari penelitian sebelumnya. Pertama, 

model pembelajaran yang digunakan paling cocok untuk mengatasi persoalan 

yang ada di lapangan yaitu kesulitan dalam menemukan masalah yang menarik, 

menganalisis, dan memecahkan masalah. Kedua, penggunaan media LKS dapat 

menuntun siswa dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik sesuai dengan 

pedoman penulisan. LKS juga diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 

menyusun kalimat menjadi paragraf yang runtut, padu, dan mudah dipahami. Dari 
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penjabaran di atas kedudukan penelitian ini adalah sebagai pelengkap penelitian 

terdahulu karena penelitian tentang peningkatan menulis karya tulis ilmiah masih 

sangat jarang.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

  Bagian ini akan menjabarkan tentang hakikat menulis, karya tulis ilmiah,  

model pembelajaran berbasis masalah, lembar kerja siswa, dan penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa dalam 

pembelajaran menulis karya tulis ilmiah di kelas. 

 

2.2.1 Hakikat Menulis  

   Dibawah ini akan dijabarkan pengertian menulis dan tujuan menulis. 

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis  

 Menurut Tarigan (1982:21) menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambang lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik. 

Pengertian menulis yang lain dikemukakan oleh Lado (dalam Suriamiharja, dkk 

1997:1) mengatakan “To write is to put down the graphic symbols that represent a 

language one understands, so that other can read these grapich representation.‖ 

Kutipan tersebut dapat diartikan 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 
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simbol-simbol grafisnya. Pengertian menulis lebih lanjut dikemukakan 

Suriamiharja (1997:2) bahwa menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan 

perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah 

berkomunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang 

lain secara tertulis.  

  Kurniawan (1998 :267) mengungkapkan menulis merupakan suatu bentuk 

berpikir untuk penanggap tertentu dan untuk situasi tertentu pula. Menulis bukan 

sekadar menggambarkan huruf-huruf tetapi ada pesan yang dibawa oleh penulis 

melalui gambar huruf-huruf tersebut dalam karangan. 

   Pendapat di atas diperkuat oleh pengertian menulis yang dikemukakan 

Hartono dan Subyantoro (1999: 4) yang mengemukakan bahwa menulis adalah 

meletakkan atau mengatur simbol-simbol grafis yang menyatakan pemahaman 

suatu bahasa sedemikian rupa sehingga orang lain dapat membaca simbol grafis 

itu sebagai bagian penyajian satuan-satuan ekspresi bahasa. Mulyati, dkk (2005: 

233) menyebutkan bahwa menulis pada hakikatnya adalah menyampaikan 

ide/gagasan dan pesan dengan menggunakan lambang-lambang grafis (tulisan). 

Wiyanto (2006:1-3) mendefinisikan menulis menjadi dua arti. Pertama, menulis 

berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat 

dilihat. Bunyi - bunyi yang dapat diubah itu disebut bunyi bahasa yaitu bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, kata menulis mempunyai arti 

kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis.  Menulis merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Definisi lain 

diungkapkan oleh Dewanto, dkk (2007:4) menulis adalah kegiatan menciptakan 
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suatu karya berbentuk tulisan yang tidak pernah sama antara satu orang dan 

orang lain. 

      Dari pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

aktivitas menuangkan gagasan, ide, dan perasaan yang ada dalam pikiran ke 

dalam simbol-simbol grafis yang sudah disepakati sehingga dapat dipahami yang 

mana hasil tulisan antara orang satu dengan yang lainnya  tidak pernah sama. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

 Semi (1990:9) secara umum menyatakan bahwa tujuan menulis 

adalah (1) memberikan arahan yakni memberikan petunjuk kepada orang lain 

dalam mengerjakan sesuatu, (2) menjelaskan sesuatu yaitu memberikan uraian 

atau penjelasan tentang suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain, (3) 

menceritakan kejadian yaitu memberitahukan informasi suatu yang berlangsung di 

suatu tempat pada suatu waktu, (4) meringkaskan yaitu membuat rangkuman 

suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat, (5) meyakinkan yaitu tulisan yang 

berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat dengannya. 

 Menurut Hartig (dalam Tarigan 1982: 24-25) tujuan penulisan suatu tulisan 

antara lain: 

a. Tujuan penugasan (assignment purpose) yaitu menulis karena 

ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri seperti para siswa yang diberi 

tugas merangkum buku dan sekretaris yang ditugaskan membuat 

laporan. 
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b. Tujuan altruistik (altruistic purpose) yaitu penulis bertujuan utuk 

menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami 

dan menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan menyenangkan dengan karyanya itu.  

c. Tujuan persuasif ( persuasive purpose) yaitu tulisan yang bertujuan 

meyakinkan para pembaca akan kebanaran gagasan yang diutarakan. 

d. Tujuan informasional (informational purpose) yaitu tulisan yang 

bertujuan memberi informasi atau ketarangan kepada para pemabaca. 

e. Tujuan pernyataan diri (self expressive purpose) yaitu tulisan yang 

bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada 

para pemabaca. 

f. Tujuan kreatif (creative purpose), tujuan ini erat hubungannya dengan 

tujuan pernayataan diri. Tetapi keinginan kreatif melebihi pernyataan 

diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik 

atau seni yang ideal, seni idaman. Tulisan yang bertujuan mencapai 

nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. 

g. Tujuan pemecahan masalah (problem solving purpose) yaitu penulis 

ingin pemecahan masalah yang dihadapi. Sang penulis ingin 

menjelaskan,menjernihkan serta menjelajahi dan meneliti secara cermat 

pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti 

dan diterima oleh para pembaca. 

 Dengan demikian tujuan menulis pada umumnya adalah (1) memenuhi 

tugas, (2) menghibur pembaca, (3) menyakinkan pembaca, (4) memberikan 
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informasi, (5) mengembangkan kreativitas, (6) mengekpresikan perasaan, dan 

(7) memecahkan masalah. 

 

2.2.2 Hakikat Karya Tulis Ilmiah 

 Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian karya tulis ilmiah, 

ciri-ciri karya tulis ilmiah, sistematika karya tulis ilmiah, dan  jenis-jenis karya 

tulis ilmiah.  

 

2.2.2.1 Pengertian Karya Tulis Ilmiah 

Sudjana (2001:21) menyatakan pada hakikatnya karya ilmiah 

merupakan produk manusia atas dasar pengetahuan, sikap dan cara berpikir 

ilmiah. Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan  Dewanto, dkk (2007) 

yang mengungkapkan karya ilmiah adalah suatu karangan yang mengandung 

ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang meyajikan fakta dan disusun 

secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa 

ragam ilmiah. Penyataan tersebut diperkuat oleh pendapat  Doyin dan Wagiran 

(2009) bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang 

menyajikan fakta umum yang  dapat dibuktikan kebenarannya, disajikan 

menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan 

bahasa ragam ilmiah.  

    Imnis (2008) menyampaikan “karya tulis ilmiah berisi tentang tinjauan 

atau ulasan ilmiah”. Karya tulis disusun oleh seseorang yang membahas suatu 
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pokok bahasan sebagai hasil penelitian. Penyusunan karya tulis selalu 

dilengkapi bahan acuan yang harus ditulis menurut kaidah penulisannya. 

     Sebuah karya tulis ilmiah biasanya diperoleh dari hasil penelitian seperti 

yang diungkapkan oleh Firman yang menyatakan bahwa karya ilmiah 

(scientific paper) adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan 

hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau 

sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan 

dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Namun, ada juga yang dperoleh dari 

hasil kajian pustaka seperti makalah. 

     Dari pendapat – pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karya 

tulis ilmiah adalah sebuah tulisan atau karangan yang ditulis oleh individu 

atau kelompok  yang membahas fakta yang objektif yang disajikan sesuai 

dengan metodologi penulisan yang baik dan benar serta menggunakan bahasa 

ragam ilmiah. 

 

2.2.2.2 Ciri-ciri Karya Tulis Ilmiah  

 Karya tulis ilmiah berbeda dengan karangan atau tulisan–tulisan yang 

lainnya.Karya tulis ilmiah memiliki karakteristik tersendiri sehingga dinamai 

karya tulis ilmiah. Doyin dan Wagiran (2009 : 25) secara umum karya ilmiah 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Menyajikan fakta objektif secara sistematis atau meyajikan aplikasi hukum 

alam pada situasi spesifik. 
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b. Penulisnya cermat, tepat, benar, dan tulus. Tidak memuat terkaan. 

Peryataan yang disampaikan tidak mengandung penafsiran pribadi dan 

tidak berefek samping. 

c. Tidak mengejar keuntungan pribadi yakni berambisi agar pembaca 

berpihak kepadanya. Motivasi penulis hanya untuk memberitahukan 

sesuatu. Penulis ilmiah tidak ambisius dan tidak berprasangka. 

d. Karangan ilmiah bersifat sistematis, tiap langkah direncanakan secara 

sistematis terkendali, secara konseptual, dan prosedural. 

e. Karangan ilmiah tidak bersifat emotif, tidak menonjolkan perasaan. 

f. Tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung kecuali hipotesis 

kerja. 

g. Ditulis secara tulus dan memuat hanya kebenaran. Tidak memancing 

pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan. 

h. Karangan ilmiah tidak bersifat argumenatif. Karangan yang ilmiah 

mungkin mencapai simpulan tetapi penulisnya membiarkan fakta berbicara 

sendiri. 

i. Karangan ilmiah tidak bersifat persuatif. 

j. Karangan ilmiah tidak melebih-lebihkan sesuatu dalam karangan ilmiah 

hanya menyajikan kebenaran fakta.melebih-lebihkan sesuatu itu umumnya 

didorong oleh motif mementingkan diri-sendiri. 

 Dilihat dari substansi atau isinya ciri-ciri karya ilmiah yaitu (1) berisi 

fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, (2) didukung oleh teori yang ada, 

(3) tidak bersifat emosional. Adapun dilihat dari teknik penulisannya karya 
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ilmiah memiliki ciri ciri (1) menggunakan ragam bahasa Indonesia ilmiah, (2) 

mengikuti sistematika yang sudah ditentukan, (3) bersifat proporsional, (4) 

memiliki acuan yang jelas, (5) bersifat konsisten. 

 

 2.2.2.3 Sistematika Karya Tulis Ilmiah 

 Sistematika karya ilmiah secara umum paling sedikit berisikan bagian-

bagian yang sudah baku yaitu bagian pengenalan, batang tubuh, dan 

kepustakaan.  

a. Bagian pengenalan 

 Pengenalan ada dua jenis yaitu bagian pengenalan yang bersifat umum dan 

bagian pengenalan yang bersifat khusus. Bagian pengenalan dalam masing-

masing bentuk karya ilmiah adalah tidak sama. Bagian pengenalan pada jenis 

karya ilmiah yang berbentuk buku berbeda dengan bagian pengenalan bentuk 

makalah, kertas kerja, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. 

Bagian pengenalan yang perlu dijelaskan adalah judul, nama penulis (baris 

kepemilikan), abstrak, kata kunci, prakata dan kata pengantar (Doyin dan 

Wagiran2009 :19). 

   Judul adalah identitas tulisan yang utama sekaligus merupakan kepala 

karangan. Judul yang baik harus memenuhi syarat yaitu (1) mencerminkan isi 

karangan, (2) berupa pernyataan, bukan pertanyaan atau kalimat, (3) tidak 

terlalu pendek, tidak terlalu panjang, (4) menarik atau menimbulkan 

keingintahuan pembaca. Dalam baris kepemilikian biasanya dituliskan nama 

penulis beserta nama lembaganya. Nama penulis hendaknya tidak 
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menyertakan gelar atau pangkat, jika penulis lebih dari satu harus 

dicantumkan semua. Pangkat dan gelar dapat dicantumkan pada bagian 

biografi pengarang jika ada. 

    Istilah yang lain dalam bagian pengenalan adalah abstrak. Abstrak 

adalah ringkasan tulisan. Dalam abstrak tercakupi seluruh bagian isi karangan, 

dari pendahuluan sampai penutup. Istilah lain yang dipakai biasa dipakai 

untuk meyebut abstrak adalah “ sari”.  Kata kunci adalah kata-kata atau istilah 

yang dianggap penting dan mutlak harus diketahui pembaca dalam sebuah 

karya ilmiah. Prakata dan kata pengantar adalah dua istilah yang berbeda. 

Prakata adalah tulisan awal yang ditulis oleh penulisnya sendiri, sedangkan 

kata pengantar adalah tulisan awal yang ditulis oleh orang lain yang 

menguasai karya ilmiah yang bersangkutan. 

b. Batang tubuh 

  Secara umum bagian batang tubuh karya tulis ilmiah terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. 

1) Bagian pendahuluan 

   Bagian pendahuluan setidaknya berisi latar belakang masalah dan 

rumusan masalah. Untuk karya ilmiah berbentuk skripsi, tesis, desertasi dan 

laporan penelitian. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. 

     Latar belakang masalah menerangkan keternalaran (kerasionalan) 

mengapa topik yang dinyatakan pada judul itu diteliti/dikaji. Untuk 

menerangkan tersebut perlu dijelaskan dahulu pengertian rumusan topik yang 
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dipilih untuk diteliti, baru kemudian diterangkan argumen yang 

melatarbelakangi pemilihan topik itu. Dalam hal ini dapat dikemukakan, 

misalnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teori dan praktik 

(Doyin dan Wagiran 2009 : 107). Selain itu, bagian ini juga mengemukakan 

buku yang yang telah dibaca yang juga memasalahkan topik yang sama atau 

relevan. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa topik yang dipilh itu 

memang masih layak untuk diteliti. 

      Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan 

atau pertanyaan yang perlu dijawab. Rumusan tidak harus menggunakan 

kalimat tanya, tetapi hendaknya mengandung kata-kata yang menyatakan 

persoalan. Kalau terdapat banyak masalah, tetapi yang akan diteliti hanya 

masalah yang tertentu, maka perlu ada pembatasan masalah 

2) Bagian isi 

  Untuk karya ilmiah yang berbentuk buku, makalah, dan artikel 

konseptual bagian isi berisi persoalan inti atau materi inti yang ingin disajikan. 

Untuk karya ilmiah berupa artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan 

laporan penelitian bagian isi berupa landasan teoretis, metodologi, hasil, dan 

pembahasan. Landasan teoretis berisi teori-teori atau konsep yang 

dipergunakan dalam membahas masalah dalam karya ilmiah. Bagian 

metodologi berisi pendekatan yang digunakan, metode, sasaran, populasi, 

sampel, dan langkah-langkah analisis data. Bagian hasil dan pembahasan 

berisi hasil kajian masalah yang diangkat. 
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3) Bagian penutup  

      Untuk semua jenis karya imiah, penutup berisi simpulan dan saran. Yang 

dimaksud simpulan adalah inti hasil tulisan itu sendiri. Saran yang baik harus 

berangkat dari temuan. Karena itu, saran tidak boleh menyimpang dari isi 

karya ilmiah. Saran dapat ditulis secara langsung ditujukan kepada pihak-

pihak tertentu yang berkepentingan dengan tulisan yang dimaksud. 

c. Bagian kepustakaan 

  Bagian yang terakhir dari karya tulis ilmiah adalah dafar pustaka. 

Daftar pustaka ditulis pada halaman tersendiri dengan judul DAFTAR 

PUSTAKA. Pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah pustaka 

yang dirujuk, sedangkan pustaka yang dibaca dan telah menjadi kekayaan 

(ilmu) secara pribadi, tetapi tidak dikutip atau dirujuk tidak perlu dicantumkan 

dalam daftar pustaka. Urutan daftar pustaka harus sesuai abjad dan dimulai 

dari tepi kiri, sedangkan baris selanjutnya dimulai pada karakter keenam 

dengan menggunakan spasi tunggal. 

 

 2.2.2.4 Jenis – Jenis Karya Ilmiah 

  Jenis karya ilmiah ada bermacam-macam. Dalam bukunya Dasar-

Dasar Penulisan Karya Ilmiah, Arifin (2008:1) membagi jenis karya ilmiah 

menjadi (1) makalah, (2) skripsi, (3) kertas kerja,(4) laporan penelitian, (5) 

tesis, dan (6) disertasi. 

  Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah 

yang  pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-
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objektif. Biasanya makalah disusun  untuk melengkapi tugas-tugas di 

sekolah/mata kuliah. Selain itu juga untuk memberikan saran pemecahan 

tentang suatu masalah secara ilmiah. Jika dilihat bentuknya, makalah adalah 

bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain.  

  Jenis yang  kedua adalah kertas kerja. Seperti halnya makalah, 

kertas kerja juga menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang 

bersifat empiris objektif. Hanya saja, analisis dalam kertas kerja lebih serius 

daripada analisis dalam makalah. Kertas kerja ditulis untuk disajikan dalam 

suatu seminar atau  lokakarya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk 

dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah. 

  Jenis karya ilmiah yang ketiga adalah skripsi. Skripsi merupakan 

karya tuls ilmiah yang ditulis untuk persyaratan guna mendapatkan gelar 

diploma atau sarjana dan peyusunannya dibimbing oleh seorang dosen atau 

tim yang ditunjuk oleh suatu lembaga pendidikan tinggi. Skripsi adalah karya 

tulis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain.  

Pendapat yang diajukan harus didukung dengan data atau fakta empiris-

objektif, baik berdasarkan penelitian langsung maupun penelitian tidak 

langsung (studi kepustakaan). 

  Tesis adalah karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada 

skripsi. Tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari 

penelitian sendiri. Dengan kata lain, tesis membahas suatu pernyataan atau 

teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat 
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dipertanggungjawabkan. Tesis ditulis sebagai syarat mendapatkan gelar 

sarjana strata dua. 

  Jenis karya ilmiah yang terakhir adalah disertasi. Disertasi 

merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat 

dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis 

yang terinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya 

dari sanggahan-sanggahan senat guru besar/penguji suatu pendidikan tinggi. 

Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri, yang berupa temuan orisinil. 

Disertasi ditulis untuk memperoleh gelar doktor. 

 Dalam penelitian, pengambilan data difokuskan pada menulis karya ilmiah 

dari hasil pengamatan / penelitian dalam bentuk makalah. 

 

2.2.3   Makalah 

 Di bawah ini akan dijabarkan mengenai makalah, kriteria makalah yang 

baik, dan langkah-langkah menyusun makalah. 

 

2.2.3.1 Pengertian Makalah 

 Makalah adalah salah satu  karya tulis ilmiah yang sering digunakan 

dalam dunia pendidikan. Siswa dan mahasiswa biasanya diberikan tugas untuk 

menulis makalah. Menurut Susilo (2007:1) makalah adalah tulisan ilmiah 

yang membahas pokok masalah tertentu. Makalah  mempergunakan proses 

berpikir  ilmiah dalam pembahasan pokok masalahnya, walaupun tidak semua 

langkah berpikir ilmiah terdapat pada makalah tersebut. Proses berpikir  
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ilmiah terdiri atas (1) identifikasi masalah, (2) pembatasan  masalah, (3) 

penyusunan hipotesis, (4) pengujian hipotesis, dan (5) penarikan simpulan. 

 

2.2.3.2 Kriteria Makalah yang Baik 

Agar dapat menulis makalah yang baik, siswa harus memperhatikan 

syarat-syarat makalah yang baik karena suatu makalah tidak hanya 

menjelaskan dan mendiskusikan secara mendalam suatu topik, tetapi juga 

menunjukkan usaha dan keterampilan yang dimiliki penulis dalam 

mengumpulkan, memilih dan mengorganisasikan informasi, dan bahasa secara 

tepat dalam makalah. 

Kriteria makalah yang baik yaitu (1) fokus pada topik (judul) yang 

telah pilih (2) merefleksikan secara kritis dan luas bacaan artikel, buku dan 

material lainnya, (3) menyajikan penjelasan yang masuk akal dan ilmiah, (4) 

menulis dengan gaya yang jelas, (5) menulis dengan bahasa yang benar dan 

tepat, dan (6) mencantumkan semua sumber informasi secara tepat. 

 

2.2.3.3 Langkah-Langkah Menyusun Makalah 

 Susilo (2007) menyebutkan langkah-langkah menyusun makalah 

secara garis besar terdiri atas tiga tahap yaitu tahap prapenulisan, tahap 

penulisan, dan tahap revisi atau perbaikan. Tahap pertama ialah tahap 

prapenulisan yang terdiri atas langkah (1) pemilihan dan pembatasan topik, (2) 

perumusan judul, (3) perumusan tesis, dan (4) penyusunan kerangka atau 

outline. 
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 Pada tahap pemilihan topik, seorang penulis harus memenuhi kriteria 

topik yang baik, yang meliputi keterkuasaian, kemenarikan, ketersediaan 

bahan, dan kemanfaatan (Akhadiah 1991:6-8, Keraf1994:111-112). 

Keterkuasaan yaitu topik makalah harus dikuasai oleh penulisnya karena 

makalah  memerlukan pembahasan secara mendalam baik dari segi teori 

maupun  praktik. Kemenarikan yaitu topik yang diangkat diusahakan yang 

menarik bagi penulis karena keterkaitan akan membantu kelancaran penulisan 

makalah. Ketersediaan bahan yaitu penulis memeiliki referensi, buku-buku 

yang relevan dengan topik. Kemanfaatan yaitu pembahasan topik itu 

memberikan sumbangan kepada ilmu dan profesi yang ditekuni penulis. 

 Dalam merumuskan judul makalah harus diupayakan sesingkat-

singkatnya. Hindari penggunaan  kata  yang tidak fungsional dalam judul. 

Usahakan tidak sampai melebihi dua belas kata. Rumusan  judul sebaiknya 

dalam bentuk frasa benda, bukan frasa kerja, dan bukan kalimat  karena judul 

adalah topik yang terbatas dan topik adalah hal yang dibahas, sedangkan  hal  

mengacu  pada benda. Oleh karena itu, rumusan yang sesuai adalah frasa atau  

gatra benda.  Judul bukanlah sintesis gagasan, atau simpulan tulisan, karena 

itu tidak dirumuskan dalam bentuk kalimat. Bentuk kalimat atau proposisi 

sudah mengungkapkan sintesis atau simpulan tertentu. Judul makalah harus 

bermakna lugas, bukan  kias karena karya ilmiah termasuk makalah haruslah 

mengeksplisitkan gagasannya pada semua bagian tulisan. Gagasan, pendapat, 

contoh, dan bukti harus dinyatakan secara langsung, bukan secara tidak 

langsung atau implisit. Kata bermakna kias tidak mengeksplisitkan hal 
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tersebut. Oleh karena itu, tidak sesuai untuk karya ilmiah. Di samping itu 

jangan menggunakan kata yang bermakna ganda, konotatif, tetapi gunakan 

yang bermakna denotatif. 

 Langkah berikutnya adalah merumuskan tesis. Tesis adalah 

pernyataan singkat intisari tulisan. Setelah berhasil merumuskan judul 

makalah, penulis merumuskan dulu tesisnya. Artinya dengan judul seperti 

yang terumuskan, gagasan-gagasan apa saja yang hendak dibahas dalam 

makalah. Rumusan itulah yang menjadi tesis makalah. 

 Langkah berikutnya setelah perumusan tesis adalah penyusunan 

kerangka atau outline. Pada hakikatnya kerangka karangan adalah perincian 

dan pengaturan gagasan-gagsan yang akan dikembangkan dalam kerangka 

berdasarkan hasil rumusan tesis. Berdasarkan detail rincian yang dibuat, 

kerangka karangan dapat dibedakan menjadi kerangka karangan nonformal 

merinci gagasan secara sederhana dan kasar atau global, sedangkan kerangka 

karangan formal merinci gagasan secara rumit dan detail sampai sekecil-

kecilnya. Kerangka karangan dibuat untuk mengevaluasi keterincian dan 

keteraturan gagasan-gagasan yang akan dikembangkan. 

 Tahap kedua adalah tahap penulisan yang meliputi pengembangan 

gagasan dalam paragraf dan pengolahan kutipan. Pengembangan gagasan 

dalam paragraf yaitu mengembangkan kerangka yang telah dirumuskan ke 

dalam paragraf yang padu dan runtut. Pengolahan kutipan yang dimaksudkan 

adalah dalam menyusun makalah tidak terlepas dari referensi yang dijadikan 

rujukan. Penggunaan kutipan itu dimaksudkan sebagai penegasan, pembuktian 
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atau pembandingan pendapat. Secara jujur penulis makalah harus 

mempertanggungjawabkan kutipan itu. Kutipan ada yang berbentuk kutipan 

langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung berarti peminjaman 

pendapat, gagasan, data, secara lengkap dan utuh seperti dalam sumber 

aslinya. Akan tetapi jika peminjaman pendapat, gagasan data itu diintisarikan 

dan dirumuskan berbeda dengan sumber aslinya disebut kutipan tak langsung 

(Keraf 1994:179-180). 

 Tahap yang terakhir adalah revisi atau perbaikan. Perbaikan yang 

dilakukan meliputi perbaikan isi, sistematika/ urutan dan  bahasa. Perbaikan 

isi terkait dengan kesesuian antara judul dan isi. Perbaikan sistematika terkait 

dengan urutan penulisan. Adakah gagasan yang perlu digeser penempatannya 

untuk memperoleh efektivitas. Apakah urutan itu tidak menjemukan (Susilo 

2007). 

 Dari paparan diatas dapat disimpulkan langkah-langkah menyusun 

makalah terdiri atas tiga tahap yaitu tahap prapenulisan, penulisan, dan revisi 

atau perbaikan. 

 

2.2.4 Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

         Joyce & Weil (1980) mendefinisikan model pembelajaran sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.  
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        Di bawah ini akan dijabarkan mengenai pengertian model 

pembelajaran berbasis masalah, karakteristik model pembelajara berbasis 

masalah, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah 

 

2.2.4.1  Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

 Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran 

dengan menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis 

sebagai pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui 

permasalahan - permasalahan. Permasalahan yang diajukan adalah masalah-

masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, sesuai dengan psikologi anak, 

dan tujuan pembelajaran. Menurut Boud dan Fellety (dalam Wena 2009 : 91) 

model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada siswa dengan masalah-

masalah praktis, berbentuk ill-struktured atau open-ended melalui stimulus 

dalam belajar.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis 

masalah menekankan pada pemberian masalah pada setiap pembelajaran 

sehingga siswa terpancing untuk melakukan penyelidikan guna memecahkan 

masalah tersebut. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung, siswa 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan masalah yang diberikan 

oleh guru. 
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2.2.4.2 Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah berbeda dengan model 

pembelajaran yang lainnya. Savoi dan Hughes (dalam Wena 2009) 

menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa 

karakteristik yaitu (1) belajar dimulai dengan suatu permasalahan, (2) 

permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata siswa, 

(3) mengorganisasikan pembelajaran di seputar permasalahan, bukan di 

seputar displin ilmu, (4) memberikan tanggung jawab yang besar dalam 

membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri, 

(5) menggunakan kelompok kecil, dan (6) menuntut siswa untuk 

mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk produk dan 

kinerja. 

Teori tersebut dilengkapi oleh Arends (dalam Abbas 2000: 13) ciri-ciri 

pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut.  

a. Pengajuan Masalah atau Pertanyaan. 

Pengaturan pembelajaran berdasarkan masalah berkisar pada masalah 

atau pertanyaan yang penting bagi siswa maupun masyarakat. Menurut 

Arends (dalam Abbas 2000:13) pertanyaan dan masalah yang diajukan itu 

haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Autentik. Yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata 

siswa daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. 
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2) Jelas. Yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, dalam arti tidak 

menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya menyulitkan 

penyelesaian siswa. 

3) Mudah dipahami. Yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah 

dipahami siswa. Selain itu, masalah disusun dan dibuat sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa. 

4) Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yaitu masalah yang 

disusun dan dirumuskan hendaknya bersifat luas, artinya masalah 

tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai 

dengan waktu, ruang, dan sumber yang tersedia. Selain itu, masalah 

yang telah disusun tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

5) Bermanfaat. Yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan haruslah 

bermanfaat, baik bagi siswa sebagai pemecah masalah maupun guru 

sebagai pembuat masalah. Masalah yang bermanfaat adalah masalah 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memecahkan 

masalah siswa. Serta membangkitkan motivasi belajar siswa. 

b. Keterkaitanya dengan Berbagai Disiplin Ilmu. 

Masalah yang diajukan dalam pembelajaran berdasarkan masalah 

hendaknya mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. 

c. Penyelidikan yang Autentik. 

Penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berdasarkan masalah 

bersifat autentik. Selain itu penyelidikan diperlukan untuk mencari 
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penyelisaian masalah yang bersifat nyata.Siswa menganalisis dan 

merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, 

membuat kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir. 

d. Menghasilkan dan Memamerkan Hasil/Karya 

Pada pembelajaran berdasarkan masalah, siswa bertugas menyusun hasil 

penelitianya dalam bentuk karya (karya tulis atau penyelesaian) dan 

memamerkan hasil karyanya. Artinya hasil penyelesaian masalah siswa 

ditampilkan atau dibuatkan laporannya. 

e. Kolaborasi 

Pada model pembelajaran berdasarkan masalah, tugas-tugas belajar berupa 

masalah harus diselesaikan bersama-sama antar siswa dengan siswa, baik 

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

siswa dengan guru. 

2.2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

        Arends (dalam Abbas 2000:12) menyatakan bahwa kelebihan model 

pembelajaran berbasis masalah yaitu (1) siswa dapat menyusun pengetahuannya 

sendiri karena menekankan pada pendekatan pembelajaran siswa pada masalah 

autentik, (2) dapat menumbuhkembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan 

inkuiri, (3) memandirikan siswa, dan (4) dapat meningkatkan kepercayaan diri 

sendiri. Selain itu menurut Widiastutik (2010) kelebihan model pembelajaran 

berbasis masalah yaitu (1) Realistik dengan kehidupan siswa, (2)konsep sesuai 

dengan kebutuhan siswa, (3) memupuk sifat inkuiri siswa, (4)  retensi konsep 
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menjadi kuat, dan (5)  Memupuk kemampuan problem solving. Selain 

kelebihan, model pembelajaran berbasis masalah juga memiliki kekurangan 

yaitu (1) persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks, (2) 

sulitnya mencari problem yang relevan, (3) sering terjadi miss-konsepsi, dan (4) 

memerlukan waktu yang cukup panjang 

 

 2.2.4.3 Langkah – Langkah Pembelajaran Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Tahap Pembelajaran Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Menemukan masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan permasalahan 

yang diangkat dari latar 

kehidupan sehari-hari 

Berusaha menemukan 

permasalahan dengan cara 

melakukan kajian dan 

analisis secara cermat 

terhadap permasalahan 

yang diberikan 

Memberikan sedikit fakta 

di seputar konteks 

permasalahan 

Melakukan analisis 

terhadap fakta sebagai 

dasar dalam menemukan 

masalah 

Mendefinisikan masalah 

 

Mendorong dan 

membimbing siswa untuk 

Dengan menggunakan 

kecerdasan intrapersonal 
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menggunakan kecerdasan 

intrapersonal dan 

kemampuan awal (prior 

knowledge) 

dan kemampuan awal 

 (prior knowledge)berusaha 

memahami masalah 

Membimbing siswa secara 

bertahap untuk 

mendefinisikan masalah 

Berusaha mendefinisikan 

permasalahan dengan 

menggunakan parameter 

yang jelas 

Mengumpulkan fakta Membimbing siswa untuk 

melakukan pengumpulan 

data 

Melakukan pengumpulan 

data dengan menggunakan 

pengalaman-pengalaman 

yang sudah diperolehnya 

 Membimbing siswa 

melakukan pencarian 

informasi dengan berbagai 

cara/metode 

Melakukan pencarian 

informasi dengan berbagai 

cara serta dengan 

menggunakan keceedasan 

majemuk yang dimiliki 

Membimbing siswa 

melakukan pengelolaan 

informasi 

Melakukan 

pengelolaan/pengaturan 

informasi (information 

management) yang telah 

diperoleh, dengan 

berpatokan pada : 
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a. Know, yaitu 

informasi apa yang 

diketahui 

b. Need to know, 

yaitu informasi 

apayang dibutuhkan 

c. Need to do, yaitu 

informasi apa yang 

akan dilakukan 

dengan informasi 

yang ada 

Menyusun hipotesis 

(dugaan sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membimbing siswa untuk 

meyusun jawaban/hipotesis 

terhadap permasahan yang 

dihadapi 

Membuat hubunga-

hubungan antarberbagai 

fakta yang ada 

Membimbing siswa untuk 

menggunakan kecerdasan 

majemuk dalam menyusun 

hipotesis 

Menggunakan berbagai 

kecerdasan majemuk untuk 

meyusun hipotesis 

Membimbing siswa untuk 

menggunakan kecerdasan 

interpersonal dalam 

mengungkapkan 

Menggunakan berbagai 

kecerdasan interpersonal 

untuk mengungkapkan 

pemikirannya 
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 pemikirannya 

Membimbing siswa untuk 

meyusun alternative 

jawaban sementara 

Berusaha menyusun 

beberapa jawaban 

sementara 

Melakukan penyelidikan 

 

 

 

 

 

Membimbing siswa untuk 

melakukan penyelidikan 

terhadap informasi dan 

data yang telah 

diperolehnya 

Melakukan penyelidikan 

terhadap data dan 

informasi yang telah 

diperoleh 

Dalam membimbing siswa 

melakukan penyelidikan, 

guru membuat struktur 

belajar yang 

memungkinkan siswa 

dapat menggunakan 

berbagai cara untuk 

mengetahui an memahami 

dunianya 

Dalam melakukan 

penyelidikan siswa 

menggunakan kecerdasan 

majemuk yang dimilikinya 

untuk memahami dan 

memberi makna data dan 

informasi yang ada 

Menyempurnakan 

permasalahan yang telah 

didefinisikan 

Membimbing siswa 

melakukan penyempurnaan 

terhadap masalah yang 

telah didefinisikan 

Melakukan 

penyempurnaan masalah 

yang telah dirumuskan 

Menyimpulkan alternatif Membimbing siswa untuk Membuat kesimpulan 
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  Menurut Wena (2009) penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah di kelas terdiri atas delapan tahap sebagai berikut : 

 

2.2.5 Lembar Kerja Siswa 

 Di bawah ini akan dijabarkan mengenai hakikat lembar kerja siswa, peran, 

dan fungsi lembar kerja siswa. 

2.2.5.1 Hakikat Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran yang digunakan 

sebagai pedoman di dalam pembelajaran serta berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik dalam kajian tertentu. LKS sangat baik 

dipergunakan dalam rangka strategi heuristik maupun ekspositorik. 

Dalam strategi heuristik LKS dipakai dalam metode penemuan 

terbimbing, sedangkan dalam strategi ekspositorik LKS dipakai untuk 

memberikan latihan pengembangan. Selain itu LKS sebagai penunjang untuk 

pemecahan masalah secara 

kolaboratif 

menyimpulkan alternatif 

pemecahan secara 

kolaboratif 

alternatif pemecahan 

masalah secara kolaboratif 

Melakukan pengujian hasil 

(solusi) pemecahan 

masalah 

Membimbing siswa 

melakukan pengujian hasil 

(solusi) pemecahan 

masalah 

Melakukan pengujian hasil 

(solusi) pemecahan 

masalah. 
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meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar dapat mengoptimalkan 

hasil belajar (Yuningsih 2006). 

Adapun tujuan pengadaan lembar kerja siswa meliputi: (1) 

Memberikan pengetahuan dan sikap serta keterampilan yang perlu dimiliki 

siswa, (2) Mengecek tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disajikan, dan (3) Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang 

sulit dipelajari.  Prinsip-prinsipnya meliputi: (1) Tidak dinilai sebagai dasar 

perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil 

menyelesaikan tugasnya serta diberi bimbingan bagi siswa yang mengalami 

kesulitan, (2) Mengandung permasalahan, (3) Sebagai alat pengajaran, (4) 

Mengecek tingkat pemahaman, (3) Pengembangan dan penerapannya, dan (5) 

Semua permasalahan sudah dijawab dengan benar setelah selesai 

pembelajaran (Yuningsih 2006).  

 

 2.2.5.2 Peran dan Fungsi Lembar Kerja Siswa 

Peran LKS sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Siswa dibimbing untuk menuju suatu metode 

penyelesaian soal dengan kerangka dalam belajar dan penggunaannya dalam 

pembelajaran dapat membantu guru untuk mengarahkan siswanya menemukan 

konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri. Di samping itu LKS juga dapat 

mengembangkan keterampilan proses, meningkatkan aktivitas siswa dan dapat 

mengoptimalkan hasil belajar. Lembar kerja siswa mempunyai fungsi antara 

lain: 
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a. Untuk tujuan latihan 

Siswa diberikan serangkaian tugas/aktivitas latihan. Lembar kerja seperti 

ini sering digunakan untuk memotivasi siswa ketika sedang melakukan 

tugas latihan. 

b. Untuk menerangkan penerapan (aplikasi) 

penyelesaian dari serangkaian soal-soal tertentu. Hal ini bermanfaat ketika 

kita menerangkan penyelesaian soal aplikasi yang memerlukan banyak 

langkah. Lembaran kerja ini dapat digunakan sebagai pilihan lain dari 

metode tanya jawab, dimana siswa 

dapat memeriksa sendiri jawaban pertanyaan itu. 

c. Untuk kegiatan penelitian 

Siswa ditugaskan untuk mengumpulkan data tertentu, kemudian 

menganalisis data tersebut. Misalnya dalam penelitian statistika. 

d. Untuk penemuan 

Dalam lembaran kerja ini siswa dibimbing untuk menyelidiki suatu 

keadaan tertentu, agar menemukan pola dari situasi itu dan kemudian 

menggunakan bentuk umum untuk membuat suatu perkiraan. Hasilnya 

dapat diperiksa dengan observasi dari contoh yang sederhana. 

e. Untuk penelitian hal yang bersifat terbuka 

Penggunaan lembaran kerja siswa ini mengikutsertakan sejumlah siswa 

dalam penelitian dalam suatu bidang tertentu (Yuningsih 2006). 
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2.2.6 Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan 

Lembar Kerja Siswa dalam Pembelajaran Menulis Karya Tulis 

Ilmiah  di Kelas 

Pembelajaran di kelas merupakan tindakan konkret yang dilakukan 

setelah melewati tahap perencanan dan persiapan yang matang. Model 

pembelajaran yang hanya berupa pola dan langkah-langkah harus 

dilaksanakan secara komunikatif dan menyenangkan agar siswa termotivasi 

dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus 

menyusun langkah-langkah teknis dan mendetail sebelum memasuki kelas. 

Model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas 8 tahap yaitu 

menemukan masalah, mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta, 

menyusun hipotesis,melakukan penyelidikan, menyempurnakan permasalahan 

yang telah didefinisikan, menyimpulkan alternatif pemecahan masalah secara 

kolaboratif, dan melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan masalah. 

Untuk mempermudah penerapan model tersebut di kelas maka penerapan 

model tersebut dalam pembelajaran akan disederhanakan menjadi 6 tahap 

yaitu (1) menemukan masalah, (2) mendefinisikan masalah, (3) 

mengumpulkan fakta, (4) menyusun hipotesis, (5)  melakukan penyelidikan, 

mengolah dan menganalis data, dan (6) menguji hasil (solusi) pemecahan 

masalah. 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa dalam pembelajaran menulis karya tulis ilmiah di kelas dibagi dalam 
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tiga tahap yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap penulisan makalah, dan (3) 

tahap perbaikan. 

1. Langkah Persiapan 

Pada langkah awal pembelajaran siswa diberi motivasi pentingnya 

menulis karya tulis ilmiah dalam hal ini adalah menulis makalah hasil 

pengamatan. Guru harus meyakinkaan siswa bahwa menulis karya ilmiah 

tidak sesulit yang dibayangkan. Langkah kedua, guru memberikan contoh 

masalah-masalah yang menarik untuk diteliti. Masalah yang dicontohkan 

adalah masalah sederhana yang banyak dijumpai di masyarakat. Setelah itu, 

guru meminta siswa untuk  membentuk beberapa kelompok. Masing-masing 

kelompok berdiskusi untuk menemukan permasalahan dengan cara melakukan 

analisis secara cermat terhadap permasalahan yang diberikan (penerapan tahap 

1). 

Langkah ketiga siswa berdiskusi untuk memahami topik dan 

memfokuskan  masalah yang hendak diteliti dengan parameter yang jelas 

(penerapan tahap 2) 

Langkah yang keempat guru membimbing siswa melakukan 

pengumpulan fakta dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang 

sudah diperolehnya, melakukan pencarian informasi dengan berbagai 

cara/metode, melakukan pengelolaan/pengaturan informasi yang telah 

diperoleh dengan berpatokan pada tiga aspek  yaitu informasi apa yang 

diketahui, informasi apa yang dibutuhkan, dan apa yang dilakukan dengan 

informasi yang ada (penerapan tahap 3). 
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Langkah kelima siswa menghubungkan antara pengetahuan 

sebelumnya dengan fakta yang diperoleh untuk membuat hipotesis/ dugaan 

sementara (penerapan tahap 4). 

      Langkah keenam siswa melakukan penyelidikan terhadap data dan 

fakta yang telah diperoleh di luar kelas. Dalam melakukan penyelidikan siswa 

menggunakan kecerdasan majemuk yang dimilikinya untuk memahami dan 

memberi makna data dan informasi yang. Proses ini siswa berlatih untuk 

bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian memberikan masukan hal-hal yang 

harus dilakukan (penerapan tahap 5). 

2. Langkah Penulisan   

Dari data y ang telah dikumpulkan dan dianalisis, siswa menuliskan hasil 

penyelidikan ke dalam bentuk makalah secara kelompok (penerapan tahap 5) 

Sistematika dan teknik penulisannya berpedoman pada LKS yang telah 

disusun guru dan dijelaskan guru ketika proses pembelajaran. 

3. Tahap perbaikan 

Guru mengoreksi hasil tulisan siswa, memberi masukan  dan diserahkan 

kembali ke siswa untuk diperbaiki (penerapan tahap 6). 

 2.3. Kerangka Berpikir 

 Menulis merupakan keterampilan yang paling sulit jika 

dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Menulis  membutuhkan 

pengetahuan menggabungkan pengetahuan intelektual dan berpikir logis yang 

kemudian dilanjutkan dengan pemilihan bahasa yang efektif dan komunikatif  

untuk diungkapkan dalam bentuk tulisan. Menulis karya ilmiah merupakan 
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salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasi oleh siswa kelas XI. Pada 

jenjang tersebut siswa sudah mampu menulis karya tulis ilmiah dari hasil 

pengamatan atau penelitian. Namun, faktanya harapan tersebut belum tercapai 

secara maksimal. Keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa masih rendah 

dan perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari skor nilai menulis karya 

tulis ilmiah siswa kelas XI yang masih rendah. Faktor penyebab permasalahan 

tersebut adalah dari guru dan siswa. Guru dalam membelajarkan menulis 

karya tulis ilmiah masih konvensional yaitu hanya memberi tugas untuk 

menulis karya tulis ilmiah. Guru tidak memberikan koreksi dan perbaikan. 

Faktor dari siswa yaitu motivasi siswa rendah, kesulitan dalam  menemukan 

masalah yang layak diteliti, kesulitan dalam mengembangkan paragraf, serta 

permasalahan dalam tata tulis dan bahasa.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan cara yang tepat untuk 

memperbaiki kondisi tersebut. Dalam hal ini, peneliti memberikan solusi 

alternatif yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa. Dengan model tersebut dilakukan penelitian 

tindakan kelas untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis karya 

tulis ilmiah siswa kelas XI SMA I Ungaran. Penelitian tindakan kelas 

dilakukan dengan dua siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 merupakan  

penerapan awal model pembelajaran berbasis masalah. Siklus 2 merupakan 

tindak lanjut dari siklus 1.Siklus 2 dilakukan untuk menyempurnakan dan 

memperbaiki pembelajaran dalam siklus 1. Dengan demikian diharapkan 



 

 

54 

dalam setiap siklus terjadi peningkatan keterampilan menulis karaya ilmiah 

siswa kelas XI SMA I Ungaran. 

Bagan Kerangka Berpikir 

  

 

 

  

      

  

 

 

 

 

  

 

 

 2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan paparan kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa maka akan terjadi peningkatan keterampilan menulis karya 

ilmiah dan perubahan perilaku ke arah yang positif pada siswa kelas XI SMA I 

Ungaran. 

Model pembelajaran 

berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja 

siswa sebagai solusi 

Masalah 

Tujuan 

Akhir 

Keterampilan 

menulis karya tulis 

ilmiah siswa kelas 

XI SMA I ungaran 

belum optimal 
Keterampila

n menulis 

karya tulis 

ilmiah 

meningkat 

Revisi 

Siklus I 

Siklus I 

Masalah siswa: 

1.  Motivasi siswa 

rendah 

2. Kesulitan 

menemukan 

masalah yang 

menarik 

3. Kesulitan 

Mengembangkan 

paragraf 

4. Masalah dalam tata 

tulis 

 

5.  

 

Siklus II 

Koreksi  dan 

penilaian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian tindakan kelas konsep Hopskin (dalam Depdiknas 2004). Penelitian 

tindakan kelas bersifat reflektif. Tujuannya adalah  dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik 

pembelajaran di kelas secara profesional. Penelitian tindakan kelas terdiri atas 

siklus-siklus. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yakni perencanaan, 

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

mengetahui keterampilan  menulis karya tulis ilmiah siswa dalam tindakan awal 

penelitian. Siklus I dipakai sebagai refleksi untuk melakukan siklus II, jika pada 

siklus II sudah mendapatkan hasil yang memuaskan maka tidak akan dilakukan 

perbaikan. Namun, jika hasil siklus II belum memuaskan akan dilanjutkan siklus 

berikutnya, begitu seterusnya.  Gambaran mengenai proses penelitian tindakan 

kelas tersebut dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 
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   P    RP 

 

 

 R    T R    T 

    

 O  O 

 Siklus I    Siklus II 

Gambar I 

Keterangan: 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP: Revisi Perencanaan 

 

3.1.1 Siklus I 

Bagian ini akan menjelaskan tentang perencanaan, observasi, tindakan, dan 

refleksi. 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini  peneliti melakukan kegiatan membuat perencanaan 

pembelajaran. Kegiatan perencanaan pembelajaran ini mencakup kegiatan 

membuat skenario pembelajaran dan mempersiapkan media yaitu lembar kerja 
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siswa  yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran di kelas. Tahap-tahap 

dalam kegiatan perencanaan diuraikan berikut ini. 

1) Menyusun rencana pembelajaran siklus I berdasarkan kurikulum 

pengajaran bahasa Indonesia SMA 2011. 

2) Membuat media lembar kerja siswa sebagai panduan siswa menulis karya 

tulis ilmiah. 

3) Menyusun pedoman penilaian  

4) Menyusun lembar pengamatan untuk melihat kondisi saat pembelajaran 

berlangsung.  

5) Mempersiapkan jurnal siswa dan guru untuk diisi siswa pada akhir 

pembelajaran.  

6) Mempersiapkan alat pengambil gambar untuk merekam proses kegiatan 

belajar mengajar.  

 

b. Tindakan 

Tahap tindakan adalah tahap pelaksanaan perencanaan yang telah disusun 

yaitu dengan melaksanakan skenario pembelajaran yang telah disusun pada tahap 

perencanaan dengan menggunakan media yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Pada tahap tindakan ini dilakukan kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah 

dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Pada siklus 1 

pembelajaran dilaksanakan 2 X pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas tiga 

tahap yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. 

1. Pertemuan pertama 
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 Tahap pendahuluan dilakukan kegiatan sebagai berikut. (1) Guru 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran hari itu, (2) Siswa 

diberikan motivasi bahwa menulis karya tulis ilmiah banyak manfaatnya dalam 

kehidupan dan tidak sesulit yang dibayangkan, (3) guru bertanya jawab terkait 

menulis karya tulis ilmiah kepada siswa untuk menjajaki pengetahuan awal dan 

pengalaman siswa dalam menulis karya tulis ilmiah. Misalnya dengan bertanya 

„Apakah kalian sudah pernah menulis karya tulis ilmiah?‟. Dari tanya jawab yang 

telah dilakukan,kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu. 

 Tahap inti atau pelaksanaan merupakan tahap pengimplimentasian model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. Langkah-

langkahnya meliputi (1) kepada siswa dibagikan lembar kerja siswa, (2) kepada 

siswa disajikan contoh masalah-masalah yang pernah diteliti. Masalah yang 

disajikan adalah masalah-masalah sederhana yang ada di sekitar kehidupan siswa 

agar siswa terstigma bahwa mencari ide untuk penelitian tidak sesulit yang 

dibayangkan. (3) siswa mencermati contoh karya tulis ilmiah yang baik dan benar 

agar siswa memiliki gambaran tentang karya ilmiah, (4) siswa membentuk 

beberapa kelompok yang akan menjadi tim kerja. Setelah dibagi kelompok, 

siswa dalam kelompok mendiskusikan tentang topik/masalah yang akan 

diteliti (penerapan tahap 1), (5)siswa berdiskusi untuk memahami topik dan 

memfokuskan  masalah yang hendak diteliti dengan parameter yang jelas 

yaitu dengan membuat rumusan masalah sementara (penerapan tahap2), 

(6)Setelah itu, guru membimbing siswa melakukan perencanaan yang akan 

dilakukan untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan fakta dan data di 
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lapangan, (7) guru membimbing siswa agar mengetahui sistematika penulisan 

karya tulis ilmiah yang sudah terdapat dalam LKS. Kalau ada yang belum 

dipahami, siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Setelah itu siswa diminta ke 

perpustakaan untuk mengumpulkan fakta sementara (penerapan tahap 3), 

(8) siswa menghubungkan antara pengetahuan sebelumnya dengan fakta 

yang diperoleh untuk membuat hipotesis/ dugaan sementara (penerapan 

tahap 4).  

  Pada tahap akhir siswa diberi tugas untuk mencari data dan referensi 

secara  berkelompok dan menulis laporan secara individu dalam bentuk 

makalah terkait topik yang telah ditentukan (penerapan tahap 5). Panduan 

penulisan berpedoman pada LKS yang sudah dibagikan. 

 

2. Pertemuan kedua 

 Tahap pendahuluan dilakukan kegiatan sebagai berikut, (1) guru 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran, (2) guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, (3) guru dan siswa bertanya jawab tentang 

tugas di pertemuan sebelumnya. 

 Pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut, (1) guru dan siswa 

membahas tugas yang telah diberikan, (2) beberapa kelompok diminta maju untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya, siswa yang lain diminta menyimak, (3) 

siswa dari kelompok lain menanggapi dan berkomentar mengenai 

penampilan penyaji saat presentasi dan isi makalah kepada kelompok 

penyaji (penerapan tahap 6). 
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Pada tahap ini siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran, (2) guru dan 

siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, dan (3) 

siswa mengumpulkan tugas berupa karya ilmiah untuk dinilai. 

 

c. Observasi 

    Observasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data  tentang penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa selama 

pembelajaran  berlangsung. Pengambilan data dilakukan dengan cara tes dan 

nontes. Pengambilan data nontes dilakukan dengan cara wawancara dan 

menggunakan jurnal.  

     Dalam kegiatan pengamatan ini peneliti mengamati  perubahan sikap siswa 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah dengan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. Kegiatan 

pengamatan yang dilakukan peneliti berkaitan dengan sikap dan perilaku siswa 

dari mulai awal kegiatan, proses sampai akhir pembelajaran. 

 

d. Refleksi 

   Kegiatan dalam tahap refleksi ini adalah peneliti bersama siswa mengulas 

kembali pelaksanaan pembelajaran pada akhir kegiatan pembelajaran dengan 

penilaian atau ulasan singkat materi pelajaran yang telah disampaikan. Pada tahap 

ini siswa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. Peneliti akan 

melihat hasil dari tahap tindakan dan pengamatan siklus I. Dari hasil tersebut jika 
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masih banyak siswa yang bersikap negatif terhadap proses pembelajaran yang 

dijelaskan dalam hasil observasi, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan 

untuk tindakan pada siklus II. Hasil yang positif dalam siklus I akan 

dipertahankan dalam siklus II. Dari hasil evaluasi yang dapat dijadikan refleksi 

adalah (1) pengungkapan hasil pengamatan peneliti, (2) pengungkapan tindakan 

yang telah dilakukan oleh siswa, dan (3) pengungkapan tindakan-tindakan yang 

dilakukan peneliti selama proses pembelajaran. Apabila pada siklus I ditemukan 

kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh siswa dan peneliti dalam  kegiatan 

pembelajaran  menulis karya ilmiah, maka pada siklus II akan ditindaklanjuti dan 

dilakukan dengan tindakan untuk memperbaiki. 

 

3.1.2 Siklus II 

Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Siklus II bertujuan untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I. 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan hal – hal yang akan 

dilaksanakan pada siklus II dengan berpedoman pada refleksi pada siklus I. 

Perencanaan siklus II ini, peneliti sebelumnya bekerja sama dengan guru yang 

mengampu  mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk membicarakan hal-

hal yang akan diajarkan untuk memperbaiki kekurangan  yang telah lalu. Rencana 

tindakan yang akan dilaksanakan adalah: (1) membuat perbaikan rencana 

pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan 

kurikulum SMA Negeri I Ungaran, (2) menyusun perbaikan instrumen yang 
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berupa data nontes dan tes. Data nontes yaitu lembar observasi, lembar 

wawancara, lembar jurnal, dan dokumentasi, sedangkan data yang berupa 

instrumen tes yaitu tugas menulis karya ilmiah berbentuk makalah; dan (4) 

bekerja sama dengan guru pengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 

b. Tindakan  

Dalam tahap ini peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat dengan perbaikan yang berpedoman pada refleksi siklus I. Materi 

pembelajaran masih sama dengan siklus I yaitu menulis karya tulis ilmiah. Siklus 

2  dilakukan dalam 2 X pertemuan. Masing-masing pertemuan terdiri atas 3 tahap 

yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 

(1) Pertemuan pertama 

Tahap pendahuluan terdiri atas kegiatan sebagai berikut, (1) guru 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran, (2) guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari itu. 

Pada tahap inti kegiatan yang dilakukan  adalah  (1) siswa dan guru 

membahas tugas yang diberikan pada siklus 1, (2) siswa diberi kesempatan 

bertanya tentang kesulitan yang dialami saat menulis karya tulis ilmiah, (3) guru 

membagikan hasil pekerjaan siswa yang sudah dikoreksi, (4) guru membahas 

kesalahan yang dilakukan pada siswa di depan kelas sehingga siswa yang lain 

juga paham, (5) guru meminta siswa untuk berkelompok sama pada siklus 1, guru 

meminta siswa untuk memilih topik yang akan diteliti, (6) siswa berdiskusi 

untuk memahami topik dan memfokuskan  masalah yang hendak diteliti 
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dengan parameter yang jelas yaitu dengan membuat rumusan masalah 

sementara (penerapan tahap 2), (7) Setelah itu, guru membimbing siswa 

melakukan perencanaan yang akan dilakukan untuk melakukan penyelidikan, 

pengumpulan fakta dan data di lapangan. (8) Setelah itu siswa diminta untuk 

mengumpulkan fakta sementara (penerapan tahap 3), (9)  siswa 

menghubungkan antara pengetahuan sebelumnya dengan fakta yang 

diperoleh untuk membuat hipotesis/dugaan sementara (penerapan tahap 4), 

(10) guru memberikan tugas untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan topik 

yang akan diteliti dan melaporkannya dalam bentuk makalah dengan sistematika 

penulisan seperti pada siklus 1, (11)  guru memberikan motivasi kembali untuk 

tidak cepat putus asa dan selalu belajar dari kesalahan. 

Pada tahap akhir, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari 

itu, dan guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk melakukan 

penyelidikan secara berkelompok dan membuat karya tulis ilmiah berbentuk 

makalah secara individu (penerapan tahap5). Tugas dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

 

 

(2) Pertemuan kedua  

Tahap pendahuluan terdiri atas kegiatan sebagai berikut, (1) guru 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran, (2) guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran hari itu. 
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Tahap inti meliputi, (1) beberapa kelompok diminta untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya (penerapan tahap6), (2) kelompok lain 

menanggapi dan mengkritisi, (3) guru dan siswa membahas hasil tanya jawab, dan 

(5) tugas siswa dikumpulkan sebagai hasil tes menulis karya ilmiah siklus II. 

 

c. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa 

selama pembelajaran pada siklus II berlangsung. Pengambilan data dilakukan 

melalui tes dan nontes. Proses pengambilan data tes masih digunakan untuk 

melihat kemampuan menulis karya tulis ilmiah setelah dilakukan pembelajaran 

dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. 

Proses pengambilan data nontes dilaksanakan untuk melihat perubahan perilaku 

dan sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan respon siswa terhadap 

pembelajaran. 

 

d. Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini bertujuan untuk memberikan hasil terhadap 

pelaksanaan kegiatan, tindakan, dan sikap siswa yang terjadi selama pembelajaran 

pada siklus II. Pada bagian ini peneliti diharapkan dapat mengetahui jawaban 

tentang peningkatan keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa dan perubahan 

perilaku siswa dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar 

kerja siswa. 
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3.2 Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis karya tulis ilmiah kelas 

XI di SMA Negeri 1 Ungaran. Penelitian ini hanya dilakukan satu kelas saja yaitu 

kelas XI  IPA 2 dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa. Penentuan subjek 

penelitian ini juga  berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan pada saat 

survei awal. Alasan dipilihnya kelas XI IPA 2 sebagai subjek penelitian adalah 

karena di dalam kurikulum bahasa Indonesia kompetensi dasar menulis karya tulis 

ilmiah diberikan pada siswa kelas XI. Selain itu, berdasarkan keterangan dari guru 

pengampu bahasa dan sastra Indonesia, keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

siswa  kelas XI IPA 2 masih perlu ditingkatkan. Selama proses pembelajaran 

menulis karya tulis ilmiah, mereka masih kurang berminat serta siswa belum 

dapat mencapai hasil yang ditargetkan oleh guru yaitu 80,00.  Berdasarkan 

keterangan tersebut, upaya peningkatan keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

melalui model pembelajaran berbasis masalah diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan yang ada di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran.selain itu, 

perilaku negatif yang masih muncul selama proses pembelajaran menulis 

diharapkan dapat diubah ke arah yang lebih baik atau lebih positif. 

 

3.3 Variabel penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu (1) keterampilan menulis 

karya tulis ilmiah, dan (2) model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa. 
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3.3.1       Keterampilan Menulis Karya Tulis Ilmiah  

Variabel dari penelitian ini adalah keterampilan menulis karya tulis ilmiah. 

Target keterampilan menulis yang diharapkan dari kompetensi dasar ini adalah 

siswa mampu melengkapi karya tulis ilmiah berdasarkan hasil 

pengamatan/penelitian sederhana. Untuk mencapai target tersebut, siswa 

diarahkan untuk dapat menguasai indikator yang ditetapkan. Indikator tersebut (1) 

sistematika penulisan karya ilmiah, (2) kekritisan menganalisis masalah, (3) isi,(4) 

kemampuan menggunakan EYD, (5) penggunaan diksi dan kalimat efektif ,(6) 

kemampuan menulis sumber kutipan,(7) kemampuan menulis daftar pustaka, (8) 

dan  kerapian penulisan karya ilmiah. 

 Dalam penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila dalam 

pelaksanaan pembelajaran menulis karya tulis ilmiah telah mencapai batasan nilai 

tuntas 80 pada proses pembelajaran. 

 

3.3.2 Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Lembar Kerja 

Siswa 

Variabel model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa adalah model dan media yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karya tulis ilmiah. Dengan model tersebut siswa akan lebih termotivasi 

karena siswa akan merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahan yang 

disuguhkan. Siswa tidak akan kebingungan dalam menuangkan gagasan ke dalam 

bentuk karya ilmiah (makalah) karena siswa dipandu dengan menggunakan 

lembar kerja siswa.  
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Langkah – langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa di kelas meliputi 6 

langkah yaitu menemukan masalah, mendefinisikan masalah, mengumpulkan 

fakta, menyusun hipotesis, melakukan penyelidikan, mengolah dan menganalis 

data dan menguji hasil (solusi) pemecahan masalah. 

 

3.4 Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengungkap data tes keterampilan menulis 

karya ilmiah siswa. Instrumen nontes digunakan untuk mengungkap data nontes 

yang terdiri atas jurnal siswa, lembar observasi, pedoman wawancara, dan 

dokumentasi foto. 

 

3.4.1 Instrumen Tes  

Instrumen  tes yang digunakan dalam penelitian  ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan menulis karya tulis ilmiah siswa SMA I Ungaran. Alat 

ukur yang digunakan adalah tes tertulis .Tes tertulis yang dipakai unjuk kerja. Tes 

unjuk kerja adalah tugas untuk menulis karya ilmiah berbentuk makalah. Tes 

penulisan karya tulis ilmiah meliputi aspek penulisan (1) sistematika penulisan 

karya ilmiah, (2) kekritisan menganalisis masalah, (3) isi, (4) kemampuan 

menggunakan EYD, (5) penggunaan diksi dan kalimat efektif ,(6) kemampuan 

menulis sumber kutipan, (7) kemampuan menulis daftar pustaka, dan (8) kerapian 

penulisan karya ilmiah. Pedoman penilaian karya tulis ilmiah mencakup aspek 
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penilaian penulisan karya tulis ilmiah dengan skor maksimal, kriteria, dan 

kategori tiap aspek yang akan diuraikan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 Aspek dan Bobot Penilaian Keterampilan Menulis Karya Tulis Ilmiah 

NO ASPEK Skor (S) Bobot(B)  S X B 

1 Sistematika penulisan 5 2 10 

2 Kekritisan menganalisis 

masalah 

5 3 15 

3 Isi 5 5 25 

4 Kemampuan menggunakan 

EYD 

5 2 10 

5 Penggunaan bahasa 5 3 15 

6 Kemampuan menulis sumber 

kutipan 

5 2 10 

7 Kemampuan menulis daftar 

pustaka 

5 2 10 

8 Kerapian penulisan 5 1 5 

 Skor Maksimum 100 
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Tabel 2 Pedoman Penilaian Karya Tulis Ilmiah 

NO ASPEK KRITERIA SKOR KATEGORI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematik

a Penulisan 

 

 

 

 

 

 

-  Jika sistematika karya tulis ilmiah 

lengkap dan urut(halaman judul, 

pendahuluan,latar 

belakang,rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, landasan teoretis, metode 

penelitian, pembahasan, dan 

penutup,simpulan dan saran, dan  

daftar pustaka) 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

tidak lengkap tetapi urut. 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

lengkap tetapi tidak urut 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

tidak lengkap dan tidak urut 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

 

 

 

 

 

 

Baik(B) 

 

Cukup (C)  

 

Kurang (K) 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekritisan 

menganalis

isi masalah 

 

- Jika siswa dapat menganalisis 

masalah mulai dari penyebab 

terjadinya permasalahan, keadaan 

nyata yang ditangkap, memaparkan 

bukti yang konkret, Penyelesaian 

disertai penjelasan dan pendapat 

serta masukan yang berguna 

- Jika hanya 2 kriteria terpenuhi 

- Jika hanya 1 kriteria terpenuhi 

- Jika tidak ada kriteria yang 

terpenuhi 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

Sangat Baik 

(SB)  

 

 

 

 

 

Baik(B) 

Cukup (C)  

Kurang (K)  

 Kelayakan 

isi 

 

- gagasan yang dituliskan siswa 

sesuai dengan topik permasalahan, 

didukung dengan teori, alasan, 

bukti yang jelas, solusi yang 

diberikan sesuai dengan topik 

permasalahan. 

- Informasi yang dituliskan siswa 

sesuai dengan topik permasalahan, 

teori,alasan dan bukti sudah ada 

namun kurang mendukung 

permasalahan, solusi yang 

diberikan cukup sesuai dengan 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Sangat Baik 

(SB ) 

 

 

 

 

Baik (B)  
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topik permasalahan 

- Gagasan yang disampaikan sesuai 

dengan topik permasalahan, 

didukung dengan teori dan 

argumen yang jelas, namun solusi 

yang disampaikan tidak sesuai 

dengan topik permasalahn 

- Gagasan yang disampaikan siswa 

tidak sesuai dengan topik 

permasalahan, teori, alasan dan 

bukti kurang mendukung dan solusi 

yang diberikan tidak sesuai dengan 

topic permasalahan. 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Cukup (C)  

 

 

 

 

 

Kurang (K)  

3. 

 

 

 

 

Kemampua

n 

menggunak

an ejaan 

- Kesalahan penggunaan ejaan 

kurang dari 5 kata  

- Kesalahan penggunaan ejaan antara 

5-10 kata  

- Kesalahan ejaan antara 10-15 kata  

- Kesalahan lebih dari 15 kata 

5 

 

4 

 

3 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

Baik (B)  

 

Cukup (C) 

Kurang (K)  

4 Penggunaa

n Bahasa 

- Menggunakan diksi yang tepat, 

menggunakan kalimat efektif,  

mudah dipahami 

5 

 

 

Sangat Baik 

(SB)  
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- Menggunakan diksi yang tepat, ada 

beberapa kalimat yang tidak efektif 

namun tetap mudah dipahami 

- Menggunakan diksi yang tidak 

tepat, menggunakan kalimat 

efektif, dan cukup mudah dipahami 

- Tidak menggunakan diksi yang 

tepat, tidak menggunakan kalimat 

efektif dan sulit dipahami. 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Baik (B)  

 

 

Cukup (C)  

 

 

Kurang (K) 

 Kemampu

an menulis 

sumber 

kutipan  

 

- Jika semua sumber kutipan ditulis 

sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia 

- Jika sumber kutipan  salah 1-2 

- Jika sumber kutipan salah 3-4 

- Jika sumber kutipan salah lebih 

dari 5-6 

5 

 

 

4 

3 

2 

 

Sangat Baik 

(SB)  

 

Baik (B)  

Cukup (C)  

Kurang (K)  

 Kemampu

an Menulis 

Daftar 

Pustaka  

 

- Penulisan daftar pustaka sesuai 

dengan kaidah penulisan daftar 

pustaka yang benar.  

- Penulisan daftar pustaka agak 

sempurna, kesalahan pada tanda 

baca.  

- Penulisan daftar pustaka kurang 

5 

 

 

4 

 

 

3 

Sangat Baik 

(SB) 

 

Baik (B) 

 

 

Cukup (C)  
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sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang benar 

- Penulisan daftar pustaka tidak 

sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang benar.  

 

 

2 

 

 

 

 

Kurang (K)  

 Kerapian  - Tulisan terbaca, tidak ada coretan 

dan disusun secara rapi/diketik  

- Tulisa terbaca dan diketik 

- Tulisan terbaca tapi tidak rapi  

- Tulisan tidak terbaca dan tidak rapi. 

5 

 

4 

3 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

Baik (B)  

Cukup (C)  

Cukup (D) 

 NA:   

Tabel 2 adalah aspek penilaian karya tulis ilmiah dengan uraian skor dan 

kriteria penilaian serta kategori. Pedoman penilaian tersebut menjadi dasar 

penilaian bagi tes keterampilan menulis karya ilmiah yang dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran siklus 1 dan siklus II. Tes keterampilan menulis karya ilmiah 

dianggap berhasil jika hasil rata-rata skor adalah sama dengan atau lebih dari 80 

yaitu berkategori baik. Rentang skor dan kategori keberhasilan penelitian 

diuraikan pada tabel 3 berikut : 

Tabel 3 Skor dan Kategori Keterampilan Menulis Karya Ilmiah 

No  Skor  Kategori  

1.  

2.  

3.  

4.  

85 -100  

75 - 84  

65 - 74  

0 - 64  

Sangat baik  

Baik  

Cukup  

Kurang  
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Tabel 3 menunjukan ketentuan skor dan kategori yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas IPA 2 

SMA I Ungaran siklus I dan siklus II. Kategori sangat baik memiliki skor 85 

sampai 100, skor 75 sampai 84 berada pada kategori baik, kategori cukup berada 

pada rentang skor 65 sampai 74, dan rentang skor untuk kategori kurang adalah 0 

sampai 64. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen  nontes digunakan untuk mengetahui perubahan  perilaku siswa,  

sikap siswa dalam proses pembelajaran, serta tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan selama mengikuti pembelajaran menulis karya 

tulis ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa. 

 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai perubahan 

perilaku siswa selama mengkuti proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah. 

Subjek yang diamati dalam observasi difokuskan pada perilaku positif dan negatif 

saat berlangsungnya penelitian pada siklus I dan Siklus II. Perilaku positif yang 

diobservasi adalah   (1) siswa aktif menggali, menemukan dan mengolah  

informasi, (2) serius dalam memecahkan masalah secara kreatif, (3) siswa tertib 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah, (4) siswa aktif 

bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran berbasis masalah 
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berbantuan lembar kerja siswa,   (5) Siswa aktif mengungkapkan pendapatnya, (6) 

siswa berdiskusi secara tertib dan aktif, (7) siswa mampu bekerja sama dengan 

teman dalam kelompok. 

 Lembar observasi yang digunakan pada siklus I dan siklus II adalah sama. 

Pengamatan dilakukan dengan pedoman kategori sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. Lembar observasi digunakan peneliti untuk mengamati perilaku siswa 

selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. 

3.4.2.2  Pedoman Jurnal  

 Pedoman jurnal yang digunakan adalah jurnal siswa dan guru.jurnal guru 

adalah jurnalyanng ditulis oleh guru untuk mengetahui kondisi kelas saat 

pembelajaran, sedangkan jurnal siswa adalah catatan harian yang ditulis siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa memuat hal-hal yang 

berkaitan dengan tanggapan dan pendapat tiap-tiap siswa ketika pembelajaran 

berlangsung. Adapun aspek yang terdapat dalam jurnal adalah 1) tanggapan siswa 

tentang kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, 2) tanggapan siswa terhadap 

materi karya ilmiah, 3) hal-hal yang paling disukai siswa dari kegiatan 

pembelajaran tersebut, 4) hambatan yang dialami siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis karya ilmiah. Jurnal siswa disusun peneliti untuk 

mengetahui minat siswa terhadap keterampilan menulis dan mengidentifikasi 

kesulitan yang dialami siswa dalam melaksanakan kegiatan menulis karya ilmiah. 
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3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara disusun untuk pedoman ketika mewawancari siswa. 

Pedoman wawancara memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa 

yang ditunjuk peneliti berdasarkan hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah. 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini memuat aspek-aspek 

pertanyaan berjumlah 10 aspek. Aspek-aspek pertanyaan dalam pedoman 

wawancara adalah (1) pendapat siswa mengenai kegiatan pembelajaran menulis 

karya ilmiah mata pelajaran bahasa Indonesia, (2) Kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa, (3) Tanggapan 

siswa mengenai kerja kelompok, (4) Kesulitan yang dialami siswa dala menulis 

karya tulis ilmiah, (5)  saran dan kritik siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

menulis karya ilmiah, (6) Apakah siswa pernah memnyusun karya ilmiah 

sebelumnya (7) judul karya ilmiah yang pernah dibuat siswa. 

 

3.4.2.4 Dokumentasi Foto 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengambilan dokumentasi foto 

adalah 1) mencatat setiap tahapan yang harus didokumentasikan, 2) 

mempersiapkan alat berupa kamera yang telah diisi film 3) memilih orang sebagai 

pengambil gambar ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan-kegiatan 

yang didokumentasikan adalah 1) kegiatan pembelajaran pertama, yaitu ketika 

guru menjelaskan di depan kelas, 2) kegiatan diskusi kelompok, 3) kegiatan siswa 

saat pembelajaran berlangsung, 4) kegiatan pembelajaran di luar kelas, 5) kegiatan 

wawancara peneliti dengan responden. Hasil dokumentasi mendukung dan 
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melengkapi data jurnal, lembar observasi dan wawancara sesuai dengan kenyataan 

dilapangan. 

3.5    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes dilaksanakan pada 

akhir pembelajaran siklus I dan siklus II. Tes berupa penugasan untuk menulis 

karya tulis ilmiah berbentuk makalah. Hasil tes siklus I dibandingkan dengan hasil 

tes pada siklus II untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis karya 

ilmiah siswa. 

 

3.5.2 Teknik nontes 

Teknik pengumpulan data nontes dilakukan peneliti melalui kegiatan 

observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

3.5.2.1 Observasi 

Dalam kegiatan ini, peneliti mengamati secara langsung pembelajaran 

menulis karya tulis ilmiah. Dalam kegiatan observasi, peneliti menggunakan 

lembar observasi penelitian yang telah ditentukan aspek-aspe yang akan diamati. 

Kegiatan pengamatan dilakukan terhadap siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri I 

Ungaran yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Lembar observasi 
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diisi oleh peneliti sesuai dengan aspek yang diamati dan dilaksanakan pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa harus dibiarkan seperti biasanya ketika 

mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga data yang diperoleh peneliti adalah 

keadaan sebenarnya di lapangan. Setelah itu, catatan hasil observasi dianalisis 

dalam bentuk persentase kemudian dideskripsikan. 

 

3.5.2.2 Jurnal 

Jurnal adalah catatan harian yang ditulis siswa dan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Penulisan dilakukan setiap akhir pembelajaran. Jurnal 

diisi siswa pada akhir siklus I dan II untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

proses pembelajaran, yang meliputi pendekatan dan cara guru mengajar serta 

minat siswa terhadap materi yang diajarkan. Jurnal siswa harus diisi siswa dengan 

jujur tanpa tekanan dari peneliti. Dari hasil jurnal siswa tesebut, kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan. 

 

3.5.2.3 Wawancara 

            Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yag telah disusun peneliti. Dalam melaksanakan kegiatan wawancara 

terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu 1) menyusun pedoman wawancara, 

2) mempersiapkan alat rekam dan kaset kosong, 3) memilih responden, 4) 

memilih tempat yang tenang untuk melakukan kegiatan wawancara. Pedoman 

wawancara disusun sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil tes keterampilan menulis karya tulis 
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ilmiah siswa dan melengkapi data dari instrument jurnal, lembar observasi, dan 

dokumentasi. Kegiatan wawancara memerlukan alat yang digunakan untuk 

merekam proses wawacara antara peneliti dan responden. Hasil wawancara 

kemudian dianalisis dengan deskripsi. 

 

3.5.2.4 Dokumentasi foto 

Hasil dokumentasi yang sudah didapat kemudian dianalisis dan 

dideskripsikan untuk mengetahui perubahan perilaku pada siklus 1 dan siklus 2. 

 

3.6     Teknik Analisis Data 

Data tes akan dianalisis secara kuantitatif, sedangkan data yang bersumber 

dari data nontes akan dianalisis secara kualitatif. 

 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes menulis karya ilmiah siswa 

melalui pembelajaran menulis karya tulis ilmiah berbantuan lembar kerja siswa. 

Data-data hasil tes tersebut dianalisis menggunakan statistika deskriptif yaitu 

penghitungan angka-angka dengan menggunakan rumus statistika dan 

dideskripsikan. Adapun langkah-langkah perhitungan data tes adalah 1) merekap 

skor yang diperoleh siswa, 2) menghitung skor kumulatif dari semua aspek, 3) 

menghitung skor rata-rata, 4) menghitung persentase. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung persentase adalah sebagai berikut : 

SP =  ×100 %   
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SP : skor persentase  

SK : skor komulatif  

R : jumlah responden 

Hasil skor dari rumus tersebut kemudian dibandingkan antara skor pada 

siklus I dan siklus II. Hasil inilah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk 

mengetahui persentase peningkatan kemampuan melengkapi karya tulis ilmiah 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa pada 

siswa kelas XI SMA N I Ungaran. 

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik analisis data nontes dilakukan dengan menggunakan teknik 

kategorisasi data kualitatif yakni menguraikan data nontes secara deskripsi. Data 

nontes yang diperoleh peneliti adalah data dari lembar observasi, jurnal siswa, 

pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. Data hasil observasi diuraikan secara 

deskripsi dengan menganalisis aspek-aspek pengamatan yang telah diisi peneliti 

berdasarkan kenyataan di lapangan. Data jurnal dianalisis dengan cara membaca 

seluruh jurnal yang telah diisi siswa pada akhir pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II, kemudian diuraikan dengan cara deskripsi. Data wawancara diperoleh 

dengan teknik rekam dan teknik catat. Data wawancara dianalisis dengan 

mencermati kembali hasil rekaman dan hasil catatan kemudian dirumuskan dan 

disimpulkan kemudian pada akhirnya dideskripsikan. Data yang terakhir adalah 

data yang diperoleh dari dokumentasi foto yang menunjukkan setiap tahapan 
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proses kegiatan penelitian dan dianalisis dengan mendeskripsi gambar-gambar 

tersebut sesuai dengan tahapan yang telah dilaksanakan di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian tindakan kelas yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari 

hasil tes dan hasil nontes. Hasil tes terbagi atas dua bagian yaitu siklus 1 dan 

siklus II. Adapun hasil tes prasiklus diambil dari nilai rata-rata hasil tes menulis 

karya tulis ilmiah yang sudah dilakukan guru. Nilai prasiklus tersebut digunakan 

sebagai pembanding antara nilai pada siklus 1 dan siklus II untuk menentukan 

standar ketuntasan dan mengetahui peningkatan hasil tes dari prasiklus, siklus1, 

dan siklus II. 

 Hasil tes siklus 1 dan siklus II berupa hasil penilaian  menulis karya tulis 

ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa disajikan dalam  bentuk kuantitatif, sedangkan hasil nontes berupa 

perubahan tingkah laku siswa yang diperoleh dari hasil lembar observasi, jurnal  

guru dan siswa,wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil penelitian yang berupa 

nontes dijabarkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. 

4.1.1 Hasil Tes Prasiklus 

  Hasil tes prasiklus adalah kemampuan menulis karya tulis ilmiah siswa 

sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan menulis karya tulis ilmiah 

siswa. Nilai tersebut juga digunakan untuk membandingkan dan menentukan 

standar ketuntasan belajar pada siklus 1 dan siklus 2. Tes yang dilakukan adalah 
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tes menulis karya tulis ilmiah. Dilakukan pada siswa kelas XI IPA 2 berjumlah 31 

siswa. 

Hasil tes awal diperoleh dari siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran 

dengan jumlah 31 siswa. Hasil tes tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karya Tulis Ilmiah(makalah) 

Prasiklus 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

  %(persentase) 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat Baik 85-100 0   0 68,96 

( dalam 

kategori 

cukup) 

2 Baik 75-84 4   12.90 

3 Cukup 65-74 22   70.97 

4 Kurang 0-64 5   16.13 

 

Jumlah   31   100 

  

Hasil tes menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 

Ungaran pada tahap prasiklus menunjukan rata-rata sebesar 68,96. Hasil tes  ini 

termasuk kategori cukup. Hasil rata-rata tersebut belum memuaskan karena belum 

memenuhi kriteria ketuntasan. Siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori 

sangat baik dengan rentang skor 85-100 tidak ada atau 0%. Siswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori baik dengan rentang nilai 75-84 hanya 4 siswa 

atau 12,90% dari 31 siswa kelas XI IPA 2. Siswa yang mendapatkan nilai dengan 

kategori cukup dengan rentang nilai 65-74 berjumlah 22 siswa atau 70,97% siswa 

kelas XI IPA 2.  Siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang dengan 

rentang nilai 0-64 berjumlah 5 siswa atau 16,13% dari keseluruhan siswa kelas XI 

IPA 2. 
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 Rendahnya hasil tes tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang 

paling  banyak dialami siswa adalah kesulitan dalam menemukan masalah yang 

layak diteliti, mengembangkan paragraf, dan masalah dalam penulisan Ejaan yang 

Disempurnakan. Faktor  yang lainnya adalah siswa kurang termotivasi untuk 

menulis karya tulis ilmiah karena membutuhkan banyak  waktu, biaya, dan 

tenaga. Kegiatan pembelajaran dalam prasiklus ini guru tidak menggunakan 

media dalam membelajarkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah sehingga 

siswa bosan dan bingung bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik dan 

benar. 

 Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu dilakukan tindakan pembelajaran 

untuk mengatasi permasalahan siswa. Oleh karena  itu, perlu dilakukan tindakan 

siklus 1 sebagai perbaikan hasil tes menulis karya tulis ilmiah. Rata-rata nilai pada 

prasiklus digunakan untuk menentukan standar ketuntasan nilai tes menulis karya 

tulis ilmiah pada siklus 1 dan siklus II yaitu siswa dinyatakan tuntas jika nilai rata-

rata kelas 80.  

4.1.2 Siklus 1 

Siklus 1 merupakan tindakan awal penelitian menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. Pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan menulis karya tulis ilmiah siklus 1 terdiri atas tes dan 

nontes. Hasil kedua data tersebut diuraikan sebagai berikut. 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus 1 

 Hasil tes pada siklus 1 merupakan tindakan awal diterapkannya model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. Siklus 1 dilakukan 
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dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama, siswa berkelompok masing-masing 

kelompok 2 siswa, setelah dibagikan LKS siswa dibimbing untuk menentukan 

topik masalah dan membuat kerangka karangan. Siswa diberikan kebebasan untuk 

memilih salah satu topik yang sudah ada di dalam LKS atau menentukan topik 

masalah sendiri. Setelah itu siswa dibawa ke perpustakaan untuk mencari referensi 

dan menyusun kerangka karangan. Dari kerangka karangan yang telah disusun 

guru memberikan tugas untuk mengembangkan kerangka karangan tersebut dalam 

bentuk makalah yang utuh secara individu. Pertemuan kedua, siswa memaparkan 

hasil makalahnya di depan kelas secara bergantian. Siswa yang lain menanggapi 

siswa yang telah memaparkan hasil kerjanya berdasarkan pedoman yang diberikan 

oleh guru. 

Kriteria penilaian pada siklus 1 meliputi delapan aspek penilaian yaitu (1) 

sistematika penulisan karya tulis ilmiah, (2) kekritisan dalam menganalisis 

masalah, (3) kelayakan isi, (4) penggunan Ejaan yang Disempurnakan (EYD), (5) 

penggunaan bahasa, (6) kemampuan menulis sumber kutipan, (7) kemampuan 

menulis daftar pustaka, (8) kerapian tulisan. Secara umum hasil tes keterampilan 

menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa  siklus 1 dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) 

siklus 1 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

% persentase 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat Baik 85-100 2 180 6.45 =(2321/31) 

= 74.87 2 Baik 75-84 12 942 38.71 
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3 Cukup 65-74 15 1074 48.39 (cukup) 

 

 
4 Kurang 0-64 2 125 6.45 

 

Jumlah 31 2321 100% 

 

 Data tabel 5  menunjukan bahwa kemampuan siswa kelas XI IPA 2  SMA 

Negeri 1 Ungaran dalam menulis karya tulis ilmiah secara umum mencapai rata-

rata 74,87 dan termasuk dalam kategori cukup. Nilai rata-rata tersebut kurang 

memuaskan karena belum mencapai target yaitu 80. Rincian data tersebut 

dijelaskan sebagai berikut. Dari 31 siswa ada 2 siswa atau hanya 6,45% siswa 

yang berhasil memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 

85-100. Selanjutnya 12 siswa atau 38,71 % siswa memperoleh nilai dalam 

kategori baik dengan rentang nilai 75-84. Kemudian 15 siswa atau 48,39 % siswa 

mendapat nilai dalam kategori cukup. Berikutnya, 2 siswa atau 6,45 % siswa 

mendapat nilai dalam kategori kurang dengan nilai 0-64. 

 Berdasarka tabel 5 dapat disimpulkan nilai 65-74 adalah nilai yang paling 

banyak diperoleh siswa. Masih kurang maksimalnya kemampuan siswa dalam 

menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah  

disebabkan pembelajaran yang diterapkan dirasa masih baru sehingga siswa 

belum mampu mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Siswa masih butuh 

penyesuaian dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar 

kerja siswa. Model pembelajaran dan guru baru terlihat mengejutkan siswa karena 

siswa tidak terbiasa dengan model dan guru yang mengajarkan bahasa Indonesia 

seperti biasanya. Namun, hal ini tidak begitu dipermasalahkan karena merupakan 

proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam belajar. Buktinya hasil tes 
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meningkat dari prasiklus ke siklus 1 yaitu dari rata-rata nilai 68, 96 menjadi 74,86 

atau meningkat 5,9. 

Untuk memperbaiki keadaan ini akan dilakukan beberapa tindakan, yaitu 

1) guru memberikan lebih banyak penjelasan hal-hal teknis dalam penulisan, 

karena dalam siklus 1 guru lebih fokus pada sistematika dan isi , 2)  menjelaskan 

kepada siswa tentang penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar dan mmbahas 

kesalahan kebahasaan berdasarkan makalah yang sudah disusun siswa sehingga 

siswa akan lebih mengerti, dan 3) memotivasi siswa untuk belajar menulis karya 

tulis ilmiah. 

 Perolehan skor dan persentase hasil tes siklus 1 dapat dilihat dengan jelas 

pada diagram berikut ini. 

 

Diagram 1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) 

siklus 1 

Diagram 1 tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 48,39 % berada pada kategori cukup. Selanjutnya kategori sangat 

baik, dicapai siswa dengan persentase sebesar 6,45%. Kategori baik dicapai siswa 

dengan persentase sebesar 38,71, sedangkan siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori kurang hanya 6,45 % sebanding dengan siswa yang memperoleh nilai 
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dengan kategori sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil tes  

keterampilan menulis karya tulis ilmiah (makalah) masih perlu ditingkatkan 

karena belum mencapai batas tuntas yaitu 80.  

Hasil tes siklus 1 tersebut  diperoleh dari penjumlahan skor dari setiap 

aspek, yaitu (1) yaitu (1) sistematika penulisan karya tulis ilmiah, (2) kekritisan 

dalam menganalisis masalah, (3) kelayakan isi, (4) penggunan Ejaan yang 

Disempurnakan (EYD), (5) penggunaan bahasa, (6) kemampuan menulis sumber 

kutipan, (7) kemampuan menulis daftar pustaka, (8) kerapian tulisan.  

Tabel 6 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Setiap Aspek Siklus 

1 

No 

 

Aspek 

 

Batas 

tuntas 

 

Rata-rata 

 

Kategori 

 

1 Sistematika Penulisan 8 8,13 Tuntas 

2 Kekritisan menganalisis Masalah 12 11,90 Tidak tuntas 

3 Kelayakan Isi 20 19,52 Tidak tuntas 

4 Penggunaan EYD 8 6,71 Tidak tuntas 

5 Penggunaan Bahasa 12 10,7 Tidak tuntas 

6 

Kemampuan Menulis Sumber 

Kutipan 8 6,84 Tidak tuntas 

7 Kemampuan Menulis daftar /ustaka 8 6,84 Tidak tuntas 

8 Kerapian 4 4,19 Tuntas 

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa  aspek yang sudah mencapai batas tuntas 

adalah aspek sistematika penulisan dengan skor rata-rata 8,13 dan kerapian 

dengan skor rata-rata 4,19 dalam kategori baik, sedangkan 6 aspek lainnya masih 

dalam kategori cukup. Aspek kekritisan menganalisis masalah skor yang dicapai 

siswa adalah 11,90 termasuk dalam kategori cukup. Skor ini kurang 0,1 untuk 

mencapai batas tuntas batas tuntas yaitu 12. Aspek kelayakan isi skor yang dicapai 

siswa 19,52 termasuk dalam kategori cukup. Skor ini hanya kurang 0,58 untuk 



 

 

89 

mencapi batas tuntas yaitu skor 20. Aspek Penggunaan EYD skor yang dicapai 

siswa 6,71 termasuk dalam kategori cukup.Aspek penggunaan bahasa skor yang 

dicapai siswa hanya 10,7 dari skor  batas tuntas 12 termasuk dalam kategori 

cukup. Aspek kemampuan menulis sumber kutipan skor yang dicapai siswa 6,84 

dari skor batas tuntas 8 termasuk dalam kategori cukup. Aspek kemampuan 

menulis daftar pustaka skor yang dicapai siswa 6,84 dari skor batas tuntas 8 

termasuk dalam kategori cukup. 

Aspek penilaian keterampilan menulis karya tulis ilmiah yang paling 

tinggi nilainya dengan kategori baik, yaitu pada aspek sistematika dan kerapian 

tulisan. Hal ini disebabkan sebagian besar siswa kelas XI IPA 2 SMA 1 Ungaran 

sudah mampu menyusun kalimat, sistematika sesuai dengan kaidah penulisan 

karya ilmiah (makalah) yang baik dan benar.Selain itu tulisan siswa juga rapi, 

semua makalah diketik rapi,tidak ada coretan. Walaupun ada beberapa makalah 

yang tidak menggunakan rata kanan kiri namun tulisan siswa masih bisa terbaca 

dengan jelas.  

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dari kedelapan aspek 

tersebut hanya dua aspek yang sudah mencapai kategori baik yaitu aspek 

sistematika penulisan dan kerapian, sedangkan enam aspek lainnya masih dalam 

kategori cukup. Dan keenam aspek tersebut harus menjadi perbaikan di siklus II. 

Hasil tes tiap-tiap aspek akan dijabarkan sebagai berikut. 
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4.1.2.1.1 Hasil Tes Aspek Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

(Makalah) 

Aspek sistematika penulisan karya ilmiah adalah aspek yang mencakup 

materi kelengkapan unsur-unsur yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah 

(makalah) yaitu meliputi halaman judul, pendahuluan (latar belakang dan rumusan 

masalah), pembahasan, dan penutup (simpulan dan saran). Aspek sistematika 

penulisan karya ilmiah merupakan salah satu aspek penilaian dalam tes 

keterampilan menulis karya ilmiah. Berdasarkan hasil analisis nilai yang 

dilakukan terhadap tes keterampilan menulis karya ilmiah pada siklus I 

didapatkan hasil tes pada aspek sistematika penulisan karya ilmiah siswa kelas XI 

IPA 2 yang diuraikan pada tabel 6 berikut. 

Tabel 7 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Aspek Sistematika 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

Persentase (%) 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat Baik 10 8 80 25.81  
=252/32 

=8.13 

(dalam 

kategori 

baik) 

2 Baik 8 17 136 54.84  

3 Cukup 6 6 36 19.35  

4 Kurang 4 0 0 0 

 

Jumlah 

 

31 252 100  

Berdasarkan tabel 7, menunjukan bahwa rata-rata skor  hasil  tes aspek 

sistematika penulisan karya tulis ilmiah siswa mencapai 8,13 % dalam kategori 

baik. Sebesar 25,81 % atau 8 siswa memperoleh skor 10 dalam kategori sangat 

baik. Sebesar 54,84 % atau 17 siswa memperoleh skor  8 dalam kategori baik. 

Sebesar 19,35 atau 6 siswa memperoleh skor 6 dalam kategori cukup. Dan tidak 

ada siswa yang masuk dalam kategori kurang. Dalam aspek sistematika penulisan, 
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nilai rata-rata siswa sudah baik karena sebagian besar siswa sudah bisa menulis 

karya tulis ilmiah(makalah) dengan sistematika yang benar. 

 Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek sistematika pada tindakan siklus 1 dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Diagram 2 Kategori dan Persentase Aspek Sistematika Siklus 1 

 Diagram 2 tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 54,84 % berada pada kategori baik. Selanjutnya kategori sangat baik, 

dicapai siswa dengan persentase sebesar 25,81%. Kategori cukup dicapai siswa 

dengan persentase sebesar 19,35% sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang tidak ada atau 0%.  

 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Aspek Kekritisan Menganalisis Masalah   

Aspek kekritisan menganalisis masalah difokuskan pada (1) siswa dapat 

menganalisis masalah mulai dari penyebab terjadinya permasalahan, (2) keadaan 

nyata yang ditangkap, (3) memaparkan bukti yang konkret, (4) penyelesaian 

disertai penjelasan, dan (5) pendapat serta masukan yang berguna. Hasil tes 
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menulis karya tulis ilmiah aspek kekritisan menganalisis masalah, dapat dilihat 

secara rinci pada tabel 8 berikut.  

Tabel 8 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Aspek Kekritisan 

Menganalisis Masalah 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah persentase (%) 

 

Rata-rata 

1 Sangat Baik 15 6 90 19.35 
=369/31 

=11.90(dalam 

kategori 

cukup) 

 

2 Baik 12 18 216 58.07 

3 Cukup 9 7 63 22.58 

4 Kurang 6 0 0 0 

 

Jumlah 

 

31 369 100 

 

 Pada tabel 8 dapat dijelaskan bahwa rata-rata skor siswa aspek kekritisan 

menganalisis masalah adalah 11,90 termasuk dalam kategori cukup. Jumlah siswa 

yang mempunyai kategori sangat baik dalam  kekritisan menganalisis masalah  

adalah 6 siswa atau 19,35 %, siswa yang berkategori baik dalam kekritisan 

menganalisis masalah  adalah berjumlah 18 siswa atau 58,07 %, dan jumlah siswa 

yang cukup mampu berjumlah 7 siswa atau 22,58 %. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 % siswa kelas XI IPA 2 berkategori baik 

pada aspek kekritisan dalam menganalisis masalah. Namun demikian, rata-rata 

skor aspek kekritisan menganalisis masalah masih termasuk dalam kategori cukup 

(belum mencapai batas tuntas) sehingga masih perlu ditingkatkan. 

 Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek sistematika pada tindakan siklus 1 dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 
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Diagram 3 Kategori dan Presentase hasil Tes aspek Kekritisan Menganalisis 

Masalah Siklus 1 

Diagram 4 tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 58,06 % berada pada kategori baik. Selanjutnya kategori sangat baik, 

dicapai siswa dengan persentase sebesar 19,35%. Kategori cukup dicapai siswa 

dengan persentase sebesar  22,58% sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang tidak ada atau 0%. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Aspek Kelayakan isi 

Aspek kelayakan isi difokuskan pada tiga hal yaitu (1) gagasan yang 

dituliskan siswa sesuai dengan topik permasalahan, (2) didukung dengan teori, 

alasan, bukti yang jelas, (3) solusi yang diberikan sesuai dengan topik 

permasalahan. Hasil perolehan skor pada aspek kelayakan isi dapat dilihat pada 

tabel 8 berikut.  
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Tabel 9 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Aspek Kelayakan 

Isi 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

persentase 

(%) 

 

Rata-rata 

 

1 

Sangat 

Baik 25 6 150 19.35 

19.52 

(dalam 

kategori 

cukup) 

 

 

 

 

2 Baik 20 16 320 51.61 

3 Cukup 15 9 135 29.04 

4 Kurang 10 0 0 0 

 

JUMLAH 

 

31 605 100 

 

Data pada tabel 9 menunjukan bahwa skor rata-rata aspek kelayakan isi 

dalam menulis karya tulis ilmiah siswa mencapai skor rata-rata 19,52 % atau 

masuk dalam kategoricukup.Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai 

oleh siswa atau sebesar 19,35 ,kategori baik dicapai oleh 16 siswa atau 51,61 

siswa, kategori cukup dicapai oleh 9  siswa atau 29,04 %, sedangkan pada aspek 

ini tidak ada siswa yang masuk dalam kategori kurang atau 0 %. 

  Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek kelayakan isi pada tindakan siklus 1 dapat dilihat pada diagram di bawah 

ini. 
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Diagram 4 Kategori dan Presentase Hasil Tes aspek Kelayakan Isi Siklus 1 

Diagram 4 tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 51,61 % berada pada kategori baik. Selanjutnya kategori sangat baik, 

dicapai siswa dengan persentase sebesar 19,35%. Kategori cukup dicapai siswa 

dengan persentase sebesar  29,32% sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang tidak ada atau 0%. Namun demikian, rata-rata skor aspek 

kekritisan menganalisis masalah masih termasuk dalam kategori cukup (belum 

mencapai batas tuntas) yaitu 19,52 sehingga masih perlu ditingkatkan. 

 

4.1.2.1.4 Hasil Tes Aspek Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan 

Penilaian aspek penggunaan Ejaan yang Disempurnakan difokuskan pada 

penulisan ejaan, kata baku dan tidak baku, dan penggunaan tanda baca yang tepat. 

Kriteria pada aspek kemampuan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan adalah kesalahan penggunaan ejaan kurang dari 5 kata berkategori 

sangat baik, kesalahan penggunaan ejaan lebih antara 5-10 berkategori baik, 

sedangkan kesalahan penggunaan ejaan sebanyak antara 10-15 kata berkategori 
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cukup, dan kategori kurang berkriteria kesalahan ejaan lebih dari 15 kata. Hasil 

penilaian terhadap tes keterampilan menulis karya ilmiah aspek kemampuan 

menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan siswa kelas XI IPA 2 

pada siklus I dapat dilihat pada tabel 10 berikut.  

Tabel 10 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Aspek 

Penggunaan Ejaan yang disempurnakan 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 Persentase (%) 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat Baik 10 0 0 0 6.71 

(dalam 

kategori 

cukup) 

 

 

2 Baik 8 13 104 41.94 

3 Cukup 6 16 96 51.61 

4 Kurang 4 2 8 6.45 

 

Jumlah   31 208 100 

 

Data pada tabel 10 di menunjukan bahwa skor rata-rata aspek penggunaan 

Ejaan yang disempurnakan yang dicapai siswa adalah 6,71% termasuk dalam 

kategori cukup. Perolehan nilai dalam kategori baik dicapai oleh 13siswa atau 

41,93%, kategori cukup dicapai oleh 16 siswa atau 51,61%, sedangkan pada aspek 

ini tidak ada siswa yang masuk dalam kategori kurang atau 0 %. 

Penyebab kurang maksimalnya skor yang dicapai siswa yaitu dalam 

menulis siswa lebih memperhatikan aspek isi daripada aspek kebahasaan. Ejaan 

dianggap kurang penting yang penting isinya. Selain itu, siswa tidak tahu ejaan 

yang benar seperti apa karena menurut mereka ejaan yang dipakai sudah benar.  

Penulisan EYD yang kurang tepat misalnya pada penulisan huruf kapital, 

penulisan huruf miring, penulisan ejaan, dan penulisan tanda baca.  

a. Kesalahan Ejaan 
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1. Kata “negative” seharusnya “negatif” 

2. Kata “Social” seharusnya “sosial” 

3. Kata “di ubah” seharusnya “diubah” 

4. Kata “aktifitas” seharusnya “ aktivitas” 

5. “…kadang2..” seharusnya kadang-kadang 

b. Kesalahan penulisan huruf kapital 

1.„…masalah Politik dan Ekonomi”  seharusnya „…masalah politik dan 

ekonomi‟. 

2. Kata “bermain Badminton” seharusnya “ bermain badminton 

3. “..mengontrol situs-situs Internet” seharusnya huruf (I) pada kata Internet 

menggunakan huruf kecil.  

c. Kesalahan penulisan huruf miring 

1. “.. kita bisa keep in touch” seharusnya ditulis miring karena merupakan 

bahasa asing “keep in touch‖. 

2. „ ..clubing dan minum-minuman keras: seharusnya „…clubbing dan 

minum-minuman keras‟ dan masih banyak kesalahan ejaan yang lainnya. 

Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek sistematika pada tindakan siklus 1 dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 
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Diagram 5 Kategori dan Presentase hasil Tes aspek Penggunaan Ejaan yang 

Disempurnakan Siklus 1 

Diagram 5 tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 51,61 % berada pada kategori cukup. Selanjutnya kategori  baik, 

dicapai siswa dengan persentase sebesar 41,94%. Kategori kurang dicapai siswa 

dengan persentase sebesar  6,45 %, sedangkan tidak ada satu pun siswa yang 

termasuk dalam kategori sangat baik. 

 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Aspek Penggunaan Bahasa 

 Penilaian aspek penggunaan bahasa difokuskan pada (1) penggunaan 

diksi yang tepat, (2) penggunaan kalimat efektif,  dan (3) mudah dipahami. 

Kemampuan siswa dalam memilih kata dan menggunakan kalimat efektif harus 

diikuti dengan kemampuan mengembangkan paragraf dengan menggunakan pola 

pengembangan paragraf yang baik dan benar. Hasil penilaian terhadap tes 

keterampilan menulis karya ilmiah aspek kemampuan menggunakan ejaan bahasa 

Indonesia yang disempurnakan siswa kelas XI IPA 2 pada siklus I dapat dilihat 

pada tabel 11 berikut.  
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Tabel 11 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Aspek 

Penggunaan Bahasa  

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

Persentase (%) 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat Baik 15 0 0 0 10.74 

(dalam 

kategori 

cukup) 

 

 

 

2 Baik 12 18 216 58.06 

3 Cukup 9 13 117 41.94 

4 Kurang 6 0 0 0 

 

Jumlah 

 

31 333 100 

 

Data pada tabel 11 menunjukan bahwa skor rata-rata aspek penggunaan 

bahasa yang dicapai siswa adalah 10,71% termasuk dalam kategori cukup. 

Perolehan nilai dalam kategori baik dicapai oleh 18 siswa atau 58,06 %,, kategori 

cukup dicapai oleh 13 siswa atau 41,94%, sedangkan pada aspek ini tidak ada 

siswa yang masuk dalam kategori sangat baik maupun kategori kurang atau 0 %.  

Hambatan yang dialami siswa  adalah siswa masih agak kesulitan dalam 

mengungkapkan gagasan ke dalam sebuah tulisan. Sebab lainnya adalah siswa 

tidak membaca ulang dan melakukan koreksi sebelum makalah itu dikumpulkan. 

Contoh penggunaan bahasa pada makalah yang disusun responden 15 

(Isna Nabila) dalam kalimat berikut. 

1. “…dipakai untuk Facebookan” seharusnya bermain facebook 

2. “ …kita bisa mentransfer-transferan data”  seharusnya saling mentransfer 

data 

3. ‗Sekian banyaknya pengaruh baik dan buruk pada situs jejaring sosial...‘  

Kalimat tersebut kurang efektif karena berlebihan dalam pemakaian kata. 
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Kalimat yang efektif yaitu „Banyaknya pengaruh baik dan buruk situs 

jejaring sosial…‟ 

4. “Cinta itu seperti jailangkung datang tak dijemput pualng tak diantar, bila 

kita sedang jatuh cinta dunia ini bagaikan milik kita, hidupnya selalu 

diwarnai dengan kebahagiaan dan  hatinya selalu berbunga-bunga‘. 

Kesalahan dalam kalimat ini ada dua hal. Pertama, penggunaan bahasa yang 

tidak baku dan tidak ilmiah karena pernyataan tersebut hanya berupa opini 

bukan fakta yang ada bukti konkretnya. Kedua, kata ganti yang dipakai dalam 

kalimat tersebut tidak sama. Pada awalnya menggunakan kata ganti kita, 

sedangkan setelahnya menggunakan kata ganti -nya.Kalimat ini tidak logis 

dan tidak efektif. 

Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek sistematika pada tindakan siklus 1 dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Diagram 6 Kategori dan Presentase Hasil Tes aspek Penggunaan Bahasa 

yang Disempurnakan Siklus 1 
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Diagram 6 tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 58,06 % berada pada kategori baik. Selanjutnya kategori  sangat baik, 

dicapai siswa dengan persentase sebesar 41,94%, sedangkan tidak ada satu pun 

siswa yang termasuk dalam kategori sangat baik dan berkategori kurang atau 0 %. 

4.1.2.1.6 Hasil Tes Aspek  Kemampuan Menulis Sumber Kutipan  

Aspek kemampuan menulis sumber kutipan berkaitan dengan sumber 

referensi yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah. Kriteria penilaian 

berkategori sangat baik jika semua sumber kutipan ditulis sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia, berkategori baik jika kesalahan penulisan sumber kutipan antara 

1-2, berkategori cukup jika kesalahan penulisan sumber kutipan antara 3- 4, 

berkategori kurang jika kesalahan penulisan lebih dari 5. Berdasarkan hasil 

analisis nilai yang dilakukan terhadap tes keterampilan menulis karya ilmiah pada 

siklus I didapatkan hasil tes pada aspek kemampuan menulis sumber kutipansiswa 

kelas XI IPA 2 yang diuraikan pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Aspek 

Kemampuan Menulis Sumber Kutipan 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 Persentase (%) 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat Baik 10 0 0 0 
6.81(dalam 

kategori 

cukup) 

 

 

2 Baik 8 17 136 54.84 

3 Cukup 6 10 60 32.26 

4 Kurang 4 4 16 12.90 

  Jumlah 

 

31 212 100 

 

 Berdasarkan tabel 12 di atas, menunjukan bahwa rata-rata skor  hasil  tes 

aspek kemampuan menulis sumber kutipan mencapai 6,81 % dalam kategori 
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cukup. Sebesar 54,84 % atau 17 siswa memperoleh skor 8 dalam kategori sangat 

baik. Sebesar 32,26 % atau 10 siswa memperoleh skor 6 dalam kategori cukup. 

Sebesar 12,90 atau 4 siswa memperoleh skor 4 dalam kategori kurang. Tidak ada 

siswa yang masuk dalam kategori sangat baik. 

 Contoh penulisan sumber kutipan yang salah dilakukan oleh responden (2) 

Afifta Lilia Adiatma. 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ketiga, 2002:807), pacar 

adalah kekasih atau teman…”. Penulisan sumber kutipan tersebut kurang 

tepat seharusnya: 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002:807), pacar 

adalah kekasih atau teman…”. 

2. Faktor penyebab remaja melakukan seks bebas, diantaranya adalah 

menonton film porno, pengaruh pergaulan bebas, penyaluran hasrat 

seksual, dan kurangnya peran dan perhatian orangtua kepada 

anaknya.(Anonim, 2010). Penulisan sumber kutipan tersebut salah. Jika 

mengambil kutipan dari internet yang tidak ada nama penulisnya 

sebaiknya menggunakan alamat websitenya sehingga pembaca bisa 

melacak sumber tersebut. 

Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek kemampuan menulis sumber kutipan pada tindakan siklus 1 dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini.  
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Diagram 7 Kategori dan Persentase Hasil Tes Aspek  Kemampuan Menulis 

Sumber Kutipan Siklus 1 

Diagram  tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu 54,84 % berada pada kategori baik. Kategori cukup dicapai siswa 

dengan persentase sebesar 32,26% sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang tidak ada atau 12,90%.  Dari ke 31 jumlah siswa tidak ada 

satupun siswa yang termasuk dalam kategori sangat baik atau 0 %. 

 

4.1.2.1.7  Hasil Tes Aspek Kemampuan Menulis Daftar  Pustaka 

Penilaian aspek kemampuan menulis daftar pustaka ditekankan pada 

kemampuan menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka 

yang benar. Kriteria aspek kemampuan menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah 

adalah jika siswa mampu menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang baik dan benar berkategori sangat baik, agak mampu menulis 

daftar pustaka sesuai dengan aturan dan kaidah penulisan berkategori baik, kriteria 

kurang mampu menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan karya 

ilmiah yang baik dan benar berkategori cukup, dan tidak mampu menulis daftar 
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pustaka sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmaih yang baik dan benar 

beraktegori kurang. Hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

kemampuan menulis daftar pustaka diuraikan pada tabel 13 berikut. 

Tabel 13 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah Aspek Kemampuan Menulis 

Daftar Pustaka Siklus 1 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 persentase (%) 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat baik 10 4 40 12.91 

6.84 (dalam 

kategori 

cukup ) 

 

2 Baik 8 9 72 29.03 

3 Cukup 6 14 84 45.16 

4 Kurang 4 4 16 12.90 

  Jumlah 

 

31 212 100 

 

Berdasarkan tabel 13 di atas, menunjukan bahwa rata-rata skor  hasil  tes 

aspek kemampuan menulis sumber kutipan mencapai 6,84 % dalam kategori 

cukup. Sebesar 12,91 % atau 4 siswa memperoleh skor 10 dalam kategori sangat 

baik. Sebesar 29,03 % atau 9 siswa memperoleh skor 8 dalam kategori baik. 

Sebesar 45,16%atau 4 siswa memperoleh skor 6 dalam kategori cukup. Sebesar 

12,90 % atau 4 siswa memperoleh skor 4 dalam kategori kurang. 

Contoh penulisan daftar pustaka yang ditulis oleh siswa sebagai berikut. 

1. http://www.google.com 

2. http://www.wikipedia.com 

3. Anonim.facebook.http:id.wikipedi.org/wiki/ (23 April 2011) 

4. Sri Wahyuni,Niniek,Dkk.2007. Manusia dan masyarakat.Jakarta : Ganeca 

Exact. 

http://www.google.com/
http://www.wikipedia.com/
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Daftar pustaka yang ditulis pada nomor 1 dan 2 salah karena tidak sesuai 

dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang baik dan benar karena  tidak ada 

nama, tahun, judul. Contoh nonor 3 juga salah karena alamat websitenya 

salah.Tidak ada tahun dan judul penulisan. 

 Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek sistematika pada tindakan siklus 1 dapat dilihat pada diagram 9 di bawah 

ini. 

 

Diagram 8 Kategori dan Persentase Hasil Tes Aspek Kemampuan 

Menulis Daftar Pustaka Siklus 1 

Diagram  tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu  

45,16 % berada pada kategori cukup. Kategori sangat baik dicapai siswa dengan 

persentase sebesar 12,91%. Kategori baik dicapai siswa dengan persentase sebesar 

29,03 %, sedangkan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dicapai 

siswa dengan persentase  12,90%.   
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4.1.2.1.8 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

 Aspek kerapian penulisan karya ilmiah adalah aspek terakhir dalam 

penyusunan karya ilmiah. Aspek kerapian penulisan karya ilmiah memilki skor 5 

untuk kategori sangat baik, skor 4 untuk kategori baik, skor 3 untuk kategori 

cukup, skor 2 untuk kategori kurang. Adapun kriteria masing-masing kategori 

adalah tulisan terbaca, tidak ada coretan, dan disusun secara rapi/diketik  

Hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah aspek kerapian penulisan 

karya ilmiah dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

Tabel 14 Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah Aspek Kerapian Tulisan 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 Persentase (%) 

 

Rata-rata 

 

1 Sangat baik 5 10 50 32.26  4.19 

(dalam 

kategori 

baik) 

  

 

 

2 Baik 4 17 68 54.84 

3 Cukup 3 4 12 12.90  

4 Kurang 2 0 0 0  

  Jumlah 

 

31 130 100% 

 

Berdasarkan tabel 13, menunjukan bahwa rata-rata skor  hasil  tes aspek 

kerapian  tulisan siswa mencapai 4,19 % dalam kategori baik. Sebesar 32,26 % 

atau 10 siswa memperoleh skor 5 dalam kategori sangat baik. Sebesar 54,84 % 

atau 17 siswa memperoleh skor 4 termasuk dalam kategori  baik. Sebesar 12,90 

atau 4 siswa memperoleh skor 3 dalam kategori cukup. Dan tidak ada siswa yang 

masuk dalam kategori kurang. Dalam aspek kerapian penulisan, nilai rata-rata 

siswa sudah baik.  

Untuk memperbaiki keadaan ini akan dilakukan beberapa tindakan yaitu 1) 

guru memberikan lebih banyak penjelasan hal-hal teknis dalam penulisan, karena 
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dalam siklus 1 guru lebih fokus pada sistematika dan isi , 2)  menjelaskan kepada 

siswa tentang penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar dan mmbahasa 

kesalahan kebahsaan berdasarkan makalah yang sudah disusun siswa sehingga 

siswa akan lebih mengerti,dan 3) memotivasi siswa untuk belajar menulis karya 

tulis ilmiah.  

Untuk lebih jelasnya, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

aspek sistematika pada tindakan siklus 1 dapat dilihat pada diagram 9 di bawah 

ini.   

 

 Diagram 9 Kategori dan Persentase Hasil Tes Aspek Kerapian  

Siklus 1 

Diagram  tersebut menunjukan bahwa skor mayoritas yang diperoleh 

siswa yaitu  

54,84 % berada pada kategori baik. Kategori sangat baik dicapai siswa dengan 

persentase sebesar 32,26%. Kategori cukup 12,90 % dicapai siswa sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dicapai siswa dengan 

persentase  12,90%.   
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 Berdasarkan hasil tes pada siklus I dapat diidentifikasi kesulitan yang 

masih dialami siswa dalam menulis karya ilmiah. Permasalahan yang dihadapi 

terletak pada kesalahan teknis dalam tulis – menulis. Dapat dibuktikan bahwa 

hasil tes siklus 1 aspek kelayakan isi dan kekritisan sudah baik walaupun masih 

belum maksimal. Kesulitan yang dihadapi siswa adalah masalah dalam ejaan, 

penggunaan bahasa, menulis sumber  kutipan, dan daftar pustaka. Oleh karena itu, 

dalam siklus 2 peneliti akan lebih memfokuskan pada aspek tersebut. 

 

4.2.1.2 Hasil Nontes Siklus 1 

 Hasil nontes yang akan dijabarkan di bagian ini adalah hasil observasi, 

hasil jurnal (jurnal guru dan siswa), hasil wawancara, dan dokumentasi foto. 

4.2.1.2.1 Hasil Observasi Siklus 1 

Kegiatan observasi yang dilaksanakan pada siklus I menggunakan lembar 

observasi yang mencakup 7 aspek pengamatan yang berorientasi pada perilaku 

siswa, yaitu (1) keaktifan siswa menggali, menemukan, dan mengolah informasi, 

(2) keseriusan siswa dalam memecahkan masalah secara aktif, (3) ketertiban siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menulis karya tulis ilmiah, (4) keaktifan 

siswa bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran menulis karya 

ilmiah melalui pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa, (5) 

keaktifan mengungkapkan pendapat, (6) ketertiban dan keaktifan berdiskusi, (7) 

kemampuan siswa bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Berdasarkan 

pengamatan peneliti tentang perilaku siswa pada kegiatan pembelajaran 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2  melalui pembelajaran  
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berbasis masalah berbantuan lemabr kerja siswa siklus I diuraikan melalui tabel  

berikut. 

 

Tabel 15 Hasil Observasi Siklus 1 

  

Tabel 15 menunjukkan hasil pada aspek pengamatan yang pertama  yaitu 

aspek kemampuan menggali dan menemukan informasi berada pada kategori baik. 

Aspek menggali dan menemukan informasi dapat diamati dari perilaku siswa saat 

mencari referensi,membaca, mengerjakan LKS dan diskusi kelompok di 

perpustakaan.Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, dari 15 kelompok, terdapat 

10  kelompok atau 20 siswa kelas XI IPA 2 aktif dalam menggali informasi, 

sedangkan 5 kelompok kurang aktif dalam menggali informasi kelas XI IPA 2. Hal 

tersebut berarti ada 10 siswa yang kurang aktif.   

Aspek pengamatan yang kedua adalah keseriusan siswa dalam memecahkan 

masalah secara kreatif. Keseriusan siswa dapat dilihat dari keseriusan siswa dalam 

diskusi menentukan topik, membuat rumusan masalah, membuat kerangka makalah, 

Aspek Pengamatan 

 

Frekuensi 

 

Presentase 

 

Kategori 

  

Keaktifan siswa menggali , menemukan dan 

mengolah informasi 
20 64.52  

Baik 

Keseriusan siswa dalam memecahkan masalah 

secara kreatif 
14 45.16  

Cukup 

Ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran  
22 70.97  

Baik 

Keaktifan siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan  
10 32.26  

Kurang 

Keaktifan siswa mengungkapkan pendapat 6 19.35  Kurang 

Ketertiban siswa dalam diskusi 24 77.42  Baik 

Kemampuan siswa bekerja sama dengan teman 

sekelompok 
24 77.42  

Baik 
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dan  makalah yang sudah disusun karena isi makalah menggambarkan keaktifan. 

Berdasarkan hasil pengamatan, keseriusan siswa dalam memecahkan masalah 

secara kreatif termasuk dalam kategori cukup. Siswa yang aktif 45 % dari seluruh 

siswa atau 14 siswa yang aktif dalam memecahkan masalah secara kreatif. 

Aspek ketiga adalah aspek ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Aspek ini dapat dilihat dari kedisiplinan siswa. siswa yang masuk 

kelas tepat waktu, tidak ada yang terlambat, dan usaha siswa untuk 

mengumpulkan tugas menulis karya tulis ilmiah dengan tepat waktu. Sebesar 

70,97 % siswa sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk yang 

diarahkan oleh guru dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari 

pembelajaran. Namun, demikian masih ada siswa beberapa siswa yang masih 

rebut, bicara sendiri atau mengobrol dengan temannya, mondar-mandir di dalam 

kelas, mendengarkan musik, mainan HP dan ada yang sambil tiduran 

Aspek yang keempat keaktifan siswa bertanya ketika mengalami kesulitan. 

Aspek ini termasuk dalam kategori kurang karena hanya 10 siswa atau 32, 26 % 

siswa yang aktif berkonsultasi ketika mendapatkan kesulitan. Masih ada siswa 

yang enggan untuk bertanya ketika mengalami kesulitan. Ketika didekati guru, 

baru mereka mengungkapkan kesulitannya. Hal tersebut disebabkan siswa masih 

sungkan dan tidak berani bertanya. 

Aspek kelima, keaktifan siswa mengungkapkan pendapat.Aspek ini dapat 

dilihat tatkala presentasi. Dalam pembelajaran siklus 1 hanya 6 atau 19,35 % 

siswa yang aktif mengungkapkan pendapatnya baik itu menyanggah maupun 

menambahi argument penyaji. Aspek ini merupakan aspek yang paling rendah. 
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Penyebab siswa kurang aktif ini karena kebanyakan dari penyaji kurang keras 

dalam mempresentasikan sehingga siswa yang lain tidak terdengar. Selain itu, 

siswa tidak mendapatkan fotokopian makalahnya sehingga siswa tidak tahu apa 

yang dibicakan penyaji. 

Aspek keenam ketertiban siswa dalam diskusi.  Aspek ini termasuk dalam 

kategori baik yaitu 24 siswa atau 77,42 % siswa sudah tertib berdiskusi. Hanya 

saja karena guru tidak memberikan tugas yang harus dipertanggungjawabkan, 

siswa ramai dan bercanda sendiri. Oleh karena, itu dalam siklus II guru harus 

memprbaiki pengelolaan kelas. Misalnya dengan memberikan tugas yang harus 

dkumpulkan pada hari itu juga. 

 Aspek ketujuh Kemampuan siswa bekerja sama dengan teman 

sekelompok. Aspek ini diamati peneliti ketika proses berlangsungnya kegiatan 

kelompok belajar. Kemampuan bekerjasama siswa kelas XI IPA II baik, hal tersebut 

ditunjukkan dengan kegiatan kelompok belajar yang aktif berdiskusi dan saling 

memberikan tanggapan. Berdasarkan pengamatan terdapat 24 anak 12 kelompok atau 

77,42 % siswa kelas XI IPA 2  sudah aktif dan tertib dalam melaksanakan kegiatan 

diskusi kelompok, sedangkan 3 kelompok yang lain masih kurang dalam 

melaksanakan proses kegiatan diskusi kelompok. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

masing-masing kelompok tidak mengalami permasalahan hubungan antar-personal, 

hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bekerjasama siswa kelas XI IPA 2. 

4.2.1.2.2 Hasil Jurnal Siklus 1 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Pengisian jurnal tersebut dilakukan pada akhir 
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pembelajaran. Jurnal guru berisi mengenai segala hal yang dirasakan oleh guru 

selama proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbatuan lembar kerja siswa pada siswa kelas XI 

IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran. Hasil jurnal guru dan siswa siklus 1 adalah 

sebagai berikut. 

4.2.1.2.2.1 Jurnal Guru Siklus 1 

Jurnal guru ini berisi hal- hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa.  Hal- hal yang menjadi objek sasaran 

adalah (1) kesiapan siswa, (2) tingkah laku siswa selama proses pembelajaran 

menulis karya ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa berlangsung, (3)  tanggapan atau respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis karya ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa, (4)  keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis karya ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa. Jurnal guru diisi oleh guru pengampu bahasa 

Indoensia kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran Ibu Aryani yang mendampingi 

peneliti dalam proses pembelajaran di kelas IPA 2. 

Berdasarkan objek sasaran yang diamati yaitu kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa menunjukan bahwa kesiapan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah sudah 

baik. Hal tersebut terbukti dengan siswa sudah duduk di tempatnya masing-
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masing dan memberi salam kepada guru. Papan tulis dan ruang kelas dalam 

keadaan rapi dan bersih sehingga nyaman untuk memulai pembelajaran. 

Tingkah laku siswa  selama mengikuti pembelajaran  menulis karya tulis 

ilmiah belum semua baik. Hal tersebut ditunjukan dengan masih adanya siswa 

yang berbicara sendiri saat guru menerangkan, ada yang berkipas-kipas kepanasan 

dan ada yang sambil tiduran. Tingkah laku tersebut merupakan tingkah laku 

negatif yang harus mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, guru harus 

memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam siklus II. 

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis karya tulis ilmiah 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa  

sudah cukup bagus. Siswa serius dalam mendengarkan penjelasan guru, dan 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan masalah – masalah yang di paparkan 

guru. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswa yang bertanya tentang hal-

hal yang belum dipahami baik dari LKS maupun penjelasan guru.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis masalah belum 

semua aktif. Ada beberapa aktif berdiskusi dengan teman untuk menentukan 

topik, mencari referensi di perpustakaan. Ada juga yang pasif dan asyik 

mengobrol sendiri.  

Berdasarkan jurnal guru proses pembejaran yang berlangsung sudah 

mendapatkan respon yang baik dari siswa, namun yang perlu diperbaiki 

bagaimana membuat siswa aktif di kelas dan tidak merasa canggung dengan guru 

baru yang mengajar mereka. 
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4.2.1.2.2.2 Jurnal siswa Siklus 1 

Jurnal siswa yang digunakan dalam penelitian ini memuat 4 aspek 

pertanyaan yang harus dijawab siswa secara jujur pada akhir pembelajaran siklus 

I. Empatt aspek yang terdapat dalam jurnal siswa adalah 1) tanggapan siswa 

tentang kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, (2) Kesulitan yang dialami siswa 

dalam menulis karya tulis ilmiah (makalah), 3) hal yang perlu diperbaiki dalam 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa, (4) hal yang paling 

disenangi dalam pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. Jurnal siswa 

merupakan alat bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah tercantum 

dalam aspek jurnal siswa. Hasil jurnal siswa dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 16 Hasil Jurnal Siswa Siklus 1 

No 

 

Aspek 

 

Kategori 

 

Frekuensi 

 

1 Tanggapan siswa Senang 

kurang senang 

tidak senang  

16 siswa   (51.61 %) 

8 siswa    (25,81 %) 

7 siswa     (22,58 %) 

2 Kesulitan siswa Tidak mengalami hambatan 4 siswa     (12,90 %) 

27 siswa     (87,10 %)  Mengalami hamabatan  

Menulis sumber kutipan 

Menulis daftar pustaka 

Penyusunan makalah 

Mencari bahan 

Menentukan topik 

1 siswa      (3,22 %) 

4 siswa      (12,90 %) 

6 siswa      (19,35 %) 

13 siswa     (41,94 %) 

5 siswa      (16,13 %) 

3 Hal yang perlu 

diperbaiki 
Interaksi dengan siswa 

 

Memberikan banyak contoh 

Memberikan tayangan 

Topik yang lagi panas 

Penjelasan detail teknis 

penulisan 
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Penjabaran dari tabel di atas sebagai berikut. Aspek pertama yaitu 

tanggapan siswa tentang kegiatan pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada 

siklus I adalah terbagi dalam 4 kategori, yaitu menarik, kurang menarik, dan tidak 

menarik. Berdasarkan hasil analisis peneliti siswa yang memberi tanggapan 

menarik berjumlah 16 siswa atau 51,61%,  jumlah siswa yang memberi tanggapan 

kurang menarik   8 siswa  atau 25,81 % dan siswa yang memberi tanggapan tidak 

menarik  berjumlah 7 orang atau 22,58 %.  

Tanggapan siswa yang berkategori menarik dengan mengungkapkan 

alasan berkesan pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pada saat itu adalah 

karena LKS yang disusun sangat membantu dalam menyusun karya tulis ilmiah 

dan mudah dipahami siswa. Misalnya responden (23) yang menanggapi seperti 

berikut.― Menarik, karena dengan adanya lembar kerja siswa, kita dapat terbantu 

dalam pembuatan makalah dan sekarang saya lebih mengerti bagaimana 

pembuatan makalah yang benar‖. Hal yang sama juga ditulis responden (21) 

yang menanggapi sebagai berikut.― Ya, Menurut saya sangat menarik karena di 

dalamnya tidak hanya teori namun terdapat contoh yang dapat memudahkan 

siswa dalam menulis karya ilmiah. 

 Siswa yang menanggapi kurang menarik pada umumnya beranggapan 

bahwa mata menulis karya tulis ilmiah memang banyak manfaatnya akan tetapi 

untuk membuatnya perlu waktu yang lama dan menyita banyak waktu. Seperti 

4 Hal yang paling 

disenangi 
LKS 

Diskusi kelompok 

presentasi  

menggali informasi 

22 siswa    (70,97) 

5  siswa      (16,13) 

3 siswa      (9,68) 

1 siswa     (3,23) 
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yang diungkapkan responden (7) berikut ― kurang menyukai karena cukup sulit 

dan lama dalam membuat karya tulis ilmiah namun dengan membuat karya tulis 

ilmiah kita bisa mengetahui hal-hal baru‖.  

Siswa yang menanggapi tidak menarik adalah mengungkapkan alasannya 

secara jujur bahwa siswa memang tidak terlalu suka dalam bidang 

menulis,bingung dan terlalu lama. Seperti yang diungkapkan  responden (5) 

berikut. ―Tidak terlalu senang karena saya justru lebih suka menulis sesuatu yang 

bersifat imajinasi. Selain itu, dalam mengumpulkan data saya mengalami 

kendala.‖ 

Aspek jurnal kedua adalah aspek kesulitan yang dialami  siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah. Kategori yang dipakai 

adalah mengalami hambatan dan tidak mengalami hambatan. Hasil analisis data 

dapat dilihat sebagai berikut. 27 atau 87,01 % siswa mengalami hambatan 

sedangkan 4 siswa tidak mengalami hambatan atau 12,90 %. Dari data diatas 

menunjukan bahwa siswa yang tidak mengalami hambatan hanya 4 siswa atau 

12,90%, sedangkan siswa yang mengalami hambatan 27 siswa atau 87,01 %. 

Hambatan yang dialami siswa terletak pada kesulitan dalam menulis sumber 

kutipan, daftat pustaka, penyusunan makalah, mencari referensi dan menentukan 

topik. Siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis sumber kutipan ada 1 

siswa atau 3,22 %, siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis daftar pustaka 

atau 4 siswa atau 12,90%, siswa yang kesulitan dalam penyusunan makalah ada 6 

siswa atau 19,35 %, hambatan dalam mencari bahan dialami 13 siswa atau 
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41,93%, dan hambatan dalam menentukan topik dialami oleh 5 siswa atau 

16,13%. 

Aspek pertanyaan yang ketiga dalam jurnal siswa adalah hal yang perlu 

diperbaiki dalam pembelajaran menulis karya ilmiah .Berdasarkan analisis data 

jurnal siswa didapatkan hal yang perlu diperbaiki adalah interaksi dengan siswa 

lebih komunikatif sehingga pembelajarn tidak terasa kaku,guru harus banyak 

memberikan contoh, guru memberikan tayangan yang sesuai dengan materi 

sehingga siswa lebih paham, memberikan penjelasan yang lebih detail terkait 

penjelasan terkait teknis penulisan misalnya sampul, penomoran dsb serta 

penentuan topik yang sedang hangat saat ini. Seperti yang diungkapkan responden  

8 berikut. “sebaiknya lebih memperjelas lagi tentang penulisan karya ilmiah yang 

baik dan benar. Misalnya untuk cover karya ilmiah font apa yang harus 

digunakan dan font seperti apa yang tidak boleh digunakan”. 

Aspek pertanyaan yang keempat dalam jurnal siswa adalah Hal-hal yang 

paling disukai siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  Pada aspek 

kedua ini, berdasarkan analisis data jurnal siswa didapatkan hasil bahwa 22  atau 

70,9 % siswa paling menyukai LKS yang disusun oleh guru, 5 siswa atau 16,13 % 

siswa menyukai kegiatan diskusi kelompok, 3 atau 9,68 % siswa menyukai 

kegiatan presentasi hasil makalah, dan 1 atau 3,2,3 % siswa menyukai saat 

menemukan informasi baru.Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran ketarampilan menulis karya tulis ilmiah melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa sudah berhasil 

yaitu siswa 70% menyukai pembelajaran berbasis masalah berbantuan LKS. 
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Berdasarkan pemaparan hasil analisis data jurnal siswa di atas dapat 

disimpulkan bahwa minat siswa kelas XI IPA 2 untuk menulis karya ilmiah sudah 

mencapai 50 %, berarti ini menandakan bahwa kegiatan pembelajaran melalaui 

model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa pada siklus I 

sudah agak berhasil menarik minat siswa untuk menulis karya ilmiah.Dari 

berbagai hambatan dan kesulitan yang dikemukakan siswa dapat menjadi fokus 

pemikiran bagi peneliti untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan di siklus II 

nanti.  

 

4.2.1.2.3 Hasil Wawancara Siklus 1 

Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah hasil tes keterampilan menulis 

karya ilmiah siklus I karena penentuan responden adalah berdasarkan hasil tes 

tersebut. Responden diambil dari 5 siswa yang mendapatkan nilai tinggi dan 5  siswa 

yang mendapatkan nilai rendah. Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun peneliti. Pedoman wawancara 

memuat 7 aspek pertanyaan yang harus dijawab siswa secara langsung atau lisan. 

Sepuluh aspek pertanyaan tersebut adalah (1) pendapat siswa mengenai kegiatan 

pembelajaran menulis karya ilmiah mata dengan model pembelajaran berbasis 

masalah berbatuan lembar kerja siswa, (2)  Kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran berbasis masalah bernatuan lembar kerja siswa, 3) Pendapat mengenai 

kerja kelompok dalam pembelajan menulis karya ilmiah, (4) Kesulitan yang dialami 

saat menulis karya ilmiah(makalah), (5) Saran terhadap proses pembelajaran menulis 
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karya tulis ilmiah, (6) apakah siswa pernah membuat karya ilmiah, (7) karya ilmiah 

yang pernah dibuat sebelumnya. 

Hasil analisis data wawancara yang dilakukan peneliti pada pertanyaan 

pertama yaitu pendapat siswa mengenai kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah 

mata dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa, 

menjawab sangat menarik, menyenangkan, dan sangat penting. Kelompok nilai 

rendah 2 siswa menjawab lumayan, tidak menyenangkan dan membosankan, namun 3 

siswa dari kelompok nilai rendah menjawab menarik dan berkesan.  

Aspek pertanyaan kedua yaitu   kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran berbasis masalah bernatuan lembar kerja siswa. Dari analisis data dapat 

disimpulkan bahwa 5 responden dari kelompok tertinggi menyatakan kelebihannya 

model dan LKS sangat menbantu dalam penyususnan makalah karena tidak hanya 

teori tetapi disertai contoh. Kekurangannya materi kurang banyak,sedangkan 5 

responden dari nilai terendah menyatakan bahwa kelebihannya adalah materi yang 

akan dipelajari sudah terancang dan praktis, sedangkan kekuranganya cara 

membuatnya yang lama dan sulit sehingga siswa menjadi malas untuk mengerjakan.  

Aspek pertanyaan yang ketiga pendapat mengenai kerja kelompok dalam 

pembelajaran menulis karya ilmiah. 4 Responden dari kelompok nilai tertinggi 

menyatakan sangat tertarik karena dapat saling bertukar pikiran dengan teman dan 

mematahkan rasa kebingungan saat akan membuat karya ilmiah, sedangkan 1 

responden tidak tertarik karena lebih suka mengerjakan sendiri. Responden dari 

kelompok dengan nilai terendah 2 responden tidak tertarik karena kerja kelompok 

mnambah kebingungan dan membuat gampang tidak konsentrasi karena banyak 

bercanda, sedangkan 3 responden tertarik karena dapat membantu mengurangi beban 
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kerja. Kesimpulannya 7 responden tertarik dengan kerja kelompok dan 3 responden 

tidak suka kerja dalam kelompok. 

Aspek pertanyaan keempat yaitu kesulitan yang dialami saat menulis karya 

ilmiah(makalah). Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami 

masing-masing siswa berbeda-beda. Empat  dari responden kelompok tertinggi tidak 

mengalami hambatan yang berarti dalam penyususan karya ilmiah (makalah), 

sedangakan 1 responden mengalami kesulitan dalam menulis sumber kutipan. Lima 

Responden dari kelompok dari nilai terendah mengaku mengalami kesulitan dalam 

menentukan materi,susah mencari bahan,ribet, menyita banyak waktu, dan kesulitan 

dalam merancang dan menyusun isinya. 

Aspek pertanyaan kelima, yaitu saran terhadap proses pembelajaran menulis 

karya tulis ilmiah.  Saran dari masing-masing responden berbeda-beda. 2 reponden 

berkomentar sudah bagus tidak ada kritik. Secara umum saran yang diberikan yaitu 

memberikan contoh-contoh yang lebih jelas dan soal-soal yang membantu,LKSnya 

lebih dilengkapi dan banyak warna lagi, lebih banyak berinteraksi dengan 

siswa,penjelasan yang lebih jelas dan mudah dipahami siswa,dan lebih mengikuti 

trend remaja. 

Aspek keenam dan ketujuh saliang berberkaitan yaitu apakah siswa pernah 

menyusun makalah sebelumnya dan apa judulnya.10 reseponden dari kelompon nilai 

tertinggi dan terendah mengaku pernah menulis karya tulis ilmiah. Judulnya terlampir 

di halaman lampiran. 

Berdasarkan deskripsi analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelompok nilai tinggi dan kelompok nilai rendah sebagian besar berminat terhadap 

kegiatan menulis, namun mereka masih mengalami hambatan dan kesulitan yang 
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sama, yaitu sulit menentukan topik,menulis sumber kutipan, daftar pustaka, 

menyusun kata dan kalimat efektif menjadi paragaraf dan Ejaan yang 

Disempurnakan. 

4.2.1.2.3 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto pembelajaran menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 

SMA Negeri 1 Ungaran pada siklus I meliputi kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan pada setiap tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Kegiatan - 

kegiatan yang didokumentasikan adalah (1) Proses  pembelajaran yang meliputi 

langkah-langkah pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. (2) Perilaku siswa 

dalam pembelajaran . Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal penelitian 

yang dilaksanakan peneliti yang meliputi kegiatan apersepsi, pengantar, dan 

penjelasan awal materi karya ilmiah. Pada bagian kegiatan inti adalah pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa yang 

dilaksanakan pada siklus I, yaitu kegiatan inkuiri berdasarkan pemodelan dan diskusi 

kelompok yang diakhiri dengan diskusi kelas.  

Di bawah ini hasil dokumentasi selama proses pembelajaran siklus I 
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Gambar 2 menunjukkan kegiatan pendahuluan, yaitu apersepsi dan penjelasan 

awal materi menulis karya ilmiah. Guru memberikan apersepsi, yaitu mengingatkan 

kembali siswa tentang materi menulis karangan ilmiah yang pernah diberikan guru 

sebelumnya, selanjutnya siswa diminta untuk memberikan tanggapan dan 

pendapatnya mengenai kegiatan menulis karangan ilmiah. Kegiatan pendahuluan 

selanjutnya adalah penyampaian materi tentang menulis karya ilmiah. Guru 

menjelaskan  materi yang ada di dalam LKS dan menjelaskan langkah-langkah yang 

harus dilakukan siswa seperti di dalam LKS karena siswa akan mempelajari materi 

karya tulis ilmiah lebih lanjut secara mandiri melalui kegiatan pemodelan dengan 

kelompok belajar. Guru juga membagikan contoh makalah sehingga siswa punya 

pemahaman yang sama. Gambar 3 adalah perhatian siswa saat mendengarkan 

penjelasan guru. Ada beberapa siswa yang fokus memperhatikan, ada beberapa siswa 

Gambar 2 Guru menjelaskan materi 

menulis karya tulis ilmiah 

 

Gambar 3  Perhatian siswa saat 

mendengarkan penjelasan 

guru 
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yang kurang begitu memperhatikan. Juga terlihat ada siswa yang sambil tiduran. 

Setelah diselidi ternyata siswa tersebut tidak medengar penjelasan guru karena 

suaranya kurang keras. 

Kegiatan selanjutnya yang didokumentasikan yaitu kegiatan inti. Siswa 

berkelompok untuk menentukan topik, merumuskan masalah, dan menyusun 

kerangka berpikir . Siswa boleh mengambil topik yang ada di dalam LKS atau 

menentukan topik sendiri. Guru membimbing setiap kelompok untuk menentukan 

topik, rumusan masalah, dan kerangka makalah.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Situasi kelas saat guru 

membimbing kelompok  
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Gambar 4 adalah proses pembelajaran untuk menerapkan model pembelajaran 

berbasis masalah pada tahap satu dan dua, yaitu menentukan masalah (topik) dan 

mendefiniskan  masalah  (rumusan masalah). Dalam gambar tersebut terlihat guru 

sedang membimbing siswa pada setiap kelompok. Jika diperhatikan pada gambar di 

atas terlihat bahwa proses ini belum berjalan dengan baik. Semua siswa bisa 

menentukan topik dan rumusan masalah. Namun pada siklus 1 ini, situasi kelas belum 

bisa terkendali dengan baik. Seperti pada gambar 5. Terlihat bahwa pada saat guru 

membimbing, kelompok lain ramai sendiri. Ada yang ngobrol dan bercanda sendiri., 

bermain HP. Perilaku negatif ini akan menjadi refleksi untuk perbaikan pada siklus II 

 Setelah siswa menentukan topik dan rumusan masalah, siswa dibawa ke 

perpustakaan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kegiatan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 6 dan 7. 

Gambar 4 Guru membimbing siswa 

menentukan topik, membuat 

rumusan masalah, dan menyusun 

kerangka makalah (penerapan 

tahap 1 dan  2) 
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Gambar 6 menunjukan penerapan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa tahap ke tiga yaitu mengumpulkan fakta. Gambar 6 juga 

menunjukan  siswa sedang mencari referensi di perpustakaan yang sesuai dengan 

topik. Terlihat bahwa siswa belum benar-benar serius dalam mencari referansi. Pada 

gambar 7 terlihat bahwa ada siswa yang ramai sendiri dan menganggu teman lainnya. 

 Proses selanjutnya adalah penugasan untuk membuat makalah sesuai dengan  

kerangka makalah yang telah dibuat untuk dikembangkan di rumah. Proses tersebut 

terlihat pada gambar 8  dan 9.  

Gambar 6 Siswa mencari referensi di 

Perpustakaan (penerapan tahap 3 

dan 4 ) 

Gambar 7 Situasi saat siswa di 

perpustakaan 
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 Pada gambar  8 terlihat bahwa respon  siswa saat mendapatkan tugas belum 

begitu antusias. Sebagian besar siswa kurang begitu bersemangat.  Hal tersebut 

disebabkan siswa sudah lelah karena pada saat itu  jam pelajaran terakhir. Siswa 

terlihat capek dan letih. Selain itu, siswa mendapatkan tugas secara individu padahal 

dalam prosesnya berkelompok. Ini adalah kesalahan guru karena sebelumnya tidak 

memberitahu kalau makalah harus dikerjakan secara individu. Ada beberapa siswa 

yang kaget. 

 Pada pertemuan berikutnya siswa mengumpulkan makalah yang telah dibuat 

dan secara bergiliran mempresentasikan makalahnya seperti terlihat pada gambar di 

bawah ini. 

Gambar 8  Guru memberikan tugas 

siswa membuat makalah 

(penerapan tahap 5) 

Gambar 9 respon siswa saat 

mendapatkan tugas  

membuat makalah  
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Pada gambar 10 terlihat bahwa siswa sedang mempresentasikan hasil 

makalahnya secara berkelompok. Proses ini merupakan penerapan tahap 6 yaitu 

menguji hasil pekerjaannya. Siswa saat menyajikan  makalah akan diuji oleh 

temannya. Gambar 11 adalah kondisi saat diskusi. Terlihat bahwa penyaji kurang 

begitu siap dalam menyajikan makalah karena belum belajar. Para peserta juga 

kurang begitu menanggapi presentasi dari penyaji. 

 

4.2 Refleksi Siklus 1 

 Hasil tes menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA N 1 

Ungaran pada siklus 1 rata – rata  mencapai skor 74, 87 termasuk dalam kategori 

cukup. Hasil tersebut belum memenuhi target yang diharapkan karena siswa 

belum mencapai batas tuntas yaitu  skor rata- rata siswa 80. Namun,  jika 

dibandingkan dengan nilai prasiklus, hasil tes siswa meningkat 5,91 dari skor rata 

Gambar 10 siswa 

mempresentasikan makalah  

Gambar 11 Respon siswa menanggapi 

penyaji makalah 
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rata dalam prasiklus 68,96 menjadi 74, 87 dalam siklus 1. Keberhasilan 

pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa pada siklus ini dibuktikan dengan siswa 

termotivasi untuk membuat karya tulis ilmiah walaupun memerlukan banyak 

waktu dan tenaga, Hal tersebut karena siswa disajikan masalah-masalah yang 

menantang untuk diketahui oleh mereka. Indikator keberhasilan lainnya dapat 

dilihat dari persentase siswa yang mengaku tertarik dengan pembelajara berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa juga cukup tinggi yaitu 51,61 % dari 

seluruh siswa kelas XI IPA 2. Siswa cukup aktif bertanya dan berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah yang mereka tentukan.  

 Hasil tes pada siklus 1 ini memang cukup banyak memberikan 

keberhasilan terutama pada aspek kelayakan isi dan kekritisan menganalisis 

masalah karena siswa dipandu dengan lembar kerja siswa sehingga tahapan-

tahapan yang harus dilakukan dan apa-apa yang harus ditulis sudah runtut dan 

jelas. Hal tersebut memudahkan siswa dalam menuangkan gagasan sesuai dengan 

rumusan masalah. Tulisan siswa sudah terfokus pada topik dan rumusan masalah. 

 Di samping keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai ada kelemahan 

dan kekurangan dalam pembelajaran menulis karya tulis ilmiah yang harus 

diperbaiki dalam siklus 2. 

 Pada hasil tes siswa siklus 1 nilai yang masih perlu diperhatikan adalah 

aspek EYD, penggunaan bahasa, menulis sumber kutipan dan menulis daftar 

pustaka karena aspek tersebut masuk dalam  kategori cukup. Setelah dilakukan 

pengamatan, kelemahan tersebut disebabkan oleh kekurangtelitian siswa serta 
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siswa belum terbiasa menggunakan bahasa baku dalam kesehariannya. Siswa 

merasa bingung apakah kosakata tersebut baku atau tidak karena kebanyakan 

orang menggunakan kata tersebut. Misalnya kata resiko.Kebanyakan orang 

menganggap yang baku adalah kata “resiko” padahal salah seharusnya “ risiko”. 

Demikian pula masalah tanda baca dan aspek kebahasaan lainnya siswa sering 

terjebak karena anggapan yang ditulisnya sudah benar dan sesuai kaidah bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu, dalam siklus  II yang menjadi fokus perhatian guru 

adalah aspek kebahasaan dalam menulis.  

 Selain hasil tes, perilaku siswa juga ada beberapa masalah yang harus 

dijadikan sebagai instropeksi dalam pembelajaran siklus II. Pertama, ada 

beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru. Setelah dilakukan 

wawancara dan pengamatan, ternyata siswa yang tempat duduknya di belakang 

kurang mendengar suara guru sehingga tidak mendengar penjelasan guru karena 

di luar kelas sedang hujan. Selain itu, posisi guru selalu berada di  barisan kanan 

sehingga suara guru tidak sampai belakang siswa yang duduk di belakang bagian 

kiri. Langkah yang akan dilakukan guru untuk mengatasi suara guru yang kurang 

terdengar tersebut adalah guru mengambil posisi di tengah-tengah ruangan 

sehingga semua siswa dapat mendengar penjelasan guru. Selain itu, guru harus 

memperkeras suara pada saat menjelaskan.  

 Kedua, masalah pada saat berdiskusi kelompok. Saat diskusi berlangsung, 

guru melakukan bimbingan pada masing-masing kelompok. Ketika guru 

membimbing satu kelompok, kelompok yang lain ribut dan ramai serta ada yang 

tiduran. Masalah ini sebenarnya terkait dengan masalah pengelolaan kelas. 
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Penyebab masalah tersebut adalah siswa hanya diberi tugas untuk merumuskan 

masalah dan membuat kerangka makalah tanpa ada tanggung jawab untuk 

mengumpulkannya sehingga siswa santai dan tidak serius mengerjakan tugas 

tersebut. Hal yang harus dilakukan guru pada siklus II adalah memberikan tugas 

yang harus dipertanggungjawabkan oleh siswa dengan mengumpulkannya saat  

hari itu juga sehingga siswa tidak punya waktu untuk bermain-main atau 

mengobrol sendiri. 

 Ketiga, masalah dalam presentasi. Pada saat presentasi ada beberapa 

kelompok yang tidak siap mempresentasikan hasil pekerjaanya disebabkan siswa 

belum belajar sehingga penyaji hanya membaca makalahnya. Hal tersebut 

membuat siswa yang lain ramai sendiri dan tidak mendengarkan presentasi 

penyaji. Masalah lainnya banyak pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik yang 

dibahas tetapi moderator tetap melanjutkan. Dampak dari kondisi ini adalah ada 

kelompok yang tidak mendapat kesempatan untuk maju karena waktunya sudah 

habis. Presentasi memang berjalan baik, banyak siswa yang menanggapi namun 

tidak mencapai sasaran karena diskusinya melebar. Selain itu, peserta tidak begitu 

memahami isi makalah penyaji karena tidak mendapat foto kopi makalah.  Hal 

yang harus diperbaiki adalah guru menerangkan kepada siswa khususnya 

moderator untuk membatasi jumlah penanya serta memotong diskusi sekiranya 

ada pemaparan yang tidak sesuai dengan topik serta penyaji juga harus 

mempersiapkan diri dan belajar di rumah sehingga saat mempresentasikan penyaji 

tidak hanya membaca makalah saja. 
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 Dari penjabaran di atas ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam 

siklus 1 baik hasil tes maupun nontes. Oleh karena itu, Hasil refleksi baik tes dan 

nontes pada siklus 1 tersebut harus dijadikan fokus perbaikan pada siklus II 

sehingga dapat hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

 

4.3.1  Siklus  II 

Siklus II  merupakan tindakan perbaikan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa pada siklus 1. 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis karya tulis ilmiah siklus II terdiri 

atas tes dan nontes  Hasil kedua data tersebut diuraikan sebagai berikut. 

4.3.1.1 Hasil Tes Siklus II 

  Siklus II merupakan tindakan perbaikan dan pemecahan masalah 

dari siklus I. Oleh karena itu, tindakan siklus II dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karya tulis ilmiah dan mengubah perilaku siswa dalam 

pembelajaran. Hasil penelitian pada siklus II tersebut secara rinci diuraikan 

sebagai berikut.  

Tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA 1 

Ungaran dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran siklus II dan hasil karya 

dinilai berdasarkan pedoman  penilaian keterampilan menulis karya ilmiah yang 

digunakan pada siklus I, yaitu yaitu (1) sistematika penulisan karya tulis ilmiah, 

(2) kekritisan dalam menganalisis masalah, (3) kelayakan isi, (4) penggunan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD), (5) penggunaan bahasa, (6) kemampuan menulis 

sumber kutipan, (7) kemampuan menulis daftar pustaka, (8) kerapian tulisan. 
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Berdasarkan analisis data hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

pada siklus II didapatkan hasil tes sebagai berikut. 

Tabel 17 Hasil Tes Keterampilan Menulis KaryaTulis Ilmiah Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

%  Persentase 

 

Rata-rata 

 

1 

Sangat 

Baik 85   - 100 8 25,81 

= 83,34 

 

= BAIK 2 Baik 75   -  84 23 74,19 

3 Cukup 65   -  74 0 0 

4 Kurang  0    -  64 0 0 

  Jumlah 31 100% 

Data pada tabel 17 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

karya tulis ilmiah siswa pada siklus II secara klasikal mencapai nilai rata-rata 83, 

34 atau berkategori baik. Rata-rata nilai pada siklus II ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 8,47 jika dibandingkan  dengan rata-rata nilai pada siklus I 

dan 14,38 dibandingkan dengan rata-rata nilai pada prasiklus. Dari 31 siswa, 

terdapat 8 siswa (25,81%)  yang berhasil meraih predikat sangat baik. Sebanyak 

22 siswa (74,19%) memperoleh nilai baik, selanjutnya terdapat tidak ada satu pun 

siswa yang meraih predikat cukup maupun kurang. 

Berdasarkan  tabel 17 dapat disimpulkan bahwa siswa sudah  mencapai 

batas tuntas yaitu 80. Hal tersebut karena siswa sudah mampu menyusun karya 

tulis ilmiah dengan baik, mampu memilih kata diksi yang tepat dalam tulisannya, 

siswa mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul secara 

logis, siswa juga sudah mampu memunculkan solusi yang tepat sebagai 

penyelesaian dari masalah yang muncul, isi karangan sudah sesuai dengan judul. 

Selain itu, tulisan siswa juga rapi dan bersih sehingga tulisan mudah dibaca dan 

dipahami.  
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Nilai yang paling rendah diraih siswa adalah 76 termasuk dalam kategori 

baik. Siswa yang mendapatkan nilai terendah tersebut disebabkan siswa kurang 

serius dalam mengerjakan tugas. Siswa tersebut lebih suka menulis imajinatif 

yang lebih membutuhkan daya kreatif dalam penulisan tanpa harus terbebani 

dengan kaidah normatif  penulisan yang baik dan benar.  

Untuk lebih rinci, hasil tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah siklus 2 

dapat dicermati pada diagram 10 berikut. 

 

 

       Diagram  10 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karya Tulis Ilmiah 

(Makalah) siklus II 

Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek siklus II 

siswa kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus II . Siswa 

yang mendapat predikat sangat baik meningkat 19,34 % dari 6,45% pada siklus 1 

menjadi 25,81% pada siklus II. Siswa yang mendapat predikat baik juga 

mengalami peningkatan 35,48%, dari 38,71 % pada siklus 1 menjadi 74,19 % 

pada siklus 2. Hal itu menunjukan 35,48 % siswa yang mendapatkan kategori 
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cukup dan kurang pada siklus 1 berubah menjadi predikat sangat baik atau baik 

pada siklus II. Hal tersebut ditunjukan dengan menurunnya persentase siswa yang 

mendapatkan predikat cukup. Jumlah siswa yang mendapat predikat cukup 

menurun 48,39 % dari 48,39% menjadi 0 %. Hal itu menunjukan 48, 39% siswa 

yang mendapat predikat cukup pada siklus 1 berubah menjadi predikat baik atau 

sangat baik pada siklus II. Penurunan juga terjadi pada persentase siswa 

berpredikat kurang sebesar 6,45 % dari 6,45 % pada siklus 1 berubah menajdi 0 % 

pada siklus II. 

Hasil tes siklus 1 tersebut  diperoleh dari penjumlahan skor dari setiap 

aspek, yaitu (1) yaitu (1) sistematika penulisan karya tulis ilmiah, (2) kekritisan 

dalam menganalisis masalah, (3) kelayakan isi, (4) penggunan Ejaan yang 

Disempurnakan (EYD), (5) penggunaan bahasa, (6) kemampuan menulis sumber 

kutipan, (7) kemampuan menulis daftar pustaka, (8) kerapian tulisan. Untuk lebih 

rinci, hasil tes pada Siklus II akan diuraikan pada tiap aspek penilaian tes 

keterampilan menulis paragraf argumentasi sebagai berikut. 

Tabel 18  Hasil Tes Menulis Karya Tulis Ilmiah (Makalah) Setiap Aspek 

Siklus II 

No 

 

Aspek 

 

Batas tuntas 

 

Rata-rata 

 

Kategori Ketuntasan 

 

1 Sistematika Penulisan 8 8,77 Baik tuntas 

2 Kekritisan menganalisis Masalah 12 12,77 Baik tuntas 

3 Kelayakan Isi 20 20 Baik tuntas 

4 Penggunaan EYD 8 8 Baik tuntas 

5 Penggunaan Bahasa 12 13,16 Baik tuntas 

6 

 

Kemampuan Menulis Sumber 

Kutipan 8 8,06 

Baik Tuntas 

 

7 

Kemampuan Menulis daftar/ 

pustaka 8 7,74 

Cukup Tidak 

tuntas 

8 Kerapian 4 4,77 Baik tuntas 
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 Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua aspek penilaian 

sudah memenuhi batas tuntas kecuali aspek menulis daftar pustaka yaitu 7,74. 

Untuk 7 aspek yang lainnya sudah mencapai batas tuntas. Hasil tes ini meningkat 

dibanding pada siklus 1 dimana hanya dua aspek yang memenuhi batas tuntas 

yaitu aspek sistematika penulisan dan aspek kerapian.  Pada siklus II aspek 

sistematika penulisan rata-rata skor yang diraih siswa mecapai 8,77 termasuk 

dalam kategori baik. Aspek kekritisan masalah skor rata-rata yang diraih siswa 

mencapai 12,77 termasuk kategori baik. Aspek kelayakan isi skor rata-rata yang 

diraih siswa 20 termasuk dalam kategori baik. Aspek Penggunaan EYD skor rata-

rata yang diraih siswa 8 termasuk dalam kategori baik. Aspek penggunaan bahasa 

skor rata-rata yang diraih siswa mencapi 13,06 termasuk dalam kategori 

baik.Aspek kemampuan menulis sumber kutipan skor rata-rata yang diraih siswa 

mencapai 8,16.Aspek menulis daftar pustaka skor rata-rata yang diraih siswa 7,74 

termasuk dalam kategori cukup. Aspek kerapian tulisan skor rata-rata yang diraih 

siswa mencapai 4,77 % termasuk dalam kategori baik. 

 Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dari ke delapan aspek 

tersebut hanya satu aspek yang belum mencapai batas tuntas. Dengan demikian 

dapat dikatakapilan menulis kaya tulis ilmiah siswa kelas XI IPA 2 telah berhasil 

ditingkatkan dengan model pembelajara berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa. Rincian tiap-tiap aspek dapat dijabarkan sebagai berikut. 
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4.3.1.1.1 Hasil Tes Aspek Sistematika Penulisan Siklus II 

Hasil analisis data tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 

2 SMA 1 Ungaran pada aspek sistematika penulisan karya ilmiah dapat dilihat pada 

tabel 19 berikut.  

Tabel 19 Hasil Tes Aspek Sistematika penulisan Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 Presentase 

(%) 

 

Rata-rata 

 

1 

 

Sangat Baik 

 

10 

 

14 

 

140 

 

45.16 

 
8.77 

(Tuntas) 

2 Baik 8 15 120 48.39 

3 Cukup 6 2 12 6.45 

4 Kurang 4 0 0 0 

  Jumlah 

 

31 272 100 

 

Berdasarkan tabel 19 di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek sistematika penulisan karya ilmiah siklus II berhasil karena 

skor rata-rata siswa sudah melewati batas tuntas yaitu skor 8 (kategori baik). skor 

rata-rata siswa 8,77 pada siklus 2.Skor tersebut menunjukan peningkatan skor 

siswa sebesar 0,64 dari 8, 13 pada siklus 1 menjadi 8.77 pada siklus II. Rincian 

data tersebut  sebagai berikut. Jumlah siswa yang mampu menulis karya ilmiah 

dengan penulisan sistematika yang benar, urut dan lengkap yaitu 14 siswa atau 

45,16 % dengan kategori sangat baik, siswa yang memahami sistematika 

penulisan dengan kriteria menulis sistematika penulisan karya ilmiah agak baik, 

atau lengkap tapi tidak urut berjumlah 15 siswa atau 48,39 % dengan kategori 

baik, sedangkan siswa yang kurang memahami sistematika penulisan karya ilmiah 

dengan kriteria kurang urut dan kurang lengkap tidak ada atau 0,00 % dengan 

kategori cukup dan kurang.  
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 11 di bawah ini. 

 

Diagram  11 Persentase dan Kategori Aspek Sistematika Penulisan Siklus II 

Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

sistematika penulisan karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan 

dari siklus 1 ke siklus II . Siswa yang mendapat predikat sangat baik meningkat 

19,38 % dari 25,81 % pada siklus 1 menjadi 45,16 % pada siklus II . Siswa yang 

mendapat predikat baik menurun 6,45%, dari 54,84 pada siklus 1 menjadi 48, 39 

% pada siklus 2. Hal itu menunjukan 6,45 % siswa yang mendapatkan kategori 

baik pada siklus 1 berubah menjadi predikat sangat baik pada siklus II. Hal yang 

sama juga terjadi pada siswa yang mendapatkan predikat cukup. Jumlah siswa 

yang mendapat predikat cukup menurun dari 19,35 % menjadi 6,45 %. Hal itu 

menunjukan 12,9 % siswa yang mendapat predikat cukup pada siklus 1 berubah 

menjadi predikat baik atau sangat baik pada siklus II.  
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4.3.1.1.2 Hasil Tes Aspek Kekritisan Menganalisis Masalah  Siklus II 

Kriteria penilaian yang digunakan yaitu (1) siswa dapat menganalisis 

masalah mulai dari penyebab terjadinya permasalahan, (2) keadaan nyata yang 

ditangkap, (3) memaparkan bukti yang konkret, (4) penyelesaian disertai 

penjelasan, dan (5) pendapat serta masukan yang berguna. 

Hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2  aspek 

kemampuan kekritisan menganalisis masalah pada siklus I termasuk dalam 

predikat cukup. Pada siklus II ini, aspek kemampuan kekritisan menganalisis 

masalah mengalami peningkatan. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 20 

berikut. 

Tabel 20 Hasil tes Aspek Kekritisan Menganalisis Masalah Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah  

 

 

persentase 

(%) 

Rata-rata 

 

1 Sangat Baik 15 9 135 29.03 12.77 

(Tuntas) 2 Baik 12 21 252 67.74 

3 Cukup 9 1 9 3.23 

4 Kurang 6 0 0 0 

  Jumlah 31 396 100 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek Kekritisan Menganalisis Masalah siklus II berhasil karena skor 

rata-rata siswa  sudah melewati batas tuntas yaitu skor 12 (kategori baik).Skor 

rata-rata yang diraih siswa 12,77. Skor tersebut menunjukan peningkatan skor 

siswa sebesar 0,87 dari 11.90 pada siklus 1 menjadi 12.77 pada siklus II. Rincian 

data tersebut  sebagai berikut. Jumlah siswa yang mempunyai kategori sangat baik 

berjumlah 9 atau 29,03 % siswa. Siswa yang meraih predikat baik berjumlah 21 atau 
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67,74 % siswa. Siswa yang meraih predikat cukup berjumlah 1 atau 3,23 %, 

sedangkan tidak ada satupun siswa yang meraih predikat kurang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

Diagram  12 Persentase dan Kategori Aspek Kekritisan Menganalisis 

Masalah siklus II 

 Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek kekritisan 

menganalisis masalah kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan dari siklus 1 ke 

siklus II . Siswa yang mendapat predikat sangat baik meningkat 9,68 % dari 19,35 

% pada siklus 1 menjadi 29,03 % pada siklus II. Siswa yang mendapat predikat 

baik menurun 9,67 %, dari 58,07 % pada siklus 1 menjadi 67,74 % pada siklus 2. 

Hal itu menunjukan 9,67 % siswa yang mendapatkan kategori cukup pada siklus 1 

berubah menjadi predikat baik  atau sangat baik pada siklus II. Hal tersebut 

ditunjukan dengan  persentase siswa yang mendapat predikat cukup menurun 

19,35 % dari 22,58 % pada siklus 1 menjadi 3,23 % pada siklus II. Hal itu 
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menunjukan 19,35 % siswa yang mendapat predikat cukup pada siklus 1 berubah 

menjadi predikat baik atau sangat baik pada siklus II. Adapun siswa yang 

mendapat predikat kurang tidak mengalami perubahan dari siklus 1 ke siklus 2 

yaitu 0 %. 

4.3.1.1.2 Hasil Tes Aspek kelayakan Isi Siklus II 

Hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2  aspek 

kelayakan isi pada siklus I termasuk dalam predikat cukup. Pada siklus II ini, 

aspek kemampuan kelayakan isi mengalami peningkatan. Kenyataan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 21 berikut. 

Aspek kelayakan isi difokuskan pada tiga hal, yaitu (1) gagasan yang 

dituliskan siswa sesuai dengan topik permasalahan, (2) didukung dengan teori, 

alasan, bukti yang jelas, (3) solusi yang diberikan sesuai dengan topik 

permasalahan. Hasil perolehan skor pada aspek kelayakan isi dapat dilihat pada 

tabel 21 berikut. 

Tabel 21 Hasil tes Aspek Kelayakan Isi Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 persentase (%) 

 

Rata-rata 

 

1 

Sangat 

Baik 25 2 50 6.45 

20  

(Tuntas) 

2 Baik 20 27 540 87.10 

3 Cukup 15 2 30 6.45 

4 Kurang 10 

 

0 0 

  Jumlah 31 620 100 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek Kekritisan Menganalisis Masalah siklus II berhasil karena skor 
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rata-rata siswa  sudah melewati batas tuntas yaitu skor 20 (kategori baik). Skor 

rata-rata yang diraih siswa 20. Skor tersebut menunjukan peningkatan skor siswa 

sebesar 0,48 dari 19,52 pada siklus 1 menjadi 20  pada siklus II. Rincian data 

tersebut  sebagai berikut. Jumlah siswa yang mempunyai kategori sangat baik 

berjumlah 2 atau 6,45 % siswa. Siswa yang meraih predikat baik berjumlah 27 atau 

87,10 % siswa. Siswa yang meraih predikat cukup berjumlah 2 atau 6.45, sedangkan 

tidak ada satupun siswa yang meraih predikat kurang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Diagram 13 Persentase dan kategori Aspek Kelayakan Isi siklus II 

 

 Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

kelayakan isi  kelas XI IPA 2 secara klasikal mengalami peningkatan dari siklus 1 

ke siklus II . Siswa yang mendapat predikat sangat baik menurun 12,90 % dari 

19,35 % pada siklus 1 menjadi 6,45 % pada siklus II . 
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Siswa yang mendapat predikat baik meningkat 35,49 %  dari 51,61 % pada siklus 

1 menjadi 87,710 % pada siklus 2. Siswa yang mendapat predikat cukup juga 

menurun 22,59 % dari 29,04 % pada siklus 1 menjadi 6,45 % pada siklus II. 

Persentase tersebut menunjukan 22,59% siswa yang pada awalnya mendapat 

kategori cukup berubah menjadi berkategori baik pada siklus 2. Adapun siswa 

yang mendapat predikat kurang tidak mengalami perubahan dari siklus 1 ke siklus 

2 yaitu 0 %.  

 

4.3.1.1.4 Hasil Tes Aspek Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan Siklus II 

Penilaian aspek penggunaan Ejaan yang Disempurnakan difokuskan pada 

penulisan ejaan, kata baku dan tidak baku, dan penggunaan tanda baca yang tepat. 

Kriteria pada aspek kemampuan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan adalah kesalahan penggunaan ejaan kurang dari 5 kata berkategori 

sangat baik, kesalahan penggunaan ejaan lebih antara 5-10 berkategori baik, 

sedangkan kesalahan penggunaan ejaan sebanyak antara 10-15 kata berkategori 

cukup, dan kategori kurang berkriteria kesalahan ejaan lebih dari 15 kata. Hasil 

penilaian terhadap tes keterampilan menulis karya ilmiah aspek kemampuan 

menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan siswa kelas XI IPA 2 

pada siklus I dapat dilihat pada tabel 10 berikut.  

Hasil analisis data tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 

2 SMA 1 Ungaran pada aspek penggunaan Ejaan dapat dilihat pada tabel 22 berikut.  

Tabel 22 Hasil Tes Aspek Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 persentase (%) 

 

Rata-rata 
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1 

Sangat 

Baik 10 3 30 9.68 
8 (tuntas) 

2 Baik 8 25 200 80.65 

3 Cukup 6 3 18 9.68 

4 Kurang 4 0 0 0 

  Jumlah 31 248 100 

 

Berdasarkan tabel 22 di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek penggunaan Ejaan yang Disempurnakan siklus II berhasil 

karena skor rata-rata siswa sudah melewati batas tuntas yaitu skor 8 (kategori 

baik). skor rata-rata siswa 8,77 pada siklus 2. Skor tersebut menunjukan 

peningkatan skor siswa sebesar 2,06 % dari 6,71pada siklus 1 menjadi 8.77 pada 

siklus II. Rincian data tersebut  sebagai berikut. Jumlah siswa yang mampu 

menulis karya ilmiah dengan EYD  kurang dari 5 yaitu 14 siswa atau 45,16 % 

dengan kategori sangat baik, siswa yang menulis karya ilmiah denga EYD antara 

5-10 berjumlah 15 siswa atau 48,39 % dengan kategori baik.Jumlah siswa yang 

mampu menulis karya ilmiah dengan EYD antara 10-15 berjumlah 2 siswa atau 

6,45 % siswa dengan kategori cukup, sedangkan tidak ada siswa yang mampu 

menulis karya ilmiah dengan EYD lebih dari 15 atau 0 % siswa. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 
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Diagram  14 Persentase dan Kategori Aspek Ejaan yang Disempurnakan 

siklus II 

Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

peggunaan bahasa siswa kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan dari siklus 1 ke 

siklus II . Siswa yang mendapat predikat sangat baik meningkat dari 9,68 % dari 0 

% pada siklus 1 menjadi 9,68 % pada siklus II. Siswa yang mendapat predikat 

baik juga meningkat 35,49%, dari 41,94 % pada siklus 1 menjadi 80, 65% pada 

siklus 2. Hal itu menunjukan  35,49 % siswa yang mendapatkan kategori cukup 

dan kurang  berubah menjadi predikat baik pada siklus II. Hal tersebut dibuktikan 

dengan menurunnya siswa yag berpredikat  cukup dan kurang. Jumlah siswa yang 

mendapat predikat cukup menurun 35,48% dari 51,61 % menjadi 9,68 %. Hal itu 

menunjukan 35,48 % siswa  yang mendapat predikat cukup pada siklus 1 berubah 

menjadi predikat baik atau sangat baik pada siklus II. Penurunan juga terjadi pada 

siswa yang berpredikat kurang.Pada siklus 1 terdapat 6,45 % siswa yang 

mendapat kategori pada siklus II persentase tersebut berkurang hingga 0 %. 
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4.3.1.1.5 Hasil Tes Aspek Penggunaan  Bahasa Siklus II 

 Penilaian aspek penggunaan bahasa difokuskan pada (1) penggunaan 

diksi yang tepat, (2) penggunaan kalimat efektif,  dan (3) mudah dipahami. 

Kemampuan siswa dalam memilih kata dan menggunakan kalimat efektif harus 

diikuti dengan kemampuan mengembangkan paragraf dengan menggunakan pola 

pengembangan paragraf yang baik dan benar . Hasil analisis data tes keterampilan 

menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA 1 Ungaran pada aspek penggunaan 

bahasa dapat dilihat pada tabel 23 berikut.  

Tabel 23 Hasil Tes Aspek Penggunaan Bahasa Siklus II 

No 

 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

% 

persentase 

 

Rata-rata 

 

1 

 Sangat 

Baik 15 15 225 48.39  
13.16 

(tuntas) 

2  Baik 12 13 156 41.94 

3  Cukup 9 3 27 9.68  

4  Kurang 6 0 0 0 

   JUMLAH 31 408 100% 

 

Berdasarkan tabel 23 di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek penggunaan bahasa berhasil karena skor rata-rata siswa sudah 

melewati batas tuntas yaitu skor 12 (kategori baik). skor rata-rata siswa 13,16 

pada siklus 2. Skor tersebut menunjukan peningkatan skor siswa sebesar 2,42 dari 

10,74 pada siklus 1 menjadi 13,16 pada siklus II. Rincian data tersebut  sebagai 

berikut. Jumlah siswa yang mampu menulis karya ilmiah dengan penggunaan 

bahasa yang sangat baik yaitu 15 siswa atau 48,39 % dengan kategori sangat baik, 

siswa yang menulis karya ilmiah dengan penggunaan bahasa yang baik berjumlah 

13 siswa atau 41,94 % dengan kategori baik. Jumlah siswa yang mampu menulis 
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karya ilmiah dengan pengguunaan bahasa yang cukup baik  berjumlah 3 siswa 

atau 9,68 % siswa dengan kategori cukup, sedangkan tidak ada siswa yang 

mampu menulis karya ilmiah dengan penggunaan bahasa yang kurang baik atau 0 

% siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 16 di bawah ini. 

 

Diagram 16 Persentase dan Kategori Aspek Penggunaan  Bahasa Siklus II 

Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

penggunaan bahasa siswa kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan dari siklus 1 ke 

siklus II . Siswa yang mendapat predikat sangat baik meningkat dari 48,39 % dari 

0 % pada siklus 1 menjadi 48,39% pada siklus II. Siswa yang mendapat predikat 

baik menurun 16,12%, dari 58,06 % pada siklus 1 menjadi 41,94 pada siklus 2. 

Hal itu menunjukan  16,12 % siswa yang mendapatkan kategori baik berubah 

menjadi predikat sangat baik pada siklus II. Jumlah siswa yang mendapat predikat 

cukup juga 32,26 %  dari 41,94 %menjadi 9,68 %. Hal itu menunjukan 32,26 % 

siswa  yang mendapat predikat cukup pada siklus 1 berubah menjadi predikat baik 
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atau sangat baik pada siklus II. Jumlah siswa yang mendapatkan predikat kurang 

tidak ada baik pada siklus 1 maupun siklus 2 atau 0 %. 

 

4.3.1.1.6 Hasil Tes Aspek Menulis Sumber Kutipan Siklus II 

Aspek kemampuan menulis sumber kutipan berkaitan dengan sumber 

referensi yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah. Kriteria penilaian 

berkategori sangat baik jika semua sumber kutipan ditulis sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia, berkategori baik jika kesalahan penulisan sumber kutipan 

antara 1-2, berkategori cukup jika kesalahan penulisan sumber kutipan antara 3- 4, 

berkategori kurang jika kesalahan penulisan lebih dari 5. Berdasarkan hasil 

analisis nilai yang dilakukan terhadap tes keterampilan menulis karya ilmiah pada 

siklus I didapatkan hasil tes pada aspek kemampuan menulis sumber kutipansiswa 

kelas XI IPA 2 yang diuraikan pada tabel 23 berikut. 

 

Tabel 24 Hasil tes Aspek Kemampuan Menulis sumber Kutipan Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

 persentase 

(%) 

 

Rata-

rata 

 

1 

Sangat 

Baik 10 11 110 35.48 
8.06 

(Tuntas) 

2 Baik 8 10 80 32.26 

3 Cukup 6 10 60 32.26 

4 Kurang 4 0 0 0 

 

JUMLAH 

 

31 250 100 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek kemampuan menulis sumber kutipan siklus II berhasil karena 

skor rata-rata siswa  sudah melewati batas tuntas yaitu skor 8 (kategori baik). Skor 
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rata-rata yang diraih siswa8,06. Skor tersebut menunjukan penurunan skor siswa 

sebesar 1,25 dari 6,84 pada siklus 1 menjadi 8,06 pada siklus II. Rincian data 

tersebut  sebagai berikut. Jumlah siswa yang mampu menulis sumber kutipan dengan 

baik dan benar  berjumlah 11 atau 35,48% siswa. Siswa yang melakukan kesalahan 

penulisan sumber kutipan antara 1-2 skor berjumlah 10 atau 32,26% siswa termausk 

dalam kategori baik. Siswa yang melakukan kesalahan penulisan sumber kutipan 

antara 3- 4 berjumlah 10 atau 32,26 % siswa termasuk dalam kategori cukup, 

sedangkan tidak ada satupun siswa yang melakukan kesalahan penulisan sumber 

kutipan lebih dari 5 atau berpredikat  meraih predikat kurang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

Diagram 17 Persentase dan kategori Aspek Menulis Sumber Kutipan Siklus 
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 Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

kemampuan menulis sumber kutipan kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan dari 

siklus 1 ke siklus II . Siswa yang mendapat predikat sangat baik meningkat 35,48 

% dari 0 % pada siklus 1 menjadi 35,48 % pada siklus II. Siswa yang mendapat 

predikat baik menurun 22,58 %, dari 54,84 % pada siklus 1 menjadi 32,26 %% 

pada siklus 2. Hal itu menunjukan 22,58 % siswa yang mendapatkan kategori baik 

pada siklus 1 berubah menjadi predikat sangat baik  siklus II. Persentase siswa 

yang mendapat predikat cukup tidak mengalami perubahan yaitu 32,26 % pada 

siklus 1 dan II. Persentase siswa yang mendapat predikat kurang mengalami 

penurunan 12,90% dari 0% pada siklus 1 menjadi 12,90 % pada siklus 2. Hal itu 

menunjukan 12,90% siswa yang mendapat predikat kurang  pada siklus 1 berubah 

menjadi predikat cukup,baik atau sangat baik pada siklus II.  

4.3.1.1.7 Hasil Tes Aspek Kemampuan Menulis Daftar Pustaka Siklus II 

Penilaian aspek kemampuan menulis daftar pustaka ditekankan pada 

kemampuan menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka 

yang benar. Kriteria aspek kemampuan menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah 

adalah jika siswa mampu menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang baik dan benar berkategori sangat baik, agak mampu menulis 

daftar pustaka sesuai dengan aturan dan kaidah penulisan berkategori baik, kriteria 

kurang mampu menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan karya 

ilmiah yang baik dan benar berkategori cukup, dan tidak mampu menulis daftar 

pustaka sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmaih yang baik dan benar 
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beraktegori kurang. Hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

kemampuan menulis daftar pustaka diuraikan pada tabel 12 berikut. 

Hasil analisis data tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 

2 SMA 1 Ungaran pada aspek penggunaan Ejaan dapat dilihat pada tabel 25 berikut.  

Tabel 25 Hasil Tes Aspek Kemampuan Mneulis Daftar Pustaka Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuens

i 

 

Jumlah 

 

 persentase 

(%) 

 

Rata-rata 

 

1 

Sangat 

Baik 10 2 20 6.45 
7.74 

(tidak 

tuntas) 2 Baik 8 23 184 74.19 

3 Cukup 6 6 36 19.36 

4 Kurang 4 0 0 0 

  JUMLAH 

 

31 240 100 

 

Berdasarkan tabel 25 di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek menulsi daftar pustaka siklus II belum berhasil karena skor 

rata-rata siswa belum melewati batas tuntas yaitu skor 8 (kategori baik).Namun 

walaupun belum mencapai batas tuntas, skor rata-rata aspek kemampuan menulis 

daftar pustaka mengalami peningkatan sebesar 0,90 dari 6,84 pada siklus 1 

menjadi 7,74 pada siklus 2. Rincian data tersebut  sebagai berikut. Jumlah siswa 

yang mampu menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

berjumlah 2 siswa atau 6,45% dengan kategori sangat baik. Siswa yang menulis 

menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam kategori 

baik berjumlah 23 siswa atau 74,19% siswa. Jumlah siswa yang mampu menulis 

menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam kategori 

cukup  berjumlah 6 siswa atau 19,36 % siswa, sedangkan tidak ada siswa yang 

mampu menulis menulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
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dalam kategori tidak ada atau kurang 0 % siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Diagram 18 Persentase dan Kategori Menulis Daftar pustaka Siklus II 

Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek 

kemampuan menulis daftar pustaka siswa kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan 

dari siklus 1 ke siklus II . Siswa yang mendapat predikat sangat baik meningkat  

6,46% dari 12,91 % pada siklus 1 menjadi 6,45 % pada siklus II . Siswa yang 

mendapat predikat baik juga meningkat 45,16 %, dari 29,03 % pada siklus 1 

menjadi 74,19 % pada siklus 2. Jumlah siswa yang mendapat predikat cukup 

menurun 25,8 0% dari 45,16 %% menjadi 19,36 %. Hal itu menunjukan 25,80 % 

siswa  yang mendapat predikat cukup pada siklus 1 berubah menjadi predikat baik 

atau sangat baik pada siklus II. Penurunan juga terjadi pada siswa yang 

berpredikat kurang.Pada siklus 1 terdapat 12,90 % siswa yang mendapat kategori 

pada siklus II persentase tersebut berkurang hingga 0 %. 
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4.3.1.1.8 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan Siklus II 

 Aspek kerapian penulisan karya ilmiah adalah aspek terakhir dalam 

penyusunan karya ilmiah. Aspek kerapian penulisan karya ilmiah memilki skor 5 

untuk kategori sangat baik, skor 4 untuk kategori baik, skor 3 untuk kategori 

cukup, skor 2 untuk kategori kurang . Adapun kriteria masing-masing kategori 

adalah Tulisan terbaca, tidak ada coretan dan disusun secara rapi/diketik  

Hasil analisis data tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 

2 SMA 1 Ungaran pada aspek penggunaan Ejaan dapat dilihat pada tabel 26 berikut.  

 

 

Tabel 26 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan Siklus II 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Jumlah 

 

persentase 

(%) 

 

Rata-rata 

 

1 

Sangat 

Baik 5 24 120 77.42 
4.77(tuntas) 

2 Baik 4 7 28 22.58 

3 Cukup 3 0 0 0 

4 Kurang 2 0 0 0 

 

JUMLAH 

 

31 148 100 

 

Berdasarkan tabel 26 di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan karya 

ilmiah pada aspek menulsi daftar pustaka siklus II sudah berhasil karena skor rata-

rata siswa sudah melewati batas tuntas yaitu skor 4 (kategori baik). skor rata-rata 

aspek kerapian tulisan pada siklus II sebesar 4,77. Skor tersebut meningkat 0,57 

dari 4,20 pada siklus 1 menajadi 4,77 pada siklus II. Rincian data tersebut  sebagai 

berikut. Jumlah siswa yang tulisannya sangat rapi berjumlah 24 siswa atau 77,42 

%% dengan kategori sangat baik. Siswa yang tulisannya rapi berjumlah 23 siswa 
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atau 22,58 % siswa termasuk dalam kategori baik. Jumlah siswa yang tulisannya 

cukup atau kurang rapi berjumlah 0 % atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Diagram 19 Persentase dan Kategori Aspek Kerapian Siklus II 

 

Hasil analisis tes keterampilan menulis karya ilmiah pada aspek kerapian 

tulisa siswa kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus II . 

Siswa yang mendapat predikat sangat baik meningkat  45,16 % dari 32,26% pada 

siklus 1 menjadi 77,42% pada siklus II . Siswa yang mendapat predikat baik 

menurun 32,26 %, dari 54,84% pada siklus 1 menjadi 22,58% pada siklus 2. 

Jumlah siswa yang mendapat predikat cukup menurun 12,90% dari 12,90% 

menjadi 0 %. Hal itu menunjukan 12,90 % siswa  yang mendapat predikat cukup 

pada siklus 1 berubah menjadi predikat baik atau sangat baik pada siklus II. Tidak 

ada satu pun siswa yang mendapatkan predikat kurang. 
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4.3.1.2 Hasil Nontes Siklus II 

 Hasil nontes yang akan dijabarkan di bagian ini adalah hasil observasi, 

hasil jurnal (jurnal guru dan siswa), hasil wawancara, dan dokumentasi foto. 

4.3.1.2.1 Hasil Observasi Siklus II 

Kegiatan observasi yang dilaksanakan pada siklus II sama dengan pada 

siklus 1 yaitu menggunakan lembar observasi yang mencakup 7 aspek 

pengamatan yang berorientasi pada perilaku siswa, yaitu (1) keaktifan siswa 

menggali, menemukan, dan mengolah informasi, (2) keseriusan siswa dalam 

memecahkan masalah secara aktif, (3) ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis karya tulis ilmiah, (4) kekatifan siswa bertanya ketika 

mengalami kesulitan selama pembelajaran menulis karya ilmiah melalui 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa, (5) keaktifan 

mengungkapkan pendapat, (6) ketertiban dan keaktifan berdiskusi, (7) 

kemampuan siswa bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Berdasarkan 

pengamatan peneliti tentang perilaku siswa pada kegiatan pembelajaran 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2  melalui pembelajaran  

berbasis masalah berbantuan lemabr kerja siswa siklus II diuraikan melalui tabel  

berikut. 

Tabel 27 Hasil Observasi Siklus II 

 

Aspek Pengamatan 

 

Frekuensi 

 

Presentase 

(%) 

Kategori 

 

Keaktifan siswa menggali , menemukan dan 

mengolah informasi 26 
83.87 

SB 

Keseriusan siswa dalam memecahkan 

masalah secara kreatif 20 
64.52 

B 

Ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran  28 
90.32 

SB 
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 Tabel  27 menunjukkan hasil pada aspek pengamatan yang pertama, yaitu 

aspek kemampuan menggali dan menemukan informasi secara umum berada pada 

kategori sangat  baik. Pada siklus II aspek menggali dan menemukan informasi dapat 

diamati dari perilaku siswa saat mencari referensi,membaca, bertanya, dan diskusi 

kelompok di perpustakaan. Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, dari 15 

kelompok, terdapat 13  kelompok atau 26 siswa atau 83,87 % siswa kelas XI IPA 2 

aktif dalam menggali informasi, sedangkan 2 kelompok kurang aktif dalam menggali 

informasi. Hal tersebut berarti ada 4 siswa yang kurang aktif. Karena topik yang 

diberikan bebas sehingga siswa harus mencari dan menggali informasi sendiri. 

Aspek pengamatan yang kedua adalah keseriusan siswa dalam memecahkan 

masalah secara kreatif. Keseriusan siswa dapat dilihat dari keseriusan siswa dalam 

diskusi menentukan topik, membuat rumusan masalah, membuat kerangka 

makalah, dan  makalah yang sudah disusun karena isi makalah menggambarkan 

keaktifan. Pada siklus II  Siswa lebih serius dalam dalam memperhatikan setiap 

penjelasan dari guru kemudian mencatat hal-hal yang penting dari setiap 

penjelasan guru. Selain itu, siswa juga bertanya apabila penjelasan dari guru 

kurang jelas. Berdasarkan hasil pengamatan, keseriusan siswa dalam memecahkan 

masalah secara kreatif termasuk dalam kategori baik. Siswa yang aktif 64,53 % 

dari seluruh siswa atau 20 siswa yang aktif dalam memecahkan masalah secara 

Keaktifan siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan  15 
48.39 

C 

Keaktifan siswa mengungkapkan pendapat 16 51.61 C 

Ketertiban siswa dalam diskusi 30 96.78 SB 

Kemampuan siswa bekerja sama dengan 

teman sekelompok 28 
90.32 

SB 
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kreatif, sedangkan siswa yang tidak aktif hanya mengerjakan untuk memenuhi 

tugas dari guru semata. 

Aspek ketiga adalah aspek ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Aspek ini dapat dilihat dari kedisiplinan siswa. siswa yang masuk 

kelas tepat waktu, tidak ada yang terlambat, dan usaha siswa untuk 

mengumpulkan tugas menulis karya tulis ilmiah dengan tepat waktu. Pada siklus 

II tidak ada lagi siswa yang melakukan kegiatan yang tidak perlu saat 

pembelajaran seperti bicara sendiri atau mengobrol dengan temannya, mondar-

mandir di dalam kelas, mendengarkan musik, mainan HP, tiduran, dan membuat 

catatan yang tidak penting. Sebagian besar siswa sudah berkonsentrasi mengikuti 

pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu gangguan dari luar sudah tidak ada 

seperti hujan atau pun gangguan dari kelas lain sehingga siswa lebih fokus pada 

penjelasan guru. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh hasil observasi  Sebesar 90,32 

% siswa sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk yang 

diarahkan oleh guru dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari 

pembelajaran.  

Aspek yang keempat keaktifan siswa bertanya ketika mengalami kesulitan. 

Pada siklus II aspek ini mengalami peningkatan. Pada siklus 1 tingkat keaktifan 

bertanya hanya 32, 26 % siswa termasuk dalam kategori kurang. Pada siklus II  

tingkat keaktifan bertanya naik menjadi 48,39 % siswa.  Walaupun tidak 

memungkinkan semua siswa bertanya namun berdasarkan pengamatan guru, 

siswa  tidak lagi merasa enggan atau malu lagi untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. Bahkan beberapa siswa sudah berani bertanya langsung pada 
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guru pada saat mereka kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah. Semua siswa 

aktif berpartisipasi dalam kelompoknya karena pada siklus II guru tidak lagi 

banyak memandu seperti pada siklus 1. Tidak  ada lagi yang merasa malu untuk 

mengungkapkan argumennya secara lisan. Mereka juga tidak enggan-enggan lagi 

untuk menyanggah apabila ada teman yang berargumentasi tidak sesuai dengan 

pendapatnya pribadi. 

Aspek kelima, keaktifan siswa mengungkapkan pendapat.Aspek ini dapat 

dilihat tatkala presentasi. Dalam pembelajaran siklus 1 hanya 6 atau 19,35 % 

siswa yang aktif mengungkapkan pendapatnya baik itu menyanggah maupun 

menambahi argument penyaji. Pada siklus 2 persentase tersebut naik menjadi 

51,61 %. Kendala – kendala yang terjadi pada siklus 1 sudah dapat diatasi. Tidak 

ada siswa yag tidak siap mempresentasikan dan tidak mengkopi makalah untuk 

teman-temannya. Hal tersebut menjadikan siswa yang lain paham dengan 

penjalasan penyaji sehingga siswa menjadi punya informasi untuk berpendapat. 

Aspek keenam ketertiban siswa dalam diskusi. Pada siklus II Aspek ini 

termasuk dalam kategori sangat baik yaitu 30 siswa atau 96, 78 % siswa sudah 

tertib berdiskusi. Kendala pada siklus I sudah dapat teratasi yaitu pada saat 

kegiatan diskusi untuk menentukan topik, merumuskan masalah, dan menyusun 

kerangka makalah, guru  memberikan tugas yang harus dkumpulkan pada hari itu 

juga sehingga siswa tidak punya waktu untuk bermain-main. 

 Aspek ketujuh kemampuan siswa bekerja sama dengan teman sekelompok. 

Aspek ini diamati peneliti ketika proses berlangsungnya kegiatan kelompok belajar. 

Terdapat 28 siswa atau 90,32 % siswa sudah mampu berkerja dalam kelompok 
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dengan sangat baik. Hanya ada 2 kelompok saja yang kurang begitu bisa bekerja 

sama terbukti ada 2 kelompok yang sampai pada ujung pembelajaran belum selesai 

mengerjakan tugas dikarenakan belum menentukan topik. Mereka masih berselisih 

topik mana yang akan dibuat. 

4.3.1.2.2 Hasil Jurnal Siklus II 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Pengisian jurnal tersebut dilakukan pada akhir 

pembelajaran. Jurnal guru berisi mengenai segala hal yang dirasakan oleh guru 

selama proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbatuan lembar kerja siswa pada siswa kelas XI 

IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran. Hasil jurnal guru dan siswa siklus II adalah 

sebagai berikut. 

4.3.1.2.2.1 Jurnal Guru Siklus 1 

Jurnal guru ini berisi hal - hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa.  Hal- hal yang menjadi objek sasaran 

adalah (1) kesiapan siswa, (2) tingkah laku siswa selama proses pembelajaran 

menulis karya ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa berlangsung, (3)  tanggapan atau respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis karya ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa, (4)  keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis karya ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa. Jurnal guru diisi oleh guru pengampu bahasa 
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Indoensia kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran Ibu Aryani yang mendampingi 

peneliti dalam proses pembelajaran di kelas XI IPA 2. 

Berdasarkan objek sasaran yang diamati yaitu kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa menunjukan bahwa kesiapan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah sudah 

baik. Hal tersebut terbukti dengan siswa sudah duduk di tempatnya masing-

masing dan memberi salam kepada guru. Papan tulis dan ruang kelas dalam 

keadaan rapi dan bersih sehingga nyaman untuk memulai pembelajaran. 

Tingkah laku siswa  selama mengikuti pembelajaran  menulis karya tulis 

ilmiah pada siklus II  sudah baik. Tidak ada lagi siswa yang melakukan kegiatan 

yang tidak perlu saat pembelajaran seperti bicara sendiri atau mengobrol dengan 

temannya, kipas-kipas, bermain HP,  dan tidak ada siswa yang tiduran. Sebagian 

besar siswa sudah berkonsentrasi mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Hal 

tersebut dikarenakan suara guru sudah cukup terdengar oleh siswa yang duduk di 

belakang sehingga siswa ingin memperhatikan. Posisi guru yang kadang di di 

depan, di tengah dan di belakang membuat siswa merasa selalu diperhatikan oleh 

guru sehingga siswa sungkan untuk ribut sendiri. Selain itu gangguan dari luar 

sudah tidak ada seperti hujan atau pun gangguan dari kelas lain sehingga siswa 

lebih fokus pada penjelasan guru 

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis karya tulis ilmiah 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa  

lebih bagus dari siklus 1 karena pada siklus II guru lebih rileks dan tidak sekaku 
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pada siklus I, siswa merasa sudah mengenali karakter guru demikian pula guru 

sudah mengenali karakter siswa. Dibuktikan dengan siswa sudah mulai bisa 

mengajak bercanda dengan guru tidak seperti pada siklus I.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis masalah sudah 

cukup bagus. Siswa ada yang aktif dan ada yang tidak aktif, tetapi secara 

keseluruhan sudah bagus.  

Berdasarkan jurnal guru proses pembejaran yang berlangsung sudah 

mendapatkan respon yang baik dari siswa. Kendala-kendala yang dihadapi pada 

siklus 1 dapat diatasi dengan baik pada siklus II. Seperti suara guru yang tidak 

terdengar, siswa ribut sendiri serta siswa yang tidak aktif sudah tidak tampak lagi 

pada siklus II. 

4.3.1.2.2.2 Jurnal siswa Siklus 1I 

Jurnal siswa yang digunakan pada siklus I sama dengan yang digunakan 

pada siklus II memuat 4 aspek pertanyaan yang harus dijawab siswa secara jujur 

pada akhir pembelajaran siklus II. 4 aspek yang terdapat dalam jurnal siswa 

adalah 1) tanggapan siswa tentang kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia (2) 

Kesulitan yang dialami siswa dalam menulis karya tulis ilmiah (makalah), 3) Hal 

yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran berbasis masalah bernatuan lembar 

kerja siswa, (4) Hal yang paling disenangi dalam pembelajaran menulis karya tulis 

ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa. Jurnal siswa merupakan alat bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

telah tercantum dalam aspek jurnal siswa. Hasil jurnal siswa dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 28 Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

No 

 

Aspek 

 

Kategori 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

 

1 Tanggapan 

Siswa 
senang 24 77.42 

kurang senang 6 19.35 

tidak senang  1 3.23 

2 Kesulitan 

siswa 
Tidak mengalami hambatan 10 32.26 

 Mengalami hambatan  21 67.74 

Sumber kutipan 

Daftar pustaka 

Mengembangkan Paragraf 

Mencari bahan 

Menentukan topik 

0 

0 

5 

14 

2 

0 

0 

16.13 

45.16 

6.45 

3 Hal yang perlu 

diperbaiki 
interaksi dengan siswa 

    suara masih kurang keras 

4 Hal yang 

paling 

disenangi 

LKS 6 19.35 

  Diskusi kelompok 15 48.39 

  presentasi  10 32.26 

  menggali informasi 0 0 

 

Penjabaran dari tabel di atas sebagai berikut. Aspek pertama yaitu 

tanggapan siswa tentang kegiatan pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada 

siklus I adalah terbagi dalam 4 kategori, yaitu menarik, kurang menarik, dan tidak 

menarik. Berdasarkan hasil analisis peneliti siswa yang memberi tanggapan 

menarik berjumlah 24 siswa atau 77,42 %,  jumlah siswa yang memberi 

tanggapan kurang menarik   6 siswa  atau 19,35% dan siswa yang memberi 

tanggapan tidak menarik  berjumlah 1 orang atau 3,32%. Tanggapan siswa yang 

berkategori menarik dengan mengungkapkan alasan berkesan pada kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia pada saat itu adalah karena dapat memotivasi 

untuk lebih berlatih menulis karya tulis ilmiah lagi. Misalnya responden (16) yang 

menanggapi seperti berikut.―Sangat senang, karena dapat menambah 



 

 

162 

pengetahuan saya tentag karya ilmiah, melatih saya agar dapat membuat karya 

ilmiah yang lebih baik lagi‖. Siswa yang menanggapi kurang menarik pada 

umumnya beranggapan bahwa siswa masih kesulitan menulis karya tulis ilmiah 

walaupun sudah ada panduan LKS . Seperti yang diungkapkan responden (26) 

berikut ― saya tidak begitu suka, karena agak susah mengumpulkan berita atau 

topik, kadang-kadang saya cuma LKSnya saja karena dapat ilmu tambahan. 

Siswa yang menanggapi tidak menarik adalah mengungkapkan alasannya secara 

jujur bahwa mereka memang tidak suka membaca. Seperti yang diungkapkan  

responden (15) berikut. ―Tidak senang, saya lebih suka jika guru menjelaskannya 

langsung.‖ 

Aspek jurnal kedua adalah aspek kesulitan yang dialami  siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah. Kategori yang dipakai 

adalah mengalami hambatan dan tidak mengalami hambatan. Hasil analisis data 

dapat dijelaskan sebagai berikut. Sejumlah 21 atau 67,74% siswa mengalami 

hambatan sedangkan 10 siswa tidak mengalami hambatan atau 32,26 %. Dalam 

tabel bisa dilihat bahwa ada banyak perubahan dibandingkan pada siklus I. Pada 

siklus II jumlah siswa yang tidak mengalami meningkat  dari 4 orang menjadi 10 

0rang. Hal itu menunjukan bahwa siklus II sudah mengalami peningkatan. Selain 

itu, tidak ada siswa yang kesulitan dalam menulis sumber kutipan dan daftar 

pustaka. Seperti yang diungkapan responden 27 berikut. ― Selama penugasan 

tersebut, saya tidak mengalami kesulitan. Walaupun demikian, hambatan yang 

dialami siswa masih terjadi pada siklus II. Misalnya 5 siswa atau 16,15 % siswa 

mengalami hambatan dalam mengembangkan paragraf. Sejumlah 14 atau 45, 16% 
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siswa mengalami kesulitan dalam mencari referensi. Sejumlah 2 siswa atau 6,45% 

siswa mengalami hambatan dalam menentukan topik. Hal di atas sesuai dengna 

pernyataan responden 31 berikut. “  ketika mendapatkan informasi lalu dalam 

mengolahnya, kami masih merasa kesulitan, ketika membuat makalah masih 

bingung akan kebenarannya‖. 

Aspek pertanyaan yang ketiga dalam jurnal siswa adalah hal yang perlu 

diperbaiki dalam pembelajaran menulis karya ilmiah. Berdasarkan analisis data 

jurnal siswa didapatkan hal yang perlu diperbaiki adalah interaksi dengan siswa 

dan suara masih kurang keras. Seperti yang diungkapan responden 9 berikut. ― 

bagi saya pribadi penjelasannya sudah bagus, interaksinya juga sudah lumayan 

bagus dibandingkan pertemuan kemarin,hanya saja lebih komunikatif lagi ya,Bu. 

Tambahan lagi, suaranya tolong agak dikerasin dikit tapi over all saya suka‖. 

Aspek pertanyaan yang keempat dalam jurnal siswa adalah hal-hal yang 

paling disukai siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  Pada aspek 

kedua ini, berdasarkan analisis data jurnal siswa didapatkan hasil bahwa 6 siswa 

19,35 % siswa suka dengan LKS yang disusun oleh guru, 15 siswa atau 48,39% 

siswa menyukai kegiatan diskusi kelompok, 10 atau 32,26% siswa menyukai 

kegiatan presentasi hasil makalah, dan tidak ada siswa atau 0 % siswa menyukai 

saat menemukan informasi baru. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran ketarampilan menulis karya tulis ilmiah melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa sudah berhasil 

yaitu siswa 77,42 % menyukai pembelajaran berbasis masalah berbantuan LKS. 

Ungkapan responden 7 saat menjawab pertanyaan nomor 4 adalah sebagai berikut. 



 

 

164 

“ mendengarkan laporan karya ilmiah teman karna dapat menberi wawasan yang 

lebih serta dapat meningkatkan kreativitas kita. 

Berdasarkan pemaparan hasil analisis data jurnal siswa di atas dapat 

disimpulkan bahwa minat siswa kelas XI IPA 2 untuk menulis karya ilmiah sudah 

mencapai 70 %, berarti ini menandakan bahwa kegiatan pembelajaran melalaui 

model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa pada siklus 

II telah berhasil menarik minat siswa untuk menulis karya ilmiah.Dari berbagai 

hambatan dan kesulitan yang dikemukakan siswa tidak membuat mereka patah 

semangat untuk menyusun karya ilmiah.  

4.3.1.2.3 Hasil Wawancara Siklus II 

Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah hasil tes keterampilan menulis 

karya ilmiah siklus I  karena penentuan responden adalah berdasarkan hasil tes 

tersebut. Responden diambil dari 5 siswa yang mendapatkan nilai tinggi dan 5  siswa 

yang mendapatkan nilai rendah. Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun peneliti. Pedoman wawancara 

memuat 7 aspek pertanyaan yang harus dijawab siswa secara langsung atau lisan. 

Sepuluh aspek pertanyaan tersebut adalah (1) pendapat siswa mengenai kegiatan 

pembelajaran menulis karya ilmiah mata dengan model pembelajaran berbasis 

masalah berbatuan lembar kerja siswa, (2)  Kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran berbasis masalah bernatuan lembar kerja siswa, 3) Pendapat mengenai 

kerja kelompok dalam pembelajan menulis karya ilmiah, (4) Kesulitan yang dialami 

saat menulis karya ilmiah(makalah), (5) Saran terhadap proses pembelajaran menulis 
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karya tulis ilmiah, (6) apakah siswa pernah membuat karya ilmiah, (7) karya ilmiah 

yang pernah dibuat sebelumnya. 

Hasil analisis data wawancara yang dilakukan peneliti pada pertanyaan 

pertama yaitu pendapat siswa mengenai kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah 

mata dengan model pembelajaran berbasis masalah berbatuan lembar kerja siswa, 

menjawab sangat menarik, menyenangkan, dan sangat penting. Sepuluh responden 

dari kelompok nilai tinggi dan rendah, 8 dari mereka menjawab menarik karena dapat 

memotivasi siswa untuk belajar mandiri tetapi tidak dilepas begitu saja, ada LKS 

yang dapat mempermudah belajar di rumah.Seperti yang yang diungkapkan 

responden (16) berikut. ―Meski agak susah dan membutuhkan waktu yang lama, 

namun kami merasa senang karena mengerjakan dengan teman sendiri.Bisa sambil 

ngapain aja.Misalnya cari referensi di internet sambil bermain facebook atau game.‖ 

Dua responden yang berpendapat tidak menarik beralasan bahwa menulis karya tulis 

ilmiah membosankan,memakan waktu dan bertele-tele. Tapi sebenarnya banyak 

manfaatnya. Seperti yang diungkapkan responden 24 berikut. ―Sebenarnya saya tidak 

begitu suka, membosankan, memakan waktu dan terlalu bertele-tele.Tapi 

bagaimanapun juga setiap ilmu pasti ada gunanya di kemudian hari‖. 

Aspek pertanyaan kedua yaitu   kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran berbasis masalah bernatuan lembar kerja siswa. Dari analisis data dapat 

disimpulkan bahwa 5 responden dari kelompok tertinggi menyatakan kelebihannya 

model dan LKS sangat membantu dalam penyususnan makalah karena tidak hanya 

teori tetapi disertai contoh.Selain itu, penjelasan guru juga bisa diterima dengan 

baik.Kekurangannya berasal dari siswa, ada beberapa siswa yang kelihatannya tidak 

menyukai pelajaran karya ilmiah. Lima responden dari nilai terendah menyatakan 



 

 

166 

bahwa kelebihannya adalah materi yang akan dipelajari sudah terancang dan praktis, 

sedangkan kekuranganya cara membuatnya yang lama dan sulit sehingga siswa 

menjadi malas untuk mengerjakan.  

Aspek pertanyaan yang ketiga pendapat mengenai kerja kelompok dalam 

pembelajaran menulis karya ilmiah. Sepuluh responden dari kelompok nilai tertinggi 

dan terendah menyatakan  memiliki jawaban yang sama yaitu lebih suka dengan 

belajar berkelompok daripada sendiri karena dapat saling bertukar pikiran dengan 

teman dan mematahkan rasa kebingungan saat akan membuat karya ilmiah. Selain 

itu, menjadikan lebih akran dengan teman sekelompok. 

Aspek pertanyaan keempat yaitu kesulitan yang dialami saat menulis karya 

ilmiah(makalah). Pada aspekini. 7 siswa tidak mengalami hambatan, sedangkan 3 

responden dari kelompok nilai rendah menjawab ada hambatan dan kesulitan dengan 

alasan. Responden yang menjawab tidak ada hambatan mengemukakan alasan bahwa 

pembelajaran pada siklus II ini sudah dapat mengatasi kesulitan dan hambatan yang 

dialami pada siklus I, sedangkan responden lain menjawab masih mengalami 

hambatan mengemukakan alasan bahwa ketiga responden masih mengalami 

kesulitann pada saat menentukan menyusun pendahuluan dan pembahasan. 

Aspek pertanyaan kelima, yaitu saran terhadap proses pembelajaran menulis 

karya tulis ilmiah. 9 responden dari kelompok nilai tinggi dan rendah menjawab tidak 

ada saran. Seperti yang diungkapan responden 23 berikut. “Sudah ada usaha yang 

maksimal agar siswa memahami dan bersemangat. Salut “. Siswa yang memberikan 

saran hanya 1 siswa dari kelompok nilai rendah, menjawab bahwa suaranya dikerasin 

lagi. 
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Aspek keenam dan ketujuh saliang berberkaitan yaitu apakah siswa pernah 

menyusun makalah sebelumnya dan apa judulnya.10 reseponden dari kelompon nilai 

tertinggi dan terendah mengaku pernah menulis karya tulis ilmiah. Judulnya terlampir 

di halaman lampiran. 

Berdasarkan deskripsi analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelompok nilai tinggi dan kelompok nilai rendah sebagian besar berminat terhadap 

kegiatan menulis, namun ada siswa yang masih kesulitan dalam mengembangkan 

paragraf terutama dalam menyusun pendahuluan dan pembahasan. Analisis data 

nonmtes pada siklus II di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan minat 

untuk menulis karya ilmiah, masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menulis karya ilmiah. 

 

4.3.1.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto pembelajaran menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 

SMA Negeri 1 Ungaran pada siklus II sama dengan pada siklus I yaitu meliputi 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap tahapan dalam penelitian 

tindakan kelas. Kegiatan - kegiatan yang didokumentasikan adalah (1) Proses  

pembelajaran yang meliputi langkah-langkah pembelajaran menulis karya tulis ilmiah 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa. (2) 

Perilaku siswa dalam pembelajaran . Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal 

penelitian yang dilaksanakan peneliti yang meliputi kegiatan apersepsi, pengantar, 

dan penjelasan awal materi karya ilmiah. Pada bagian kegiatan inti adalah 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis masalah berbantua lembar kerja siswa  

yang dilaksanakan pada siklus II dan penutup. 

Di bawah ini hasil dokumentasi selama proses pembelajaran siklus II. 
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Gambar 12 menunjukkan kegiatan pendahuluan, yaitu apersepsi dan 

penjelasan awal materi menulis karya ilmiah. Guru memberikan apersepsi, yaitu 

mengingatkan kembali siswa tentang materi menulis karangan ilmiah yang pernah 

diberikan guru sebelumnya, selanjutnya siswa diminta untuk memberikan tanggapan 

dan pendapatnya mengenai kegiatan menulis karangan ilmiah pertemuan berikutnya. 

Kegiatan pendahuluan selanjutnya adalah penyampaian materi tentang menulis karya 

ilmiah.Kegiatan selanjutnya guru membahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa serta hambatan apa saja yang dialami. 

Gambar 13 adalah perhatian siswa saat mendengarkan penjelasan guru. Pada 

gambar 11 dan 12 terlihat bahwa siswa lebih fokus dan lebih memperhatikan 

Gambar 12 Guru menjelaskan materi 

menulis karya tulis ilmiah 

 

Gambar 13  Perhatian siswa saat 

mendengarkan penjelasan 

guru 
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penjelasan guru karena guru membahas makalah siswa sehingga siswa lebih tertarik 

untuk mendengarkan. 

Kegiatan selanjutnya yang didokumentasikan yaitu kegiatan inti. Siswa 

berkelompok untuk menentukan topik, merumuskan masalah, dan menyusun 

kerangka berpikir . Siswa boleh menentukan topik sendiri atau pun topik dari LKS 

namun topik yang berbeda dari siklus I. Guru membimbing setiap kelompok untuk 

menentukan topik, rumusan masalah, dan kerangka makalah. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 adalah proses pembelajaran untuk menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah pada tahap satu dan dua, yaitu menentukan masalah 

(topik) dan mendefiniskan  masalah  (rumusan masalah). Dalam gambar tersebut 

terlihat guru sedang membimbing siswa pada setiap kelompok. Proses ini membantu 

Gambar 14 Guru membimbing siswa 

menentukan topik, membuat 

rumusan masalah, dan 

menyusun kerangka makalah 

(penerapan tahap 1 dan  2) 

Gambar 15 Situasi kelas saat guru 

membimbing kelompok  
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siswa agar siswa tidak kebingungan menentukan topik. Setelah itu, siswa dibimbing 

untuk merumuskan maalah dan membuat kerangka makalah agar tidak melenceng 

dari topik yang akan diangkat. Pada siklus II proses ini berjalan dengan baik. Semua 

siswa bisa menentukan topik dan rumusan masalah. Pada gambar 15 terlihat bahwa 

siswa sedang  berdiskusi dengan temannya. Suasana sudah terkendali karena guru 

membebankan pada siswa untuk mengumpulkan topik, rumusan masalah dan 

kerangka makalah. Tugas tersebut membuat siswa tidak punya waktu untuk bermain-

main HP, ngobrol atau menggoda kelompok lain. 

Setelah siswa menentukan topik dan rumusan masalah, siswa dibawa ke 

perpustakaan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kegiatan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 5 dan 6 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 menunjukan penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa tahap ke tiga yaitu mengumpulkan fakta. Gambar 17 

Gambar  16 Siswa mencari referensi 

di Perpustakaan (penerapan tahap 3 

dan 4 ) 

Gambar  17 Situasi saat siswa di 

perpustakaan 
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juga menunjukan  siswa sedang mencari referensi ke perpustakaan yang sesuai 

dengan topik. Siswa nampak serius mencari pustaka yang diinginkan. Pada saat di 

perpustakaaan siswa tenang, dan sibuk membaca. Hanya ada beberapa siswa yang 

pasif 

 Proses selanjutnya adalah penugasan untuk membuat makalah sesuai dengan  

kerangka makalah yang telah dibuat untuk dikembangkan di rumah. Proses tersebut 

terlihat pada gambar 17  dan 18.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada gambar  18 terlihat bahwa respon siswa saat mendapatkan tugas tidak 

sekaget pada siklus I karena pada siklus 2 siswa sudah diberitahu sebelumnya bahwa 

mereka akan diberi tugas yang sama yaitu menulis makalah secara individu.  Siswa 

Gambar 18 Guru memberikan tugas 

siswa membuat makalah 

(penerapan tahap 5) 

Gambar 19 respon siswa saat 

mendapatkan tugas  

membuat makalah  



 

 

172 

masih bersemangat karena pada hari itu jadwal  Mapel bahasa Indonesi tidak di jam 

terakhir.   

 Pada pertemuan berikutnya siswa mengumpulkan makalah yang telah dibuat 

dan secara bergiliran mempresentasikan makalahnya seperti terlihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

          

  

 

Pada gambar 20 terlihat bahwa siswa sedang mempresentasikan hasil 

makalahnya secara berkelompok. Proses ini merupakan penerapan tahap 6 yaitu 

menguji hasil pekerjaannya. Siswa saat menyajikan makalah akan diuji oleh 

temannya. Gambar 21 adalah kondisi saat diskusi. Terlihat bahwa penyaji kelihatan 

lebih siap dibandingkan pada siklus I. Pada siklus II banyak siswa  yang 

mengungkapkan pendapatnya dan ada siswa yang sedang menanggapi  penyaji. 

 

Gambar 20 siswa 

mempresentasikan makalah  

Gambar 21 Respon siswa menanggapi 

penyaji makalah 
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4.4 Refleksi Siklus II 

 Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan 

tindakan perbaikan dari pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih banyak 

ditemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis karya tulis 

ilmiah. Kesulitan tersebut kemudian dicarikan jalan keluarnya untuk diterapkan 

pada pembelajaran siklus II.  

Setelah dilakukan berbagai macam perbaikan pada saat pembelajaran 

menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa ternyata keterampilan siswa dalam menulis karya 

ilmiah mengalami peningkatan yang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat pada 

hasil tes siswa. Hasil tes menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA N 

1 Ungaran pada siklus II rata – rata  mencapai skor 83,34 termasuk dalam kategori 

baik. Hasil tersebut sudah memenuhi target yang diharapkan karena siswa sudah 

mencapai batas tuntas yaitu  skor rata- rata siswa 80. Hasil tesebut  jika 

dibandingkan dengan nilai prasiklus, siklus 1 dan siklus II mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hasil tes siswa meningkat 5,91 dari skor rata rata 

dalam prasiklus 68,96 menjadi 74, 87 dalam siklus 1. Hasil tersebut juga 

meningkat dari siklus I  siklus II, yaitu meningkat 8,47  dari 74,87 % siklus I 

menjadi 83,43 % pada siklus II. Keberhasilan pembelajaran menulis karya tulis 

ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa pada siklus ini dibuktikan dengan hasil tes yang meningkat secara 

signifikan. Indikator keberhasilan lainnya dapat dilihat dari persentase siswa yang 

mengaku tertarik dengan pembelajara berbasis masalah berbantuan lembar kerja 
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siswa juga cukup tinggi yaitu 77,42 % dari seluruh siswa kelas XI IPA 2. Siswa 

aktif bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka 

tentukan.  

Perilaku siswa yang kurang baik pada siklus I juga tidak terlihat lagi pada 

saat pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan  lembar kerja siswa pada siklus II. Keaktifan siswa dalam 

menggali, menemukan, dan mengolah informasi sangat baik, siswa juga serius 

dalam memperhatikan penjelasan guru. Tidak ada lagi siswa yang rebut dan 

berbicara sendiri. Keaktifan siswa bertanya, berpendapat juga termasuk dalam 

kategori baik. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perilaku  negatif siswa 

pada siklus I sudah berubah menjadi perilaku yang positif pada siklus II. Minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa meningkat. Siswa 

sudah merasa jika pembelajaran tersebut bermanfaat, siswa tidak enggan atau ragu 

lagi untuk bertanya kepada guru jika menemukan kesulitan pada saat menulis 

karya tulis ilmiah (makalah). Bahkan siswa sudah berusaha mencari sumber 

referensi lain untuk menambah pengetahuan mereka tentang menulis menulsi 

karya tulis ilmiah. 

Berdasarkan apa yang sudah dicapai pada siklus II, maka peneliti merasa 

tidak perlu lagi melakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan keterampilan siswa 

dalam menulis menulis karya tulis ilmiah sudah meningkat dan mencapai batas 

tuntas sesuai dengan apa yang diharapkan, sudah terjadi perubahan perilaku siswa 

ke arah yang lebih baik pada saat mengikuti pembelajaran menulis karya tulis 
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ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa. Siswa juga memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan jika model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa diterapkan dalam pembelajaran 

menulis karya tulis ilmiah dapat meningkatkan keterampilan menulis karya tulis 

ilmiah. 

4.4 Pembahasan  

Setelah mengetahui hasil tes dan nontes pada siklus prasiklus, siklus I dan 

siklus II diperoleh simpulan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa  dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Ungaran, 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2010/2011. Pembahasan hasil penelitian ini 

didasarkan pada hasil prasiklus, hasil siklus I, dan hasil siklus II. Pembahasan 

hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. Pemerolehan hasil penelitian diperoleh 

dari pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika diminta untuk menulis karya 

tulis ilmiah. Aspek-aspek yang dinilai dalam keterampilan menulis paragraf 

argumentasi meliputi 8 aspek (1) sistematika penulisan karya tulis ilmiah, (2) 

kekritisan dalam menganalisis masalah, (3) kelayakan isi, (4) penggunan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD), (5) penggunaan bahasa, (6) kemampuan menulis 

sumber kutipan, (7) kemampuan menulis daftar pustaka, (8) kerapian 

tulisan.Pembahasan hasil nontes berpedoman pada tiga bentuk instrumen 

penelitian, yaitu 1) observasi, 2) jurnal guru dan siswa,  3) wawancara, dan (4) 

dokumentasi foto. Untuk lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut. 
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4.4.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Siswa Kelas XI IPA 2 

SMA 1 Ungaran Melalui Model Pembelajara Berbasis Masalah 

Berbantuan Lembar Kerja Siswa 

 

Pembelajaran menulis karya tulis ilmiah (makalah) pada siklus 1 dan II 

merupakan penerapan  model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar 

kerja siswa  berbantuan lembar kerja siswa. Pembelajaran terdiri atas dua 

pertemuan. Pertemua pertama, siswa membentuk beberapa kelompok yang akan 

menjadi tim kerja. Setelah dibagi kelompok, siswa dalam kelompok 

mendiskusikan tentang topik/masalah yang akan diteliti (penerapan tahap 1). 

Tindakan selanjutnya siswa berdiskusi untuk memahami topik dan memfokuskan  

masalah yang hendak diteliti dengan parameter yang jelas yaitu dengan membuat 

rumusan masalah sementara (penerapan tahap 2),Setelah itu, guru membimbing 

siswa cara mengumpulkan bahan untuk tulisan. Guru membimbing siswa agar 

mengetahui sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang sudah terdapat dalam 

LKS. Setelah itu siswa diminta ke perpustakaan untuk mengumpulkan fakta 

sementara (penerapan tahap 3). Siswa menghubungkan antara pengetahuan 

sebelumnya dengan fakta yang diperoleh untuk membuat hipotesis/ dugaan 

sementara (Penerapan tahap 4). Kalau ada yang belum dipahami, siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya. Pada aakhir pembelajaran siswa diberi tugas untuk 

melakukan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya secara berkelompok dan 

menulis laporan secara individu dalam bentuk makalah terkait topik yang telah 

ditentukan (penerapan tahap 5). Pertemuan kedua siswa mempresentasikan secara 
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berkelompok makalah yang disusun (penerapan tahap 6). Hasil tes menulis  karya 

tulis ilmiah kemudian direkap untuk mendapatkan hasil keseluruhan dari tes 

menulis karya tulis ilmiah. Hasil tes menulis karya tulis ilmiah tersebut dapat 

dilihat pada tabel 29 di bawah ini.  

 

Tabel 29 Hasil Tes Keterampilan Menulis KaryaTulis Ilmiah (makalah) 

Prasiklus, Siklus I, siklus II 

 

Berdasarkan tabel 29 dapat dilihat peningkatan nilai rata-rata dan distribusi 

frekuensi dari tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II hasil tes keterampilan menulis 

karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2. Dari tahap prasiklus ke siklus I telah terjadi 

peningkatan skor 5,91 dari 68,96 pada prasiklus menjadi 74,87 pada siklus I. Dari 

siklus I ke siklus II telah terjadi peningkatan skor 8,47 dari skor 74,87 pada siklus 

I menjadi 83,34 pada siklus II. Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan skor 

No Aspek 

Distribusi 

Frekuensi  
Distribusi Persentase (%) Peningkatan 

PS SI SII PS S I S II PS-S I 
SI - 

SII 

PS - 

SII 

1 

 

SB 

 

0 

 

2 

 

8 

 

0,00 % 

 

6.45% 

 

25,81 

% 

 

6,45 % 

 

12,26 

% 

 

25,81

% 

 

2 

 

B 

 

4 

 

12 

 

23 

 

12.90% 

 

38.71

% 

 

74,19 

% 

 

25,81

% 

 

35,48 

% 

 

61,29

% 

 

3 

 

C 

 

22 

 

15 

 

0 

 

70.97% 

 

48.39

% 

 

0.00% 

 

22,78 

% 

 

48,39

% 

 

70,97

% 

 

4 

 

K 

 

5 

 

2 

 

0 

 

16.13% 

 

6.45% 

 

0.00% 

 

9,68 % 

 

6,45

% 

 

16,13

% 

 

 

Skor rata-rata 

 

68,96 

(C) 

74,87 

(C) 

83,34 

(B) 

5,91 

 

8,47 

 

14,13 
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14,13 dari prasiklus ke siklus II. Peningkatan tersebut merupakan bukti konkret 

keberhasilan penerapa model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar 

kerja siswa pada pembelajaran menulis karya tulis ilmiah (makalah) siswa kelas 

XI IPA 2 SMA N 1 Ungaran. 

Nilai rata-rata tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 

pada tahap prasiklus adalah 68,96 dengan distribusi frekuensi hasil tes 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 yang berkategori sangat 

baik tidak ada, kategori baik hanya 4 siswa atau sebesar 12,90 %, kategori cukup 

berjumlah 22 siswa atau 70,96%, dan hasil tes siswa yang  termasuk dalam 

kategori kurang sebanyak 5 siswa atau 16, 13 %. Angaka tersebut menunjukan bahwa 

hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 pada tahap 

prasiklus termasuk dalam kategori cukup, Namun nilai tersebut merupakan nilai 

paling rendah jika dibandingkan dengan kelas XI yang lain di SMA N I Ungaran. 

Oleh sebab itu, harus dilakukan tindakan perbaikan. 

Rendahnya hasil tes tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang 

paling  banyak dialami siswa adalah kesulitan dalam menemukan masalah yang 

layak diteliti, mengembangkan paragraf, dan masalah dalam penulisan Ejaan yang 

Disempurnakan. Faktor yang lainnya adalah siswa kurang termotivasi untuk 

menulis karya tulis ilmiah karena membutuhkan banyak  waktu, biaya, dan 

tenaga. Kegiatan pembelajaran dalam prasiklus ini guru tidak menggunakan 

media dalam membelajarkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah sehingga 

siswa bosan dan bingung bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang baik dan 

benar. 
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Untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI 

IPA 2 perlu dilakukan tindakan yang efektif agar hasil tes keterampilan menulis 

karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 pada tahap prasiklus dapat diperbaiki. Setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa dapat dilihat hasil tes keterampilan menulis 

karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 siklus I pada tabel 29 yang menununjukkan 

peningkatan daripada tahap prasiklus. Nilai rata-rata tes keterampilan menulis karya 

ilmiah siswa kelas XI IPA 2 pada tahap siklus I adalah 74,87 dengan distribusi 

frekuensi siswa yang hasil tes keterampilan menulis karya ilmiahnya berada pada 

kategori sangat baik 2 siswa atau 6,45 %, kategori baik meningkat yang pada awalnya 

4 siswa menjadi 12 siswa 38,71 % siswa. Kemudian siswa yang berkategori cukup 

menurun yang pada prasiklus 22 siswa menjadi hanya 15 siswa atau 48,39% 

siswa. Berarti telah terjadi penurunan jumlah siswa yang berkategori cukuo 

sebesar 22,78%.  Kemudian 2 siswa atau 6,45 % siswa mendapat nilai dalam 

kategori kurang. Jumlah siswa yang berkateori kurang menurun yang pada 

prasiklus ada 5 siswa menjadi 2 siswa saja. 

Nilai rata-rata tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 

tahap siklus I termasuk dalam kategori cukup, namun hasil tersebut belum 

mencapai nilai klasikal ketuntasan belajar siswa kelas XI IPA 2 sebesar 80, 

sehingga untuk mencapai keberhasilan belajar siswa perlu adanya tindakan untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karya ilmiah. Tindakan 

selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah pada 

siklus II dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 
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lembar kerja siswa. Berdasarkan tabel 29 dapat dilihat peningkatan hasil tes 

keterampilan menulis karya ilmiah dari tahap prasiklus,siklus I, dan siklus II.  

Berdasarkan nilai rata-rata tes keterampilan menulis karya tulis ilmiah 

siswa kelas XI IPA 2, nilai rata-rata pada siklus II sebesar 83,34 dengan distribusi 

frekuensi pada kategori sangat baik berjumlah 8 siswa atau 25,81 %, pada 

kategori baik 23 siswa atau 74,19 %, kategori cukup dan kurang tidak ada atau 0 

%. Data tersebut menunjukan peningkatan yang signifikan dari kondisi awal ke 

siklus II. 

Berdasarkan uraian hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas 

XI IPA 2SMA N ungaran pada siklus I dan siklus II pada tiap aspeknya mengalami 

peningkatan pada hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah dari tahap prasiklus, 

siklus I dan siklus II. Peningkatan hasil tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa 

kelas II-5 dari siklus I dan siklus II pada tiap aspek ditunjukkan tabel 30 berikut.  

 

No Aspek 
Skor rata-rata Peningkatan 

S I S II S I - S II Persentase 

1 Sistematika Penulisan 8.13 8.77 0.64 7.87 

2 

Kekritisan menganalisis 

Masalah 11.9 12.77 0.87 7.31 

3 Kelayakan Isi 19.52 20 0.84 4.30 

4 Penggunaan EYD 6.71 8 1.29 19.22 

5 Penggunaan Bahasa 10.7 13.16 2.46 23.10 

6 

Kemampuan Menulis Sumber 

Kutipan 6.84 8.06 1.22 17.85 

7 

Kemampuan Menulis daftar 

pustaka 6.84 7.74 0.9 13.16 

8 Kerapian 4.19 4.77 0.58 13.84 

Rata-rata 74,87 83,34 8,47 11,31 
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Data tabel 30 menunjukkan bahwa tiap-tiap aspek penulisan karya ilmiah 

pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi 

pada aspek penggunaan bahasa sebesar 2,46 , dengan  peningkatan sebesar 23,10 

% dari hasil tes siklus I rata-rata skor sebesar 10,7 pada siklus II meningkat 

menjadi rata-rata 13,16. 

Peningkatan terendah terjadi pada aspek kelayakan isi dengan hanya 

mengalami peningkatan sebesar 4,30 %, dari rata-rata skor siklus I sebesar 19,52 

menjadi 20 pada siklus II. Kenyataan ini disebabkan faktor karena pada siklus I 

aspek kelayakan isi sudah bagus dan mendekati batas tuntas sehingga tidak 

menjadi fokus peneliti. Namun demikian, skor tersebut membuktikan bahwa 

keterampilan siswa aspek kelayakan isi mengalami peningkatan.  

Peningkatan juga terjadi pada aspek sistematika penulisan karya ilmiah yang 

meningkat sebesar 7,87 % dari siklus I sebesar 8,13 menjadi 8,77 pada siklus II. 

Peningkatan tersebut dikarenakan pengetahuan siswa yang bertambah dari lembar 

kerja siswa. Peningkatan pada aspek kekritisan menganalisis masalah terjadi sebesar 

7,31 % dari siklus I sebesar 11,90 menjadi 12,77 pada siklus II. Berdasarkan 

pengamatan, peningkatan pada aspek ini terjadi karena siswa sudah memiliki 

pengetahuan yang bertambah. 

Aspek penulisan karya ilmiah selanjutnya yang mengalami peningkatan 

adalah aspek penggunaan EYD mengalami peningkatan sebesar19,22 % dari siklus I 

sebesar 6,71 menjadi 8bpada siklus II. Peningkatan tersebut karena pada siklus II 

peneliti memfokuskan pada aspek kebahasaan karena pada siklus I banyak kesalahan 

yang dilakukan siswa, selain itu guru membahas kesalahan-kesalahan ejaan yang 

dilakukan pada siklus I sehingga siswa tahu kesalahan yang telah dilakukan. 
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Peningkatan juga terjadi pada aspek kemampuan menulis sumber kutipan 

meningkat 17,85 % dari siklus I sebesar 6,84 menjadi 8,06. Aspek kemampuan 

menulis daftar pustaka juga meningkat 13,16 % dari siklus I sebesar 6,84 menjadi 

7,74 pada siklus II. Aspek yang terakhir adalah aspek kerpaian tulisan. Aspek ini 

meningkat 13,84 % dari siklus I sebesar 4,19 menjadi 4,77 pada siklus II. 

Peningkatan hasil nilai keterampilan menulis karya tulis ilmiah pada 

prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada gambar diagram 20 berikut ini. 

 

 

 

Diagram 20 menunjukan bahwa terjadi peningkatan 5,91 dari prasiklus ke 

siklus I yaitu dari skor 68,96 pada prasiklus menjadi 74,86 pada siklus I. Pada 

siklus I ke siklus II terjadi peningkatan 8,47 dari skor 74,87 pada siklus I menjadi 

83,34 pada siklus II. Peningkatan dari prasiklus ke siklus II secara kesluruhan 

adalah 14,30. Peningkatan cukup drastis. 

Berdasarkan uraian data tes keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas 

XI IPA 2 SMA Negeri I Ungaran di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa dapat 
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meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelasXI IPA 2 SMA N 1 

Ungaran. 

4.2 Perubahan Perilaku Siswa 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karya tulis ilmiah ini 

diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku siswa dari prasiklus sampai siklus 

II. Peningkatan hasil nontes yang berupa observasi pada siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel 31 berikut. 

 

Berdasarkan tabel 31 dapat dilihat bahwa terjadi perubahan perilaku yang 

signifikan dari siklus I ke siklus II. Pada aspek pertama pada siklus I berjumlah 

64,83 % dan meningkat pada siklus II menjadi 83,87 %.Peningkatan tersebut 

dikarenakan kegiatan inkuiri pada siklus II memberikan banyak kesempatan 

kepada siswa untuk bebas melakukan kegiatan observasi sesuai dengan kreativitas 

No Aspek Pengamatan 
Siklus I 

Siklus II 

 

Peningkatan 

 

1 

 

Keaktifan siswa menggali , menemukan dan 

mengolah informasi 64.52 83.87 19,35 

2 

 

Keseriusan siswa dalam memecahkan 

masalah secara kreatif 45.16 64.52 19,36 

3 

 

Ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran  70.97 90.32 19,35 

4 

 

Keaktifan siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan  32.26 48.39 16,13 

5 Keaktifan siswa mengungkapkan pendapat 19.35 51.61 32,26 

6 Ketertiban siswa dalam diskusi 77.42 96.78 19,36 

7 

 

Kemampuan siswa bekerja sama dengan 

teman sekelompok 

77.42 

 

90.32 

 

12,9 

 

 
Jumlah  309,68 435,49 

 
 

Rata-rata 44,24 62,21 

 



 

 

184 

masing-masing siswa,sehingga kegiatan tersebut menntut siswa untuk lebih 

kreatif dalam menemukan dan menggali informasi. 

 Aspek pengamatan kedua yaitu keseriusan siswa dalam memecahkan 

masalah secara kreatif   siklus I sebesar  45,16 % dan meningkat pada siklus II 

menjadi 64,5. Faktor yang menyebabkan adanya peningkatan pada aspek ini adalah 

adanya kerjasama yang baik antar siswa, sehingga proses komunikasi berjalan baik 

dan dapat memecahkan masalah secara bersama dan dengan pemikiran yang kreatif. 

Pada aspek pengamatan ketiga, yaitu pada siklus I sebesar 70,97% dan 

meningkat menjadi 90,32% pada siklus II. Peningkatan ini terjadi karena siswa 

secara mandiri belajar bersama dan diberi tanggung jawab, sehingga siswa 

memiliki target ketercapaian belajar. Berdasarkan sistem ini, siswa harus mentatai 

semua agenda kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing kelompok. Cara 

seperti ini memberikan pengaruh kepada siswa untuk belajar secara serius dan 

tertib, agar target yang ditetapkan dapat tercapai.  

 Aspek yang keempat keaktifan siswa bertanya ketika mengalami kesulitan. 

Pada siklus II aspek ini mengalami peningkatan. Pada siklus 1 tingkat keaktifan 

bertanya hanya 32, 26 % siswa termasuk dalam kategori kurang. Pada siklus II  

tingkat keaktifan bertanya naik menjadi 48,39 % siswa.  Walaupun tidak 

memungkinkan semua siswa bertanya namun berdasarkan pengamatan guru, 

siswa  tidak lagi merasa enggan atau malu lagi untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. Bahkan beberapa siswa sudah berani bertanya langsung pada 

guru pada saat mereka kesulitan dalam menulis karya tulis ilmiah. Semua siswa 

aktif berpartisipasi dalam kelompoknya karena pada siklus II guru tidak lagi 
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banyak memandu seperti pada siklus 1. Tidak  ada lagi yang merasa malu untuk 

mengungkapkan argumennya secara lisan. Mereka juga tidak enggan-enggan lagi 

untuk menyanggah apabila ada teman yang berargumentasi tidak sesuai dengan 

pendapatnya pribadi.  

Aspek kelima, keaktifan siswa mengungkapkan pendapat.Aspek ini dapat 

dilihat tatkala presentasi. Dalam pembelajaran siklus 1 hanya 6 atau 19,35 % 

siswa yang aktif mengungkapkan pendapatnya baik itu menyanggah maupun 

menambahi argument penyaji. Pada siklus 2 persentase tersebut naik menjadi 

51,61 %. Kendala – kendala yang terjadi pada siklus 1 sudah dapat diatasi. Tidak 

ada siswa yag tidak siap mempresentasikan dan tidak mengkopi makalah untuk 

teman-temannya. Hal tersebut menjadikan siswa yang lain paham dengan 

penjalasan penyaji sehingga siswa menjadi punya informasi untuk berpendapat.  

 Aspek keenam ketertiban siswa dalam diskusi. Pada siklus II Aspek ini 

termasuk dalam kategori sangat baik yaitu 30 siswa atau 96, 78 % siswa sudah 

tertib berdiskusi. Kendala pada siklus I sudah dapat teratasi yaitu pada saat 

kegiatan diskusi untuk menentukan topik, merumuskan masalah, dan menyusun 

kerangka makalah, guru  memberikan tugas yang harus dkumpulkan pada hari itu 

juga sehingga siswa tidak punya waktu untuk bermain-main. 

 Aspek ketujuh kemampuan siswa bekerja sama dengan teman sekelompok. 

Aspek ini diamati peneliti ketika proses berlangsungnya kegiatan kelompok belajar. 

Terdapat 28 siswa atau 90,32 % siswa sudah mampu berkerja dalam kelompok 

dengan sangat baik. Hanya ada 2 kelompok saja yang kurang begitu bisa bekerja 

sama terbukti ada 2 kelompok yang sampai pada ujung pembelajaran belum selesai 



 

 

186 

mengerjakan tugas dikarenakan belum menentukan topik. Mereka masih berselisih 

topik mana yang akan dibuat. 

  Peningkatan hasil tes pada siklus I dan siklus II adalah berbanding lurus 

dengan  perubahan perilaku siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil tes 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2yang mengalami peningkatan 

dari siklus I sebesar 68,96 menjadi 83,24 pada siklus II. Peningkatan terjadi pada tiap 

aspek penulisan karya ilmiah. Berdasarkan hasil tersebut, maka mempengaruhi 

perubahan perilaku siswa kearah  yang positif , yaitu proses penulisan karya tulis 

ilmiah pada seluruh aspek. Berdasarkan hasil tes tersebut dapat disimpulkan 

perubahan perilaku siswa kelas XI IPA 2.  

 Peningkatan hasil tes karya tulis ilmiah yang signifikan terjadi pada siswa 

kelas XI IPA 2 adalah disebabkan oleh beberapa hal. (1)  Pada tahap prasiklus 

permasalahan yang dialami siswa adalah kesulitan dalam menemukan masalah yang 

layak untuk diteliti, setelah dilakukan tindakan menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah, permasalahan tersebut tidak lagi ditemukan karena selama 

pembelajaran siswa sudah disajikan masalah-masalah sehingga siswa tinggal 

memilih,(2) Kesulitan siswa dalam mengembangkan paragraf juga dapat diatasi 

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan media lembar kerja 

siswa. Siswa dipandu secara intensif untuk membuat kerangka makalah yang akan 

dikembangkan. Guru membimbing secara bergiliran pada tiap-tiap kelompok untuk 

mengalurkan kembali kerangka makalah yang disusun.Dengan demikian siswa akan 

sangat terbantu dan bisa menyusun makalah dengan mudah di rumah, (4) Masalah 

dalam teknis tulis menulis juga dapat diatasi dengan menggunakan media lembar 

kerja siswa. Dalam LKS tersebut sudah ada panduan yang sangat  teknis bagaimana 
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menyusun makalah, dan (4) perubahan perilaku siswa yang berubah ke arah positif  

juga berdampak langsung pada hasil tes siswa. Siswa serius memperhatikan dan aktif 

dalam  pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa kelas XI IPA 2. Model 

pembelajaran berbasis masalah yang dilaksanakan pada siklus I dan siklus II dapat 

meningkatkan kecakapan merumuskan masalah dan menganalisis masalah, 

meningkatkan kecakapan berpikir rasional, kecakapan berkomunikasi dan kecakapan 

bekerjasama siswa kelas XI IPA 2, sedangkan lembar kerja siswa mempermudah 

siswa untuk menyusun karya ilmiah (makalah) dengan susunan yang baik dan benar. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

1. Model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa bisa 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas 

XI IPA 2 SMA N I Ungaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2 mengalami peningkatan 

pada tiga tahapan yaitu tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil tes 

keterampilan menulis karya ilmiah siswa kelas XI IPA 2  pada tahap prasiklus 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 68,96, sedangkan pada siklus I meningkat 

menjadi 74,87 dan hasil tersebut meningkat lagi pada siklus II, yaitu 83,34. Dari 

prasiklus ke siklus I telah terjadi peningkatan nilai sebesar  5.91. Dari siklus I ke 

siklus II  niai rata-rata siswa meningkat lagi sebesar 8,47.  Jadi, dari  prassiklus  

ke siklus II telah terjadi peningkatan sebesar 14,38. 

2. Berdasarkan hasil observasi yang mengamati perubahan perilaku siswa kelas 

XI IPA 2 pada kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Keadaan tersebut 

dapat dibuktikan dengan hasil analisis lembar observasi siklus I dan siklus II 

yang menunjukkan hasil analisis lembar observasi siklus I memiliki rata-rata 

sebesar 44,24 % dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 62,21 %. 
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Semua siswa kelas XI IPA 2 bersemangat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan lembar kerja siswa.  

 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian di atas saran yang direkomendasikan adalah  

1. Bagi guru bahasa Indonesia,  guru dapat menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa dengan cara 

memadukan model pembelajaran berbasis masalah dengan media yang 

lain atau sebaliknya memadukan media lembar kerja siswa dengan model 

yang lain sesuai dengan kebutuhan. Syarat bagi guru untuk menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa 

adalah (1) siswa harus diberikan masalah-masalah yang benar-benar 

menantang dan sedang aktual karena kalau tidak siswa tidak akan 

termotivasi untuk membuat karya tulis ilmiah, (2) guru harus benar-benar 

membimbing siswa secara intensif dalam menentukan topik dan rumusan 

masalah sehingga makalah yang disusun sistematis sesuai dengan topik 

dan rumusan masalah, (3) lembar kerja siswa harus disusun secara 

sistematis dengan materi yang mendukung, menarik, dan berwarna 

sehingga siswa tertarik untuk membaca, dan (4) sebaiknya tugas siswa 

ditulis tangan untuk meminimalisir siswa tidak mengerjakan sendiri. 
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2. Bagi siswa, sebaiknya aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan selalu 

berlatih menulis terutama menulis karya tulis ilmiah 

3. Bagi peneliti, sebaiknya ada penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk 

mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah dan media lembar 

kerja siswa sehingga dihasilkan media yang lebih sempurna. 

 

 

  



 

 

191 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abbas, Nurhayati. 2000. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika 

Berorientasi      Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya: 

UNESA. 

Akhadiyah, Sabarti. 1996. Bahasa Indonesia. Jakarta: Universitas terbuka. 

Arifin, Zaenal. 2008. Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta : PT 

Gramedia. 

Ariyadi, Adityo Bayu. 2009. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Berdasarkan Pengalaman dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah (Problem Based Learning) Siswa Kelas V SD 

Negeri Trengguli 3 Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS, Unnes, Semarang. 

Bonacci, M., dkk. 2008. “Social Sciences Research: Research, Writing and 

Presentation Strategies for Student”. Journal of Social Work Education. 

Hal. 7-11 http://proquest.umi.com/pqdweb (diunduh 20 Januari 2011). 

Budiyati, dkk. 2005. Peningkatan Kemampuan Berpikir Logis dalam Menulis 

Karya Tulis dengan Elemen Inkuiri Pendekatan Pembelajaran 

Kontekstual (CTL) pada Siswa Kelas SLTP 3 Ungaran Semarang. Laporan 

Penelitian, FBS, Unnes, Semarang. 

Cahyanti. 2003. Mencoba, Belajar, dan Motivasi. Kompas Mahasiswa 71/XXVI. 

Hlm.10. 

Dewanto, dkk. 2007. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Semarang : Unnes Press. 

Djuroto,T. dan Suprijadi B. 2003. Menulis Artikel dan Karya Ilmiah. Bandung:PT 

Remaja Rosda Karya.  

Donalson, M., dkk. 2006.” Development of Research Paper Writing Skills of 

Poultry Science Undergraduate Students Studying Food Microbiology”. 

Journal of Poultry Science. Vol. 85, Iss. 2; p. 352 (7 pages). www. 

Proquest.com (diunduh 20 januari 2011). 

Doyin, Mukh., dan Wagiran. 2009. Bahasa Indonesia: Pengantar Penulisan 

Karya Ilmiah. Semarang : Unnes Press. 

Fitriyah, Idatul. 2010. Peningkatan kemampuan melekngkapi karya tulis dengan 

daftar pusttaka dan catatan kaki menggunakan media kuatret modifikasi 

melalui model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas XI SMA Yasiha 

 

191 

http://proquest.umi.com/pqdweb
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1042109051&SrchMode=1&sid=15&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1296182400&clientId=120889
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1042109051&SrchMode=1&sid=15&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1296182400&clientId=120889


 

 

192 

Bugug. Skripsi. Jurusan bahasa dan sastra Indonesia, FBS, Unnes, 

Semarang. 

Gie, The Liang. 2002. Terampil Mengarang. Yogjakarta: Andi. 

Hindawati, Risma Astria Bundy. 2010. Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Arumentasi Melalaui Media Teks Berita Dengan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBI) Pada Siswa Kelas X-4 SMA 

Negeri 3 Brebes. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, FBS, Unnes, 

Semarang. 

Imnis. 2008. Petunjuk Penulisan Karya tulis SMP. 

http://imnis.multiply.com/(diunduh2Mei 2010). 

Keraf, Gorys. 1994. Eksposisi: Komposisi Lanjutan 2. Jakarta: PT Grasindo 

Kurniawan,Khaerudin. 2006. Model pengajaran menulis bahasa Indoonesia. 

http://www.ialf.edu/kipbipa/parers/KhaerudinKurniawan.doc (diunduh 2 

Mei 2010). 

Lestari, Wahyu. 2005. Peningkatan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Siswa 

Kelas II-5 SMA Negeri 12 Semarang dengan Pendekatan Kontekstual 

Elemen Inkuiri. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, FBS, Unnes, 

Semarang. 

Marwoto, P. dkk. 2006. Upaya Menumbuhkembangkan Kemampuan Menulis 

Artikel Ilmiah Sains Untuk Guru IPA Fisika MTs/ MA se-Kabupaten Pati. 

Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, FMIPA, Unnes 

Semarang. 

Muchlisoh dkk. 1996. Materi dan Pelajaran Bahasa Indonesia 3. Jakarta : 

Universitas Terbuka. 

Mulyati, Yeti dkk. 2005. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas 

Tinggi.Jakarta : Universitas Terbuka. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2001. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan 

Sastra.Yogjakarta : PT Hanindita. 

Nurhadi, dkk. 2007. Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas IX. Jakarata : Erlangga. 

Nurseha. 2007. Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa dalam Pembelajaran 

Berbasis Kompetensi Terhadap Prestasi Belajar Geografi Pada Siswa 

Kelas X Semester 2 SMA Negeri 8 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. 

Skripsi. Jurusan geografi, FIS,Unnes, Semarang. 

Rosmaida. 2006. Manfaat menulis ilmiah. http://id.shvoong.com/(diunduh 2 Mei 

2010). 

http://imnis.multiply.com/
http://www.ialf.edu/kipbipa/parers/KhaerudinKurniawan.doc
http://id.shvoong.com/(diunduh


 

 

193 

Santoso, Puji dkk. 2007. Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD.Jakarta : 

Universitas Terbuka. 

Subyantoro,1999. Peningkatan Kemampuan Menulis dengan Menggunakan 

Pemanduan Pendekatan Konteks, Proses dan Pola pada Mahasiswa 

Penyetaraan SI. Jurnal Morfema. 

Sudjana, Nana. 2001. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung : Sinar Baru 

Algensindo. 

Suriamiharja, Agus. 1997. Menulis sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa. 

Susilo, Mardanu. 2007. Karya Ilmiah (Makalah). 

http://mrdanu.blogspot.com/2007/06/karya-ilmiah-makalah.html 

(diunduh 2 Mei 2010). 

Tarigan, Henry Guntur. 1982. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa. 

Wena, Made. 2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjuan 

Konseptual Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. 

Wiyanto, Asul. 2006. Terampil Menulis Paragraf. Jakarta ; PT Gramedia. 

Yuningsih, A. 2006. Analisis LKS Biologi SMP Kelas II Semeter I Yang 

Digunakan SMP Negeri Di Kota Semarang. Skripsi, Jurusan Biologi, 

FMIPA, Unnes, Semarang. 

 

 

 

  

http://mrdanu.blogspot.com/2007/06/karya-ilmiah-makalah.html
http://mrdanu.blogspot.com/2007/06/karya-ilmiah-makalah.html


 

 

194 

DAFTAR SISWA KELAS XI IPA 2 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

           
           

          
NO RESPONDEN L/P 

1 Aditya Kurniawan S L 

2 Afifta Lilia Adiatma P 

3 Ajeng Yona Falah P 

4 Alifian Adi Fathoni L 

5 Amar Rizki Zaka P 

6 Andini Rizqi ilahi P 

7 Desi Erma Rahmawati P 

8 Dinita Elyni P 

9 Eva Sasmita P 

10 Ferdina Recky L 

11 Firda Amelia P 

12 FitriWulan Sari  P 

13 Imannul Amiq Shafitha L 

14 Insanti Anjaswari P 

15 Isna Nabila P 

16 Ita Nurma Sari P 

17 Jessy Elsa P P 

18 Jodan Panreta D L 

19 Mery Aditaningrum P 

20 Muhamad Fahmi D L 

21 Pamogsa Ratri A.D P 

22 Poppy Senorita S P 

23 Ratna Indriyani P 

24 Rio Pramayuda L 

25 Ririn Mahmudati P 

26 Sakyta Oksa Nuriasa P 

27 Shela Citra Anggraeni P 

28 Syamela Nisa T P 

29 Urwawuska Ladini P 

30 Yayang Nafisa P 

31 Yulfa Ariza Masruro P 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1 

  

 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Standar Kompetensi   : Menulis 

         9.1Mengungkapkan informasi dalam bentuk   

ringkasan/rangkuman, notulen rapat, dan karya 

ilmiah 

Kompetensi Dasar   : Menyusun karya ilmiah berdasarkan kajian buku 

atau hasil          penelitian sederhana 

Alokasi Waktu   : 4X 45 menit (2 pertemuan) 

A.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa memahami sistematika penulisan karya tulis ilmiah berupa makalah 

2. Siswa mampu menyusun kerangka makalah 

3. Siswa mampu menulis karya ilmiah berdasarkan kajian pustaka / hasil 

penelitian sederhana sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah 

yang baik dan benar. 

 

1. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Hakikat karya ilmiah, ciri-ciri, jenis dan bagian karya ilmiah 

2.  Langkah – Langkah dalam menulis karya tulis ilmiah 

C. METODE PEMBELAJARAN 

 Model   : Pembelajaran berbasis masalah 

 Metode  : Pemodelan, unjuk kerja, demonstrasi 

 

 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

Lampiran 2 
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NO KEGIATAN METODE WAKTU 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran hari itu, 

2. Siswa diberikan motivasi bahwa menulis karya tulis 

ilmiah banyak manfaatnya dalam kehidupan dan tidak 

sesulit yang dibayangkan 

3.  Guru bertanya jawab terkait menulis karya tulis ilmiah 

kepada siswa untuk menjajaki pengetahuan awal dan 

pengalaman siswa dalam menulis karya tulis ilmiah. 

dengan bertanya „Apakah kalian sudah pernah menulis 

karya tulis ilmiah? ‟Dari tanya jawab yang telah 

dilakukan, kemudian guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran hari itu. 

 

Kegiatan Inti  

Eksplorasi  

1. Kepada siswa dibagikan lembar kerja siswa 

2. Kepada siswa disajikan contoh masalah-masalah yang 

pernah diteliti. 

3. Siswa mencermati contoh karya tulis ilmiah yang baik 

dan benar agar siswa memiliki gambaran tentang karya 

ilmiah 

Elaborasi 

4.  Siswa membentuk beberapa kelompok yang akan 

menjadi tim kerja. Setelah dibagi kelompok, siswa 

dalam kelompok mendiskusikan tentang 

topik/masalah yang akan diteliti (penerapan tahap 

1),  

5. Siswa berdiskusi untuk memahami topik dan 

memfokuskan  masalah yang hendak diteliti dengan 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Tanya 

jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemodelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

diskusi 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 menit 
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parameter yang jelas yaitu dengan membuat 

rumusan masalah sementara (penerapan tahap 2), 

6. Setelah itu, guru membimbing siswa cara 

mengumpulkan bahan untuk tulisan.  

7. Guru membimbing siswa agar mengetahui sistematika 

penulisan karya tulis ilmiah yang sudah terdapat dalam 

LKS. Setelah itu siswa diminta ke perpustakaan 

untuk mengumpulkan fakta sementara (penerapan 

tahap 3),  

8. Siswa menghubungkan antara pengetahuan 

sebelumnya dengan fakta yang diperoleh untuk 

membuat hipotesis/ dugaan sementara (Penerapan 

tahap 4). 

Konfirmasi 

9. Kalau ada yang belum dipahami, siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya 

 

Tahap Akhir  

10.  Siswa diberi tugas untuk melakukan 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya secara 

berkelompok dan menulis laporan secara individu 

dalam bentuk makalah terkait topik yang telah 

ditentukan (penerapan tahap 5).  

11. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

12. Guru dan siswa melakukan refleksi  

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

Pertemuan II 

NO KEGIATAN METODE WAKTU 
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E. MEDIA/SUMBER PEMBELAJARAN 

a. sumber 

1. Buku Kompetensi Berbahasa dan Sastra Indonesia X1SMA 

b. Media 

1) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

2) Fotokopi contoh karya ilmiah 

 

F. PENILAIAN 

NO Indikator Bentuk 

penilaian 

Jenis Instrumen 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pendahuluan 

1.  Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru dan siswa bertanya jawab tentang tugas di pertemuan 

sebelumnya. 

Tahap Inti 

Eksplorasi 

4. Guru dan siswa membahas tugas yang telah diberikan 

5. Beberapa kelompok diminta maju untuk mempresentasikan 

hasil kelompoknya, siswa yang lain diminta menyimak 

6. Siswa dari kelompok lain menanggapi dan 

berkomentar kepada kelompok penyaji (penerapan 

tahap 6). 

Tahap  Akhir 

7. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

8. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan 

9. Siswa mengumpulkan tugas berupa karya ilmiah untuk 

dinilai 

 

Ceramah 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

Demonstra

si 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 

 

 

 

 

 

 

10menit 
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1. 1. Siswa memahami 

sistematika penulisan 

karya tulis ilmiah 

 

Tes Tulis Uraian 1. Dalam menyusun karya ilmiah 

secara garis besar dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu bagian 

awal, bagian inti dan bagian 

akhir. Jelaskan apa saja yang 

terdapat pada masing-masing 

bagian tersebut! 

2. 2. Siswa  menyusun 

kerangka karangan 

Tes tulis Uraian 2. Dengan berbekal data atau 

bahan yang telah Anda 

kumpulkan sesuai dengan topik 

yang Anda tentukan serta 

pengetahuan tentang cara 

menyusun kerangka karangan, 

susunlah keragka karangan 

3. Siswa mampu menulis 

karya ilmiah 

berdasarkan kajian 

pustaka/ hasil penelitian 

sederhana sesuai dengan 

sistematika penulisan 

karya ilmiah yang baik 

dan benar 

Tes Tulis Uraian 3. Kembangkanlah kerangka yang 

telah Anda buat menjadi 

sebuah makalah secara 

individu  dengan sistematika 

penulisan yang benar! 

 

 

Penilaian Proses 

NO 

 

Aspek Amatan Kriteria 

1 2 3 4 5 

1. Keaktifan siswa dalam menggali, menemukan dan 

mengolah  informasi  

     

2. Keseriusan siswa dalam memecahkan masalah      



 

 

200 

secara kreatif  

3. Ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis karya ilmiah 

     

4 Keaktifan siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan selama pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa 

     

5 Keaktifan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya 

 

     

6 Kemampuan siswa bekerja sama dengan teman 

dalam kelompoknya 

     

7 Keaktifan dan ketertiban dalam diskusi  

 

     

 

 

 

Penilaian Hasil 

NO ASPEK KRITERIA SKOR KATEGORI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematika 

Penulisan 

 

 

 

 

 

 

-  Jika sistematika karya tulis ilmiah 

lengkap dan urut(halaman 

judul,prakata,daftar 

isi,pendahuluan[latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat], 

landasan teoretis, metode penelitian, 

pembahasan, dan penutup[simpulan 

dan saran], dan  daftar pustaka) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat Baik 

(SB)  
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- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

tidak lengkap tetapi urut. 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

lengkap tetapi tidak urut 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

tidak lengkap dan tidak urut 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Baik(B) 

 

Cukup (C)  

 

Kurang (K) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kekritisan 

menganalis

isi masalah 

 

- Jika siswa dapat menganalisis 

masalah mulai dari penyebab 

terjadinya permasalahan, keadaan 

nyata yang ditangkap, memaparkan 

bukti yang konkret, Penyelesaian 

disertai penjelasan dan pendapat 

serta masukan yang berguna 

- Jika hanya 2 kriteria terpenuhi 

- Jika hanya 1 kriteria terpenuhi 

- Jika tidak ada kriteria yang terpenuhi 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

Sangat Baik 

(SB)  

 

 

 

 

 

Baik(B) 

Cukup (C)  

Kurang (K)  

 Kelayakan 

isi 

 

- gagasan yang dituliskan siswa sesuai 

dengan topik permasalahan, 

didukung dengan teori, alasan, bukti 

yang jelas, solusi yang diberikan 

sesuai dengan topik permasalahan. 

5 

 

 

 

 

Sangat Baik 

(SB ) 
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- Informasi yang dituliskan siswa 

sesuai dengan topik permasalahan, 

teori,alasan dan bukti sudah ada 

namun kurang mendukung 

permasalahan, solusi yang diberikan 

cukup sesuai dengan topik 

permasalahan 

- Gagasan yang disampaikan sesuai 

dengan topik permasalahan, 

didukung dengan teori dan argumen 

yang jelas, namun solusi yang 

disampaikan tidak sesuai dengan 

topik permasalahn 

- Gagasan yang disampaikan siswa 

tidak sesuai dengan topik 

permasalahan, teori, alasan dan bukti 

kurang mendukung dan solusi yang 

diberikan tidak sesuai dengan topic 

permasalahan. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Baik (B)  

 

 

 

 

 

 

Cukup (C)  

 

 

 

 

 

Kurang (K)  
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3. 

 

 

 

 

Kemampua

n 

menggunak

an ejaan 

- Kesalahan penggunaan ejaan kurang 

dari 5 kata  

- Kesalahan penggunaan ejaan antara 

5-10 kata  

- Kesalahan ejaan antara 10-15 kata  

- Kesalahan lebih dari 15 kata 

5 

 

4 

 

3 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

Baik (B)  

 

Cukup (C) 

Kurang (K)  

4 Penggunaa

n Bahasa 

- Menggunakan diksi yang tepat, 

menggunakan kalimat efektif,  

mudah dipahami 

- Menggunakan diksi yang tepat, ada 

beberapa kalimat yang tidak efektif 

namun tetap mudah dipahami 

- Menggunakan diksi yang tidak tepat, 

menggunakan kalimat efektif, dan 

cukup mudah dipahami 

- Tidak menggunakan diksi yang 

tepat, tidak menggunakan kalimat 

efektif dan sulit dipahami. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

 

Baik (B)  

 

 

Cukup (C)  

 

 

Kurang (K) 

 Kemampua

n menulis 

sumber 

kutipan  

- Jika semua sumber kutipan ditulis 

sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia 

- Jika sumber kutipan  salah 1-2 

5 

 

 

4 

Sangat Baik 

(SB)  

 

Baik (B)  
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 - Jika sumber kutipan salah 3-4 

- Jika sumber kutipan salah lebih dari 

5-6 

3 

2 

 

Cukup (C)  

Kurang (K)  

 Kemampua

n Menulis 

Daftar 

Pustaka  

  

- Penulisan daftar pustaka sesuai 

dengan kaidah penulisan daftar 

pustaka yang benar.  

- Penulisan daftar pustaka agak 

sempurna, kesalahan pada tanda 

baca.  

- Penulisan daftar pustaka kurang 

sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang benar 

- Penulisan daftar pustaka tidak sesuai 

dengan kaidah penulisan daftar 

pustaka yang benar.  

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Sangat Baik 

(SB) 

  

Baik (B) 

 

 

Cukup (C)  

 

 

Kurang (K)  

 Kerapian  - Tulisan terbaca, tidak ada coretan 

dan disusun secara rapi/diketik  

- Tulisa terbaca dan diketik 

- Tulisan terbaca tapi tidak rapi  

- Tulisan tidak terbaca dan tidak rapi.  

5 

 

4 

3 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

Baik (B)  

Cukup (C)  

Cukup(D) 

 

NA:   

Keterangan: 
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1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

Soal :  

1. Dalam menyusun karya ilmiah secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu bagian awal, bagian inti dan bagiab akhir. Jelaskan apa saja yang 

terdapat pada masing-masing bagian tersebut! 

2. Dengan berbekal data atau bahan yang telah Anda kumpulkan sesuai 

dengan topik yang Anda tentukan serta pengetahuan tentang cara 

menyusun kerangka karangan, susunlah keragka karangan! 

3. Kembangkanlah kerangka yang telah Anda buat menjadi sebuah makalah 

secara individu  dengan sistematika penulisan yang benar! 

 

       Semarang, ……………2011 

        Peneliti 

 

     

        Pasmiati 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

  

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Standar Kompetensi   : Menulis 

  9.1 Mengungkapkan informasi dalam bentuk   

ringkasan/rangkuman, notulen rapat, dan karya 

ilmiah 

Kompetensi Dasar   : Menyusun karya ilmiah berdasarkan kajian buku 

atau hasil          penelitian sederhana 

Alokasi Waktu   : 4X 45 menit (2 pertemuan) 

B.  TUJUAN PEMBELAJARAN 

4. Siswa mampu menentukan topik dan rumusan masalah sendiri 

5. Siswa mampu menyusun kerangka makalah 

6. Siswa mampu menyusun karya tulis ilmiah dengan bahasa sesuai dengan 

Ejaan yang disempurnakan,  

7. Siswa mampu menulis sumber kutipan dan daftar pustaka yang baik dan 

benar. 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

3. Penggunaan bahasa dan E YD dalam karya tulis ilmiah 

4.  Cara menulis sumber kutipan dan daftar pustaka 

C.    METODE PEMBELAJARAN 

 Model   : Pembelajaran berbasis masalah 

 Metode  : Pemodelan, unjuk kerja, demonstrasi 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 
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D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

NO KEGIATAN METODE WAKTU 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal (15 menit) 

4. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran hari itu, 

5. Guru bertanya jawab dengan siswa kesulitan yang 

dialami siswa pada siklus I  

Kegiatan Inti  

Eksplorasi  

13. Guru bertanya jawab tentang kesulitan yang dialami 

siswa 

14. Guru membahas kesalahan yang dilakukan siswa 

pada siklus I agar siswa tahu letak kesalahannya. 

15. Pada siklus II guru lebih fokus pada aspek teknis 

menulis, guru menjelaskan menulis sumber kutipan, 

daftar pustaka, ejaan dan penggunaan bahasa dan 

kesalahan yang sering dilakukan siswa sehingga siswa 

tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

 

Elaborasi 

16.  Siswa membentuk kelompok yang sama pada siklus I 

yang akan menjadi tim kerja. Setelah dibagi 

kelompok, siswa dalam kelompok mendiskusikan 

tentang topik/masalah yang akan diteliti 

(penerapan tahap 1),  

17. Siswa berdiskusi untuk memahami topik dan 

memfokuskan  masalah yang hendak diteliti 

dengan parameter yang jelas yaitu dengan 

membuat rumusan masalah sementara (penerapan 

tahap 2), 

 

Ceramah 

 

Tanya 

jawab  

 

 

 

pemodelan 

 

 

 

 

 

 

diskusi 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 menit 
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18. Setelah itu, guru membimbing siswa cara 

mengumpulkan bahan untuk tulisan.  

19. Guru membimbing siswa untuk menyusun kerangka 

makalah. Setelah itu siswa diminta ke perpustakaan 

untuk mengumpulkan fakta sementara (penerapan 

tahap 3),  

20. Siswa menghubungkan antara pengetahuan 

sebelumnya dengan fakta yang diperoleh untuk 

membuat hipotesis/ dugaan sementara (Penerapan 

tahap 4). 

 

Konfirmasi 

21. Kalau ada yang belum dipahami, siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya 

 

Tahap Akhir  

22.  Siswa diberi tugas untuk melakukan 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya secara 

berkelompok dan menulis laporan secara individu 

dalam bentuk makalah terkait topik yang telah 

ditentukan (penerapan tahap 5).  

23. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

24. Guru dan siswa melakukan refleksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

Pertemuan II 

NO KEGIATAN METODE WAKTU 

1 

 

 

Tahap Pendahuluan 

10.  Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran 

 

Ceramah 

 

 

10 menit 
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E. MEDIA/SUMBER PEMBELAJARAN 

a. sumber 

2. Buku Kompetensi Berbahasa dan Sastra Indonesia X1SMA 

b. Media 

3) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

4) Fotokopi contoh karya ilmiah 

 

F. PENILAIAN 

NO Indikator Bentuk 

penilaian 

Jenis Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

12. Guru dan siswa bertanya jawab tentang tugas di 

pertemuan sebelumnya. 

Tahap Inti 

Eksplorasi 

13. Guru dan siswa membahas tugas yang telah diberikan 

14. Beberapa kelompok diminta maju untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya, siswa yang lain 

diminta menyimak 

15. Siswa dari kelompok lain menanggapi dan 

berkomentar kepada kelompok penyaji (penerapan 

tahap 6). 

Tahap  Akhir 

16. Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran 

17. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan 

18. Siswa mengumpulkan tugas berupa karya ilmiah untuk 

dinilai 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

70 menit 

 

 

 

 

 

 

10menit 
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1. 4. Siswa memahami 

sistematika penulisan 

karya tulis ilmiah 

 

Tes Tulis Uraian 3. Dalam menyusun karya 

ilmiah secara garis besar 

dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu bagian awal, bagian 

inti dan bagian akhir. 

Jelaskan apa saja yang 

terdapat pada masing-

masing bagian tersebut! 

2. 4. Siswa  menyusun 

kerangka karangan 

Tes tulis Uraian 5. Dengan berbekal data atau 

bahan yang telah Anda 

kumpulkan sesuai dengan 

topik yang Anda tentukan 

serta pengetahuan tentang 

cara menyusun kerangka 

karangan, susunlah keragka 

karangan 

3. Siswa mampu menulis 

karya ilmiah berdasarkan 

kajian pustaka/ hasil 

penelitian sederhana 

sesuai dengan sistematika 

penulisan karya ilmiah 

yang baik dan benar 

Tes Tulis Uraian 6. Kembangkanlah kerangka 

yang telah Anda buat 

menjadi sebuah makalah 

secara individu  dengan 

sistematika penulisan yang 

benar! 

 

 

Penilaian Proses 

NO 

 

Aspek Amatan Kriteria 

1 2 3 4 5 

1. Keaktifan siswa dalam menggali, menemukan 

dan mengolah  informasi  
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2. Keseriusan siswa dalam memecahkan masalah 

secara kreatif  

     

3. Ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis karya ilmiah 

     

4 Keaktifan siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan selama pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa 

     

5 Keaktifan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya 

 

     

6 Kemampuan siswa bekerja sama dengan teman 

dalam kelompoknya 

     

7 Keaktifan dan ketertiban dalam diskusi  

 

     

 

 

 

 

Penilaian Hasil 

NO ASPEK KRITERIA SKOR KATEGORI 

1. 

 

 

 

 

 

Sistematik

a 

Penulisan 

 

 

 

-  Jika sistematika karya tulis 

ilmiah lengkap dan 

urut(halaman 

judul,prakata,daftar 

isi,pendahuluan[latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, 

5 

 

 

 

 

 

Sangat Baik (SB)  

 

 

 

 

 



 

 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manfaat], landasan teoretis, 

metode penelitian, pembahasan, 

dan penutup[simpulan dan 

saran], dan  daftar pustaka) 

- Jika sistematika karya tulis 

ilmiah tidak lengkap tetapi urut. 

- Jika sistematika karya tulis 

ilmiah lengkap tetapi tidak urut 

- Jika sistematika karya tulis 

ilmiah tidak lengkap dan tidak 

urut 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

Baik(B) 

 

Cukup (C)  

 

Kurang (K) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kekritisan 

menganali

sisi 

masalah 

 

- Jika siswa dapat menganalisis 

masalah mulai dari penyebab 

terjadinya permasalahan, 

keadaan nyata yang ditangkap, 

memaparkan bukti yang 

konkret, Penyelesaian disertai 

penjelasan dan pendapat serta 

masukan yang berguna 

- Jika hanya 2 kriteria terpenuhi 

- Jika hanya 1 kriteria terpenuhi 

- Jika tidak ada kriteria yang 

terpenuhi 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

Sangat Baik (SB)  

 

 

 

 

 

 

 

Baik(B) 

Cukup (C)  

Kurang (K)  
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 Kelayakan 

isi 

 

- gagasan yang dituliskan siswa 

sesuai dengan topik 

permasalahan, didukung dengan 

teori, alasan, bukti yang jelas, 

solusi yang diberikan sesuai 

dengan topik permasalahan. 

- Informasi yang dituliskan siswa 

sesuai dengan topik 

permasalahan, teori,alasan dan 

bukti sudah ada namun kurang 

mendukung permasalahan, 

solusi yang diberikan cukup 

sesuai dengan topik 

permasalahan 

- Gagasan yang disampaikan 

sesuai dengan topik 

permasalahan, didukung dengan 

teori dan argumen yang jelas, 

namun solusi yang disampaikan 

tidak sesuai dengan topik 

permasalahn 

- Gagasan yang disampaikan 

siswa tidak sesuai dengan topik 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Sangat Baik 

(SB ) 

 

 

 

 

Baik (B)  

 

 

 

 

 

 

Cukup (C)  

 

 

 

 

 

 

 

Kurang (K)  
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permasalahan, teori, alasan dan 

bukti kurang mendukung dan 

solusi yang diberikan tidak 

sesuai dengan topic 

permasalahan. 

3. 

 

 

 

 

Kemampua

n 

mengguna

kan ejaan 

- Kesalahan penggunaan ejaan 

kurang dari 5 kata  

- Kesalahan penggunaan ejaan 

antara 5-10 kata  

- Kesalahan ejaan antara 10-15 

kata  

- Kesalahan lebih dari 15 kata 

5 

 

4 

 

3 

2 

Sangat Baik (SB)  

Baik (B)  

 

Cukup (C) 

  

Kurang (K)  

4 Pengguna-

an Bahasa 

- Menggunakan diksi yang tepat, 

menggunakan kalimat efektif,  

mudah dipahami 

- Menggunakan diksi yang tepat, 

ada beberapa kalimat yang tidak 

efektif namun tetap mudah 

dipahami 

- Menggunakan diksi yang tidak 

tepat, menggunakan kalimat 

efektif, dan cukup mudah 

dipahami 

5 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

Sangat Baik (SB)  

 

 

Baik (B)  

 

 

 

Cukup (C)  
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- Tidak menggunakan diksi yang 

tepat, tidak menggunakan 

kalimat efektif dan sulit 

dipahami. 

2 Kurang (K) 

 Kemampu

an menulis 

sumber 

kutipan  

 

- Jika semua sumber kutipan 

ditulis sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia 

- Jika sumber kutipan  salah 1-2 

- Jika sumber kutipan salah 3-4 

- Jika sumber kutipan salah lebih 

dari 5-6 

5 

 

 

4 

3 

2 

 

Sangat Baik (SB)  

 

 

Baik (B)  

Cukup (C)  

Kurang (K)  

 Kemampu

an 

Menulis 

Daftar 

Pustaka  

  

- Penulisan daftar pustaka sesuai 

dengan kaidah penulisan daftar 

pustaka yang benar.  

- Penulisan daftar pustaka agak 

sempurna, kesalahan pada tanda 

baca.  

- Penulisan daftar pustaka kurang 

sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang benar 

- Penulisan daftar pustaka tidak 

sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang benar.  

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Sangat Baik (SB) 

  

 

Baik (B) 

 

 

Cukup (C)  

 

 

Kurang (K)  
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 Kerapian  - Tulisan terbaca, tidak ada 

coretan dan disusun secara 

rapi/diketik  

- Tulisa terbaca dan diketik 

- Tulisan terbaca tapi tidak rapi  

- Tulisan tidak terbaca dan tidak 

rapi.  

5 

 

 

4 

3 

2 

Sangat Baik (SB)  

 

 

Baik (B)  

Cukup (C) 

Kurang(D) 

 

 NA:   

 

Keterangan: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali  

 

Soal :  

4. Dalam menyusun karya ilmiah secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu bagian awal, bagian inti dan bagiab akhir. Jelaskan apa saja yang 

terdapat pada masing-masing bagian tersebut! 

5. Dengan berbekal data atau bahan yang telah Anda kumpulkan sesuai 

dengan topik yang Anda tentukan serta pengetahuan tentang cara 

menyusun kerangka karangan, susunlah keragka karangan! 

6. Kembangkanlah kerangka yang telah Anda buat menjadi sebuah makalah 

secara individu  dengan sistematika penulisan yang benar! 

 

       Semarang, ……………2011 
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        Peneliti 

 

     

        Pasmiati 
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STANDAR  KOMPETENSI 
  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

9.1 Mengungkapkan 

informasi dalam bentuk 

ringkasan/rangkuman, 

notulen rapat, dan karya 

ilmiah 

Menyusun karya ilmiah 

berdasarkan kajian buku 

atau hasil penelitian 

sederhana 

7. Siswa memahami 

sistematika 

penulisan karya 

tulis ilmiah berupa 

makalah 

8. Siswa mampu 

menyusun 

kerangka makalah 

9. Siswa mampu 

menulis makalah 

berdasarkan 

kajian pustaka/ 

hasil penelitian 

sederhana sesuai 

dengan 

sistematika 

penulisan karya 

ilmiah yang baik 

dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RINGKASAN MATERI 
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1. Mampu menjelaskan 

pengertian karya 

ilmiah 

2. Mampu menjelaskan 

macam-macam  

karya ilmiah 

3. Mampu  memahami 

ciri-ciri karya ilmiah 

4. Mengetahui bagian 

karya ilmiah 

5.  

 

 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

  

    Karya ilmiah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin juga, kamu 

salah satu orang  yang gemar menulis karya ilmiah. Akan tetapi, banyak  yang 

menganggap menulis karya  ilmiah itu sulit. Apakah benar seperti itu? Mari kita 

pelajari bersama. 

     Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang 

menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, 

disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, 

serta menggunakan bahasa ragam ilmiah.  

    Istilah karya ilmiah digunakan untuk sebuah tulisan yang 

mendalam sebagai hasil mengkaji dengan metode ilmiah. 

Dalam hal ini bukan berarti bahwa tulisan itu selalu berupa 

hasil penelitian ilmiah. Tulisan yang berupa petunjuk teknis 

atau bahkan cerita pengalaman nyata dan pengalaman biasa, 

yang bukan hasil penelitian ilmiah tetapi disajikan dengan 

metode ilmiah, dapatlah dikatakan karya ilmiah. Contohnya 

saja tulisan tentang bagaimana bercocok tanam jagung, 

pemeliharaan ikan bandeng, proses pembuatan es, dapat 

disajikan secara ilmiah. 

 Jenis karya tulis ilmiah ada bermacam-macam, antara lain: 

makalah, artikel, paper (kertas kerja), laporan (report), skripsi, 

tesis, dan disertasi. Di antara jenis karya ilmiah tersebut, 

makalah merupakan karya ilmiah yang paling sederhana.

 Biasanya makalah disusun  untuk melengkapi tugas-tugas di sekolah/mata 

kuliah. Selain itu juga untuk memberikan saran pemecahan tentang suatu masalah 

secara ilmiah yang disajikan dalam diskusi maupun seminar. 

 Tahukah kamu apa saja ciri-ciri makalah itu? Makalah memiliki ciri-ciri yang 

sama dengan karya ilmiah pada umumnya, yaitu : 

1. Logis, maksudnya keterangan, uraian, pandangan, dan pendapat dapat 

dikaji, dibuktikan, dan rasional 

2. Objektif, artinya keterangan dan penjelasan dikemukakan apa adanya. 

3. Sistematis, artinya masalah disampaikan secara tersusun, runtut, dan 

berkesinambungan. 

4. Jelas, artinya keterangan, pendapat, dan pandangan yang dikemukakan 

jelas dan tidak membingungkan. 

5. Kebenarannya dapat diuji, artinya pernyataan, pandangan, serta keterangan 

yang dipaparkan dapat diuji, berdasarkan kenyataan. 

 Karena makalah bersifat sistematis, maka makalah memiliki bagian-bagian 

yang harus ditulis secara urut dan runtut sehingga akan mudah dipahami oleh 

pembaca. Apa saja bagian-bagian tersebut? Mari kita pelajari bersama! 

 Secara garis besar bagian makalah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, 

bagian inti dan bagian akhir.  

a. Bagian awal 

Terdiri atas judul dan nama penulis 
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b. Bagian Inti 

1) Pendahuluan terdiri atas latar belakang dan rumusan masalah 

2) Isi  

3) Penutup terdiri atas simpulan dan saran 

c. Daftar pustaka dan lampiran (jika ada) 

 

 

 

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

 

1. Karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat 

dibuktikan kebenarannya, disajikan menurut metodologi penulisan yang baik 

dan benar, serta menggunakan bahasa ragam ilmiah disebut…………… 

2. Jenis karya ilmiah yang biasanya digunakan untuk melengkapi tugas, untuk 

bahan diskusi dan untuk diseminarkan disebut………………. 

3. Karya ilmiah yang disusun seseorang dari hasil suatu tugas / penelitian, yang 

harus dilaporkan dan diserahkan pada suatu instansi tanpa 

pertanggungjawaban lagi ketika sudah diserahkan   disebut………………. 

4. Bagian pendahuluan makalah terdiri atas………......... dan ………. 

5. Ciri-ciri makalah adalah ………………… , ………………….. , 

………………  , ………………., dan …………………. 

 

B. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan padat, 

singkat dan jelas! 

 

1. Apakah yang dimaksud karya ilmiah? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

2. Sebut dan jelaskan ciri-ciri karya ilmiah? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 

3. Sebut dan jelaskan macam-macam karya ilmiah! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 

4. Dalam menyusun makalah secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Jelaskan apa saja yang terdapat 

pada masing-masing bagian tersebut! 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 

5. Carilah sebuah contoh makalah, kemudian identifikasikan bagian-bagian 

karya ilmiah pada contoh tersebut! 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………… 
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1. Siswa memahami 

sistematika makalah 

2. Siswa mampu 

menulis daftar 

pustaka dengan baik 

dan benar 

 

 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

  

Dalam Lembar Kerja Siswa 1, Kalian sudah mempelajari 

bagian makalah secara umum. Sekarang, kita akan belajar 

sistematika makalah secara lebih dalam.  

 

Makalah pada umumnya terdiri atas tiga bagian, yaitu 

bagian pengenalan, batang tubuh, dan kepustakaan.  

a. Bagian pengenalan, bagian pengenalan makalah 

terdiri atas judul dan nama penulis.  

b. Batang tubuh, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian 

penutup.  

c. Kepustakaan, bagian kepustakaan terletak di bagian 

daftar pustaka. Daftar pustaka harus ditulis secara 

benar. Cermati contoh daftar pustaka dibawah ini! 

 

1. Sumber dari buku  

 

 

 

 

 

2. Sumber dari  internet 

     

 

         

 

 

 

 

3. Sumber dari koran 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIKA MAKALAH 

Nama dibalik. Tahun. Judul. Kota terbit: penerbit. 

Gorys, Keraf. 1976. Komposisi. Jakarta : Gramedia. 

Nama dibalik. Tahun. Judul.  Alamat website (tanggal unduh). 

Rosmaida. 2006. Manfaat menulis ilmiah. http://id.shvoong.com/ 

  ( 2 Mei 2010). 

 

 

Penerbit. Tahun. Judul. Edisi.Halaman. 

Jawa Pos. 1995. Wanita Kelas Bawah lebih Mandiri.IV.2.22    

Juni.Hlm.3. 

 



 

 

223 

 

Per

hati

kan 

sist

em

atik

a 

ma

kal

ah 

di 

ba

wa

h 

ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul makalah 

Nama penulis 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang memuat keterangan-keterangan yang menyebabkan 

munculnya masalah, dan dapat dijelaskan pentingnya masalah 

tersebut dikemukakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berisi ungkapan yang dapat menegaskan apa 

yang menjadi inti persoalan. Biasanya rumusan masalah berupa 

kalimat-kalimat : apa, mengapa, bagaimana. 

2.  PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan informasi detail dan pendapat tentang topik 

yang dibahas dengan alasan-alasan (pendapat) yang saling mendukung 

dan logis dengan literatur dan contoh-contoh. Arah pembahasan harus 

tertuju kepada terjawabnya persoalan yang diajukan dalam rumusan 

masalah. 

3. PENUTUP 

Bagian penutup terdiri atas simpulan dan saran. 

Dalam bab terakhir ini penulis merangkum hasil-hasil 

pembahasan, dan menarik simpulan secara keseluruhan, yang 

merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam rumusan 

masalah. 

Saran adalah pendapat penulis yang muncul sebagai 

konsekuensi/implikasi dari adanya simpulan tersebut. Biasanya penulis 

menganjurkan tindakan-tindakan selanjutnya setelah persoalan 

terjawab. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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KEGIATAN SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tuliskan dan jelaskan sistematika makalah secara urut dan lengkap! 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

2. Perbaikilah penulisan daftar pustaka berikut ini, agar  menjadi daftar 

pustaka yang baik! 

 

a. Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa. karangan henry Guntur 

tarigan,angkasa: bandung. 

b. Imnis. Petunjuk Penulisan Karya tulis SMP ditulis tahun 2008. 

http://imnis.multiply.com/ diunduh 2Mei 2010). 

c. Sejarah singkat linguistik edisi ke-3.diterjemahkan oleh Asril 

Marjohan. 1995. penerbit ITB Bandung. 

d. Made Pidarta dimuat dalam jurnal ilmu pendidikan dengan judul Etos 

Kerja Dosen. November 1999.Jilid 6, nomor 4:276-288 diterbitkan 

oleh LPTK dan ISIP Malang. 

http://imnis.multiply.com/
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LANGKAH-LANGKAH MENULIS  MAKALAH 

 

1. Mampu menentukan 

topik 

2. mampu memahami 

metode pengumpulan 

data 

3.  mampu membuat 

kerangka makalah  

4. Mengetahui teknik 

pengembangan 

paragraf 

 

 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Jawab: 

a. …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

b. …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

c. …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………. 

d. …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hal pertama yang harus dilakukan dalam menulis 

karya ilmiah adalah menentukan topik yang akan 

diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Kriteria topik yang 

baik, yaitu keterkuasaian, kemenarikan, ketersediaan 

bahan, dan kemanfaatan. 

Biasanya topik yang Anda pilih masih terlalu luas. 

Artinya belum terfokus cakupannya. Oleh karena itu 

Anda perlu membatasinya. Pembatasan topik dapat 

dilakukan dengan diagram pohon atau diagram akar dan 

diagram jam (Keraf 1991:112-113; Akhadiah 1991:8-9). 

  Menentukan Topik  A 
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Diagram pohon atau akar mengikuti langkah langkah berikut. Tulislah topik 

terpilih di tengah atas kertas buram Anda. Inilah cabang 1! Rincilah di bawahnya 

hal-hal yang mungkin dibahas dalam topik itu. Begitu seterusnya. 

  Dari hasil pembatasan topik, barulah Anda merumuskan judul makalah 

Anda. Syarat rumusan judul makalah ialah sesuai dengan topik, singkat, bentuk 

frasa, dan lugas. Judul yang Anda rumuskan tidak menyimpang dari topik terpilih. 

Jika topik terpilih semula tentang A, rumusan judul juga tetap mengungkapkan 

topik A, bukan topik A plus, bukan A minus atau B, C, atau D. 

Setelah berhasil merumuskan judul makalah, Anda harus merumuskan 

masalahnya.  Artinya dengan judul seperti yang terumuskan, gagasan-gagasan apa 

saja yang hendak Anda bahas dalam makalah Anda? Rumuskan dahulu itu semua. 

Rumusan itulah yang menjadi rumusan masalah makalah Anda. Dalam 

keseluruhan proses penulisan, rumusan masalah itu berfungsi sebagai pengendali, 

pedoman pengembangan tulisan Anda. Itu berarti bahwa dalam langkah 

pengembangan (tahap penulisan) Anda tidak boleh menyimpang dari intisari 

tulisan. 

 

 

Perhatikan contoh berikut. 

 

TOPIK PEMBATASAN 

TOPIK 

JUDUL MASALAH 

Pendidikan 

 di Indonesia 

 

 

 

 

1. Kualitas pendidikan 

di Indonesia yang 

menurun 

2. Upaya untuk 

mengatasi penurunan 

kualitas pendidikan 

di Indonesia 

Kualitas pendidikan di 

Indonesia 

yang menurun dan 

upaya 

untuk mengatasinya 

1. Apa penyebab menurunnya 

kualitas pendidikan di Indonesia. 

2. Bagaiman upaya untuk mengatasi 

penurunan kualitas pendidikan di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

1. Bentuklah kelompok,setiap kelompok terdiri atas 2 orang! 

 

 

 

 

 

 
NAMA ANGGOTA : 
1. 

2 

 

 

NAMA KELOMPOK 
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2. Secara berkelompok, pilihlah salah satu topik  permasalahan yang akan kalian 

teliti  di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tentukanlah batasan topik, judul dan masalah dari topik yang sudah kalian 

pilih! 

TOPIK PEMBATASAN 

 TOPIK 

JUDUL MASALAH 

1. Dampak positif dan negatif  jejaring sosial (facebook, twitter, dll) 

2. Korelasi antara penggunaan jejaring sosial dengan prestasi belajar siswa 

3. Dampak tayangan televisi yang tidak mendidik terhadap perilaku anak 

4. Praktik Korupsi dalam lingkungan sekolah 

5. Pengelolaan perpustakaan sekolah 

6. Mengukir prestasi melalui berbagai kegiatan 

7. Fenomena gaya hidup remaja yang serba boleh 

8. Usaha untuk mengurangi dampak global warming di lingkungan sekolah 

9. Westernisasi di lingkungan sekolah 

10.  Pengaruh film korea terhadap perubahan gaya hidup remaja 

11.  Fungsi majalah bagi siswa 

12. Memacu kreativitas siswa melalui pelajaran bahasa Indonesia 

13.  Sejarah seni lukis di Indonesia 

14. Mata pelajaran IPA kurang diminati sebagian siswa 

15.  Degradasi moral remaja Indonesia 

 
 

 

 

5 

 

TOPIK PERMASALAHAN 
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Jika kamu 

akan meneliti 

tentang 

perilaku 

negatif yang 

biasa 

dilakukan 

siswa di 

sekolah 

kalian. 

Bagaimana 

cara kalian 

memperoleh 

bahan tulisan 

tersebut? 

 

KEGIATAN SISWA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Untuk mendukung karya ilmiah, kalian akan 

membutuhkan sejumlah bahan yang harus dikumpulkan. 

Bahan tersebut dapat diperoleh dari berbagai cara dan 

sumber. Pengumpulan  bahan tulisan dapat dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu: 

a. Sumber dari kepustakaan 

Sumber dari kepustakaan dimaksudkan untuk 

menyatakan suatu cara mengumpulkan bahan tulisan 

berdasarkan naskah-naskah yang sudah diterbitkan, baik 

dari buku,majalah, surat kabar, laporan, dan internet. 

b. Sumber dari  lapangan 

Sumber dari lapangan dimaksudkan untuk menyatakan 

suatu cara mengumpulkan bahan tulisan dengan terjun 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan bahan tulisan 

berupa fakta dan data. 

Adapun teknik yang biasa dilakukan dengan 

menggunakan cara ini ,di antaranya: teknik observasi, 

wawancara, kuesioner, dokumentasi, eksperimen, dan tes 

 

 

 

 

 

1. Tentukanlah cara pengumpulan data atau bahan sesuai dengan topik yang 

Anda pilih! 

  Mengumpulkan Bahan Tulisan Berdasarkan Topik B 
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Jawab: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2. Secara berkelompok mulailah mengumpulkan bahan-bahan tulisan tersebut 

sesuai dengan kebutuhan yang Anda  perlukan! 

Jawab 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

3. Identifikasikan bahan yang Anda peroleh sesuai dengan keperluan. Bahan  

tersebut akan sangat mendukung isi makalah yang Anda tulis! 

 

 

 

 Kerangka karangan merupakan rencana kerja yang memuat ketentuan-

ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan. 

Kerangka karangan akan menjamin suatu penyusunan yang logis dan teratur.  

 Sebuah kerangka yang baik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu: 

1. Tiap unit kerangka harus mengandung haya satu ide 

2. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis 

3. Harus mempergunakan pasangan simbol yang  konsisten 

 

 

 

 

 

   Menyusun Kerangka Makalah B 

CONTOH KERANGKA MAKALAH 
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Kerjakan tugas berikut di buku tulis kalian ! 

 

1. Susunlah sebuah kerangka makalah sesuai dengan topik yang telah kalian 

pilih!  

Jawab: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………... 

2.    Diskusikan dengan teman sekelompok dan kemukakanlah kerangka makalah 

kepada   kelompok lain untuk memperoleh masukan dan usulan perbaikan! 

 

Judul : Usaha-Usaha untuk Mengatasi Perasaan Takut Akibat Pengaruh Tayangan 

Mistik di Televisi 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1  Masuknya penayangan acara mistik di berbagai acara televisi 

1.1.2 Tayangan mistik di televisi hanya cenderung untuk mencari 

keuntungan dan kurang medidik 

1.2 Rumusan masalah 

1.2.1 Usaha apakah yang perlu dilakukan pemerintah agar pengaruh 

tayangan mistik tersebut tidak semata-mata untuk mencari 

keuntungan? 

1.2.2 Usaha-usaha apakah yang dilakukan pihak televisi agar tayangan 

mistik tersebut tidak untuk konsumsi penonton semua umur? 

2. Pembahasan 

2.1 Usaha-usaha untuk mencegah agar tayangan mistik tidak semata-mata untuk 

mencari keuntungan 

2.2 Usaha-usaha pihak televise untuk mengatur jam tayang untuk acara mistik 

3.   Penutup 

 Simpulan dan saran dari setiap masalah yang dibahas 
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Jawab 

……………………………………………………...............................................

...............................................................................................................................

................................................ 

 

 

  

Dengan berbekal apa-apa yang telah dipersiapkan pada tahap pra menulis, 

mulailah menuliskan gagasan yang sudah kalian kerangkakan. Pada saat 

menuliskan gagasan perlu menentukan target waktu yang akan dipergunakan 

untuk menulis. Selama waktu yang telah ditentukan, penulis harus menulis dan 

terus menulis. Jangan sekali-kali berhenti menulis untk melakukan koreksi, baik 

ejaan, pilihan kata, kalimat maupun penataan gagasan lakukan kegiatan 

mencurahkan gagasan dengan disiplin dan spontan. dapat dilakukan tahap demi 

tahap sampai semua gagasan yang diinginkan tercurahkan. 

Pada tahap ini, penulisan lebih ditekankan pada tahap pencurahan gagasan 

dan kelengkapan isi tulisan. Pengaturan tata tulis dan penggunaan bahasa 

hendaknya diabaikan kecuali yang muncul secara spontan. 

 

 

 

 

1. Kembangkanlah kerangka yang telah Anda buat menjadi sebuah makalah 

secara individu  dengan sistematika penulisan yang benar! 

Jawab 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

2. Berilah judul yang tepat pada makalah Anda! 

 Jawab:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

Yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 

(1) Lakukan pemerikasaan dari segi sistematika, isi, dan bahasa. Jika ada bagian 

yang tumpang tindih atau penjelasan yang berulang. penulis dapat 

membuang penjelasan hal-hal yang tidak diperlukan atau menambahkan 

penjelasan-penjelasan yang sekiranya dirasa sangat menunjang. 

(2) Berbagi tulisan dengan teman (kelompok) 

  MEREVISI NASKAH D 

  Mengembangkan Kerangka Makalah C 
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(3) Berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman 

sekelompok atau sekelas 

(4) Mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari 

pengajar maupun teman 

(5) Membuat perubahan yang substantif pada draft pertama dan draft berikutnya 

sehingga menghasilkan draft akhir.  

 

 

 

 

1. Revisilah tulisan Anda dari segi sistematika, isi, dan bahasa! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

2. Berbagilah tulisan dengan teman kelompok lain untuk saling memberikan 

masukan! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

3. Dari masukan-masukan yang sudah kalian terima, periksalah kembali makalah 

Anda! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SELAMAT MENGERJAKAN 
“Orang yang berhasil adalah orang yang sungguh-sungguh belajar 

dari kesalahan” 
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   PEDOMAN PENILAIAN 

Penilaian Proses 

NO 

 

Aspek Amatan Kriteria 

1 2 3 4 5 

1. Keaktifan siswa dalam menggali, menemukan 

dan mengolah  informasi  

     

2. Keseriusan siswa dalam memecahkan masalah 

secara kreatif  

     

3. Ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis karya ilmiah 

     

4 Keaktifan siswa bertanya ketika mengalami 

kesulitan selama pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa 

     

5 Keaktifan siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya 

 

     

6 Kemampuan siswa bekerja sama dengan teman 

dalam kelompoknya 

     

7 Keaktifan dan ketertiban dalam diskusi  

 

     

 

 

Keterangan: 

1 = kurang sekali 

2 = kurang 

3 = cukup 

4 = baik 

5 = baik sekali 

Penilaian Hasil 

 

Lampiran 5 
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No Aspek  Kriteria Skor Kategori Bobot 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematika 

Penulisan 

 

 

 

 

 

 

-  Jika sistematika karya tulis ilmiah 

lengkap dan urut(halaman 

judul,pendahuluan,latar belakang, 

rumusan masalah, pembahasan, dan 

penutup, simpulan dan saran, dan  

daftar pustaka) 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

tidak lengkap tetapi urut. 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

lengkap tetapi tidak urut 

- Jika sistematika karya tulis ilmiah 

tidak lengkap dan tidak urut 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

 

 

 

 

Baik(B) 

 

Cukup (C)  

 

Kurang (K) 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Kekritisan 

menganalisis

i masalah 

 

- Jika siswa dapat menganalisis 

masalah mulai dari penyebab 

terjadinya permasalahan, keadaan 

nyata yang ditangkap, memaparkan 

bukti yang konkret, Penyelesaian 

disertai penjelasan dan pendapat 

serta masukan yang berguna 

- Jika hanya 2 kriteria terpenuhi 

- Jika hanya 1 kriteria terpenuhi 

- Jika tidak ada kriteria yang 

terpenuhi 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

Sangat Baik 

(SB)  

 

 

 

 

 

Baik(B) 

Cukup (C)  

Kurang (K) 

  

3 
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3 Kelayakan isi 

 

- gagasan yang dituliskan siswa 

sesuai dengan topik permasalahan, 

didukung dengan teori, alasan, 

bukti yang jelas, solusi yang 

diberikan sesuai dengan topik 

permasalahan. 

- Informasi yang dituliskan siswa 

sesuai dengan topik permasalahan, 

teori,alasan dan bukti sudah ada 

namun kurang mendukung 

permasalahan, solusi yang 

diberikan cukup sesuai dengan 

topik permasalahan 

- Gagasan yang disampaikan sesuai 

dengan topik permasalahan, 

didukung dengan teori dan argumen 

yang jelas, namun solusi yang 

disampaikan tidak sesuai dengan 

topik permasalahn 

- Gagasan yang disampaikan siswa 

tidak sesuai dengan topik 

permasalahan, teori, alasan dan 

bukti kurang mendukung dan solusi 

yang diberikan tidak sesuai dengan 

topic permasalahan. 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

Sangat Baik 

(SB ) 

 

 

 

 

Baik (B)  

 

 

 

 

 

 

Cukup (C)  

 

 

 

 

 

Kurang (K)  

5 
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4. 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

menggunaka

n ejaan 

- Kesalahan penggunaan ejaan 

kurang dari 5 kata  

- Kesalahan penggunaan ejaan antara 

5-10 kata  

- Kesalahan ejaan antara 10-15 kata  

- Kesalahan lebih dari 15 kata 

5 

 

4 

 

3 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

Baik (B)  

 

Cukup (C) 

Kurang (K)  

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

diksi dan 

kalimat 

efektif 

- Menggunakan diksi yang tepat, 

menggunakan kalimat efektif,  

mudah dipahami 

- Menggunakan diksi yang tepat, ada 

beberapa kalimat yang tidak efektif 

namun tetap mudah dipahami 

- Menggunakan diksi yang tidak 

tepat, menggunakan kalimat efektif, 

dan cukup mudah dipahami 

- Tidak menggunakan diksi yang 

tepat, tidak menggunakan kalimat 

efektif dan sulit dipahami. 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

 

Baik (B)  

 

 

Cukup (C)  

 

 

Kurang (K) 

3 

6 Kemampuan 

menulis 

sumber 

kutipan  

 

 

- Jika semua sumber kutipan ditulis 

sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia 

- Jika sumber kutipan  salah 1-2 

- Jika sumber kutipan salah 3-4 

- Jika sumber kutipan salah lebih dari 

5-6 

5 

 

 

4 

3 

2 

 

Sangat Baik 

(SB)  

 

Baik (B)  

Cukup (C)  

Kurang (K)  

2 

 

 

 

 

7 Kemampuan - Penulisan daftar pustaka sesuai 5 Sangat Baik 2 
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Menulis 

Daftar 

Pustaka  

  

dengan kaidah penulisan daftar 

pustaka yang benar.  

- Penulisan daftar pustaka agak 

sempurna, kesalahan pada tanda 

baca.  

- Penulisan daftar pustaka kurang 

sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang benar 

- Penulisan daftar pustaka tidak 

sesuai dengan kaidah penulisan 

daftar pustaka yang benar.  

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

(SB) 

  

 

Baik (B) 

 

Cukup (C)  

 

 

Kurang (K)  

8 Kerapian  - Tulisan terbaca, tidak ada coretan 

dan disusun secara rapi/diketik  

- Tulisa terbaca dan diketik rapi 

- Tulisan terbaca dan tidak rapi 

- Tulisan tidak terbaca dan tidak rapi.  

5 

 

4 

3 

2 

Sangat Baik 

(SB)  

Baik (B)  

Cukup (C)  

Kurang (K) 

1 

 

NA:   

 

Skor dan Kategori Keterampilan Menulis Karya Ilmiah 

No  Skor  Kategori  

1.  

2.  

3.  

4.  

85 -100  

75 - 84  

65 - 74  

0 - 64  

Sangat baik  

Baik  

Cukup  

Kurang  
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DAFTAR NILAI PEMBELAJARAN MENULIS KARYA ILMIAH SIKLUS 1 

             
NO RESPONDEN 

KRITERIA 
JUMLAH KATEGORI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Aditya Kurniawan S 6 9 20 4 9 6 6 5 65 C 

 2 Afifta Lilia Adiatma 8 12 15 4 9 4 4 4 60 K 

 3 Ajeng Yona  Falah 6 12 20 4 12 4 6 5 69 C 

 4 Alifian Adi Fathoni 8 12 15 6 12 6 6 4 69 C 

 5 Amar Rizki Zaka 6 12 20 4 9 6 6 4 67 C 

 6 Andini Rizqi  ilahi 8 12 20 4 12 4 6 4 70 C 

 7 Desi Erma Rahmawati 6 12 20 6 12 4 4 4 68 C 

 8 Dinita Elyni 8 12 25 4 12 6 4 5 76 B 

 9 Eva Sasmita 8 15 20 6 9 6 6 3 73 C 

 10 Ferdina Recky 6 12 20 6 9 6 6 4 69 C 

 11 Firda Amelia 8 12 20 6 12 4 6 5 73 C 

 12 Fitri Wulan Sari  6 15 20 6 9 6 4 3 69 C 

 13 Imannul Amiq Shafitha 6 9 20 8 9 6 8 5 71 C 

 14 Insanti Anjaswari 6 15 25 4 12 4 8 4 78 B 

 15 Isna Nabila 8 12 20 4 12 4 4 4 68 C 

 16 Ita Nurma Sari 8 12 20 8 12 6 6 4 76 B 

 17 Jessy Elsa P 8 9 15 8 12 6 6 3 67 C 

 18 Jodan Panreta D 8 12 20 6 9 6 8 5 74 C 

 19 Mery Aditaningrum 6 12 20 8 12 6 8 4 76 B 

 20 Muhamad Fahmi D 6 12 20 6 9 6 8 5 72 C 

 21 Pamogsa Ratri A.D 6 12 20 6 9 6 4 4 67 C 

 22 Poppy Senorita S 8 12 20 6 12 6 4 4 72 C 

 23 Ratna Indriyani 6 9 15 6 12 6 4 4 62 K 

 24 Rio Pramayuda 8 12 15 6 12 6 4 4 67 C 

 25 Ririn Mahmudati 6 9 15 6 12 6 4 4 62 K 

 26 Sakyta Oksa Nuriasa 6 9 15 6 9 6 8 5 64 K 

 27 Shela Citra Anggraeni 8 12 20 6 9 8 4 4 71 C 

 28 Syamela Nisa T 8 9 15 6 12 8 4 3 65 C 

 29 Urwawuska Ladini 6 12 20 4 12 8 4 5 71 C 

 30 yayang Nafisa 6 12 15 4 9 4 4 5 59 K 

 31 Yulfa Ariza Masruro 6 12 20 4 12 6 4 4 68 C 

   RATA-RATA 6.903 11.6129 18.87 5.55 10.74 10.74 5.419 4.194 68.967742 C 
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DAFTAR NILAI PEMBELAJARAN MENULIS KARYA ILMIAH SIKLUS 1 

             
NO RESPONDEN 

KRITERIA 
JUMLAH KATEGORI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Aditya Kurniawan S 6 9 20 8 9 8 8 5 73 C 

 2 Afifta Lilia Adiatma 8 12 15 6 9 4 4 4 62 K 

 3 Ajeng Yona  Falah 8 12 20 6 12 4 10 5 77 B 

 4 Alifian Adi Fathoni 8 12 15 8 12 6 6 4 71 C 

 5 Amar Rizki Zaka 6 12 20 6 9 8 10 4 75 B 

 6 Andini Rizqi  ilahi 8 15 25 6 12 6 8 4 84 B 

 7 Desi Erma Rahmawati 8 12 20 8 12 6 6 4 76 B 

 8 Dinita Elyni 10 12 25 4 12 8 6 5 82 B 

 9 Eva Sasmita 10 15 20 6 9 8 6 3 77 B 

 10 Ferdina Recky 6 12 20 6 9 8 10 4 75 B 

 11 Firda Amelia 8 12 20 6 12 4 10 5 77 B 

 12 Fitri Wulan Sari  10 15 20 6 9 8 6 3 77 B 

 13 Imannul Amiq Shafitha 6 9 20 8 9 8 8 5 73 C 

 14 Insanti Anjaswari 8 15 25 6 12 6 8 4 84 B 

 15 Isna Nabila 8 12 20 6 12 6 4 4 72 C 

 16 Ita Nurma Sari 10 15 25 8 12 8 8 4 90 SB 

 17 Jessy Elsa P 10 9 15 8 12 8 6 3 71 C 

 18 Jodan Panreta D 8 12 20 6 9 6 8 5 74 C 

 19 Mery Aditaningrum 10 15 25 8 12 8 8 4 90 SB 

 20 Muhamad Fahmi D 8 12 20 6 9 6 8 5 74 C 

 21 Pamogsa Ratri A.D 8 12 20 6 9 8 6 4 73 C 

 22 Poppy Senorita S 8 12 20 8 12 6 6 4 76 B 

 23 Ratna Indriyani 6 9 15 8 12 8 6 4 68 C 

 24 Rio Pramayuda 8 12 15 8 12 6 6 4 71 C 

 25 Ririn Mahmudati 6 9 15 8 12 8 6 4 68 C 

 26 Sakyta Oksa Nuriasa 8 9 15 8 9 8 8 5 70 C 

 27 Shela Citra Anggraeni 8 12 20 6 9 8 6 4 73 C 

 28 Syamela Nisa T 10 9 15 8 12 8 6 3 71 C 

 29 Urwawuska Ladini 10 12 25 4 12 8 6 5 82 B 

 30 yayang Nafisa 8 12 15 6 9 4 4 5 63 K 

 31 Yulfa Ariza Masruro 8 12 20 6 12 6 4 4 72 C 

   JUMLAH 252 369 605 208 333 212 212 130 2321   

 

 
RATA-RATA 8.129032258 11.90322581 19.52 6.71 10.74 6.84 6.839 4.19 74.87097 C 
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DAFTAR NILAI PEMBELAJARAN MENULIS KARYA ILMIAH SIKLUS 2 

             
NO RESPONDEN 

KRITERIA 
JUMLAH KATEGORI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Aditya Kurniawan S 8 12 20 8 15 8 8 5 84 B 
 2 Afifta Lilia Adiatma 8 15 20 10 12 8 8 5 86 SB 
 3 Ajeng Yona  Falah 10 15 20 10 15 10 8 5 93 SB 
 4 Alifian Adi Fathoni 10 12 20 8 12 8 6 5 81 B 
 5 Amar Rizki Zaka 10 15 20 8 15 6 10 4 88 SB 
 6 Andini Rizqi  ilahi 8 12 20 8 12 6 6 4 76 B 

 7 Desi Erma Rahmawati 8 12 20 8 12 10 8 5 83 B 
 8 Dinita Elyni 10 12 20 8 12 8 8 5 83 B 
 9 Eva Sasmita 10 12 20 8 12 10 6 5 83 B 
 10 Ferdina Recky 8 9 20 8 15 8 8 5 81 B 
 11 Firda Amelia 10 15 15 8 12 10 8 5 83 B 
 12 Fitri Wulan Sari  10 12 20 6 12 8 8 5 81 B 
 13 Imannul Amiq Shafitha 10 12 20 8 15 6 8 5 84 B 
 14 Insanti Anjaswari 8 12 20 8 15 6 8 5 82 B 
 15 Isna Nabila 8 15 20 6 15 6 8 4 82 B 
 16 Ita Nurma Sari 10 12 15 8 12 10 6 5 78 B 
 17 Jessy Elsa P 10 12 20 8 12 8 8 5 83 B 
 18 Jodan Panreta D 10 12 20 8 15 6 8 4 83 B 
 19 Mery Aditaningrum 8 12 20 10 15 8 8 5 86 SB 
 20 Muhamad Fahmi D 6 15 20 8 15 6 6 5 81 B 
 21 Pamogsa Ratri A.D 10 15 20 6 9 10 6 5 81 B 
 22 Poppy Senorita S 6 12 20 8 12 10 8 5 81 B 
 23 Ratna Indriyani 10 12 20 8 15 10 10 5 90 SB 
 24 Rio Pramayuda 10 12 20 8 15 6 8 5 84 B 
 25 Ririn Mahmudati 8 12 20 8 15 10 8 4 85 SB 

 26 Sakyta Oksa Nuriasa 8 12 25 8 15 6 8 4 86 SB 
 27 Shela Citra Anggraeni 8 12 20 8 9 10 8 5 80 B 
 28 Syamela Nisa T 8 12 20 8 9 10 8 5 80 B 
 29 Urwawuska Ladini 8 12 25 8 12 8 8 5 86 SB 
 30 yayang Nafisa 8 15 20 8 12 8 8 5 84 B 
 31 Yulfa Ariza Masruro 8 15 20 8 15 6 8 4 84 B 
 

 
Jumlah 272 396 620 248 408 250 240 148 2582   

 

 
RATA-RATA 8.77 12.8 20 8 13.16 8.06 7.7 4.77 83.2903 B 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS 1 DAN II 

 

Mata pelajaran  :Bahasa Indonesia 

Kelas , semester : XI/II 

NamaSekolah  : SMA Negeri 1 Ungaran 

NamaPengamat: 

NO NomorRespo

nden 

ASPEK PENGAMATAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 R. 01         

2 R. 02         

3 R.03         

4 R.04         

5 R.05         

6 R.06         

7 R.07         

8 R.08         

9 R.09         

10 R.10         

11 R.11         

12 R.12         

13 R.13         

14 R.14         

15 R.15         

16 R.16         

17 R.17         

18 R.18         

19 R.19         

20 R.20         

Cara pengisian: 

√    : melakukan 

Lampiran 7 
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-   : TidakMelakukan 

Keterangan 

A. PerilakuPositif 

1. Siswa aktif menggali, menemukan, dan mengolah informasi 

2. Siswa serius dalam memecahkan masalah secara kreatif 

3. Siswa tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menulis karya ilmiah 

4. Siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa 

5. Siswa aktif mengungkapkan pendapatnya 

6. Siswa berdiskusi secara tertib dan aktif 

7. Siswa mampu bekerjasama dengan teman dalam kelompok 

 

Kategori: 

 

SB :SangatBaik ( 76 % - 100 %)  

B :Baik ( 50 % - 75 %)  

C :Cukup ( 26 % - 49 %)  

K :Kurang (≥25 %) 
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LEMBAR JURNAL GURU SIKLUS 1 DAN II 

Nama   : 

TanggalPembelajaran : 

Sekolah  : SMA N 1 Ungaran 

Mata Pelajaran :Bahasa Indonesia 

 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa pada saat pembelajaran menulis karya ilmiah 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Bagaimanakah tingkah laku siswa selama proses pembelajaran menulis karya 

ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar 

kerja siswa berlangsung? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Bagaimanakah tanggapan atau respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

karya ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Lampiran 8 
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4. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karya 

ilmiah melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar 

kerja siswa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. Bagaimanakah suasana kelas selama pembelajaran menulis karya ilmiah 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja 

siswa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

245 

 

PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS 1 DAN II 

Nama   : 

Kelas/Semester : 

Sekolah  : SMA N I Ungaran 

Mata Pelajaran : 

TanggalPembelajaran : 

 

1. Apakah Anda senang mengikuti pembelajaran menulis karya ilmiah 

melalui pembelajaran berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2. Apakah kesulitan yang Anda alami dalam menulis karya ilmiah? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………….. 

3. Menurutmu apakah yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran 

keterampilan menulis karya ilmiah melalui pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 



 

 

246 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. Apakah hal-hal yang kamu senangi dalam pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……................ 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS 1 DAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis karangan 

menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

.……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………… 

2. Menurutmu apakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

3. Apakah anda tertarik dengan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis 

karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Nama siswa  : 

Kelas/ No. Absen : 

Sekolah  : 

Hari, Tanggal  : 

Kategori siswa  : 

 

 

Lampiran 9 
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………………………………………………………………………………

………… 

 

4. Kesulitan apasajakah yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. Berikanlah saran Anda terhadap proses pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

6. Apakah kamu pernah menulis karya ilmiah sebelumnya?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

7. Apakah judul karya ilmiah yang pernah kamu buat? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 
 
 
 



 

 

249 

PEDOMAN DOKUMENTASI SIKLUS I DAN II 

 

Aktivitas siswa yang didokumentasikan 

1. Aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru 

2. Aktivitas siswa ketika bertanya atau meminta bimbingan  guru 

3. Aktivitas siswa pada saat diskusi kelompok 

4. Aktivitas siswa ketika mencari referensi 

5. Aktivitas siswa ketika mengisi lembar angket 
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HASIL  WAWANCARA SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis karangan 

menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban:   

Ya. Karena dengan itu, kita bisa terbantu dalam menyusun karya 

ilmiah dengan cepat walaupun dalam bentuk sederhana. LKSnya 

saya suka karena berwarna-warni, materi singkat namun tepat 

sasaran. Good job! 

2. Menurutmu apakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

Kelebihanya yang jelas sih lebih tahu lagi cara menyusun karya 

ilmiah yang benar. 

Kekuranganya saya rasa tidak ada. Bagus. 

 

3. Apakah anda tertarik dengan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis 

karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

ya, karena dengan kerja kelompok dapat memudahkan kita 

menyelesaikan tugas. Selain itu juga dapat bertukar pikiran 

Nama siswa  : Ita Nurma Sari 

Kelas/ No. Absen : XI IPA 2/ 16 

Sekolah  : SMA Negeri I Ungaran 

Hari, Tanggal  : Rabu,  April 2011 

Kategori siswa  : Nilai Tinggi 

 

 

Lampiran 12 
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dengan teman. Meringankan beban dan bisa berbagi tugas.Lebig 

akrab juga. 

 

4. Kesulitan apa sajakah yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

Sebenarnya tidak ada kesulitan berarti, tetapi kadang-kadang 

saat mencari referensi menemui kesulitan 

5. Berikanlah saran Anda terhadap proses pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

Menurut saya, sebaiknya diberikan contoh yang lebih jelas lagi 

dan soal-soal yang membantu. 

6. Apakah kamu pernah menulis karya ilmiah sebelumnya?  

- Pernah, itu semua untuk memenuhi tugas – tugas mata 

pelajaran. 

7. Apakah judul karya ilmiah yang pernag kamu buat? 

- Kenakalan remaja, metode belajar siswa, proses sosialisasi 
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HASIL  WAWANCARA SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis karangan 

menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban:   

Ya, Karena dengan adanya lembar kerja siswa kita dapat membantu 

dalam pembuatan makalah dan sekarang saya lebih mengerti 

bagaimana pembuatan makalah yang benar. Kesulitan tetap ada 

hanya saja tidak menjadi penghalang untuk tetap mengerjakan. 

9. Menurutmu apakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

 Kelebihan : Apa ya? Yang jelas lebih membantu dalam pembuatan 

makalah yang baik dan benar  

Kekurangan: agak membingungkan juga karena tidak cukup hanya 

dengan satu contoh. Sudah dijelaskan contoh-contoh namun saat 

Nama siswa  : Insanti Anjaswari 

Kelas/ No. Absen : XI IPA 2/ 14 

Sekolah  : SMA Negeri I Ungaran 

Hari, Tanggal  : Rabu,  April 2011 

Kategori siswa  : Nilai Sedang  
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mengerjakan mendapatkan hal yang baru yang tidak ada di contoh. 

Cukup sulit. 

 

10. Apakah anda tertarik dengan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis 

karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa? 

 

 

Jawaban: 

 ya, asyik bisa bertukar pikiran dengan teman. Lebih ringan bebannya 

dibanding mengerjakan sendiri. 

 

11. Kesulitan apa sajakah yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Kesulitan yang saya alami biasa saja seperti yang dialami 

teman—teman yang lain. Misalnya kesulitan dalam mencari 

sumber-sumber yang baik (referensi) 

12. Berikanlah saran Anda terhadap proses pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

- Lebih komunikatif lagi dengan siswa,karena terkadang dengan 

interaksi yag baik dengan siswa akan membuat hubungan lebih 

baik. 

 

13. Apakah kamu pernah menulis karya ilmiah sebelumnya?  

- Sejak masuk SMA 

14. Apakah judul karya ilmiah yang pernah kamu buat? 

- Degradasi moral remaja dan model belajar siswa aktif 
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HASIL  WAWANCARA SIKLUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis karangan 

menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban:   

Tidak begitu senang karena saya justru lebih suka menulis 

sesuatu yang bersifat imajinasi selain itu dalam mengumpulkan 

data, saya mengalami kendala 

2. Menurutmu apakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

Kelebiha : kelebihannya siswa lebih mudah membuatnya lebih tahu 

cara membuatnya 

Kekurangan: saya tidak tahu. 

3. Apakah anda tertarik dengan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis 

karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa? 

Jawab: 

Nama siswa  :  Afifta Lilia Adiatma 

Kelas/ No. Absen :  XI IPA 2/ 2 

Sekolah  : SMA N I Ungaran 

Hari, Tanggal  : Rabu,  April 2011 

Kategori siswa  : Nilai Rendah 
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 Cukup tertarik, karena lebih ringan dalam membuatnya.Namun, jika 

berkelompok kadang terjadi perbedaan 

4. Kesulitan apa sajakah yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Saya masih kesulitan dalam mencari sumber pustaka. 

5. Berikanlah saran Anda terhadap proses pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

- Saya rasa tidak ada  

6. Apakah kamu pernah menulis karya ilmiah sebelumnya?  

- Pernah  

7. Apakah judul karya ilmiah yang pernag kamu buat? 

- Perbandingan antara siswa yang naik motor dan yang naik 

angkutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL  WAWANCARA SIKLUS II 

 

 

 

Nama siswa  :  Ajeng Yona Falah 

lahKelas/ No. Absen : XI IPA 2/ 15 

Sekolah  : SMA Negeri I Ungaran 

Hari, Tanggal  : Rabu,  April 2011 

Kategori siswa  : nilai tinggi 

 



 

 

256 

 

 

 

 

 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis karangan 

menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban:   

Saya merasa senang karena lebih mudah dipahami dan lebih 

mudah untuk dikerjakan. Selain itu, ada panduannya sehingga 

tinggal mencurahkan gagasan saja. 

2. Menurutmu apakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

Kelebihan : ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ada 

kelebihan pasti juga ada kekurangan. Kelebihannya bisa menarik 

siswa karena topik sudah ada. 

Kekurangan: lebih pada inti masalah (pembelajaran, guru masih 

agak canggung dan kelihatan gugup. 

 

3. Apakah anda tertarik dengan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis 

karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

Tidak. Saya lebih senang bekerja sendiri, tetapi saya bukan 

individualisme loe. 

4. Kesulitan apa sajakah yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

 

Jawaban: 
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Sejauh ini tidak ada kesulitan. 

 

5. Berikanlah saran Anda terhadap proses pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Lebih komunikatif lagi dengan siswa ya, Bu. 

6. Apakah kamu pernah menulis karya ilmiah sebelumnya?  

Pernah 

7. Apakah judul karya ilmiah yang pernag kamu buat? 

Pengendalian diri, cara belajar efektif dalam pelajaran fisika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL  WAWANCARA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama siswa  :  Isna Nabila 

Kelas/ No. Absen : XI IPA 2/ 15 

Sekolah  : SMA Negeri I Ungaran 

Hari, Tanggal  : Rabu,  April 2011 

Kategori siswa  : nilai sedang 
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1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis karangan 

menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban:   

Ya,sedikitnya terbantu dengan adanya LKS yang dibagikan 

2. Menurutmu apakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawab: 

 kelebihan : saya terbantu dan lebih banyak mengetahui tentang 

penulisan karya ilmiah daripada sebelumnya 

 

3. Apakah anda tertarik dengan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis 

karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa? 

Jawab: 

-  ya 

4. Kesulitan apa sajakah yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

- Selama penugasan tersebut, saya tidak mengalami kesulitan 

 

5. Berikanlah saran Anda terhadap proses pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

 

Jawaban: 

Penulisan LKS tersebut dilengkapi kembali agar lebih lengkap dan 

penulisannya dibuat agar lebih menarik 

6. Apakah kamu pernah menulis karya ilmiah sebelumnya?  

- Pernah  

7. Apakah judul karya ilmiah yang pernag kamu buat? 

- Kelebihan dan kekurangan fingerprint  

- Dua jenis penyait hati 
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HASIL  WAWANCARA SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis karangan 

menulis karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban:   

Tidak begitu suka,karena agak susah mengumpulkan berita atau topik, 

kadang-kadang saya cuma mengambil LJKnya saja karena dapat ilmu 

tambahan 

2. Menurutmu apakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

Jawaban: 

 Ya, semua itu tidak ada yang sempurna, kadang ada yang komplit dan 

tidak  

3. Apakah anda tertarik dengan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis 

karya ilmiah dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

lembar kerja siswa? 

Jawab: 

 Ya tertarik. Bisa menjadi sarana untuk lebih dekat lagi. 

4. Kesulitan apa sajakah yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan lembar kerja siswa? 

- saya tidak mengalami kesulitan 

Nama siswa  :  Andini Rizqi Ilahi 

Kelas/ No. Absen : XI IPA 2/ 15 

Sekolah  : SMA Negeri I Ungaran 

Hari, Tanggal  : Rabu,  April 2011 

Kategori siswa  : Nilai rendah  
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5. Berikanlah saran Anda terhadap proses pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan lembar kerja siswa? 

- Lebih kreatif lagi, 

6. Apakah kamu pernah menulis karya ilmiah sebelumnya?  

- Pernah  

7. Apakah judul karya ilmiah yang pernag kamu buat? 

- Saya sudah lupa 
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AnalisisHasilObservasiSiklus I 

     No AspekPengamatan Frekuensi Presentase Kategori 

1 Keaktifansiswamenggali , menemukandanmengolahinformasi 20 64.516129 Baik 

2 Keseriusansiswadalammemecahkanmasalahsecarakreatif 14 45.1612903 Cukup 

3 Ketertibansiswadalammengikutikegiatanpembelajaran 22 70.9677419 Baik 

4 Keaktifansiswabertanyaketikamengalamikesulitan 10 32.2580645 Kurang 

5 Keaktifansiswamengungkapkanpendapat 6 19.3548387 Kurang 

6 Ketertibansiswadalamdiskusi 24 77.4193548 Baik 

7 Kemampuansiswabekerjasamadengantemansekelompok 24 77.4193548 Baik 

      

HasilObservasiSiklus II 

     No AspekPengamatan Frekuensi Presentase Kategori 

1 Keaktifansiswamenggali , menemukandanmengolahinformasi 26 83.8709677 SB 

2 Keseriusansiswadalammemecahkanmasalahsecarakreatif 20 64.516129 B 

3 Ketertibansiswadalammengikutikegiatanpembelajaran 28 90.3225806 SB 

4 Keaktifansiswabertanyaketikamengalamikesulitan 15 48.3870968 C 

5 Keaktifansiswamengungkapkanpendapat 16 51.6129032 C 

6 Ketertibansiswadalamdiskusi 30 96.7741935 SB 

7 Kemampuansiswabekerjasamadengantemansekelompok 28 90.3225806 SB 

      
 

PeningkatanHasilObservasiSiklus I keSiklus II 

     No AspekPengamatan Siklus I Siklus II Peningkatan 

1 Keaktifansiswamenggali , menemukandanmengolahinformasi 64.52 83.87 19,35 

2 Keseriusansiswadalammemecahkanmasalahsecarakreatif 45.16 64.52 19,36 

3 Ketertibansiswadalammengikutikegiatanpembelajaran 70.97 90.32 19,35 

4 Keaktifansiswabertanyaketikamengalamikesulitan 32.26 48.39 16,13 

5 Keaktifansiswamengungkapkanpendapat 19.35 51.61 32,26 

6 Ketertibansiswadalamdiskusi 77.42 96.78 19,36 

7 Kemampuansiswabekerjasamadengantemansekelompok 77.42 90.32 12,9 

  Jumlah 309.68 435.49   

  Rata-rata  4424 6221.285714   
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Keterangan 

   

 

SB :SangatBaik ( 80 % - 100 %) 

  

 

 

B :Baik ( 60% - 79%) 

   

 

C :Cukup ( 40% - 59 %) 

   

 

K :Kurang (≥40 %) 
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Analisis Hasil Observasi Siklus I 

     No Aspek Pengamatan Frekuensi Presentase Kategori 

1 Keaktifan siswa menggali , menemukan dan mengolah informasi 20 64.516129 Baik 

2 Keseriusansiswadalammemecahkanmasalahsecarakreatif 14 45.1612903 Cukup 

3 Ketertibansiswadalammengikutikegiatanpembelajaran 22 70.9677419 Baik 

4 Keaktifansiswabertanyaketikamengalamikesulitan 10 32.2580645 Kurang 

5 Keaktifansiswamengungkapkanpendapat 6 19.3548387 Kurang 

6 Ketertibansiswadalamdiskusi 24 77.4193548 Baik 

7 Kemampuansiswabekerjasamadengantemansekelompok 24 77.4193548 Baik 

      

Hasil Observasi Siklus II 

     No AspekPengamatan Frekuensi Presentase Kategori 

1 Keaktifansiswamenggali , menemukandanmengolahinformasi 26 83.8709677 SB 

2 Keseriusansiswadalammemecahkanmasalahsecarakreatif 20 64.516129 B 

3 Ketertibansiswadalammengikutikegiatanpembelajaran 28 90.3225806 SB 

4 Keaktifansiswabertanyaketikamengalamikesulitan 15 48.3870968 C 

5 Keaktifansiswamengungkapkanpendapat 16 51.6129032 C 

6 Ketertibansiswadalamdiskusi 30 96.7741935 SB 

7 Kemampuansiswabekerjasamadengantemansekelompok 28 90.3225806 SB 

      
 

PeningkatanHasilObservasiSiklus I keSiklus II 

     No AspekPengamatan Siklus I Siklus II Peningkatan 

1 Keaktifansiswamenggali , menemukandanmengolahinformasi 64.52 83.87 19,35 

2 Keseriusansiswadalammemecahkanmasalahsecarakreatif 45.16 64.52 19,36 

3 Ketertibansiswadalammengikutikegiatanpembelajaran 70.97 90.32 19,35 

4 Keaktifansiswabertanyaketikamengalamikesulitan 32.26 48.39 16,13 

5 Keaktifansiswamengungkapkanpendapat 19.35 51.61 32,26 

6 Ketertibansiswadalamdiskusi 77.42 96.78 19,36 

7 Kemampuansiswabekerjasamadengantemansekelompok 77.42 90.32 12,9 

  Jumlah 309.68 435.49   

  Rata-rata  4424 6221.285714   
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Keterangan 

   

 

SB :SangatBaik ( 80 % - 100 %) 

  

 

 

B :Baik ( 60% - 79%) 

   

 

C :Cukup ( 40% - 59 %) 

   

 

K :Kurang (≥40 %) 

    
 
 
 
 


