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SARI

Yusuf, Amiruddin. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan Baris dengan 
Metode Point-Counter-Point melalui Media Kartu Identitas pada Siswa 
Kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak Tahun 
Ajaran 2011/2012. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 
Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:             
Drs. Wagiran, M.Hum., Pembimbing II: Drs. Hari Bakti M., M.Hum.

Kata kunci: keterampilan menulis iklan baris, metode point-counter-point, media
kartu identitas.

Keterampilan menulis iklan baris pada MTs. Nahdlotushshibyan, khususnya 
kelas IX-A relatif rendah (58,03). Faktor rendahnya kompetensi menulis iklan baris 
ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang 
mempengaruhi keterampilan menulis iklan baris di kelas. Faktor internal yang 
dimaksud berasal dari siswa, sedangkan faktor eksternalnya berasal dari metode 
pembelajaran yang kurang tepat yang digunakan oleh guru sehingga siswa menjadi 
bosan dan cenderung tidak aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Pemilihan 
pembelajaran keterampilan menulis dengan metode point-counter-point melalui 
media kartu identitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk 
meningkatkan keterampilan menulis iklan baris pada siswa kelas IX-A MTs. 
Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana 
peningkatan keterampilan menulis iklan baris pada siswa kelas IX-A MTs. 
Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak setelah dilakukan pembelajaran dengan 
metode point-counter-point melalui media kartu identitas, dan (2) bagaimana 
perubahan perilaku siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, 
Demak setelah dilakukan pembelajaran dengan metode point-counter-point melalui 
media kartu identitas. 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua 
tahap, yaitu siklus I dan Siklus II dengan subjek penelitiannya adalah keterampilan 
menulis iklan baris siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, 
Demak. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu keterampilan menulis iklan baris dan
metode point-counter-point melalui media kartu identitas. Instrumen yang digunakan 
pada penelitian ini, yaitu instrumen tes dan nontes. Proses pengumpulan data pada 
siklus I dan siklus II menggunakan teknik tes dan teknik nontes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal sebelum dilakukan tindakan, 
nilai rata-rata kelas sebesar 58,03 dan belum mencapai nilai rata-rata ketuntasan yang 
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telah ditetapkan, yaitu sebesar 75. Pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 6,6 
atau 10,22% setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 
point-counter-point melalui media kartu identitas. Hasil rata-rata klasikal yang 
didapat pada keterampilan menulis iklan baris siklus I diperoleh rata-rata sebesar 
64,63 dengan kategori cukup. Pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 11,71 atau 
sebesar 15,34% bila dibanding siklus I. Hasil nilai rata-rata yang diperoleh pada 
siklus II, yaitu sebesar 76,34 atau dalam kategori baik. Peningkatan yang terjadi dari 
kondisi awal ke siklus II sebesar 18,31 atau 23,98%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, simpulan yang dapat diambil adalah 
keterampilan menulis iklan baris siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan 
Wonoketingal, Demak mengalami peningkatan dan perubahan tingkah laku yang 
lebih positif setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode point-counter-
point melalui media kartu identitas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyampaikan 
kepada guru khususnya guru kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, 
Demak untuk menggunakan metode point-counter-point melalui media kartu identitas 
untuk meningkatkan keterampilan menulis iklan baris dan dan dapat memotivasi 
siswa terhadap kegiatan menulis. Bagi peneliti, disarankan agar melakukan penelitian 
pengembangan yang lebih lanjut  mengenai keterampilan menulis iklan baris.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang 

saling mempengaruhi. Keempat komponen tersebut adalah menyimak (listening 

skills), berbicara (speaking skills), membaca (reading skills), dan menulis (writing 

skills) (Tarigan 1993: 1).  

Seiring dengan perkembangan zaman keterampilan tersebut kini 

dikelompokkan dalam dua macam keterampilan berbahasa atau berkomunikasi, 

yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. 

Kegiatan berbicara dan mendengarkan (menyimak) merupakan komunikasi secara 

langsung, sedangkan kegiatan menulis dan membaca merupakan komunikasi tidak 

langsung. Tiga dari empat keterampilan tersebut merupakan bekal dan modal  

dasar dalam menunjang keterampilan menulis, sebab dalam keterampilan menulis 

diperlukan sebuah perhatian dan pemahaman tersendiri dari ketiga keterampilan 

yang lainnya. 

Keterampilan menulis sebagai salah satu cara dari empat keterampilan 

berbahasa mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan manusia. 

Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk 

mencapai maksud dan tujuannya.  

Kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam seluruh 

proses belajar yang dialami oleh seorang siswa selama menuntut ilmu dibangku 

1 
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pendidikan. Dalam menulis diperlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan 

yang berkesinambungan dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan 

kosakata dan tatabahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan, sehingga 

dapat menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang diekspresikan 

secara jelas. Betapa banyak orang yang menguasai bahasa Indonesia tetapi tidak 

dapat menghasilkan tulisan karena tidak tahu apa yang akan ditulis dan bagaimana 

cara menuliskannya. Betapa banyak pula orang yang mengetahui banyak hal 

untuk ditulis dan tahu pula menggunakan bahasa tulis, tetapi tidak dapat menulis 

karena tidak tahu caranya. Itulah sebabnya untuk terampil menulis diperlukan 

latihan dan praktik yang terus menerus dan teratur.  

Menulis tidak ubahnya dengan melukis. Penulis memiliki banyak gagasan 

untuk dituliskannya. Meskipun secara teknis ada kriteria-kriteria yang dapat 

diikutinya, tetapi wujud yang akan dihasilkan itu sangat bergantung kepada 

kepiawaian penulis dalam mengungkapkan gagasan. Banyak orang mempunyai 

ide-ide bagus di benaknya sebagai hasil dari pengamatan, penelitian, diskusi, atau 

membaca. Akan tetapi, begitu ide tersebut dilaporkan secara tertulis, laporan itu 

terasa amat kering, kurang menggigit, dan membosankan. Fokus tulisannya tidak 

jelas, gaya bahasa yang digunakan monoton, pilihan katanya (diksi) kurang tepat 

dan tidak mengena sasaran, serta variasi kata dan kalimatnya kering.  

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, 

khususnya dalam keterampilan menulis perlu ditingkatkan dan terdapat inovasi, 

baik dalam hal metode pengajaran, strategi dan media pembelajaran karena 
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keterampilan menulis memegang peranan yang sangat penting. Tanpa memiliki 

kemampuan menulis siswa akan memiliki banyak kesulitan dalam berkomunikasi.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal Kabupaten Demak 

menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia terutama menulis iklan baris 

atau kecik yang dilaksanakan selama ini kurang efektif dan kurang dimengerti 

oleh siswa. Dari keseluruhan siswa kelas IX-A Nahdlotushshibyan Wonoketingal 

Kabupaten Demak yang berjumlah 33 hanya beberapa dari siswa yang sudah 

mampu menulis iklan baris/kecik dengan baik, baik dari segi ejaan, singkatan, 

maupun tanda baca yang sesuai dengan kaidah penulisan ejaan, singkatan, 

maupun tanda baca yang benar. Mayoritas dari siswa mendapatkan nilai yang 

belum dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan, 

yaitu 75. Bahkan ada juga siswa yang belum paham atau mengerti hakikat iklan 

baris/kecik itu sendiri. Guru lebih banyak memberikan pekerjaan rumah kepada 

siswa daripada praktik di dalam kelas, padahal dengan latihan yang banyak dan 

teratur keterampilan menulis siswa suatu saat akan berguna.  

Kekurangmampuan menulis siswa dalam menulis iklan baris atau kecik pada 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain adalah belum bisa menganalisis 

tata bahasa dari segi ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang digunakan. 

Banyaknya siswa jika disuruh menulis dan menganalisis ejaan, singkatan, 

maupun tanda baca tersebut dalam suatu paragraf masih mengalami kesulitan. Hal 

itu disebabkan karena penguasaan kosakata dan perbendaharaan kata yang 

dimiliki oleh siswa masih kurang (rendah). Kebiasaan membaca siswa masih 
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rendah dan belum ada, padahal jika siswa banyak melakukan aktivitas membaca, 

maka kosakata yang diperolehnya pun juga akan banyak. Sehingga, jika mereka 

disuruh untuk menulis dan menganalisis ejaan, singkatan, maupun tanda baca 

dalam suatu paragraf tidak akan mengalami kesulitan. 

Selain itu, strategi pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran menulis iklan baris (kecik) di kelas adalah menggunakan teknik 

yang monoton, yakni berkutat pada ceramah dan penugasan. Artinya, saat 

pembelajaran menulis iklan baris berlangsung, guru menjelaskan pengertian iklan 

baris, memberikan contoh kemudian langsung memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat atau menganalisis iklan baris dari segi ejaan, singkatan, maupun 

tanda baca yang ada dalam buku paket belajar, buku tugas atau Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang dimilikinya. Hal ini sangat monoton sekali bagi siswa bila 

dilakukan secara berkepanjangan dan dapat berakibat pada bosannya siswa dalam 

belajar dan kurangnya minat siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia, 

khususnya keterampilan menulis. 

Pihak sekolah, khususnya guru masih belum tanggap dan cakap terhadap 

pemahaman siswa tentang materi tersebut. Seperti yang kita ketahui selama ini 

proses pembelajaran masih mengutamakan cara mengajar secara lisan, yaitu guru 

sebagai pembicara dan para siswa sebagai pendengar setia. Hal ini justru membuat 

siswa menjadi pasif dan bosan dalam mengikuti pelajaran dikelas.  

Selain metode yang kurang menarik, dalam pemilihan media guru juga 

masih banyak yang belum melakukan variasi dan inovasi. Guru hanya 

mengandalkan buku teks pelajaran dan LKS yang biasa di pakai. Padahal jika 
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melakukan variasi dan inovasi dalam pemilihan media dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, siswa akan lebih senang, tertarik dan bersemangat serta tidak bosan 

dalam mengikuti pelajaran dikelas.  

Dalam pembelajaran menulis iklan baris, guru bisa menggunakan berbagai 

pilihan media yang ada sesuai dengan materi tersebut, bahkan jika perlu guru yang 

cakap dan kreatif dapat membuat inovasi media pembelajaran baru yang belum 

pernah digunakan dalam pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan media 

kartu identitas  (Identity Card) dalam pembelajaran iklan baris dikelas. Hal 

tersebut akan menarik dan menumbuhkan minat bagi siswa dan membuat mereka 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia.  

Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada guru untuk menggunakan 

metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yaitu dengan menggunakan 

metode Point-Counter-Point. Metode ini digunakan untuk mendorong peserta 

didik berpikir dalam berbagai perspektif.  

Metode Point-Counter-Point sangat cocok digunakan dalam pembelajaran 

menulis iklan baris atau kecik. Dengan metode ini, siswa dituntut untuk 

berargumen atau beropini tentang suatu identitas yang dituliskan dalam media 

kartu identitas yang selanjutnya siswa disuruh untuk membuat sebuah iklan baris 

atau kecik sesuai dengan identitas yang tertulis pada media kartu identitas 

tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk beradu argumen (diskusi) antar 

kelompok dalam menyampaikan opini sesuai pandangan kelompoknya perihal 

identitas yang sama untuk melakukan koreksi tentang ejaan, singkatan, maupun 

tanda baca dalam iklan baris yang dibuat. Diakhir pembelajaran, guru 
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memberikan evaluasi, sehingga siswa dapat mencari jawaban yang benar sebagai 

titik temu dari argumen dan opini yang telah mereka munculkan dalam diskusi 

antar kelompok tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Rendahnya nilai siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan, khususnya 

pada kompetensi menulis iklan baris atau kecik dapat disebabkan oleh tiga hal, 

yaitu dari siswa, guru, dan kurikulum. 

Faktor dari siswa, permasalahan yang terjadi berpusat  pada anggapan   

bahwa  materi  menulis  iklan baris dirasa sulit oleh siswa. Akibatnya, para siswa 

kurang berminat dalam mengikuti pengajaran menulis. Kesulitan lainnya, yaitu 

kesulitan dalam menganalisis ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang 

digunakan.  

Faktor dari guru, berpusat pada pola, dan tujuan pengajaran yang terlihat 

dalam penyusunan perangkat pengajaran. Para guru cenderung menerapkan pola 

tradisional dalam pengajaran yang menekankan metode ceramah. Selain itu, 

penggunaan media pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran juga kurang 

menarik bagi siswa, sehingga siswa menjadi bosan dan kurang minat dalam 

mengikuti pembelajaran didalam kelas. 

Jika ditinjau dari kurikulum, permasalahan yang terjadi yaitu belum adanya  

pemaparan   yang  jelas   tentang   ruang lingkup dan contoh perangkat 

pengajaran, baik silabus, RPP, maupun sistem evaluasi dan implementasi dari tiga 

hal tersebut dalam bentuk bahan ajar. Padahal, ketiga hal   tersebut sangat 
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membantu guru dalam menentukan arah dan proses pengajaran yang akan 

dilakukan. 

Dengan demikian, perlu adanya inovasi sebuah media atau perangkat 

pengajaran menulis iklan baris atau kecik yang terwujud dalam silabus, RPP, dan 

sistem evaluasi, serta bahan ajar. Selain itu, juga dikembangkan    sebuah metode 

baru yang inovatif dalam pengajaran menulis iklan baris atau kecik. Salah 

satunya, yaitu melalui kartu identitas. Melalui media ini, para siswa diharapkan 

akan lebih mudah memahami hakikat iklan baris dan mampu mempelajari dan 

menerapkannya dalam pengajaran menulis.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, muncul beberapa permasalahan 

yang sangat kompleks. Untuk itu, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan fokus 

penelitian, peneliti hanya membatasi permasalahan pada media pembelajaran yang 

dipakai dalam pengajaran keterampilan menulis untuk kompetensi menulis iklan 

baris atau kecik di kelas. Adapun media pengajaran yang akan dipakai, yaitu 

melalui media kartu identitas. Pembatasan masalah pada media dan metode 

pengajaran dikarenakan kurikulum yang berlaku saat ini adalah KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) belum memaparkan secara jelas konsep maupun 

contoh media dan metode yang dipakai dalam pengajaran menulis yang sangat 

dibutuhkan oleh guru dalam menentukan pola, arah, tujuan, dan fokus pengajaran. 
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Pembatasan masalah dalam skripsi ini difokuskan pada upaya peningkatan 

keterampilan menulis iklan baris atau kecik dengan memperhatikan ejaan, 

singkatan, maupun tanda baca yang digunakan pada siswa kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan melalui kartu identitas dengan metode Point-Counter-Point.. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian menjadi terarah dan tidak terlalu luas, 

maka dirumuskan permasalahan: 

a. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis iklan baris atau kecik pada 

siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak setelah 

diberi pembelajaran menulis iklan baris dengan metode Point-Counter-

Point melalui media kartu identitas? 

b. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan 

Wonoketingal, Demak setelah diberi pembelajaran menulis iklan baris 

melalui media kartu identitas? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis iklan baris atau kecik 

pada siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak 

setelah diberi pembelajaran menulis iklan baris atau kecik melalui media 

kartu identitas. 
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b. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak setelah diberi pembelajaran 

menulis iklan baris atau kecik melalui media kartu identitas. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan acuan serta kajian penelitian selanjutnya yaitu sebagai alternatif 

dalam usaha perbaikan mutu pendidikan dan meningkatkan interaksi belajar 

mengajar, khususnya dalam pembelajaran menulis iklan baris atau kecik dengan 

memperhatikan ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang digunakan. Selain itu, 

dapat mengembangkan teori pembelajaran menulis iklan baris atau kecik melalui 

media pembelajaran kartu identitas. 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah, 

dan bagi peneliti.  

1. Bagi guru, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

dan informasi tambahan bagi guru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dalam memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dan efektif 

serta efisien dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat memotivasi 

guru untuk berpikir kritis dan kreatif serta dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa mereka.  
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2. Manfaat bagi siswa, adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis iklan baris atau kecik. Selain itu, manfaat lainnya dapat  

mengembangkan siswa untuk aktif, berpikir kritis dan kreatif.  

3. Manfaat bagi sekolah, yaitu melakukan perbaikan kondisi panduan 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dan pertimbangan lain 

dalam membuat teknik keputusan pembelajaran yang akan diterapkan bagi 

perbaikan masa yang akan datang serta memperbaiki dan memperluas 

sarana prasarana atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran.  

4. Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini memperkaya wawasan 

mengenai penggunaan media pembelajaran kartu identitas dan 

mengenalkan kepada pembaca mengenai metode pembelajaran Point-

Counter-Point sebagai salah satu pilihan bagi para guru dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 
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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan menulis telah banyak 

dilakukan. Penelitian tentang keterampilan menulis dipandang penting dan 

menarik untuk di teliti. Sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Bukti bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis itu penting dan menarik untuk di teliti adalah dengan 

banyaknya penelitian tentang keterampilan menulis. Penelitian yang dilakukan 

penulis merupakan tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan tolok ukur dan 

relevan dengan penelitian mengenai keterampilan menulis iklan adalah Arifin 

(1992) yang berjudul Iklan Layanan Masyarakat : Kajian Pragmatis dan Segi-

segi Penyampaiannya, Zulaikha (1999) dalam penelitiannya yang berjudul Prinsip 

Kesantunan Iklan Radio dan Televisi dalam Kajian Pragmatis, Santoso (2000) 

dalam penelitiannya yang berjudul iklan Rokok : Kajian Struktural dan 

Pragmatis, Soewandi (2000) dalam penelitiannya yang judul iklan Layanan 

Masyarakat : Sebuah Aspek-aspek Penggunaan Bahasa, Maulana (2005) dalam 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan Dengan 

Metode Latihan Terbimbing Pada Siswa Kelas 2B SMP Cinde Semarang Tahun 

Ajaran 2004/2005. 
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Arifin (1992) dalam penelitiannya yang berjudul Iklan Layanan 

Masyarakat : Kajian Pragmatis dan Segi-segi Penyampaiannya, menjelaskan 

bahwa dalam penggunaan bahasa iklan menuntut suatu kecermatan agar bahasa 

itu dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dapat mencapai sasaran yang 

dikehendaki secara baik. Kecermatan itu terutama menyangkutbentuk bahasa dan 

cara penyampaiannya dari segi penyampaian. Bahasa iklan dapat dikelompokkan 

berdasarkan kaidah retorik yang digunakan yaitu 1) kaidah pernyataan, 2) kaidah 

perkaitan konsep, 3) kaidah peralatan, 4) kaidah pemesraan, 5) kaidah peryakinan, 

6) kaidah kenal pasti, 7) kaidah pertanyaan, 8) kaidah peringatan, 9) kaidah 

suruhan, 10) kaidah larangan, 11) kaidah ajakan, 12) kaidah nasehat dan 13) 

kaidah gabungan. 

Zulaikha (1999) dalam penelitiannya yang berjudul Prinsip Kesantunan 

Iklan Radio dan Televisi dalam Kajian Pragmatis menghasilkan pelanggaran 

prinsip kesantunan dalam iklan di radio dan televisi yang terjadi dalam semua 

bidal. Bidal yang tertinggi yang dilanggar adalah bidal kerendahhatian. Penutur 

banyak berlaku sombong dan suka merendahkan mitra tutur atau pihak lain di 

dalam mengekspresikan iklan. Sementara bidal yang terendah tingkat 

pelanggarannya adalah kemurahhatian, bidal kesetujuan, dan bidal kesimpatian. 

Kedua penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Santoso (2000). Ketiga penelitian ini sama-sama mengkaji iklan 

dari segi pragmatik. Santoso (2000) dalam penelitiannya yang berjudul iklan 

Rokok : Kajian Struktural dan Pragmatis mengkaji seluk beluk struktur wacana, 

tindak tutur dalam wacana, serta pematuhan dan pelanggaran prinsip kerjasama 
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pada wacana iklan rokok. Adapun hasilnya yaitu bahwa wacana iklan rokok di 

media cetak setidaknya memiliki dua unsur yaitu unsur judul dan ilustrasi 

nonverbal. Wacana iklan rokok seringkali tidak hanya memanfaatkan satu jenis 

tindak tutur melainkan lebih dari satu. Tindak tutur yang dominan digunakan 

dalam wacana iklan rokok adalah tindak tutur tidak langsung literal. Disamping 

itu, dalam wacana iklan rokok terjadi pelanggaran prinsip kerjasama pada bidal 

kualitas dan bidal cara. 

Soewandi (2000) menliti bahasa iklan dengan judul iklan Layanan 

Masyarakat : Sebuah Aspek-aspek Penggunaan Bahasa. Ia meneliti iklan layanan 

masyarakat dari segi penggunaan bahasa yaitu tentang fungsi bahasa iklan, dan 

pilihan kata yang di pergunakan. Hasil penelitian mencakupi : 1) iklan yang 

dimaksudkan dalam berbagai bentuk yaitu deklaratif, imperatif, introgatif, atau 

gabungan dari keduanya, 2) ragam usaha bahasa iklan, 3) iklan yang disajikan 

dalam bahasa sederhana, 4) iklan disusun dengan memperhatikan prinsip 

kerjasama dan juga prinsip kesopanan. 

Berbeda dengan empat penelitian tadi, Maulana (2005) dalam penelitian 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan Dengan Metode Latihan 

Terbimbing Pada Siswa Kelas 2B SMP Cinde Semarang Tahun Ajaran 2004/2005 

membahas kebermanfaatan metode latihan terbimbing pada siswa kelas 2B SMP 

Cinde Semarang. Penelitian ini menyajikan bagaimana peningkatan keterampilan 

menulis iklan baris siswa dapat berkembang dengan metode latihan terbimbing. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan pembelajaran dengan 

metode tersebut, rata-rata minat siswa kelas 2B SMP Cinde Semarang dalam 



 14 

pembelajaran menulis iklan meningkat 67, 44, menjadi 72, 42. Siswa yang 

sebelumnya merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran menulis menjadi lebih 

tertarik dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. 

Dari keempat penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Maulana  (2005) mempunyai sedikit kaitan dan kesamaan. Persamaan penelitian 

Maulana (2005) dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek 

kajian penelitian yakni berupa iklan. Kesamaan yang lain yaitu jenis penelitian ini 

sama-sama berjenis penelitian tindakan kelas. Serta perbedaannya terletak pada 

masalah, tujuan, metode serta media penelitian yang dikaji. 

Maulana (2005) mengkaji peningkatan keterampilan menulis iklan dengan 

metode latihan terbimbing, sedangkan peneliti mengkaji peningkatan 

keterampilan menulis iklan baris melalui kartu identitas (identity card) dengan 

metode point-counter-point. Dengan metode point-counter-point yang penulis 

gunakan siswa dapat menganalisis kesalahan dari iklan yang dibuat dari berbagai 

perspektif, baik dari segi ejaan, singkatan, maupun tanda baca sesuai dengan 

kaidah penulisan ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang benar. Melalui 

metode tersebut tingkat ketelitian dan kemandirian siswa akan meningkat. Selain 

itu, peneliti juga menggunakan media pembelajaran kartu identitas sebagai 

penjelas sehingga mampu memberikan gambaran kepada siswa tentang iklan apa 

yang akan mereka buat dan hal-hal apa saja yang akan mereka iklankan.  

Peneliti memilih kartu identitas karena media ini adalah salah satu jenis 

media pembelajaran yang mampu memberikan gambaran kepada siswa tentang 

iklan apa yang akan mereka buat dan hal-hal apa saja yang akan mereka iklankan 
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sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami, mengetahui dan mendapat 

gambaran tentang sesuatu yang diiklankan oleh penulis. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut dapat diketahui bahwa kajian 

mengenai peningkatan keterampilan menulis dengan berbagai teknik, metode, dan 

pendekatan terlalu banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian mengenai menulis 

iklan baris melalui kartu identitas dengan metode point-counter-point hanya 

pneliti saja yang melakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 

melengkapi penelitian sebelumnya serta dapat dijadikan pijakan bagi penelitian 

selanjutnya.  

Penelitian ini mengangkat judul Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan 

Baris Melalui Kartu Identitas dengan Metode Pont-Counter-Point pada Siswa 

Kelas IX A MTs. Mahdlotushshibyan Wonoketingal-Demak. Masalah ini perlu 

dikaji karena keterampilan menulis iklan baris melalui metode point-counter-point 

melalui kartu identitas belum pernah diteliti peneliti yang lain sehingga dapat 

menjadi pelengkap penelitian serta sebagai upaya mempermudah kegiatan 

pembelajaran bahasa khususnya iklan baris. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Penggunaan media sangatlah penting demi tercapainya tujuan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa di dalam kelas. Kartu 

identitas adalah salah satu contoh media yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran bahasa khususnya menulis iklan. Penulis berharap dengan adanya 

media tersebut akan memberikan warna tersendiri dalam pembelajaran iklan baris. 
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Keefektifan pembelajaran menulis iklan ini dapat diketahui dengan 

membandingkannya dengan pembelajaran iklan yang memakai cara lama. Karena 

menurut peneliti dengan pembelajaran iklan baris yang memakai cara lama yang 

dilakukan oleh guru pada umumnya menjadikan siswa lebih cepat bosan dengan 

suatu kegiatan proses pembelajaran yang monoton dari tahun ke tahun. Dengan 

kartu identitas dan penggunaan metode point-counter-point diharapkan siswa akan 

lebih tertarik dan diharapkan pula agar tidak cepat bosan, sehingga pembelajaran 

akan berjalan dengan baik dan lebih efisien. Selain itu, materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru juga dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. 

 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan berbahasa terdiri dari empat komponen, yaitu keterampilan 

menyimak (Listening Skill), keterampilan berbicara (Speaking Skills), 

keterampilan membaca (Reading Skills), keterampilan menulis (Writing Skills) 

(Nida, 1959:19; Harris, 1977:9; Tarigan, 1981:1).  

 Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi bagi 

manusia. Tanpa bahasa pada hakikatnya kita tidak dapat mengungkapkan pikiran 

dan perasaan. Segala macam pengertian, ide, konsep, pikiran, dan perasaan kita 

lahirkan dengan bahasa. Ketidakmampuan berbahasa berarti seseorang tidak 

mampu menyatakan pikiran dan perasaan pada orang lain. Menulis adalah sebuah 

keterampilan berbahasa yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang. 

Keterampilan menulis tidak dimiliki dengan sendirinya dan memerlukan waktu 

yang lama untuk memperolehnya. Dengan menulis sekarang dapat 



 17 

mengekspresikan ide-ide dan gagasan melalui bahasa tulis. Menulis ialah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang itu dapat membaca 

lambing-lambang grafik tersebut (Tarigan 1983:21). Gambar atau lukisan 

mungkin dapat menyampaikan makna-makna. Tetapi tidak menggambarkan 

kesatuan bahasa. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

menjadi tujuan setiap pengajaran bahasa di sekolah. Seperti kita ketahui dari 

GBPP Bidang Studi Bahasa Indonesia, baik untuk Sekolah Dasar, Sekolah 

Lanjutan Pertama maupun untuk Sekolah Lanjutan Atas ditujukan untuk 

mencapai keterampilan-keterampilan: berbicara, membaca, menyimak, dan 

menulis. Keterampilan-keterampilan tersebut tentu saja harus dilandasi dengan 

pengetahuan kebahasaan, baik tentang kaidah-kaidah maupun mengenai laras-

larasnya (Sujanto, 1988:56).  

Sedangkan menurut Nurhadi (1995:343), keterampilan menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya. 

Menulis adalah proses penuangan idea tau gagasan dalam bentuk paparan bahasa 

tulis berupa rangkaian symbol-simbol bahasa ( huruf). Ada lima tahap latihan 

menulis yaitu: (a) mencontoh; (b) reproduksi; (c) rekombinasi; (d) menulis 

terpimpin; (e) menulis. Aspek penguasaan bahasa meliputi: (1) penguasaan secara 

aktif sejumlah besar perbendaharaan kata (kosakata) bahasa tersebut, (2) 

penguasaan kaidah-kaidah sintaksis bahasa itu secara aktif, (3) kemampuan 
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menemukan gaya yang paling cocok untuk menyampaikan gagasan-gagasan, dan 

(4) tingkat penalaran (logika) yang dimiliki seseorang (Keraf, 1995: 35). 

Akhadiah, dkk. (1996:2) juga berpendapat kemempuan menulis adalah 

merupakan kemempuan yang kompleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan 

dan keterampilan. Tulisan itu terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna 

dengansegala kelengkapan lambing tulisan sepserti ejaan. Pesan adalah isi atau 

muatan yang terkandung dalam satuan tulisan. Adapun tulisan merupakan sebuah 

system komunikasi antara mansia yang menggunakan symbol atau lambing 

bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Di dalam konunikasi 

tertulis, paling tidak terdapat empat unsure yang terlibat. Keempat unsure itu 

adalah penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media 

tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. 

Keterampilan menulis kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang 

grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri serta mampu dimengerti 

orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa 

tersebut (Suriamiharja dkk. 1996:1-2). 

Menulis arti pertamanya semula ialah membuat huruf, angka, nama, dan 

sesuatu tanda kebahasaan apa pun dengan sesuatu alat tulis pada suatu halaman 

tertentu. Kini dalam pengertiannya yang luas menulis merupakan kata sepadan 

yang mempunyai arti yang sama seperti mengarang (The Liang Gie, 2002: 15). 

Marhiyanto, Bambang (2004:79) keterampilan menulis ialah bagian 

kegiatan bahasa yang berupa tulis menulis dalam rangka 

menyampaikan/mengungkapkan gagasan terhadap pembaca.  
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Wiyanto, Asul (2004: 1-2) kata menulis mempunyai dua arti. Pertama, 

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

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

dihasilkan oleh alat ucap manisia (mulut dan perangkat kelengkapannya: bibir, 

lidah, gigi, dan langit-langit). Bunyi bahasa itu sebenarnya menjadi lambang atau 

wakil sesuatu yang lain. Yang diwakili dapat berupa benda, perbuatan, sifat, dan 

lain-lain. Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan 

secara tertulis.  

Hakim, Arief (2005:15) menulis pada hakikatnya adalah upaya 

mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan kedalam 

bahasa tulisan. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan bahwa 

keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa 

yang terpelajar.  

Dari pengertian menulis tersebut di atas tampaklah bahwa menulis 

merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Perwujudannya diperlukan sejumlah 

persyaratan formal yang tentunya juga melibatkan berbagai faktor yang saling 

berpengaruh. Pemahaman yang baik terhadap sosok dan aspek menulis ini, 

setidak-tidaknya akan membantu dalam mewujudkan program secara teoretis 

yang lebih seksama dan untuk kepentingan ini penelaahan secara teoretis tentang 

aspek menulis akan banyak memberikan sumbangan yang bermanfaat. 
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Menulis juga dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari proses 

kegiatan yang ditempuh, melibatkan sejumlah kegiatan yang beragam, antara lain 

pengolahan gagasan, penataan kalimat, pengembanga paragraf dan pengembangan 

karangan dalam jenis-jenis wacana tertentu. 

 Simpulannya, keterampilan menulis adalah kemampuan berkomunikasi 

ide-ide, gagasan, pendapat, dan perasaan yang dimiliki seseorang dengan 

menggunakan bahasa tulis. Keterampilan menulis memerlukan proses 

pengembangan yang menuntut pengalaman, waktu, kesempatan untuk dapat 

mengungkapkan bentuk tulis. Keterampilan menulis sangat penting untuk 

diajarkan kepada siswa. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembelajaran yang 

baik dari seseorang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Keterampilan 

menulis juga merupakan keterampilan seseorang dalam melahirkan pikiran, 

perasaan, dan kehendak kepada orang lain melalui lambang-lambang grafis yang 

domengerti oleh penulis itu sendiri maupun orang lain yang memiliki kesamaan 

pengertian terhadap bahasa yang dipergunakannya. 

 

2.2.1.1 Tujuan Menulis 

Seorang penulis harus dapat mengungkapkan dengan jelas tujuan 

penulisan yang akan di kerjakannya. Dengan menentukan tujuan penulisan, akan 

diketahui apa yang harus dilakukan pada tahap penulisan. Perumusan ini sangat 

penting dan harus ditentukan lebih dahulu karena hal ini merupakan titik tolak dan 

titik dasar dalam seluruh kegiatan menulis tersebut. Diharapkan dengan adanya 

perumusan ini dapat memudahkan penulis dalam menyusun dan menyampaikan 
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gagasan dan idenya melalui tulisan yang dibuatnya dengan baik agar lebih mudah 

dipahami olem pembaca. Rumusan tujuan penulisan juga sebagai gambaran 

penulis dalam kegitan menulis selanjutnya. Kita akan tahu bahan-bahan yang 

diperlukan, macam-macam gagasan yang akan diungkapkan, serta berbagai sudut 

pandang yang akan dipilih, hal itu semua akan diketahui dari perumusan ini. 

 Tujuan menulis juga dapat memberi arahan, menjelaskan sesuatu yang 

berlangsung disuatu tempat pada suatu waktu, meringkas atau membuat 

rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Tujuan penulisan 

merupakan penentu yang pokok dari alur suatu penulisan. 

Pendapat lain juga di kemukakan oleh Marhiyanto, Bambang (2004:79) 

tujuan menulis adalah: 1) menyampaikan pokok pikiran atau gagasan kepada 

pembaca, 2) memberi informasi tentang suatu masalah kepada pembaca, 3) 

memberi hiburan kepada pembaca, 4) mempengaruhi pembaca atas argumentasi 

atau pendapat yang di ungkapkannya melalui tulisan. 

Keraf (1995:34) menyatakan bahwa secara garis besar penulisan itu 

mempunyai tujuan antara lain untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, 

dan isi pikiran secara jelas dan efektif kepada para pembaca. Secara hati-hati 

penulis harus menghindarkan diri dari penulisan yang bersifat menilai dan 

memberi komentar-komentar yang bersifat pribadi. Mempersuasi adalah 

menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mendukungnya dalam bukti-bukti dan 

meyakinkan pembaca dengan penalaran-penalaran yang logis dan sistematis. 

Menjelaskan adalah menyampaikan uraian, kaidah-kaidah, contoh-contoh atau 

ilustrasi yang relevan dengan hal-hal yang dijelaskan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

dari menulis adalah ingin menyampaikan maksud atau sesuatu kepada pembaca 

atau orang lain melalui pemberitahuan tertulis serta memberikan informasi dan  

mempersuasi atau mempengaruhi pembaca atas argumentasi atau pendapat yang 

di ungkapkannya melalui tulisan. Oleh karena itu, kegiatan menulis menghasilkan 

berbagai jenis tulisan sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan. Penulis juga 

harus memperhatikan sasaran dari tulisannya tersebut, jangan sampai hasil atau 

produk tulisannya tidak bermanfaat atau bahkan salah sasaran bagi pembaca. 

Objek yang menjadi kajian penelitian ini adalah keterampilan menulis 

iklan baris. Tujuan pembelajaran menulis iklan baris adalah agar siswa mampu 

mengenali bentuk iklan baris, menuliskan bentuk-bentuk informasi yang akan 

dicantumkan dalam iklan baris, dan menuliskan iklan baris dengan bahasa yang 

hemat dan efektif dengan memperhatikan unsur ejaan, singkatan, maupun tanda 

baca yang sesuai dengan kaidah yang benar. 

 

2.2.1.2 Manfaat Menulis 

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang kompleks yang memerlukan 

kecermatan tersendiri dari pelakunya. Ketika seseorang menuangkan ide, gagasan 

serta pendapat perlu memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam tulisannya. 

Seorang penulis juga perlu memperhatikan pembuatan yang ada, bentuk 

tulisannya, keinginan pembaca, dan tulisannya. Hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab kurang mempunyai keterampilan untuk menyerap, mencari serta 
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menguasai informasi yang berhubungan dengan topik tulisan sehingga dengan 

wawasan itu pembaca merasa puas. 

Dalam Akhadiah dkk.(1996: 1-2), keuntungan dari menulis adalah 1) 

dapat lebih mengenal kemampuan dan potensi diri, 2) mengembangkan berbagai 

gagasan, 3) lebih banyak, menyerap, mencari, serta lebih banyak menguasai 

informasi sehubungan dengan topic yang ditulis, 4) menjelaskan permasalahan 

yang semula masih samara bagi diri sendiri, 5) dapat menilai serta meninjau 

sebuah gagasan secara objektif, 6) lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu 

dengan menganalisisnya secara tersurat, dalan konteks yang lebih konkrit, 7) 

menulis mengenai suatu topic dapat mendorong belajar secara aktif, 8) kegiatan 

menulis yang terencana akan membiasakan kita berfikir secara berbahasa secara 

tertib. 

Di sisi lain, menurut Hairston (dalam Nursito 1999:8) ada beberapa 

manfaat yang lain, yaitu 1) sebagai sarana menemukan sesuatu, 2) memunculkan  

ide baru, 3) melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan berbagai 

konsep atau ide, 4) melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang, 5) 

membantu untuk menyerap dan memproses informasi, 6) membantu untuk 

berpikir aktif. 

Manfaat menulis oleh Didik Komaidi (2007: 12-13) adalah dapat melihat 

suatu realita lingkungan, dapat menambah wawasan dan pengatahuan, menjadi 

lebih cerdas, dapat membuat dunia tersendiri yang bebas dari interfensi orang lain, 

dan dapat bermanfaat bagi orang lain serta dapat memperoleh penghargaan dan 

penghasilan. 
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Menurut Masri (2007: 22-31) menyatakan bahwa manfaat menulis 

diantaranya:  

(1) pelepasan emosional. Menulis dapat menjadi penyaluran emosi dan 

perasaan. Mengungkapkan perasaan dan pikiran secara tertulis, dapat 

membentuk perubahan-perubahan kimiawi dalam tubuh Anda. 

Percaya atau tidak, hal ini dapat menyehatkan Anda. 

(2) manfaat promotif atau kenaikan pangkat bagi para pengajar, misalnya 

dosen. Bagi seorang dosen, menulis akan mendatangkan manfaat yang 

berlipat ganda. Tulisan apapun, baik populer, semi-ilmiah, atau 

ilmiah, akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari finansial 

ataupun berupa kedudukan (pangkat). 

(3) manfaat sosial. Manfaat sosial menjadi seorang penulis adalah dapat 

menjadi terkenal atau dikenal. 

(4) manfaat finansial. Dunia tulis-menulis kini semakin menjanjikan. Jika 

ditekuni, profesi penulis tak kalah menghasilkan uang dibandingkan 

profesi lainnya. 

(5) manfaat intelektual. Seorang penulis sebelum melakukan kegiatan 

menulis dia terlebih dahulu melakukan kegiatan membaca. Kedua 

kegiatan inilah lama-lama akan membuat si penulis memperoleh 

kemampuan intelektual yang lebih dari yang lainnya. Semakin banyak 

ia menulis maka semakin banyak pula ia dalam membaca, manfaat 

intelektual yang diperolehnya pun kan semakin banyak pula. 
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Menulis adalah salah satu cara memangkas bagian permukaan segala 

sesuatu untuk menjelajahi atau memahami banyak hal. Dan suatu cara memahami 

dan menemukan arti hidup. Dengan menulis seseorang akan mampu menyelami 

sisi perasaannya yang paling tersembunyi, mulai dari perasaan terasing, terluka, 

sepi, senang, gembira ataupun sikap syukur, saat mendapat suatu kesenangan. 

Karenanya menulis kerap diungkapmembantu seseorang di dalam menemukan 

siapa dirinya, di antara pribadi-pribadi yang lain (Irawan, 2008:14-15) 

Dari beberapa manfaat yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manfaat menulis bagi setiap individu atau personal dapat membantu dan melatih 

untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, dan pikirannya secara runtut dan 

sistematis, sehingga akan membiasakan diri dalam berfikir dan berbahasa tertib, 

serta penulisannya dapat bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, dengan menulis 

kita akan menjadi semakin aktif, pikiran dan perasaan mudah bergerak, serta 

tanggap dan mampu memberikan reaksi positif terhadap pengembangan di 

lingkunggan sekitar yang selalu dinamis. 

 

2.2.1.3 Fungsi Menulis 

 Pada prinsipnya menulis adalah bentuk komunikasi secara langsung, 

Tarigan (1986:22) menyebutkan beberapa fungsi menulis bagi pelajar antara lain: 

1) menulis memudahkan para pelajar untuk berpikir secara kritis, 2) menulis 

memudahkan untuk merasakan dan menikmati hubungan-hubungan kehidupan 

dalam masyarakat, 3)  menulis memperdalam daya tangkap atau persepsi, 4) 

menulis dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 
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Menurut Akhadiah (1986:2) fungsi menulis adalah 1) dapat mengenali 

keterampilan dan potensi diri penulis, 2) dapat melatih dalam mengembangkan 

berbagai gagasan, 3) dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai 

informasi sehubungan dengan topik yang ditulis, 4) dapat melatih dan 

mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara 

tersurat, 5) dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih objektif, 

6) dapat mendorong diri sendiri untuk belajar lebih aktif, dan 7) dapat 

membiasakan diri berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. 

Secara umum menulis berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat 

membawa kita untuk menjelaskan pikiran-pikiran atau gagasan secara teratur dan 

terorganisasi. 

 

2.2.2 Iklan 

Iklan merupakan salah satu jenis wacana persuatif, karena wacana secara 

dominan terdapat unsur yang mempengaruhi orang lain. Berdasarkan pengertian 

iklan yang disebutkan di atas, bahwa iklan adalah pemakaian bahasa baik lisan 

maupun tulis yang dibentuk oleh unsur verbal maupun non verbal yang berfungsi 

untuk menyampaikan pesan-pesan penawaran produk barang atau jasa yang 

disampaikan produsen melalui media tertentu dalam informasi yang persuasif. 

Secara teoretis iklan terdiri atas dua jenis, yaitu iklan standar dan iklan layanan 

masyarakat (Liliveri 1992:31-32). 
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(1) Iklan standar, yaitu iklan yang ditata secara khusus untuk memperkenalkan 

barang atau jasa pelayanan untuk konsumen melalui sebuah media, contoh 

iklan sabun mandi, dan iklan sampo. 

(2) Iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang tidak mencari keuntungan 

akibat pemasangannya kepada khalayak. Contoh, iklan ajakan donor 

darah, bantua kepada bencana alam, dan lain-lain. 

Iklan juga dapat juga digolongkan berdasarkan media yang digunakan. 

Media adalah sebuah bentuk komunikasi untuk menyampaikan sponsor atau iklan 

(Pattis 1993:19). Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibedakan menjadi: 

(1) Iklan yang menggunakan media cetak 

Media cetak menggunakan ruang untuk penyaluran pesan produk, 

misalnya: 

a. Surat kabar, media cetak yang paling tepat, karena frekuensi terbitnya 

paling tinggi. 

b. Majalah, merupakan media yang paling disukai karena tampilannya 

yang menarik sehingga seseorang tertarik untukmembacanya, jadi 

tidak mengesankan beriklan di majalah lebih disukai. Hal ini 

disebabkan majalah memungkinkan periklanan dalam produk yang 

berwarna dan citra yang lebih menarik. 

c. Iklan luar (out-door advertaising) 

Iklan out-door adalah iklan yang di luar rumah atau ditempat terbuka. 

d. Surat langsung, biasanya berbentuk surat, kartu pos, atau amplop yang 

berisikan macam-macam brosur dan katalog. 
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(2) Iklan yang menggunakan media elektronik. Asas penggunaan media 

elektronik adalah penyewaan “waktu”sebagai sarana untuk menyalurkan 

pesan produk. Media elektronik yang digunakan meliputi sebagai berikut: 

a. Televisi, iklan yang ditayangkan di televisi lebih menarik karena selain 

dapat dilihat juga dapat didengar, sehingga iklan yang disampaikan 

benar-benar hidup. 

b. Radio, walaupun fungsinya masih lokal, siaran radiio menjangkau 

pendengar jaug lebih banyak di berbagai daerah dan paling banyak 

pecinta setianya dibanding media elektronik yang lain.  

Hasnun (2005:140) menyatakan bahwa iklan adalah pemberitahuan 

kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dijual. Iklan dapat dipasang di 

televisi, majalah ataupun koran. Apabila kita cermati, antara iklan dan poster 

memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah iklan mementingkan kata, sedangkan 

poster mementingkan gambar. 

 

2.2.2.1 Iklan Baris 

Iklan baris berbentuk catatan singkat yang terdiri atas beberapa baris 

kalimat saja. Bisanya iklan baris terdapat di sebuah kolom dengan berbagai 

penawaran, seperti rumah yang disewakan/dikontrakkan/dijual, lowongan kerja, 

barang pribadi yang ditawarkan untuk dijual, atau barang yang dicari. Dalam iklan 

baris juga terdapat iklan pribadi atau iklan keluarga yang ditujukan secara 

langsung kepada pembaca tertentu atau pembaca umum (Trianto 2007:84-85).  
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Iklan baris di surat kabar atau majalah ditempatkan dalam kolom khusus 

untuk iklan baris. Biaya iklan baris dihitung berdasarkan jumlah kata, jumlah 

baris, panjang (cm), dan jumlah terbit. Ada juga media (biasanya media khusus) 

yang memuat iklan baris secara gratis. 

Erna (2009:11) menyatakan bahwa iklan baris merupakan iklan yang 

hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya dimuat di surat kabar.  

Penyebutan iklan baris biasanya muncul pada media masa, seperti surat 

kabar, majalah, atau tabloid. Istilah iklan baris menunjuk pada iklan yang hanya 

terdiri atas beberapa baris dalam satu kolom. Bagi pemasangnya, iklan baris 

dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak (Suharma dkk. 

2010:28). 

Iklan baris juga mengutamakan informasi yang palinmg inti yang perlu 

dikatehui oleh peminatnya. Karena itu, biasanya iklan baris hanya memuat 

informasi seperlunya. Koran-koran mensyaratkan iklan baris minimal 2-3 baris. 

Iklan baris tidak menggunakan gambar sebagai daya tariknya. Iklan baris dimuat 

secara berkelompok sesuai dengan isinya. Misalnya, kelompok barang yang dijual 

dipasang dalam baris yang berbeda dengan kelompok barang yang dicari. Barang-

barang yang dijual juga diklasifikasikan lebih jauh, seperti tanah, rumah, mobil, 

sepeda motor dan lain-lain. 

Penjual atau pembeli biasanya memberikan nomor telepon atau alamat 

rumah tempat barang yang diiklankan dapat dilihat, dibeli dan diambil. Karena 

ukurannya jauh lebih kecil daripada iklan biasa, iklan baris umumnya lebih murah 

daripada iklan-iklan lain. Pemuatannya pun jauh lebih sederhana karena tidak 
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membutuhkan ilustrasi grafis, sehingga koran-koran dapat menerima iklan baris 

untuk segera dimuat. 

Iklan baris (classified advertaising) adalah sarana promosi barang dan 

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

promosi iklan yang mengutamakan daya tarik dengan gambar dan informasi yang 

lebih lengkap dan terinci (Wikipedia, 2001) di download 14 Pebruari 2011.  

Iklan baris mengutamakan informasi yang paling inti yang perlu diketahui 

oleh peminatnya. Karena itu biasanya iklan baris hanya memuat informasi 

seperlunya dan hanya memerlukan beberapa baris saja. Biasanya koran-koran 

mengisyaratkan iklan baris minimal dua sampai tiga baris. Karena tidak 

menggunakan gambar sebagai daya tariknya. Iklan baris dimuat secara 

berkelompok sesuai dengan isinya, misalnya kelompok barang yang dijual 

dipasang dalam baris yang berbeda dengan kolom kelompok barang yang dicari. 

Selanjutnya barang-barang yang dijual masih dikelompokkan lagi: tanah, rumah, 

mobil, dan sebagainya. 

Penjual atau pembeli biasanya memberikan nomor telepon atau alamat 

dimana barang yang diiklankan dapat dilihat, dibeli, dan diambil. Iklan baris 

umumnya lebih murah dari iklan lainnya, karena ukurannya jauh lebih kecil dari 

iklan biasanya. Pemuatannyapun jauh lebih sederhana karena tidak membutuhkan 

ilustrasi grafis sehingga koran-koran pada umumnya saat menerima iklan baris 

untuk segera dimuat dalam penerbitan esok harinya. 

Secara garis besar media cetak bisa memuat dua tipe iklan, pertama iklan 

terklasifikasikan dan kedua iklan display.iklan terklasifikasi model-model iklan 
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mini, iklan kecik atau iklan baris. Iklan display biasanya berukuran besar bisa 

sampai satu halaman penuh, kebanyakan berisi gambar warna-warni. Model iklan 

terklasifikasi, jarang sekali ada gambarnya. Iklan baris sangat efektif dan efisien 

bagi penjual, calon pembeli atau calon tenaga kerja. Biasanya iklan baris relatif 

lebih murah. Panjang iklan sekitar tiga sampai lima baris dalam satu kolom. Iklan 

baris dimanfaatkan untuk menawarkan barang dan jasa (Pattis 1998:19). 

Informasi yang dimuat dalam iklan baris banyak menggunakan singkatan. 

Penyingkatan kata yang dilakukan pada iklan baris dilakukan untuk menghemat 

biaya. Singkatan hendaknya yang sudah lazim digunakan, komunikatif, dan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. Aspek yang ditonjolkan biasanya ditulis dengan 

huruf besar atau dicetak tebal. Iklan baris dimuat berdasarkan golongan barang 

atau jasa yang diiklankan dan diurutkan menurut abjad dan tahun. Hal ini untuk 

memudahkan pembaca menemukan informasi yang dibutuhkan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan baris adalah 

iklan yang dimuat di media cetak yang ditulis dengan ukuran kecil, panjangnya 

sekitar tiga sampai lima baris dalam satu kolom yang mengutamakan informasi 

yang paling inti yang perlu diketahui oleh peminat atau pembaca iklan. 

 

2.2.2.2 Cara Menyusun Iklan Baris 

Iklan baris disusun dan ditulis dengan menggunakan kalimat yang 

singkat, efektif dan efisien serta menggunakan singkatan yang dirasa perlu untuk 

menggunakannya. Agar iklan ini dapat menarik poerhatian pembaca, kalimat atau 

ungkapan yang dipentingkan sebaiknya ditulis dengan huruf-huruf yang menonjol 



 32 

dan tebal atau huruf yang dibesarkan. Iklan bukan hanya sekedar menarik, tetapi 

yang lebih utama adalah membangkitkan keinginan orang untuk ingin tahu dan 

ingin membaca teks iklan baris itu, serta dapat mengarahkan pembaca untuk 

memaklumi dan memiliki apa yang diiklankan itu. 

Teks iklan baris sebainya disusun secara singkat menggunakan singkatan 

atau kalimat-kalimat pendek dengan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami 

dengan sekali baca orang harus sudah mengerti maksudnya. Teks yang disusun 

terlalu panjang, selain membosankan, juga biayanya yang mahal karena biaya 

iklan baris dihitung setiap baris dan ada ketentuan jumlah minimal dan maksimal 

jumlah yang dimuat. 

 

2.2.2.3 Ciri-ciri Iklan Baris 

Menurut Widayat (1993:42) iklan baris memiliki ciri-ciri yang 

membedakannya dengan iklan-iklan yang lain, yaitu: 

a. Komunikatif, komunikatif dalam hal ini berarti maksud dan tujuan dalam 

iklan baris langsung dapat ditangkap dan dimengerti oleh pembaca. 

b. Singkat, iklan baris ditulis dengan menggunakan kata-kata yang singkat 

karena berhubungan dengan biaya sehingga yang ditulis hanya hal-hal yang 

dianggap penting dengan menggunakan singkatan. 

c. Lengkap, lengkap dalam hal ini merujuk pada tersedianya informasi yang 

dibutuhkan oleh pembaca yang meliputi berbagai hal.  

d. Tidak menyinggung pihak lain, iklan baris ditulis di media cetak 

hendaknya tidak menyudutkan atau menyinggung pihak-pihak tertentu.  
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2.2.2.4 Bahasa Iklan Baris 

Suharma, dkk. (2010:29) menyatakan bahwa iklan baris memang selalu 

terkesan singkat, jelas dan padat. Meskipun demikian iklan baris tidak boleh 

mengabaikan isi pesannya. Informasi yang muncul dan ditampilkan tetap harus 

lengkap. Halaman yang terbatas tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan isi 

pesan. Iklan baris mengharuskan prinsip penghematan kata. Kata yang digunakan 

mesti efektif dan efisien. Tidak boleh terlalu panjang. Pesan harus langsung 

kearah sasaran. Semua dilakukan demi memudahkan para pembaca dalam 

memahami iklan tersebut.  

 

2.2.3 Metode Point-Counter-Point 

Agus (2009:99-100) menyatakan bahwa metode pembelajaran point-

counter-point dipergunakan untuk mendorong peserta didik berpikir dalam 

berbagai perspektif. Jika metode pembelajaran ini dikembangkan, maka yang 

harus diperhatikan adalah materi pembelajaran. Didalam bahan pelajaran harus 

terdapat isu-isu kontroversi. Misal, G 30 S PKI, Serangan Umum 11 Maret 1949 

dan lain-lain. 

Langkah pertama metode pembelajaran point-counter-point adalah membagi 

peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. Aturlah posisi mereka sedemikian 

rupa, sehingga mereka berhadap-hadapan. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok merumuskan argumentasi-argumentasi sesuai dengan perspektif yang 

dikembangkannya. 
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Usai tiap-tiap kelompok berdiskusi secara internal, maka mulailah mereka 

berdebat. Setelah seorang peserta didik dari suatu kelompok menyampaikan 

argumentasi sesuai pandangan yang dikembangkan kelompoknya, mintalah 

tanggapan, bantahan atau koreksi dari kelompok lain perihal isu yang sama. 

Lanjutkan proses ini waktu yang memungkinkan. 

Di penghujung waktu pelajaran buatlah evaluasi sehingga peserta didik 

dapat mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi-argumentasi yang 

telah mereka munculkan. 

 

2.2.4 Media Pembelajaran 

Menurut Suparman, Atwi (dalam Sutikno 2009:106) mendefinisikan, media 

sebagai alat yang digunakan untuk menyalurkan atau informasi dari pengirim 

kepada penerima pesan. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi 

yang berlangsung antara pendidik dengan siswa. 

Menurut Marshall McLuhan, sebagaimana dalam penelitiannya “Syarat-

syarat agar Guru Mengetahui dan Terampil menggunakan Media Pembelajaran” 

mengenai media pembelajaran, yang akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada tiga 

kelompok guru sehubungan dengan media. Pertama, guru yang hanya tahu akan 

nama-nama media; Kedua, guru yang tahu nama-nama media dan tahu juga untuk 

apa dan mengapa media tersebut digunakan; dan Ketiga, adalah guru yang bukan 

hanya tahu nama dan tahu untuk apa serta mengapa digunakan, tetapi sampai pada 

tingkat bagaimana menggunakan media tersebut. 
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Lebih lanjut McLuhan mengatakan bahwa untuk dapat sampai ketingkat 

ketiga, yakni mengetahui dan terampil bagaimana menggunakan media 

pembelajaran, dituntut dari guru adanya tiga syarat, yaitu: pertama, guru harus 

tahu spesifikasi media yang akan digunakan mengenai: nama, bagian-bagian, 

kelengkapan komponen, fungsi, alternatif kemanfaatan, dan bagaimana 

menggunakannya; kedua, guru harus bersikap modern (tidak tradisional). Banyak 

diantara gurunya yang berkiblat pada “gurunya dulu” waktu membelajarkan 

sewaktu di Sekolah Dasar atau sekolah kelanjutannya. Cara membelajarkan, gaya 

dan strategi membelajarkan yang dimiliki oleh guru seringkali merupakan refleksi 

dari apa yang dilakukan oleh gurunya dahulu. Gambaran seperti itu menurut 

McLuhan harus dibuang jauh-jauh. Guru harus bersedia mengubah sikap sehingga 

iklim membelajarkan yang ada disekolah tidak konvensional. Ketiga, guru harus 

dapat menempatkan dirinya sebagai siswa yang belajar. Guru harus 

memperlakukan siswa sebagai subjek didik, bukan sebagai orang dewasa kecil. 

Sudjana, Nana (2009: 7) menyatakan bahwa melalui penggunaan media 

pengajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar-mengajar yang 

pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Beberapa jenis 

media yang biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat 

digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media tiga dimensi, media 

proyeksi, media audio dan lingkungan sebagai media pengajaran. 
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2.2.5 Media Kartu Identitas 

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

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

penerimanya (receiver).  

Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 1996:3). 

Media kartu identitas (identity card) hampir sama dengan media flash card. 

Namun, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara keduanya. 

Media flash card merupakan media yang berupa kartu-kartu berukuran 15 x 

20 cm sebanyak 30 sampai 40 buah. Bahan yang paling baik untuk membuat 

kartu-kartu tersebut adalah kertas manila. Setiap kartu diisi dengan gambar yang 

berbentuk stick figure, yakni gambar yang berupa garis-garis sederhana, tetapi 

sudah menggambarkan pesan yang jelas (Soeparno, 1987:19).  

Persamaan media kartu identitas dengan flash card adalah keduanya sama-

sama media kartu yang terbuat dari kertas manila. Sedangkan perbedaannya, 

media kartu identitas berukuran 8 x 7,5 cm sebanyak 33 buah. Setiap kartu 

identitas diisi dengan beberapa poin penting kata atau identitas-identitas yang 

mewakili ciri-ciri sesuatu yang akan diiklankan. 

Adapun cara penggunaan media kartu identitas tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Guru terlebih dahulu mengenalkan media kartu identitas kepada siswa. Guru 

mempertunjukkan kartu identitas kepada siswa. Guru membagikan kartu identitas 
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pada setiap kelompok yang telah terbentuk sebelumnya. Guru memberikan 

memberikan instruksi dan arahan kepada siswa untuk membuat iklan baris 

berdasarkan identitas-identitas yang ada pada media kartu identitas tersebut. Perlu 

dicatat bahwa identitas-identitas yang tertulis pada media kartu identitas 

merupakan ciri-ciri sesuatu yang akan diiklankan.  

Media ini bertujuan untuk melatih kemampuan menulis iklan baris siswa 

secara spontan berdasarkan ide-ide, dan identitas (ciri-ciri) sesuatu yang akan 

diiklankan yang tertulis pada kertu identitas. Siswa juga dituntut untuk berpikir 

kreatif dalam menyusun dan mengemas bahasa iklan yang mereka buat supaya 

dapat menarik minat para pembaca untuk membaca iklan baris yang akan mereka 

buat. Selain itu, siswa juga harus lebih teliti dalam menuliskan bahasa iklan 

supaya tidak menyinggung pihak-pihak tertentu dalam proses periklanannya. 

 

2.2.6 Implementasi Menulis Iklan Baris melalui Metode Point-Counter-Point 

dengan Menggunakan Kartu Identitas. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan bahasa yang 

menjadi bekal dan modal dasar bagi keterampilan berbahasa yang lain. Selain itu, 

keterampilan menulis juga penting dan kompleks dalam proses dan praktik 

pembuatannya. Dalam standar kompetensi keterampilan bahasa khususnya 

menulis, iklan baris merupakan salah satu kompetensi dasar yang menjadi bagian 

dalam standar kompetensi berbahasa kelas IX. Kompetensi dasar ini menuntut dan 

menyiapkan siswa untuk dapat dan mampu dalam menulis iklan baris dengan 
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menggunakan ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang benar sesuai dengan 

kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. 

Metode point-counter-point digunakan oleh peneliti dalam proses 

pembelajaran menulis iklan baris dengan membuat rencana pembelajaran yang 

baik sehingga siswa merasa tertarik dan termotivasi dalam mempehatikan dan 

mempelajari pokok bahasan tersebut. Rencana pembelajaran yang dimaksud 

adalah tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

1) Pendahuluan  

Pada tahap ini guru terlebih dahulu mengkondisikan siswa agar siap untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran, guru memberikan penjelasan tentang tujuan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis iklan baris. Guru bertanya 

jawab dengan siswa dan melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis 

iklan baris yang akan dilakukan. 

2) Kegiatan inti 

Pada tahap ini guru memberikan contoh iklan baris dari surat kabar atau 

atau media cetak lainnya, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai iklan baris. 

Guru menjelaskan tentang materi iklan baris. Guru menyuruh siswa berkelompok 

untuk membaca dan mencermati iklan baris yang telah diberikan oleh guru dengan 

cara diskusi. Guru membagikan kartu identitas pada tiap-tiap kelompok. Guru 

menyuruh siswa untuk membuat iklan baris berdasarkan identitas-identitas yang 

ada pada kartu identitas dengan memperhatikan ejaan, singkatan, maupun tanda 

baca yang sesuai dengan kaidah tata tulis/penulisan yang benar serta 
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menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Guru meminta salah satu 

perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi di depan kelas. Guru 

menyuruh kelompok lain untuk memberikan tanggapan, masukan bahkan kritikan 

terhadap kelompok penyaji. Guru memberikan evaluasi agar peserta didik dapat 

mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi-argumentasi yang telah 

mereka munculkan sebelumnya. Guru bersama siswa memilih iklan baris karya 

siswa yang paling bagus untuk dipasang di mading sekolah. Guru memberikan 

penguatan. 

3) Penutup  

Penutup kegiatan pembelajaran ini yakni dengan melakukan refleksi 

bersama siswa dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Guru memberikan penguatan dan menanyakan kesulitan-kesulitan yang masih 

dialami oleh siswa tentang materi menulis iklan baris. Di akhir pertemuan pada 

setiap siklus guru mengadakan tes, siswa juga diminta menulis catatan harian 

(berupa kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan pembelajaran) begitupun juga 

guru. Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk memperoleh data nontes 

terhadap pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dan 

metode poin-counter-point.  

 

2.2.7 Kerangka Berpikir 

Menulis iklan baris merupakan salah satu subkompetensi yang ada dalam 

kurikulum SMP/MTs. untuk keterampilan menulis pada siswa kelas IX. Kriteria 

pencapaian hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran menulis iklan baris adalah 
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mampu mendaftar butir-butir (ejaan, singkatan, maupun tanda baca) yang akan 

dituliskan dalam iklan baris yang dimuat di media cetak, dalam hal ini  surat kabar 

dengan bahasa yang efektif, hemat dan padat. 

Realita yang terjadi di lapangan ternyata kemampuan keterampilan 

menulis iklan baris pada siswa kelas IX A MTs. Nahdlotushshibyan Demak belum 

memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi rata-rata dan nilai rata-rata siswa 

yang masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). Dari observasi tersebut, 

kemampuan menulis iklan baris rata-rata masih banyak kesalahan. Hal tersebut 

terjadi karena beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah 

satu faktor yang berpengaruh yaitu dalam pemilihan strategi pembelajaran di 

kelas. Selama ini guru masih saja menggunakan cara lama (ceramah) dalam 

kegiatan pembelajaran dan transfer belajar yang mementingkan hasil belajar 

daripada proses pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan siswa kesulitan 

mengakses pelajaran guru karena guru tidak memberikan contoh nyata dan alur 

pembelajaran yang kurang menarik. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti ini  terbagi atas dua 

siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Siklus satu diawali dengan tahap perencanaan, rencana-

rencana kegiatan disusun untuk menemukan solusi pemecahan masalah. 

Selanjutnya, melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada 

saat proses pembelajaran saat menulis iklan baris berlangsung. Tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode point-counter-point dan 

kartu identitas sebagai media kemudian dilanjutkan dengan tahap observasi. 
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Tahap akhir refleksi, pada tahap ini dilakukan refleksi hasil-hasil yang diperoleh 

dalam pembelajaran. Kelebihan atau kemajuan yang diperoleh pada siklus satu 

dipertahankan, sedangkan kelemahan dan kekurangan yang ada dicarikan solusi 

pemecahannya pada siklus yang kedua. Diharapkan pada siklus yang dua ini, hasil 

yang didapat dapat meningkat, kelemahan dan kekurangan yang ada dapat 

teratasi. 

Segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada siklus satu diperbaiki 

pada siklus dua, terutama pada tahap perencanaan. Tahap-tahap yang ada pada 

siklus dua sama dengan tahap pada siklus satu. Hasil pembelajaran yang didapat 

pada siklus satu dan siklus dua dibandingkan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis iklan baris siswa melalui metode point-counter-point 

dengan menggunakan dan memanfaatkan media kartu identitas. Apabila hasil 

yang didapat pada siklus dua belum berhasil, maka akan dilanjutkan dalam siklus 

tiga dan seterusnya. 

 

2.2.8 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah 

terjadi peningkatan pada keterampilan menulis iklan baris dan perubahan perilaku 

siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Demak kearah yang positif setelah 

dilakukan pembelajaran menulis iklan baris melalui metode point-counter-point 

dan penggunaan kartu identitas sebagai media pembelajaran. 

 

 



42 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK 

yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus, terdiri dari empat komponen, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi. Keempat 

komponen itu dipandang sebagai satu siklus. Penelitian tindakan kelas dilakukan 

oleh peneliti dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dari 

tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas dan memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan pada kegiatan pembelajaran. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan tindakan kelas yang mencakup beberapa 

siklus. Jika tindakan pada siklus I nilai rata-ratanya belum mencapai target yang 

ditentukan, maka akan dilakukan siklus II.  

Bagan 1. Siklus Penelitian Penelitian Tindakan 

Berikut ini adalah gambar siklus yang ditempuh peneliti: 

     

 

KA          TL  
          P                     RP  

 

 

                R           T              R         T 

 

O               O  

 

        O       O    

 

SI 

 

 

SII 

 

Siklus I SiklusII 
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Keterangan: 

KA : Kondisi Awal 

TL : Tindak Lanjut 

P : Perencanaan 

T : Tindakan  

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

O : Observasi 

 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan  

Perencanaan adalah rencana penelitian tindakan kelas yang tersusun secara 

baik dengan tujuan ke depan. Pada umumnya rencana harus fleksibel agar 

dapat diadaptasikan. Selain itu, rencana juga sebagai suatu tindakan untuk 

memperbaiki peningkatan atau perubahan sebagai solusi masalah. 

Rencana dalam penelitian ini berupa pembelajaran menulis iklan baris. 

2. Tindakan 

Tahap ini dilakukan secara sadar dan terkendali yang merupakan praktik 

yang cermat dan bijaksana yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

memperbaiki keadaan yang meningkat atau berubah sebagai solusi. 

Tindakan didasari oleh perencanaan dan dimaksudkan untuk melakukan 

perbaikan dan peningkatan keterampilan menulis iklan baris dengan 

menggunakan media kartu identitas. 
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3. Observasi 

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mengamati hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilakukan oleh siswa, seperti kesalahan siswa, kesulitan 

yang dihadapi siswa, tanggung jawab siswa, dan semangat siswa yang 

diamati dan dicatat untuk pertimbangan dan perencanaan pada siklus 

berikutnya. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mendokumentasikan 

pengaruh tindakan yang terkait.  

4. Refleksi 

Kegiatan ini berupaya mengingat atau merenungkan kembali suatu 

tindakan yang dicatat dalam observasi. Refleksi juga mengkaji apa yang 

telah terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum dihasilkan dari 

tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi, peneliti 

bersama guru dapat melakukan revisi tahap rencana awal untuk siklus 

berikutnya. 

 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Prosedur penelitian siklus I terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Dalam perencanaan ini peneliti berkonsultasi dan bekerja sama dengan 

guru mata pelajaran yang bersangkutan kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan 

Wonoketingal, Demak khususnya dalam merancang rencana pembelajaran. Selain 
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itu, peneliti juga bekerja sama dalam menentukan dan memilih alokasi waktu 

yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini dilakukan peneliti agar 

perencanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

masalah yang dialami yakni pembelajaran menulis iklan baris dapat teratasi. 

Masalah yang dimaksud yakni masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis 

iklan baris karena teknik pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan 

tidak sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Solusinya, penulis 

mencoba mengatasinya dengan menerapkan metode point-counter-point dengan 

pemanfaatan media kartu identitas. Rencana yang dilakukan yakni dengan 

mempersiapkan rencana pembelajaran menulis iklan baris dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) menyusun satuan pelajaran; (2) menyusun rencana 

pembelajaran menulis iklan baris dengan menggunakan metode point-counter-

point; (3) membuat dan menyiapkan instrumen penelitian yang meliputi, lembar 

observasi, lembar wawancara, lembar catatan harian siswa, lembar catatan harian 

guru, dan dokumentasi yang berupa foto untuk mengetahui proses pembelajaran 

keterampilan menulis iklan baris melalui metode point-counter-point dengan 

pemanfaatan kartu identitas sebagai medianya; (4) menyiapkan perangkat tes 

menulis iklan baris, meliputi kisi-kisi soal, pedoman penilaian, dan penilaian; dan 

(5) menyusun rancangan evaluasi program. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tahap ini dilakukan dengan mengacu pada rencana pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Materi pembelajaran adalah menulis iklan baris dengan 
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menggunakan metode point-counter-point. Langkah-langkah yang dilaksanakan 

pada tahap ini adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

1) Pendahuluan  

Pada tahap ini guru terlebih dahulu mengkondisikan siswa agar siap untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran, guru memberikan penjelasan tentang tujuan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis iklan baris. Guru bertanya 

jawab dengan siswa dan melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis 

iklan baris yang akan dilakukan. 

2) Kegiatan inti 

Pada tahap ini guru memberikan contoh iklan baris dari surat kabar atau 

atau media cetak lainnya, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai iklan baris. 

Guru menjelaskan tentang materi iklan baris. Guru menyuruh siswa berkelompok 

untuk membaca dan mencermati iklan baris yang telah diberikan oleh guru dengan 

cara diskusi. Guru membagikan kartu identitas pada tiap-tiap kelompok. Guru 

menyuruh siswa untuk membuat iklan baris berdasarkan identitas-identitas yang 

ada pada kartu identitas mengenai penjualan sebuah HP (Hand Phone) dengan 

memperhatikan ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang sesuai dengan kaidah 

tata tulis/penulisan yang benar serta menggunakan bahasa yang singkat, padat dan 

jelas. Guru meminta kelompok yang ada saling berhadapan untuk melakukan 

evaluasi dan koreksi terhadap iklan baris yang telah dibuat oleh teman 

kelompoknya disertai alasan yang jelas (aplikasi metode point-counter-point). 

Guru mengevaluasi iklan baris hasil pekerjaan masing-masing kelompok yang 
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telah di koreksi oleh teman kelompoknya, agar peserta didik dapat mencari 

jawaban sebagai titik temu dari argumentasi dan koreksi yang telah mereka 

munculkan sebelumnya. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 

dimengerti. Guru bersama siswa memilih iklan baris karya siswa yang paling 

bagus untuk dipasang di mading sekolah. 

3) Penutup  

Penutup kegiatan pembelajaran ini yakni dengan melakukan refleksi 

bersama siswa dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Guru memberikan penguatan dan menanyakan kesulitan-kesulitan yang masih 

dialami oleh siswa tentang materi menulis iklan baris. Di akhir pertemuan pada 

setiap siklus guru mengadakan tes, siswa juga diminta menulis catatan harian 

(berupa kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan pembelajaran) begitupun juga 

guru. Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk memperoleh data nontes 

terhadap pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dan 

metode poin-counter-point. 

  

3.1.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengambil data 

dari mengamati dan mencatat kegiatan siswa selama penelitian berlangsung dan 

respon siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-

counter-point. Agar hasil pengamatan bisa objektif dalam pelaksanaannya, 

peneliti minta bantuan kepada rekan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia untuk ikut mengadakan pengamatan. Pengamat mengikuti kegiatan dari 
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awal sampai akhir pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai dalam pengamatan 

adalah perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti keseriusan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas, 

dan tanggapan siswa terhadap pendekatan dan model pembelajaran. 

  Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan lembar 

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

saran siswa mengenai materi yang diajarkan, metode dan penggunaan media kartu 

identitas pada kegiatan pembelajaran. Hal ini digunakan untuk memperbaiki 

tindakan pada siklus berikutnya.  

 Peneliti juga membagikan catatan harian kepada guru yang berisi tentang 

ungkapan perasaan setelah melaksanakan pembelajaran menulis iklan baris 

melalui metode point-counter-point dengan media kartu identitas. 

 Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris melalui metode point-counter-point dengan media kartu identitas, peneliti 

juga melakukan wawancara kepada siswa. Wawancara dilakukan di luar jam 

pelajaran terutama pada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, nilai cukup, dan 

nilai terendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap positif dan sikap negatif 

siswa dalam kegiatan pembelajaran menuliiklan baris melalui metode point-

counter-point dengan media kartu identitas, kesulitan dan penyebab  kesulitan 

yang dihadapi siswa. Hal ini juga digunakan untuk memperbaiki tindakan pada 

siklus berikutnya. 
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3.1.1.4 Refleksi 

Setelah tahap tindakan dan penguatan selesai dilakukan, peneliti 

melakukan analisis terhadap hasil tes dan nontes. Selanjutnya, mengacu pada hasil 

analisis itu peneliti melakukan refleksi. Hasil refleksi yang didapat akan 

digunakan sebagai masukan dalam menetapkan langkah berikutnya pada siklus II. 

Apabila terdapat kekurangan dalam siklus I maka hasil tersebut akan digunakan 

sebagai bahan perbaikan pada siklus II, apabila terdapat kemajuan maka kan 

dipertahankan atau ditingkatkan pada siklus II. 

Melalui kegiatan refleksi, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa 

mengenai kegiatan pembelajaran dapat terdeteksi dan diketahui, selanjutnya 

kesulitan tersebut dapat dicarikan jalan keluar. 

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Pada siklus II, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama seperti siklus 

I. Siklus II hanya menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan pada siklus I. 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu 

identitas dan metode poin-counter-point pada siklus I, peneliti menyusun langkah-

langkah penelitian yang akan dilakukan pada siklus II. Siklus II ini terdiri dari 

empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Langkah-

langkah siklus II sebagai berikut: 
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3.1.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan 

dilaksanakan pada siklus II dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II meliputi: 1) membuat perbaikan 

rencana pembelajaran menulis iklan baris melalui metode point-counter-point 

dengan media kartu identitas, 2) menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi, lembar catatan harian guru, lembar catatan harian siswa, dan pedoman 

wawancara yang lebih sistematis untuk memperoleh data nontes pada siklus II, 

dan 3) menyusun rencana pembelajaran menulis menulis iklan baris melalui 

metode poin-counter-point  dengan media kartu identitas. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Kegiatan tindakan dilakukan pada siklus II meliputi perbaikan yang 

berdasarkan atas tindakan yang dilakukan pada siklus I. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memperbaiki 

hasil refleksi siklus I. Materi pembelajaran adalah menulis iklan baris melalui 

metode point-counter-point dengan menggunakan media kartu identitas.  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II sedikit berbeda dengan tindakan 

pada siklus I. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu, 1) guru 

memberitahu siswa bahwa pembelajaran yang dilakukan masih sama, hanya saja 

kali ini guru ingin mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik dari 

sebelumnya sebagai perbaikan; 2) guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran menulis iklan baris untuk mengingatkan siswa tentang 
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materi ini pada pertemuan sebelumnya; 3) Guru menerangkan kembali materi 

menulis iklan baris melalui metode point-counter-point dan media kartu identitas 

sebagai penguat materi yang disampaikan sebelumnya; 4) guru meminta siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti dan kesulitan-kesulitan 

yang dialami dalam menulis iklan baris, sedangkan guru memberikan solusi; 5) 

guru memberi contoh penulisan iklan baris dengan mengajak siswa bersama-sama 

menulis iklan baris tentang penjualan sebuah rumah, sebagai penguatan; 6) guru 

menyuruh siswa kembali berkelompok sesuai kelompok pada siklus I; 7) guru 

membagikan kartu identitas dan menyuruh siswa untuk membuat iklan baris 

dengan tema dan identitas yang sudah ditentukan pada kartu identitas, yakni 

mengenai penjualan sebuah mobil;  8) Guru meminta kelompok yang ada saling 

berhadapan untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap iklan baris yang telah 

dibuat oleh teman kelompoknya disertai alasan yang jelas (aplikasi metode point-

counter-point). 9) Guru mengevaluasi iklan baris hasil pekerjaan masing-masing 

kelompok yang telah di koreksi oleh teman kelompoknya, agar peserta didik dapat 

mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi dan koreksi yang telah 

mereka munculkan sebelumnya; dan 10) guru mengajak siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada siswa 

mengenai basil belajar yang dilakukan pada siklus I. Selain itu, pada pembelajaran 

siklus II ini guru memberikan solusi terhadap permasalahan dan kesulitan yang 

dialami siswa, salah satunya dengan memberikan pengertian kepada siswa bahwa 

dalam menulis iklan baris tidak mementingkan gambar, namun mementingkan 
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kelengkapan isi, bahasa iklan baris harus singkat, padat dan jelas, menggunakan 

kalimat persuasif, dan memperhatikan kesesuaian isi maupun kata. 

 

3.1.2.3 Observasi  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang 

berisi catatan penting mengenai perilaku siswa saat proses pembelajaran. Agar 

hasil pengamatan bisa objektif, dalam pelaksanaannya peneliti meminta bantuan 

kepada rekan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk ikut 

mengadakan pengamatan. Pengamat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati pada siklus II ini adalah 1) perubahan 

perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis iklan baris melalui 

metode poin-counter-point dengan media kartu identitas menjadi lebih baik atau 

justru berkurang, 2) kesungguhan siswa memperhatikan penjelasan guru, serta 

pada saat menulis iklan baris mengalami perubahan kearah lebih baik atau tidak, 

dan 3) Suasana kelas yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah 

kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan jurnal kepada siswauntuk 

memperoleh tanggapan, serta pesan dan kesan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa yang dilakukan 

di luar jam pelajaran terutama pada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, nilai 

cukup, dan nilai rendah. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui sikap positif 

maupun sikap negatif siswa dalam pembelajaran menulis iklan baris melalui 

metode point-counter-point dengan media kartu identitas. 
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Pada pengamatan siklus II ini, peneliti lebih banyak memperhatikan 

perilaku siswa yang memberikan respon kurang baik (negatif) saat pembelajaran 

siklus I, apakah siswa tersebut mengalami perubahan perilaku menjadi baik atau 

tetap seperti pada siklus I. Siswa yang memperlihatkan sikap baik diberi motivasi 

dan penguatan untuk mempertahankan sikap baiknya tersebut, sedangkan siswa 

yang bersikap kurang baik diberi pengertian dan dorongan agar berperilaku baik 

dan mengikuti pelajaran dengan baik. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Pada siklus II, refleksi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

media kartu identitas dengan menerapkan metode poin-counter-point dalam 

pembelajaran menulis iklan baris. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil 

observasi, catatan harian siswa, catatan harian guru, dan wawancara yang telah 

dilakukan. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui peningkatan keterampilan 

siswa dalam menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan metode 

poin-counter-point  pada siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan 

Wonoketingal, Demak yang mana peningkatan tersebut merupakan target utama  

pencapaian dalam siklus II ini. Pada siklus II ini juga diharapkan terjadi 

peningkatan dan perubahan perilaku siswa yang positif dalam pembelajaran 

menulis iklan baris. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis iklan baris siswa 

kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak. Penentuan subjek 

penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

keterampilan menulis iklan baris siswa kelas IX-A hasilnya masih rendah 

dibandingkan kelas IX yang lainnya di MTs. Nahdlotushshibyan 

Wonoketingal, Demak; 

2. Materi pembelajaran menulis iklan baris tercantum dalam KTSP. Dengan 

demikian, materi iklan baris harus diberikan kepada siswa; 

3. Keadaan kelas IX-A sering pasif dalam proses pembelajaran, karena guru 

belum menggunakan teknik dan media pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa untuk menulis. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel 

keterampilan menulis iklan baris, variabel media kartu identitas, dan variabel 

metode poin-counter-point. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Iklan baris 

Variabel keterampilan menulis iklan baris dalam penelitian ini adalah 

keterampilan menulis iklan baris yang akan dicapai siswa. Peningkatan 
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keterampilan yang diharapkan adalah siswa mampu menulis iklan baris sesuai 

dengan kriteria penilaian menulis iklan baris. Kriteria penilaian tersebut adalah: 

a. Komunikatif, komunikatif dalam hal ini berarti maksud dan tujuan dalam 

iklan baris langsung dapat ditangkap dan dimengerti oleh pembaca. 

b. Singkat, iklan baris ditulis dengan menggunakan kata-kata yang singkat 

karena berhubungan dengan biaya sehingga yang ditulis hanya hal-hal yang 

dianggap penting dengan menggunakan singkatan. 

c. Lengkap, lengkap dalam hal ini merujuk pada tersedianya informasi yang 

dibutuhkan oleh pembaca yang meliputi berbagai hal.  

d. Tidak menyinggung pihak lain, iklan baris ditulis di media cetak 

hendaknya tidak menyudutkan atau menyinggung pihak-pihak tertentu. 

Dengan pembelajaran menulis iklan baris melalui metode point-counter-

point diharapkan keterampilan menulis iklan baris siswa kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak, dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran menulis iklan baris apabila telah mencapai nilai rata-rata klasikal 

lebih atau sama dengan 75 dari rentang nilai  0-100 dan terjadi perubahan tingkah 

laku yang positif. 

 

3.3.2  Variabel Media Kartu Identitas  

Kartu identitas merupakan salah satu media yang cocok digunakan dalam 

pembelajaran menulis bahasa terutama menulis iklan baris. Dalam kartu identitas 

terdapat beberapa kriteria atau identitas tentang sesuatu yang akan diiklankan. 

Berdasarkan hal tersebut, siswa diminta untuk membuat iklan baris sesuai dengan 
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identitas yang ada pada media kartu identitas. Jadi melalui kartu identitas, siswa 

dapat mengeksplorasi diri mereka untuk dapat memunculkan dan 

mengembangkan ide-ide mereka agar lebih kreatif dalam membuat iklan baris.  

Dalam penerapannya sebagai media pembelajaran, khususnya 

pembelajaran menulis iklan baris, selain tema atau kriteria iklan baris yang akan 

dibuat sudah ditentukan, media ini juga dipadukan dengan metode poin-counter-

point sehingga semakin memudahkan siswa untuk menggali ide-ide, gagasan dan 

argumen-argumennya dalam proses pembelajaran.  

 

3.3.3 Variabel Metode Poin-Counter-Point  

Metode poin-counter-point adalah cara khusus yang dipilih guru untuk 

mengeksplorasi gagasan dan argumen yang dimiliki oleh siswa agar siswa 

menjadi terlatih menuangkan gagasannya dan berargumen.    

Pada kegiatan pembelajaran, guru memberikan stimulus dengan menyuruh 

siswa membuat iklan baris berdasarkan identitas yang dituliskan pada kartu 

identitas dan membagikan kartu identitas tersebut kepada siswa. Kemudian, siswa 

mencoba membuat iklan baris dengan kriteria yang ada pada kartu identitas. 

Setelah itu siswa diminta membacakan iklan baris yang dibuat di depan kelas dan 

menuliskannya di papan tulis, sedangkan teman yang lain memberikan tanggapan, 

saran, bahkan kritik dari berbagai perspektif terhadap iklan baris dari kelompok 

penyaji (aplikasi metode point-counter-point). 

Setelah pembelajaran selesai, guru mengadakan evaluasi terhadap 

argumen-argumen (tanggapan) yang muncul dari peserta didik agar mereka dapat 
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mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi-argumentasi yang telah 

mereka munculkan sebelumnya. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam 

bentuk tes dan nontes. Dengan menggunakan tes, peneliti dapat mengetahui 

kemampuan menulis iklan baris siswa. Sedangkan bentuk instrumen nontes dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi, lembar catatan harian siswa, catatan harian 

guru, lembar wawancara, dan dokumentasi foto yang digunakan untuk mengetahui 

perubahan tingkah laku siswa. 

 

3.4.1 Instrumen tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis iklan baris 

melalui media kartu identitas. Siswa diminta oleh guru untuk menulis iklan baris 

berdasarkan kriteria/identitas yang ada pada kartu identitas dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek menulis iklan baris. Siswa menulis iklan baris 

Penjualan Sebuah HP (Hand Phone) pada siklus I, dan Penjualan Sebuah Mobil 

pada siklus II. 
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Tabel 1. Rubrik Skor Penilaian Iklan Baris 

Aspek Penilaian 

Skala Skor Bobot 

 

Skor 

maks. 
1 2 3 4 

1. Kelengkapan isi 

2. Bahasa iklan baris 

3. Persuasif 

4. Keteraturan isi 

5. Kerapian tulisan 

    4 

5 

6 

6 

4 

16 

20 

24 

24 

16 

Jumlah      100 

 

Keterangan: 

1) Skor = skala nilai x bobot 

2) Skala nilai 

1 =  Kurang bila iklan baris yang dibuat hanya memenuhi 1 aspek 

penilaian. 

2 =  Cukup bila iklan baris yang dibuat hanya memenuhi 2 aspek 

penilaian. 

3 =  Baik bila iklan baris yang dibuat hanya memenuhi 3 aspek 

penilaian. 

4 = Sangat baik bila iklan baris yang dibuat memenuhi semua aspek 

penilaian. 
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Tabel 2. Aspek Penilaian Iklan Baris 

Aspek Penilaian Skor Kriteria Kategori 

1. Kelengkapan isi 16 Isi iklan baris sangat lengkap, 

terdapat unsur-unsur iklan 

baris yang dibutuhkan 

pembaca, misalnya jenis 

barang, harga, waran, lokasi, 

dan sebagainya 

Sangat 

baik 

12 Isi iklan baris sudah cukup 

lengkap, ada beberapa unsur-

unsur informasi yang tidak 

dicantumkan dalam iklan baris 

Baik  

8 Isi iklan baris kurang lengkap, 

masih banyak unsur-unsur 

informasi yang tidak 

dicantumkan dalam iklan baris 

Cukup  

4 Isi iklan baris tidak lengkap, 

tidak terdapat unsur-unsur 

informasi yang dibutuhkan 

pembaca. 

Kurang  
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2. Bahasa iklan 

baris 

20 Sederhana, padat, hemat, dan 

komunikatif. 

Sangat 

baik 

15 Sederhana, padat, komunikatif, 

namun kurang hemat kata. 

Baik  

10 Sederhana, kurang hemat kata, 

dan kurang komunikatif. 

Cukup  

5 Kurang sederhana, tidak hemat 

kata, dan tidak komunikatif. 

Kurang  

3. Persuasif  24 Kalimatnya sudah sangat 

efektif, dan dapat 

mempengaruhi pembaca. 

Sangat 

baik 

18 Kalimatnya sudah bisa 

dianggap menarik minat 

pembaca  

Baik  

12 Kalimatnya kurang tepat, 

sehingga kurang menarik 

minat pembaca. 

Cukup  

6 Kalimatnya tidak persuasif dan 

tidak bermakna. 

Kurang  
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4. Keteraturan isi 24 Isi iklan baris tersusun dengan 

rapi dan tertib 

Sangat 

baik 

18 Masih ada sedikit 

ketidakteraturan, tetapi hal itu 

dalam bagian yang tidak terlalu 

penting. 

Baik  

12 Banyak ditemukan 

ketidakteraturan dalam 

penyajian isi. 

Cukup  

6 Isi iklan baris kacau atau salah Kurang  

5. Kerapian tulisan 16 Tulisan terbaca, jelas, dan 

bentuknya rapi. 

Sangat 

baik 

12 Tulisan jelas dan cukup rapi Baik  

8 Tulisan terbaca, namun kurang 

rapi 

Cukup  

4 Tulisan kurang bisa terbaca, 

tidak jelas, dan tidak rapi. 

Kurang  

 

Dari pedoman penilaian di atas, guru dan peneliti dapat mengetahui keterampilan 

menulis iklan baris siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, 

ataupun kurang. 
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Tabel 3. Kategori Penilaian 

No Kategori  Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik  

Cukup 

Kurang   

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

 

Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui hasil tes 

menulis iklan baris siswa. Tes dilakukan satu kali dalam tiap siklus, dan 

dilaksanakan pada akhir siklus. Jika hasil dari siklus I masih kurang atau belum 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan tindakan pada 

siklus II.  

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa, kesan dan 

pesan siswa terhadap pembelajaran dan potret kegiatan belajar mengajar. Bentuk 

instrumen nontes dalam penelitian ini adalah 1) lembar observasi, 2) catatan 

harian guru, 3) catatan harian siswa, 4) pedoman wawancara, dan 5) dokumentasi 

foto. Masing-masing diuraikan di bawah ini. Selain itu juga diuraikan mengenai 

uji instrumen. 
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3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

pengamatan untuk siswa. Lembar ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

perilaku siswa selama proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II.  

Hal-hal yang diamati dalam observasi ini meliputi (1) siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru, (2) siswa memperhatikan media kartu 

identitas yang telah tersedia, (3) siswa memperhatikan contoh iklan baris yang 

dibawa oleh guru, (4) siswa aktif bertanya dan menjawab saat kegiatan 

pembelajaran, (5) siswa bersemangat dan senang saat pembelajaran menulis iklan 

baris menggunakan media kartu identitas, (6) siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir, (7) siswa tertib dalam pelaksanaan 

pembelajaran menulis iklan baris, (8) siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas, (9) siswa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan guru, dan (10) siswa percaya diri dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan guru. 

 

3.4.2.2 Catatan Harian Guru 

Catatan harian guru  digunakan oleh guru untuk menilai aktivitas tingkah 

laku, respon dari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan harian 

guru diisi oleh guru setelah proses pembelajaran siklus I dan siklus II selesai. 

Pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan dalam catatan harian guru 

pada siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan 

baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-counter-point? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap materi pembelajaran menulis iklan baris 

melalui media kartu identitas dengan metode poin-counter-point? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-counter-point? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang dilaksanakan 

selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu 

identitas dengan metode poin-counter-point? 

5. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan 

metode poin-counter-point? 

6. Bagaimana situasi kelas selama proses pembelajaran berlangsung? 

 

3.4.2.3 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa digunakan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa dalam memberikan tanggapan terhadap cara yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu 

identitas dengan metode poin-counter-point. Mereka secara bebas memberikan 

kritikan, saran, maupun sekadar mengungkapkan kesan tanpa menuliskan identitas 

dirinya.  

Peneliti dapat memperoleh data secara jujur dan objektif dari siswa tentang 

kekurangan dan kelebihan yang ada pada saat penyajian materi dari catatan harian 
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tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan peneliti untuk mengadakan evaluasi dan 

refleksi. Lembar catatan harian siswa diberikan kepada siswa setelah proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II selesai. 

Pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa dalam catatan 

harian siswa pada siklus I adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesan Anda terhadap materi pembelajaran menulis iklan 

baris yang disampaikan guru pada pembelajaran menulis iklan baris 

melalui metode poin-counter-point dengan media kartu identitas? 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-counter-point? 

3. Mampukah Anda menerima penjelasan dari guru? Jelaskan! 

4. Apa kesulitan yang Anda alami selama mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-

counter-point ini? 

5. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis iklan baris melalui 

metode poin-counter-point dengan media kartu identitas ini? 

6. Manfaat apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris melalui metode poin-counter-point dengan media 

kartu identitas? 

Secara garis besar pertanyaan dalam pedoman jurnal pada siklus II hampir 

sama dengan siklus I, perbedaannya disebabkan pada siklus II siswa sudah dua 

kali mengikuti pembelajaran menulis iklan baris metode poin-counter-point. 

Pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa dalam catatan harian 
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siswa pada siklus II, yaitu (1) kesulitan apa yang Anda hadapi ketika menulis iklan 

baris melalui metode poin-counter-point dengan media kartu identitas, (2) apa 

kesulitan tersebut dapat Anda atasi dengan baik, berikan alasan Anda, (3) bagaimana 

pendapat Anda tentang kegiatan menulis iklan baris saat pembelajaran menulis iklan 

baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-counter-point, (4) apakah 

penjelasan dari guru yang dapat Anda pahami, jelaskan, (5) manfaat apa yang Anda 

peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu 

identitas dengan metode poin-counter-point ini. 

 

3.4.2.4 Pedoman Wawancara 

Dalam pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa 

sebagai respondennya. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap materi pembelajaran keterampilan menulis iklan baris melalui 

media kartu identitas dengan metode poin-counter-point. Wawancara dilakukan 

terhadap siswa yang hasil tesnya tinggi, sedang, dan rendah. 

Dalam pedoman wawancara ini, pertanyaan yang diajukan kepada siswa 

pada siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis iklan 

baris? 

2.  Apa kesulitan-kesulitan yang Anda alami dalam proses pembelajaran? 

3. Bagaimana tingkat kepahaman siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran dengan media kartu identitas dalam menulis iklan baris? 

4. Bagaimana perasaan Anda ketika melakukan proses pembelajaran 

menulis iklan baris dengan media kartu identitas? 
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5. Bagaimana  saran terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan 

media? 

 

3.4.2.5 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto. Hal ini 

dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian selain 

observasi, jurnal, dan wawancara yang dilakukan. Dokumentasi foto dapat 

membantu peneliti sebagai sarana untuk menjelaskan keruntutan penelitian 

pembelajaran menulis iklan baris dari awal sampai akhir sehingga penelitian 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

Aspek yang diambil pada dokumentasi foto meliputi: (1) sikap siswa saat 

mendengarkan penjelasan guru;  (2) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

berlangsung; (3) ketika guru membagikan contoh iklan baris; (4) ketika siswa 

memperhatikan media pembelajaran saat diskusi dengan kelompoknya, (5) ketika 

perwakilan siswa sedang menuliskan contoh iklan baris yang telah dibuatnya di 

papan tulis dan membacakan contoh iklan baris tersebut di depan kelas. 

Kegiatan dokumentasi foto dilakukan pada awal hingga akhir penelitian 

saat pembelajaran pada siklus I dan siklus II berlangsung. Foto yang diambil akan 

dikumpulkan dan selanjutnya dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan petunjuk 

yang ada untuk memperjelas data yang lain, sehingga dengan teknik dokumentasi 

ini pembaca dapat langsung menikmati suasana pembelajaran secara visual.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis iklan baris setelah melalui proses pembelajaran 

melalui metode poin-counter-point dengan media kartu identitas. Sedangkan 

teknik nontes digunakan untuk mengetahui perubahan sikap siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran menulis iklan baris melalui metode poin-counter-

point dengan media kartu identitas. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan melalui media kartu identitas dengan metode poin-

counter-point dalam menulis iklan baris. Tes ini dilakukan sebanyak dua kali, 

yaitu pada siklus I dan siklus II. Teknik tes ini digunakan guna mengetahui data 

keterampilan siswa dalam menulis iklan baris melalui metode poin-counter-point 

dengan media kartu identitas. Jika terjadi peningkatan berarti pembelajaran 

melalui media kartu identitas dengan metode point-counter-point yang digunakan 

telah berhasil. Hasil tes yang didapat digunakan untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan baik dalam program satuan 

pembelajaran maupun dalam rencana pembelajaran.  

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto pada siklus I dan silkus II. Teknik ini 
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dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya saat proses 

pembelajaran berlangsung di kelas. 

 

3.5.2.1  Observasi 

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan metode observasi 

untuk mengamati keadaan kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam 

pengamatan siklus I dan siklus II ini, peneliti dibantu guru pengampu mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas IX-A MTs. Nahdlotusshshibyan 

Wonoketingal, Demak untuk mengamati aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan pada semua siswa dengan mengamati tingkah laku 

yang muncul pada siswa. Tingkah laku ini sudah dituliskan pada lembar observasi 

siswa, peneliti maupun pengamat (guru) tinggal memberi tanda cek list () pada 

pedoman observasi yang telah dibuat. Dalam penelitian ini observasi digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai sikap dan tingkah laku siswa dalam proses 

pembelajaran menulis iklan baris melalui metode point-counter-point dengan 

media kartu identitas. 

Hal-hal yang diamati dalam observasi ini meliputi (1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, (2) perhatian siswa terhadap penjelasan guru, (3) 

ketertarikan siswa pada materi pelajaran, (4) ketertarikan dengan metode yang 

digunakan, (5) keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab dengan guru, (6) 

memperhatikan media yang digunakan dalam pembelajaran, (7) keseriusan siswa 

dalam menuliskan iklan baris berdasarkan media kartu identitas, (8) partisipasi 
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dan peran aktif siswa dalam menyimak dan memberikan tanggapan dari berbagai 

perspektif terhadap iklan baris milik teman (aplikasi metode point-counter-point). 

 

3.5.2.2  Wawancara 

Metode wawancara dilakukan setelah berlangsungnya proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II, yaitu saat istirahat atau di luar jam pelajaran 

dengan mencatat hasil jawaban siswa. Tahap ini bertujuan agar peneliti 

mengetahui respon siswa dan kesulitan yang dialami oleh siswa terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung secara objektif. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan sasaran beberapa siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, nilai sedang, dan siswa yang mendapatkan nilai rendah 

dalam menulis iklan baris.  

 

3.5.2.3 Jurnal 

Jurnal siswa ini dibuat setiap akhir pembelajaran dengan menyiapkan 

beberapa pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh siswa. Jurnal tersebut harus 

diisi oleh siswa pada selembar kertas setelah semua proses pembelajaran selesai, 

baik pada siklus I ataupun siklus Iidan dikumpulkan pada saat itu juga. Tahap ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pesan dan kesan siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahap ini juga merupakan refleksi diri siswa 

atas semua hal yang siswa rasakan selama proses pembelajaran.  

Selain jurnal siswa, guru juga membuat jurnal setiap kali kegiatan 

pembelajaran selesai dilakukan. Jurnal ini berisi data hasil kegiatan siswa dan 
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jurnal siswa yang telah diolah dan dideskripsikan  oleh peneliti. Disini guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan sudah baik atau belum. 

Masukan guru juga diharapkan untuk perbaikan bagi peneliti. Kedua jurnal 

tersebut selanjutnya direkap jadi satu dengan tujuan untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan siswa. Hasilnya berupa rekap jurnal yang dibuat oleh 

guru.  

Hasil yang didapat dari kedua jurnal tersebut (rekap jurnal) digunakan 

sebagai refleksi diri peneliti terhadap kegiatan belajar mengajar. Rekap jurnal ini 

berisi respon siswa terhadap materi menulis iklan baris dengan media kartu 

identitas, respon siswa terhadap metode pembelajaran yang dipakai peneliti dalam 

pembelajaran menulis iklan baris (metode point-counter-point), keseriusan siswa 

dalam menulis iklan baris menggunakan media kartu identitas melalui metode 

point-counter-point, kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas, dan 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran pada siklus I dan dan siklus II. Dokumentasi ini menghasilkan data 

yang autentik dari aktivitas siswa dalam pembelajaran yang berlangsung pada 

siklus I dan siklus II yang terekam dalam foto. Dokumentasi foto ini juga 

dilakukan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian 

berlangsung. Selain itu, pengambilan foto juga dilakukan saat kegiatan 
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wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan dibantu oleh satu orang rekan untuk 

memotret. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang ditempuh peneliti pada proses pembelajaran 

menulis iklan baris dengan media kartu identitas melaluui metode poin-counter-

point  dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil tes secara tertulis. Hasil tes yang didapat selanjutnya dihitung secara 

presentase dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai komulatif pada masing-masing aspek; 

b. Merekap nilai yang diperoleh siswa; 

c. Menghitung nilai rata-rata siswa; 

d. Menghitung persentase nilai. 

Analisis penilaian nilai dilakukan berdasarkan perhitungan dengan rumus: 

 100%x 
R

NK
  NP  

Keterangan:  

NP : nilai  presentasi (dalam persen). 

NK  : nilai komulatif. 

R : jumlah responden. 
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Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut selanjutnya dibandingkan 

antara siklus I dan siklus II. Hasil yang didapat memberikan gambaran tentang 

persentase peningkatan keterampilan menulis iklan baris melalui media kartu 

identitas melalui metode point-counter-point. 

 

3.6.2 Analisis Kualitatif 

Teknik ini dilakukan untuk menganalisis data nontes yang diperoleh dari 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data yang dianalisis yaitu, data 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Responden dalam hal ini 

siswa, memberikan jawaban sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti. 

Hasil analisis yang didapat digunakan untuk mengetahui perubahan 

perilaku siswa yang terjadi dalam menulis iklan baris pada siklus I dan siklus II. 

Selain itu, data nontes juga digunakan untuk mengetahui efektifitas penggunaan 

media kartu identitas dalam peningkatan kemampuan menulis iklan baris. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari siklus I dan siklus II. 

Hasil penelitian siklus I dan siklus II berupa keterampilan menulis iklan baris 

setelah mendapatkan pembelajaran dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas, sedangkan hasil nontes terdiri atas observasi, catatan harian, 

wawancara, dan dokumentasi foto. 

  

4.1.1 Kondisi Awal Keterampilan Menulis Iklan Baris 

Kondisi awal adalah kondisi siswa sebelum dilaksanakannya pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu 

identitas. Hasil tes kondisi awal ini berfungsi untuk mengetahui keadaan awal 

keterampilan menulis iklan baris siswa. Nilai tersebut diperoleh dari guru sebelum 

peneliti melakukan penelitian. Nilai pada kondisi awal juga digunakan untuk 

membandingkan dan menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II. 

Hasil tes awal diperoleh dari siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan dengan 

jumlah 33 siswa. Hasil tes kondisi awal dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Table 4. Kondisi Awal Keterampilan Menulis Iklan Baris  

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 
% Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

70-84 

60-79 

0-59 

1 

2 

13 

17 

86 

153 

840 

855 

3 

6,1 

39,4 

51,5 

= 
1915 

33 

= 58,03 

(kategori 

kurang) 

Jumlah 33 1915 100 58,03 

 

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa keterampilan menulis iklan baris 

pada siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan masih kurang. Hal ini terlihat 

dari rata-rata skor yang dicapai siswa pada tes awal atau pratindakan sebesar 

58,03. Rincian tersebut diperoleh dari jumlah keseluruhan siswa, yakni 33 siswa. 

Pada kategori sangat baik, ada 1 orang siswa yang mencapainya. Sebanyak 2 

siswa atau sebesar 6,1% memperoleh nilai baik. Sebanyak 13 siswa atau sebesar  

39,4% memperoleh nilai dengan kategori cukup. Sedangkan untuk kategori 

kurang dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 51,5%. Hasil tes tersebut belum 

menunjukkan hasil yang maksimal karena hanya terdapat dua siswa yang telah 

mencapai nilai KKM 75, yaitu Abdul Karim dengan nilai 86 dan Ida Rokhmawati 

dengan nilai 83 sedangkan yang lainnya masih belum mancapai nilai KKM yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu, dilakukan tindakan siklus I dan siklus II.  

 

4.1.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus I 

 Hasil tes pada siklus I merupakan tindakan awal dengan menggunakan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas. Tindakan siklus I 
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dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam menulis iklan baris melalui media kartu identitas. Penelitian siklus I ini 

dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran menulis 

iklan baris pada siklus I terdiri atas data tes dan nontes. Hasil kedua data tersebut 

diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris  

 Tes menulis iklan baris siswa dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Hasil tes menulis iklan baris siklus I ini merupakan data awal setelah 

diberlakukan tindakan pembelajaran dengan menggunakan metode point-counter-

point melalui media kartu identitas. Kriteria penilaian pada siklus I meliputi 

beberapa aspek, yaitu: (1) kelengkapan isi; (2) bahasa iklan baris; (3) persuasif; 

(4) keteraturan isi; dan (5) kerapian tulisan. Secara umum, hasil tes keterampilan 

menulis iklan baris siswa dengan metode point-counter-point melalui media kartu 

identitas pada siklus I ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 
% Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

2 

5 

19 

7 

179 

353 

1225 

376 

6,1 

15,1 

57,6 

21,2 

= 
2133 

33 

=   64,63 

(kategori 

cukup) 

Jumlah 33 2133 100 64,63 
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 Dari tabel 5, dapat diketahui bahwa hasil keterampilan menulis iklan baris 

siswa pada siklus I yaitu pada kategori cukup, dengan nilai rata-rata 64,63. Pada 

kategori sangat baik , terdapat 2 siswa atau 6,1% yang berhasil mendapatkan nilai 

antara 85-100. Sebanyak 5 siswa atau 15,1% mendapat nilai antara 70-84 dalam 

kategori baik. Sebanyak 15 siswa atau 41,86% mendapat nilai antara 60-69 dalam 

kategori cukup. Terdapat 3 siswa atau 6,98% mendapat nilai antara 0-59 dalam 

kategori kurang. 

 Nilai rata-rata  kelas menulis iklan baris dengan metode point-counter-

point melalui media kartu identitas pada siklus I sebesar 64,63. Hasil tes 

keterampilan menulis iklan baris pada siklus I dalam kategori cukup. Dari 33 

siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak masih ada 7 

siswa yang mendapat nilai dalam kategori kurang. Hal tersebut mungkin terjadi 

karena metode dan media yang diterapkan oleh peneliti masih terbilang baru, yang 

menyebabkan siswa harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan metode dan 

media yang diterapkan peneliti sebagai proses awal bagi siswa untuk melakukan 

perbaikan pada pembelajaran selanjutnya di siklus II. Diharapkan pada 

pembelajaranmenulis iklan baris di siklus II nilai rata-rata siswa dapat meningkat 

dibanding siklus I dan dapat mencapai nilai KKM yang telah ditentukan, yaitu 

sebesar 75. 

Selain tabel 5 di atas, perincian hasil tes menulis iklan baris melalui media 

kartu identitas dengan metode point-counter-point yang dilakukan pada siklus I 

dan nilai rata-rata untuk tiap aspek pada siklus I juga dapat dilihat pada diagram 

sebagai berikut. 
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Nilai Rata-rata Tiap Aspek Keterampilan Menulis Iklan Baris pada Siklus I

67,43

64,4 63,62
62,12

67,37

59
60
61
62
63
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65
66
67
68

Kelengkapan

Isi

Bahasa Iklan

Baris
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N
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a
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Diagram 1. Nilai Rata-rata Tiap Aspek pada Siklus I 

 

Seperti halnya pada tabel 5 di atas, dari diagram 1 juga dapat diketahui nilai rata-

rata hasil tes keterampilan menulis iklan baris pada siklus I sebesar 64,63 atau 

kategori cukup. Pada aspek penilaian kelengkapan isi diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 67,43 (kategori cukup). Pada aspek penilaian bahasa iklan baris, dapat 

dilihat bahwa nilai rata-rata siswa pada aspek ini sebesar 64,4 (kategori cukup) 

dan pada aspek penilaian persuasif diperoleh nilai rata-rata sebesar 63,62 atauy 

kategori cukup. Nilai rata-rata siswa pada aspek penilaian keteraturan isi diperoleh 

nilai sebesar 62, 12 (kategori cukup). Sedangkan nilai rata-rata siswa pada aspek 

penilaian kerapian tulisan, yaitu sebesar 67,37 atau kategori cukup. 

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan 

menulis iklan baris dengan media kartu identitas melalui metode point-counter-

point yang dilakukan pada siklus I termasuk kedalam kategori cukup dan belum 

mencapai KKM yang telah ditentukan. 



 79 

 Kemungkinan yang terjadi, yaitu karena metode dan media yang 

diterapkan oleh peneliti pada pembelajaran menulis iklan baris siklus I masih 

terbilang baru sehingga siswa harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan 

metode dan media yang diterapkan terssbut sebagai proses awal bagi siswa 

melakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya di siklus II. Perincian hasil 

tes menulis iklan baris untuk tiap aspek pada siklus I dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus I Aspek 

Kelengkapan Isi 

Penilaian aspek kelengkapan isi iklan baris difokuskan pada unsur-unsur 

iklan baris yang dibutuhkan pembaca. Hasil penilaian tes siklus I dalam aspek 

kelengkapan isi iklan baris dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Kelengkapan Isi  

No Kategori Skor Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

(%) Keterangan 

1. Sangat Baik 16 6 96 18,2 Skor  Rata-rata = 

356 
= 10,79 

33 

 

Nilai  Rata-rata = 

10,79 
x 100 

16 

= 67,43 

(Kategori cukup) 

2. Baik 12 13 156 39,4 

3. Cukup 8 12 96 36,4 

4. Kurang 4 2 8 6 

Jumlah 33 356 100 
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Data pada tabel. 6, menunjukkan bahwa keterampilan menulis iklan baris 

siswa aspek kelengkapan isi iklan baris untuk kategori sangat baik dengan skor 16 

dicapai oleh 6 siswa atau 18,2%. Kategori baik dengan skor 12 dicapai sebanyak 

13 siswa atau sebasar 39,4%. Kategori cukup dengan skor 8 dicapai oleh 12 siswa 

atau 36,4%. Sedangkan kategori kurang pada tahap siklus I untuk aspek 

kelengkapan isi iklan baris dengan skor 4 dicapai 2 siswa atau 6%. Jadi, rata-rata 

nilai siswa pada tahap siklus I aspek kelengkapan isi iklan baris adalah 67,43 dan 

termasuk kategori cukup. 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Bahasa Iklan 

Baris 

Penilaian aspek bahasa iklan baris difokuskan pada bahasa yang 

komunikatif yang dibuat oleh siswa dalam iklan baris, yaitu secara sederhana, 

padat, hemat, dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hasil 

penilaian tes siklus I dalam aspek bahasa iklan baris dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 7. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Bahasa Iklan 

Baris  

No Kategori Skor Frekuensi 
Jumlah  

Nilai 
 (%) Keterangan 

1. Sangat Baik 20 4 80 12,1 Skor  rata-rata = 

425 
= 12,88 

33 

Nilai  rata-rata = 

12,88 
x 100 

20 

= 64,40 

(Kategori cukup) 

2. Baik 15 14 210 42,4 

3. Cukup 10 12 120 36,4 

4. Kurang 5 3 15 9,1 

Jumlah 33 425 100 
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Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa keterampilan menulis iklan baris 

siswa aspek bahasa iklan baris untuk kategori sangat baik dengan skor 20 dicapai 

oleh 4 siswa atau sebesar 12,1%. Kategori baik dengan skor 15 dicapai sebanyak 

14 siswa atau sebesar 42,4%. Kategori cukup dengan skor 10 dicapai oleh 12 

siswa atau 36,4%. Sedangkan kategori kurang pada tahap siklus I untuk aspek 

keruntutan pemaparan dengan skor 5 dicapai 3 siswa atau 9,1%. Jadi, rata-rata 

nilai siswa pada tahap prasiklus aspek bahasa iklan baris adalah 64,4 dan termasuk 

kategori cukup. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Persuasif 

Penilaian aspek penggunaan kalimat difokuskan pada kalimat yang efektif, 

dan dapat mempengaruhi pembaca melalui iklan baris yang ditulis. Hasil penilaian 

tes siklus I dalam aspek persuasif dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Persuasif  

No Kategori Skor Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

(%) Keterangan 

1. Sangat Baik 24 6 144 18,2 Skor  rata-rata 

504 
= 15,27 

33 

 

Nilai  rata-rata 

15,27 
x 100 

24 

= 63,62 

(Kategori cukup) 

2. Baik 18 10 180 30,3 

3. Cukup 12 13 156 39,4 

4. Kurang 6 4 24 12,1 

Jumlah 33 504 100 
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Data pada tabel 8 menunjukkan bahwa keterampilan menulis iklan baris 

siswa aspek persuasif untuk kategori sangat baik dengan skor 24 hanya ada 6 

siswa yang mencapainya atau sebesar 12,2%. Kategori baik dengan skor 18 

dicapai sebanyak 10 siswa atau sebasar 30,3%. Kategori cukup dengan skor 12 

dicapai oleh 13 siswa atau 39,4%. Sedangkan kategori kurang pada tahap siklus I 

untuk aspek penggunaan kalimat dengan skor 6 dicapai oleh 4 siswa atau 12,1%. 

Jadi, rata-rata nilai siswa pada tahap siklus I aspek penggunaan kalimat adalah 

63,62 dan termasuk kategori cukup. 

 

4.1.2.1.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Keteraturan Isi 

Penilaian aspek keteraturan isi difokuskan pada isi iklan baris yang 

tersusun dengan rapi dan tertib yang ditulis oleh siswa. Hasil penilaian tes siklus I 

dalam aspek keteraturan isi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Keteraturan Isi  

No

. 

Kategori Skor Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

(%) Keterangan 

1. Sangat Baik 24 6 144 18,2 Skor  rata-rata =  

492 
= 14,91 

33 

Nilai  rata-rata = 

14,91 
x 100 

24 

= 62,12 

(Kategori cukup) 

2. Baik 18 11 198 33,3 

3. Cukup 12 9 108 27,3 

4. Kurang 6 7 42 21,2 

Jumlah 33 492 100 
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Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa keterampilan menulis iklan baaris 

siswa aspek kosakata yang digunakan untuk kategori sangat baik dengan skor 24 

hanya ada 6 siswa yang mencapainya atau sebesar 12,2%. Kategori baik dengan 

skor 18 dicapai sebanyak 11 siswa atau sebasar 33,3%. Kategori cukup dengan 

skor 12 dicapai oleh 9 siswa atau 27,3%. Sedangkan kategori kurang dengan skor 

6 dicapai oleh 7 siswa atau 21,2%. Jadi, rata-rata nilai siswa pada tahap siklus I 

aspek keteraturan isi adalah 62,11 dan termasuk kategori cukup. 

 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek Kerapian 

Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan pada tulisan yang dapat 

dibaca, jelas, dan bentuknya rapi. Hasil penilaian tes siklus I dalam aspek kerapian 

tulisan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Kerapian 

Tulisan      

No

. 

Kategori Skor Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

(%) Rata-rata 

1. Sangat Baik 16 10 160 30,3 Skor rata-rata = 

356 
= 10,78 

33 

 

Nilai  rata-rata = 

10,78 
x 100 

16 

= 67,37 

(Kategori cukup) 

2. Baik 12 9 108 27,3 

3. Cukup 8 8 64 24,2 

4. Kurang 4 6 24 18,2 

Jumlah 33 356 100 
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Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa keterampilan menulis iklan baris 

siswa aspek kemenarikan judul untuk kategori sangat baik dengan skor 16 dicapai 

10 siswa atau 30,3%. Kategori baik dengan skor 12 dicapai sebanyak 9 siswa atau 

sebasar 27,3%. Kategori cukup dengan skor 8 dicapai oleh 8 siswa atau 24,2%. 

Sedangkan kategori kurang pada tahap siklus I untuk aspek kemenarikan judul 

dengan skor 4 dicapai 6 siswa atau 18,2%. Jadi, rata-rata nilai siswa pada tahap 

Siklus I aspek kerapian tulisan adalah 67,37 dan termasuk kategori cukup. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus I 

Hasil nontes diperoleh dari data hasil observasi, catatan harian guru, 

catatan harian siswa, pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil 

selengkapnya dari masing-masing data dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.2.2.1 Perilaku Siswa Berdasarkan Observasi 

 Pengambilan data observasi dilakukan selam proses pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas pada 

siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak berlangsung. 

Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis iklan baris. Pengamatan dilakukan dengan 

memperhatikan sikap positif dan sikap negatif siswa. Berikut penjelasannya. 

 Hasil observasi siklus I menunjukkan terdapat beberapa siswa yang 

melakukan sikap positif maupun sikap negatif saat pembelajaran menulis iklan 

baris dengan media kartu identitas. Hal ini dapat dipahami karena proses 

pembelajaran yang dilakukan peneliti merupakan sesuatu yang baru bagi mereka 
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sehingga diperlukan proses untuk penyesuaian. Hasil observasi siklus I dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 11. Data Observasi Siklus I 

DATA OBSERVASI SIKLUS I 

NR 

Aspek yang Dinilai 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.           1. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

2.  Siswa memperhatikan media 

kartu identitas yang telah 

tersedia. 

3.  Siswa memperhatikan 

contoh iklan baris yang 

dibawa oleh guru. 

4. Siswa aktif bertanya dan 

menjawab saat kegiatan 

pembelajaran. 

5. Siswa bersemangat dan 

senang saat pembelajaran 

menulis iklan baris 

menggunakan media kartu 

identitas 

 2.  - -  -      

3.   - -  - -    

4.  -    -     

5.   - -  - -    

6.  -       - - 

7.   - - -      

8.  -     -    

9.    -       

10.   -    -   - 

11.    -     -  

12.   -  - -     

13.   -    -    

14.           

15.   - - -      

16.  -    -     
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17.     -      6. Siswa serius dalam 

mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir. 

7. Siswa tertib dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

menulis iklan baris. 

8. Siswa merespon positif 

terhadap pembelajaran 

menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas. 

9. Siswa bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan guru. 

10. Siswa percaya diri dalam 

melaksanakan tugas yang 

diberikan guru. 

18.      -    - 

19. -    -   -   

20.  -  -     -  

21.      -    - 

22.    -     -  

23. -       -   

24.   - -       

25.   -   -   -  

26.       -   - 

27. -   -    -   

28.   -   - -   - 

29.     - -   -  

30.    -     - - 

31. - -    - - -   

32.    -      - 

33.  -     -  -  

 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi sikap dan respon siswa yang 

dilakukan oleh guru pada kegiatan pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas siklus I selama di kelas.  

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-
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point melalui media kartu identitas, perilaku siswa dapat diamati jelas oleh guru. 

Pada aspek siswa memperhatikan penjelasan guru dalam kategori sangat baik. Hal 

tersebut dapat diketahui dari sikap duduk siswa yang teratur, tidah gaduh dan 

tidak bermain ketika guru sedang menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa yang antusias memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan oleh guru yaitu sebanyak 29 siswa atau 87,87% dari 

33 siswa. Ini berarti lebih banyak dari pada siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru yaitu 4 siswa atau 12,12%. 

Pada aspek kedua yaitu siswa memperhatikan media kartu identitas yang 

telah tersedia, masuk kategori baik dengan perolehan hasil observasi 75,75% atau 

25 siswa merespon dengan baik penggunaan media pembelajaran tersebut dalam 

menulis iklan baris di kelas. Sebagian besar dari mereka terlihat sungguh-sungguh 

dalam mengamati dan memahami kartu identitas tersebut. Akan tetapi, masih ada 

sebagian siswa yang tidak merespon baik dan hanya membolak-balik saja kartu 

identitas yang diberikan oleh guru. Menurut siswa, baru kali ini mereka belajar 

menulis iklan baris dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan 

menggunakan media kartu identitas. Hal tersebut sesuai dengan harapan peneliti, 

yaitu dengan menggunakan media kartu identitas dalam pembelajaran menulis 

iklan baris di kelas akan dapat membuat siswa lebih tertarik dan lebih memotivasi 

siswa dalam menulis iklan baris. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut peneliti 

memilih menggunakan media kartu identitas sebagai media kreatif dan inovatif 

dalam pembelajaran menulis iklan baris. 
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Aspek ketiga yaitu siswa memperhatikan contoh iklan baris yang dibawa 

oleh guru, peneliti cukup puas pada aspek ini karena hasil yang didapat cukup 

memuaskan walaupun belum sesuai yang diharapkan yaitu dengan perolehan hasil 

observasi 66,67% atau 22 siswa memperhatikan contoh iklan baris yang dibawa 

oleh guru. Mereka belum sungguh-sungguh dalam memperhatikan contoh iklan 

baris yang dibawa oleh guru, karena masih dalam proses adaptasi bagi mereka 

terhadap guru (dalam hal ini peneliti) yang baru pertama kali masuk kelas.  

 Aspek selanjutnya, aspek keempat yakni siswa aktif bertanya dan 

menjawab saat kegiatan pembelajaran. Pada aspek ini cukup memuaskan, peneliti 

menuntut siswa berkelompok dan melakukan diskusi saat pembelajaran menulis 

iklan baris di kelas. Sebelumnya, guru hanya mengajar dengan gaya yang biasa-

biasa saja, tidak ada diskusi kelompok untuk menemukan atau menyimpulkan 

suatu konsep sehingga membuat siswa kurang aktif bertanya dan menjawab saat 

kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya presentase 

siswa yang aktif  bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran di kelas 

yaitu sebesar 63,64% atau 21 siswa, dibandingkan dengan siswa yang tidak aktif 

bertanya dan menjawab yaitu 12 siswa atau sekitar 36,36%.  

Sebagian besar siswa memang sudah aktif bertanya dan menjawab dalam 

kegiatan pembelajaran. Namun, masih terdapat siswa yang malu bertanya ketika 

mengalami kesulitan, padahal guru sudah memberikan kesempatan bagi mereka 

untuk bertanya tetapi masih belum dimanfaatkan secara baik oleh siswa. Siswa 

cenderung lebih suka bertanya ketika guru sedang melakukan pengawasan dan 

mendekati siswa, pada saat itulah siswa memberanikan diri untuk bertanya kepada 
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guru. Ketika berhadapan secara langsung dengan guru, siswa menjadi tidak malu 

bertanya, karena mereka bertatap muka langsung dengan guru dan tidak 

diperhatikan oleh teman yang lain, biasanya mereka takut dianggap bodoh dan 

tidah tahu bila sering bertanya.  

 Aspek yang kelima yaitu siswa bersemangat dan senang saat pembelajaran 

menulis iklan baris dengan menggunakan media kartu identitas digolongkan 

dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan media pembelajaran yang digunakan 

oleh peneliti masih terbilang baru bagi siswa. Hal itu menjadi faktor dasar siswa 

lebih bersemangat dan senang saat pembelajaran menulis iklan baris 

menggunakan media kartu identitas. Faktor lainnya yang menyebabkan itu terjadi 

yaitu karena siswa baru pertama kali menggunakan media kartu identitas dalam 

pembelajaran menulis iklan baris di kelas. Semua itu dibuktikan dengan 

diperolehnya hasil observasi sebesar 78,79%  atau 26 siswa yang bersemangat dan 

senang saat pembelajaran menulis iklan baris menggunakan media kartu identitas.  

Aspek yang keenam yaitu siswa serius dalam mengikuti pembelajaran dari 

awal sampai akhir. Pada aspek ini hasil yang diperoleh dapat digolongkan  

kategori cukup baik yaitu sebesar 66,67%  atau 22 siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir. Hal ini dikarenakan siswa masih beradaptasi 

selama proses kegiatan menulis iklan baris dari awal sampai akhir di kelas. Jadi, 

sebagian dari mereka sudah serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal 

sampai akhir dan sebagian yang lain belum atau sekitar 11 siswa. 

Aspek yang ketujuh yaitu siswa tertib dalam pelaksanaan pembelajaran 

menulis iklan baris. Pada aspek ini hasil yang diperoleh dapat digolongkan  
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kategori baik yaitu sebesar 72,73%  atau sebanyak 24 siswa tertib dalam 

pelaksanaan pembelajaran menulis iklan baris. Hal ini dikarenakan kondisi kelas 

yang tenang, nyaman, dan tidak gaduh saat pembelajaran berlangsung sehingga 

menjadikan siswa menjadi tertib dalam pelaksanaan menulis iklan baris.  

Aspek yang kedelapan yaitu siswa merespon positif terhadap pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu 

identitas. Pada aspek ini hasil yang diperoleh dapat digolongkan  kategori sangat 

baik yaitu sebesar 87,87%  atau sebanyak 29 siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan metode 

dan media yang digunakan peneliti dalam kegiatan pembelajaran masih terbilang 

baru dan inovatif. Faktor lain yang menyebabkan siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas adalah karena hal itu masih terbilang baru bagi siswa. Jadi, 

mereka cenderung merespon positif terhadap metode point-counter-point dan 

media kartu identitas yang digunakan oleh guru (peneliti) dalam pembelajaran 

menulis iklan baris di kelas dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya 

yang cenderung monoton dan membosankan. Menurut siswa, metode dan media 

yang digunakan oleh guru sebaiknya tidak hanya digunakan dalam pembelajaran 

menulis iklan baris saja tapi juga digunakan dalam pembelajaran yang lain di 

dalam kelas. Hal ini akan memotivasi siswa dalam bersemangat dan 

memperhatikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. 
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Pembelajaran di kelas seharusnya dirancang dan dibuat menjadi 

pembelajaran yang komunikatif dan inovatif, artinya siswa tidak hanya diam saja 

mendengarkan penjelasan dari guru saja tetapi mereka diminta berperan 

mengambil posisi untuk aktif didalamnya dan adanya inovasi baru dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan di kelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

menulis iklan baris. Berdasarkan hal itulah peneliti menggunakan metode point-

counter-point dan media kartu identitas dalam pembelajaran menulis iklan baris di 

kelas, dengan tujuan agar siswa lebih termotivasi dan semangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran bahasa dan sastra indonesia khususnya pembelajaran 

menulis iklan baris. 

Aspek yang kesembilan yaitu siswa bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan guru. Pada aspek ini hasil yang diperoleh 

dapat digolongkan  kategori baik yaitu sebesar 75,75%  atau sebanyak 25 siswa 

sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Hal ini terjadi 

karena media yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pembelajaran menulis 

iklan baris terbilang baru dan baru kali ini siswa menggunakannya dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi siswa dalam 

bersungguh-sungguh melaksanakan tugas yang diberikan guru dan bersemangat 

mengikuti pembelajaran menulis iklan baris di kelas. 

Aspek yang terakhir yang diamati yaitu aspek kesepuluh adalah siswa 

percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Pada aspek ini hasil 

yang diperoleh dapat digolongkan  kategori baik yaitu sebesar 75,75%  atau 
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sebanyak 25 siswa percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Hal ini terjadi karena media yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris mudah dimengerti oleh siswa, sehingga 

menjadikan mereka lebih mudah dan percaya diri dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru.  

 Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas sudah 

berjalan dengan baik dan hasilnya lumayan memuaskan. Akan tetapi, masih 

adanya kekurangan yang muncul baikdari siswa maupun saat pembelajaran 

berlangsung menjadikan  peneliti berpikir untuk mempertimbangkan 

dilakukannya perbaikan pada siklus II. 

  

4.1.2.2.2 Hasil Catatan Harian Keterampilan  Menulis Iklan Baris Siklus I 

 Catatan harian dalam penelitian siklus I ini terdiri atas dua jenis yaitu 

catatan harian siswa dan catatan harian guru. Pengisian catatan harian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode  point-counter-point melalui 

media kartu identitas. Hasil catatan harian siswa ini akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1) Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa berisi segala hal yang dirasakan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut berupa kesan, tanggapan, masukan dan 



 93 

saran terhadap pembelajaran yang baru saja dilakukan.  Catatan harian yang 

diberikan terdiri atas enam pertanyaan dan diisi secara individu.  

Pengisian catatan harian siswa dilakukan setelah pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas 

siklus I selesai, yaitu pada akhir pertemuan kedua selama sepuluh menit. 

Pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) kesan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja dilaksanakan; (2) pendapat siswa 

tentang pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja dilakukan; (3) 

pemahaman  siswa dalam menerima penjelasan dari guru saat pembelajaran 

menulis iklan baris melalui media kartu identitas yang baru saja dilakukan; (4) 

kesulitan yang  dihadapi saat pembelajaran menulis iklan baris melalui media 

kartu identitas yang baru saja dilaksanakan; (5) ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas yang baru saja 

dilaksanakan; dan (6) manfaat yang didapatkan oleh siswa saat mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja dilaksanakan. 

Berikut ini hasil catatan harian siswa baik berupa tanggapan, kesan, pesan, 

dan saran ketika mereka mengisi lembar catatan harian mengenai pembelajaran 

menulis iklan baris yang telah berlangsung. Mayoritas dari siswa dapat menerima 

materi pelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan 

gaya guru (peneliti) dalam mengajar dan media yang digunakan dalam mengajar 

merupakan hal yang baru bagi siswa. Hal itulah yang mempengaruhi hasil dari 

kegiatan belajar siswa itu sendiri. Siswa juga antusias ketika guru (peneliti) 
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membagikan lembar catatan harian kepada seluruh siswa kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak. Keantusiasan ini terlihat ketika ada 

sebagian siswa yang ingin segera mendapatkan catatan harian yang dibagikan 

tersebut. 

Sebagian besar siswa memberikan saran yang mendukung dan respon 

positif terhadap penerapan metode point-counter-point dan media kartu identitas 

yang digunakan oleh peneliti. Mereka menyarankan agar metode tersebut dapat 

digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran yang lain. 

Menurut salah satu siswa yang bernama Abdul Karim mengatakan bahwa 

pembelajaran menulis iklan baris dengan media kartu identitas adalah hal yang 

menyenangkan dan merupakan hal baru bagi dirinya. Hal tersebut dapat 

membantunya dalam memahami materi iklan baris dan mengaplikasikannya 

dalam menulis iklan baris melalui kartu identitas tersebut. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Ida Rokhmawati, “Menurut saya pembelajaran menulis iklan 

baris melalui penggunaan media kartu identitas mempermudah saya dalam 

menulis iklan baris dan memotivasi saya lebih bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas.” Dari beberapa 

pendapat di atas, secara umum dapat disimpulkan siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris melalui penggunaan media kartu identitas yang 

telah dilaksanakan.  

Kemudahan lain yang dirasakan oleh siswa adalah saat memahami materi 

tentang iklan baris saat mengaplikasikannya dalam kegiatan diskusi kelompok 

dengan  berargumen dari berbagai perspektif untuk melakukan koreksi terhadap 
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hasil iklan baris yang telah dibuat oleh kelompok lain (aplikasi metode point-

counter-point). Selanjutnya, guru menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

dilakukan oleh siswa sebagai titik temu jawaban yang benar.   

Menurut salah satu siswa, pembelajaran materi dengan cara ini mudah 

untuk dimengerti. Apalagi dengan adanya media kartu identitas juga 

mempermudah siswa dalam menulis iklan baris yang akan mereka tulis. Namun, 

dibalik semua itu siswa menemukan kesulitan saat praktek  menulis iklan baris. 

Mereka merasa sulit dalam menentukan ejaan yang benar dan singkatan yang 

sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan pada iklan baris yang akan 

mereka buat.  Alasannya, mereka belum terbiasa membuat iklan baris bahkan ada 

yang baru pertama kali membuat iklan baris sehingga wajar jika mereka 

menemukan kesulitan. 

 

2) Catatan Harian Guru 

Catatan  harian guru merupakan hasil pengamatan peneliti tentang perilaku 

siswa selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan menggunakan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas. Catatan harian guru 

yang digunakan terdiri atas enam aspek amatan yaitu: (1) kesiapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris, (2) respon siswa terhadap materi iklan baris 

yang dijelaskan oleh guru, (3) respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

menulis iklan baris, (4) respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang dilaksanakan 

selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas 

dengan metode poin-counter-point, (5) keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh 
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kegiatan pembelajaran menulis iklan baris, (6) situasi kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung. Catatan harian tersebut diisi oleh guru setelah 

pembelajaran menulis iklan baris usai.  

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas dapat terlihat saat 

pembelajaran akan dimulai, suasana yang awalnya gaduh menjadi tenang. Siswa 

mulai tertarik dengan pembelajaran setelah guru (peneliti) menyebutkan materi 

yang akan dipelajari yaitu tentang iklan baris. Sebagian siswa sudah pernah 

membuat iklan baris, tetapi ada pula yang belum pernah sama sekali membuat 

iklan baris. 

Ketertarikan siswa semakin meningkat saat guru menunjukkan contoh 

iklan baris yaitu tentang iklan baris penjualan voucher di suatu konter HP pada 

sebuah surat kabar lokal. Semua siswa mengamati iklan baris tersebut dan saling 

memberikan komentarnya. Semua siswa menunjukkan ekspresinya masing-

masing, ada yang kagum dan tertarik melihat iklan baris tersebut tetapi ada juga 

yang tertawa dan tersenyum saat melihat contoh iklan baris yang dibawa oleh 

peneliti. Siswa yang tertawa dan tersenyum itu kebanyakan siswa laki-laki, tetapi 

suasana kelas menjadi kondusif lagi saat guru menyuruh siswa untuk berdiskusi. 

Selanjutnya yaitu tentang respon siswa terhadap kegiatan tentang cara 

membuat dan menulis iklan baris, serta mencoba menemukan informasi tentang 

iklan baris yang akan dibuat melalui kartu identitas yang telah diberikan. Setelah 

siswa mengamati contoh iklan baris yang diberikan oleh guru, kemudian guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk mencari konsep tentang apa itu iklan baris 
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dan karakteristik dari iklan baris. Siswa mencari materi tersebut dengan  cara 

berdiskusi dengan teman sekelompoknya, ada pula yang membuka buku paket 

ataupun LKS. Kegiatan diskusi juga dilaksanakan pada saat guru membagikan 

kartu identitas untuk menemukan informasi apa saja yang ada dalam kartu 

identitas tersebut.  

Pada saat kegiatan diskusi yang dilakukan siswa pada awal pembelajaran 

ini memang tidak tertata dengan baik. Hal itu terjadi karena siswa belum terbiasa 

melakukan diskusi kelompok. Beberapa siswa tampak malas beranjak dari tempat 

duduknya untuk membentuk kelompok. Suasana diskusi pada beberapa kelompok 

ada yang ramai sendiri, terutama kelompok yang bagian belakang. Mereka 

membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannnya dengan pelajaran. Mereka 

kembali berdiskusi dengan baik setelah peneliti berkeliling mengecek dan 

melalkukan pengawasan terhadap jalannya diskusi pada masing-masing 

kelompok. Siswa juga antusias saat melakukan koreksi terhadap hasil iklan baris 

yang telah dibuat oleh kelompok lain (aplikasi metode point-counter-point) dalam 

kegiatan diskusi kelompok dengan  berargumen dari berbagai perspektif. 

Selanjutnya, guru menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh siswa 

sebagai titik temu jawaban yang benar.   

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

menggunakan metode point-counter-point melalui media kartu identitas 

ditunjukkan dengan respon dari beberapa siswa yang bersedia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dan bersedia menuliskan dan 

membacakan hasil iklan baris yang telah dibuat oleh kelompoknya di depan kelas. 
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Beberapa siswa sudah ada yang berani bertanya kepada guru ketika mengalami 

kesulitan. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang enggan bertanya kepada guru 

dan memilih bertanya kepada siswa lain yang tahu dan bertanya secara langsung 

saat guru melakukan pengawasan dan berkeliling kearah mereka. 

Aspek yang terakhir yaitu tentang suasana kelas saat pembelajaran menulis 

iklan baris menggunakan media kartu identitas berlangsung. Awalnya suasana 

kelas gaduh, kegiatan pembelajaran diwarnai dengan adanya siswa yang berbicara 

sendiri dengan teman sebangkunya.  Namun, hal itu dapat teratasi setelah guru 

mengingatkan dan menegur mereka. Kegiatan yang paling menyenangkan adalah 

ketika mereka praktek membuat iklan baris menggunakan media kartu identitas. 

Mereka tampak serius dan bersemangat dalam menulis iklan baris, walaupun ada 

pula yang  kurang semangat karena kurang memahami maksud dari dibagikannya 

media kartu identitas kepadanya.  

 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus I 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah selesai pembelajaran siklus I dan 

setelah memperoleh nilai hasil tes siklus I. Peneliti melakukan wawancara kepada  

tiga orang siswa dengan kriteria memperoleh nilai menulis iklan baris tinggi, 

sedang, dan rendah. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan ini memiliki bertujuan untuk 

mengetahui tanggapan dan respon siswa terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas. Beberapa 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa saat kegiatan wawancara diantaranya (1) 
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Apakah siswa tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis iklan baris 

melalui media kartu identitas, (2) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 

proses pembelajaran, (3) tingkat kepahaman siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran, (4) perasaan siswa ketika melakukan proses pembelajaran menulis 

iklan baris dengan media kartu identitas, (5) Bagaimana  saran terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan media kartu identitas. 

Beberapa pertanyaan di atas yang nantinya ditanyakan kepada siswa saat 

kegiatan wawancara. Selanjutnya, dari hasil kegiatan wawancara dengan ketiga 

siswa yang diwawancarai, siswa yang memperoleh nilai menulis iklan baris tinggi 

berpendapat bahwa pembelajaran menulis iklan baris melalui metode point-

counter-point dengan media kartu identitas tadi merupakan pembelajaran yang 

menarik dan senang karena merupakan hal baru baginya.  Dengan adanya media 

kartu identitas memudahkan siswa dalam menulis iklan baris yang akan mereka 

tulis.   

Siswa yang memperoleh nilai sedang  juga merasa senang dan lebih 

bersemangat dengan pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja 

dilaksanakan karena pembelajaran menulis iklan baris yang biasanya dilakukan 

hanya berpusat  pada kegiatan mengerjakan soal yang ada pada buku paket atau 

LKS. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai rendah berpendapat bahwa 

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan cukup menyenangkan meskipun 

dirinya belum mampu menulis iklan baris dengan baik. 

 Menurut mereka (siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah) 

pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja dilaksanakan sangat menarik dan 
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membuat mereka senang serta lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris.  Mereka manambahkan bahwa materi iklan baris merupakan 

sesuatu hal yang baru dan bermanfaat kelak bagi mereka untuk menyalurkan hobi 

menulis yang mereka miliki. Mereka merasa asyik dan menikmati kegiatan 

diskusi yang dilakukan untuk mencari informasi dari media kartu identitas yang 

diberikan oleh guru. 

 Ketika ditanya tentang kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris, siswa yang mendapat nilai tinggi dan sedang 

merasa belum menghadapi dan menemui kesulitan yang berarti. Hal itu 

disebabkan karena mereka memahami benar materi iklan baris yang dijelaskan 

oleh guru saat pembelajaran berlangsung dan mereka menyimpulkan sendiri 

materi tersebut kemudian diakhir pembelajaran mendapatkan penguatan oleh 

guru. Media kartu identitas juga turut membantu mereka dalam menemukan 

informasi dan identitas-identitas iklan baris yang nantinya akan mereka buat saat 

menulis iklan baris. Lain halnya dengan mereka yang mendapatkan nilai tinggi 

dan sedang, siswa yang mendapat nilai rendah merasa kesulitan dalam 

menemukan informasi dan identitas-identitas iklan baris yang nantinya akan 

mereka buat saat menulis iklan baris. Berdasarkan hal itulah siswa tersebut 

mengaku bahwa dia kurang minat dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran 

menulis baris. 

 Siswa juga memahami proses pembelajaran dengan media kartu identitas 

dalam menulis iklan baris dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Hal-hal 

yang membuat siswa termotivasi saat mengikuti pembelajaran menulis iklan baris 
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melalui media kartu identitas adalah karena mereka merasa bahwa iklan baris 

merupakan hal yang menarik untuk dipelajari dan mempunyai banyak manfaat. 

Menurut siswa, menulis iklan baris dapat mendatangkan kesenangan tersendiri. 

Terlebih bagi siswa yang gemar dan mempunyai hobi menulis serta mempunyai 

keinginan untuk menyalurkan hobinya tersebut kelak dengan menjadi seorang 

jurnalis. Selain itu, siswa yang mendapat nilai rendah merasa pembelajaran 

menulis iklan baris yang baru saja dilaksanakan adalah hal yang biasa-biasa saja 

dan tidak memberikan motivasi apapun baginya. 

Ketika siswa ditanya tentang perasaan mereka saat melakukan proses 

pembelajaran menulis iklan baris dengan media kartu identitas, mereka merasa 

senag dengan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Terlebih saat diskusi 

kelompok dan aplikasi dari metode point-counter-point, mereka sangat menikmati 

pembelajaran dan antusian dalam mengikuti pembelajaran tersebut. 

Saran terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan media kartu 

identitas yang dilakukan oleh guru, yaitu agar guru betul-betul memperhatikan 

siswa yang membuat gaduh saat pembelajaran berlangsung supaya kondisi kelas 

lebih kondusif dan mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran menulis 

iklan baris. 

 

4.1.2.2.4 Dokumentasi Foto Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus I 

Hasil dari data dokumentasi digunakan sebagai bukti autentik dari kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris melalui metode point-counter-point dengan 

media kartu identitas. Pengambilan dokumentasi foto yang dilakukan berdasarkan 
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pedoman dokumentasi yang telah dibuat. Pengambilan foto dilakukan saat 

pembelajaran menulis iklan baris melalui metode point-counter-point dengan 

media kartu identitas berlangsung, yaitu saat peneliti membuka pelajaran, pada 

saat siswa melakukan diskusi kelompok, saat siswa menulis iklan baris, saat 

perwakilan siswa mempresentasikan hasil iklan baris yang telah dibuat oleh 

kelompoknya. Peneliti dibantu  seorang teman pada saat melakukan pengambilan 

dokumentasi foto. Aspek-aspek yang didokumentasikan pada siklus I ini adalah 

(1) saat siswa mendengarkan penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran berlangsung; (3) guru membagikan contoh iklan baris;  (4) siswa 

memperhatikan media pembelajaran saat diskusi dengan kelompoknya; dan (5) 

saat perwakilan siswa sedang mempresentasikan hasil  iklan baris yang telah 

dibuat oleh kelompoknya di depan kelas. Berikut adalah hasil dokumentasi siklus 

I. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa Mendengarkan Penjelasan Materi Tentang iklan Baris 

yang Disampaikan oleh Guru 

Pada gambar di atas, dapat dilihat kegiatan peneliti saat menjelaskan materi 

tentang iklan baris . Kegiatan selanjutnya yaitu peneliti menunjukkan contoh iklan 
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baris dari sebuah koran harian lokal tentang penjualan voucher di sebuah konter 

HP. Siswa mengamati contoh iklan baris tersebut kemudian guru bertanya jawab 

kepada siswa tentang pengertian iklan baris. Selanjutnya, bersama dengan siswa 

guru berdiskusi untuk menyimpulkan tentang definisi iklan baris, karakteristik 

iklan baris, jenis-jenis iklan baris, dan cara menulis iklan baris. Siswa terlihat 

antusias memperhatikan  penjelasan yang disampaikan oleh guru tentang materi 

iklan baris. Walaupun ada sebagian siswa yang terlihat tidak bersemangat, tetapi 

siswa tersebut masih melihat ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siswa Memperhatikan 

Contoh Iklan Baris dari Sebuah 

koran yang Dibawa oleh Guru  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siswa Berdiskusi 

untuk Memahami dan 

Menemukan Informasi yang Ada 

pada Kartu Identitas yang 

Dibagikan oleh Guru 
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 Gambar 3. merupakan kegiatan siswa untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk memahami dan menemukan informasi yang dalam pada kartu 

identitas tersebut. Hal yang pertama dilakukan peneliti adalah membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok setelah itu peneliti membagikan media kartu identitas 

kepada setiap kelompok untuk menemukan informasi yang ada dalam kartu 

identitas yakni tentang identitas suatu barang yang akan diiklankan. Siswa terlihat 

berdiskusi dan membaca dengan sungguh-sungguh informasi yang terdapat dalam 

kartu identitas tersebut. Hal ini merupakan pertama kalinya siswa menggunakan 

media kartu identitas sebagai media pembelajaran menulis iklan baris. Identitas-

identitas yang tertulis dalam kartu identitas tersebut menarik perhatian siswa dan 

memotivasi mereka lebih semangat dalam menulis iklan baris. Hal ini terlihat dari 

sikap siswa yang membolak-balik kartu identitas yang telah dibagikan. Namun,  

terdapat beberapa siswa yang tidak serius dalam kegiatan diskusi. Siswa tersebut 

mengganggu teman lainnya yang sedang asyik melakukan diskusi, ada yang asyik 

sesuatu yang tidak jelas di buku catatannya, dan ada pula yang sedang melamun 

sendiri. 

                         

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa sedang Menulis Iklan Baris Berdasarkan Informasi yang 

Ditemukan dalam Kartu Identitas 
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Gambar 4 peneliti ambil pada saat siswa menulis iklan baris berdasarkan 

informasi yang telah ditemukan dalam kartu identitas yang telah dibagikan 

sebelumnya. Siswa menulis iklan baris dengan penuh semangat dan antusias. 

Sebagian besar siswa mulai menulis iklan baris dengan terlebih dahulu 

mengelompokkan identitas-identitas yang dirasa perlu untuk ditulis dalam iklan 

baris kemudian selanjutnya mereka menulis iklan baris. Ada juga sebagian dari 

siswa yang kelihatan bingung dengan maksud dan kegunaan media kartu identitas 

yang telah dibagikan sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menulis iklan 

baris. Siswa tersebut bertanya kepada peneliti secara langsung saat peneliti 

memberikan pengawasan dan berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa karena 

merasa malu ditertawakan oleh teman yang lain (seperti pada gambar 5. Berikut). 

 

                      

 

 

 

 

Gambar 5. Seorang Siswa Bertanya kepada Peneliti secara Langsung Saat 

Peneliti Memberikan Pengawasan dan Berkeliling. 

Gambar 5 memperlihatkan seorang siswa yang bertanya secara langsung kepada 

peneliti saat peneliti memberikan pengawasan dan berkeliling untuk melihat 

pekerjaan siswa karena merasa malu ditertawakan oleh teman yang lain. Biasanya 

hal ini terjadi karena mereka malu ditertawakan oleh teman yang lain dan untuk 
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menghindari komentar siswa yang lain berupa sorakan dan candaan yang 

mengejek sehingga membuat suasana kelas menjadi gaduh. Memang sering terjadi 

didalam kelas kalau ada siswa yang bertanya, teman yang lain cenderung 

menertawakan dan menyorakinya. 

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis iklan baris pada siklus I dapat 

diketahui bahwa pembelajaran siklus I yang dilakukan oleh peneliti berjalan 

dengan baik tetapi hasilnya belum maksimal. Nilai rata-rata tes menulis iklan 

baris siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak pada 

siklus I sebesar 64,63 masuk dalam kategori cukup. Hasil tes tersebut belum 

memenuhi target ketuntasan yang diharapkan, yaitu sebesar 75. Masih rendahnya 

hasil tes tersebut dikarenakan siswa belum terbiasa menulis iklan baris, ada juga 

siswa yang baru pertama kali menulis iklan baris, serta beberapa siswa belum 

mengetahui materi iklan baris dengan baik sehingga hasil nilai yang didapat 

belum maksimal dan perlu ditingkatkan.  

Hal-hal negatif yang terjadi dalam pembelajaran menulis iklan baris pada 

siklus I ini, yaitu identitas yang ada pada kartu identitas terlalu banyak sehingga 

membingungkan siswa dalam menulis iklan baris, dan ukuran kartu identitas yang 

terlalu besar. Beberapa hal lain yang menjadi perhatian peneliti, yaitu siswa 

kurang aktif dalam bertanya pada guru saat pembelajaran berlangsung, dan 

keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas menulis iklan baris masih kurang.  
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Kelemahan atau hal-hal negati f tersebut nantinya akan diperbaiki pada 

siklus II, yaitu dengan mengurangi identitas yang dirasa tidak perlu untuk 

diiklankan pada kartu identitas agar siswa tidak bingung dan memudahkan siswa 

dalam menulis iklan baris, serta memperkecil ukuran kartu identitas yang terlalu 

besar.  Selain itu, untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam bertanya pada 

guru saat pembelajaran berlangsung dengan cara menyediakan waktu tersendiri 

bagi siswa untuk bertanya saat pembelajaran berlangsung. Peneliti juga akan 

memberikan motivasi pada siswa agar lebih serius dalam mengerjakan tugas 

menulis iklan baris dan berkeliling untuk mengawasi siswa. 

Berdasarkan refleksi pada siklus I ini, peneliti merencanakan kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point pada siklus 

II. Kegiatan pembelajaran siklus II direncanakan dengan melakukan perbaikan 

kekurangan yang terjadi pada siklus I, yaitu dengan mengurangi identitas yang 

dirasa tidak perlu untuk diiklankan pada kartu identitas agar siswa tidak bingung 

dan memudahkan siswa dalam menulis iklan baris, serta memperkecil ukuran 

kartu identitas yang terlalu besar.  Selain itu, untuk mengatasi siswa yang kurang 

aktif dalam bertanya pada guru saat pembelajaran berlangsung dengan cara 

menyediakan waktu tersendiri bagi siswa untuk bertanya saat pembelajaran 

berlangsung. Peneliti juga akan memberikan motivasi pada siswa agar lebih serius 

dalam mengerjakan tugas menulis iklan baris dan berkeliling untuk mengawasi 

siswa. 
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4.1.3 Hasil Tes Penelitian Menulis Iklan Baris Siklus II 

Penelitian tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari tindakan siklus I. 

Penelitian siklus II juga merupakan perbaikan kelemahan atau hal-hal negatif 

yang terjadi pada siklus I. Hal-hal negatif yang terjadi dalam pembelajaran 

menulis iklan baris pada siklus I, yaitu identitas yang ada pada kartu identitas 

terlalu banyak sehingga membingungkan siswa dalam menulis iklan baris, dan 

ukuran kartu identitas yang terlalu besar. Beberapa hal lain yang menjadi 

perhatian peneliti, yaitu siswa kurang aktif dalam bertanya pada guru saat 

pembelajaran berlangsung, dan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas 

menulis iklan baris masih kurang.  

Kelemahan tersebut diperbaiki pada siklus II ini, yaitu dengan mengurangi 

identitas yang dirasa tidak perlu untuk diiklankan pada kartu identitas agar siswa 

tidak bingung dan memudahkan siswa dalam menulis iklan baris, serta 

memperkecil ukuran kartu identitas yang terlalu besar.  Selain itu, untuk 

mengatasi siswa yang kurang aktif dalam bertanya pada guru saat pembelajaran 

berlangsung dengan cara menyediakan waktu tersendiri bagi siswa untuk bertanya 

saat pembelajaran berlangsung. Peneliti juga akan memberikan motivasi pada 

siswa agar lebih serius dalam mengerjakan tugas menulis iklan baris dan 

berkeliling untuk mengawasi siswa. 

Hasil penelitian siklus II juga akan membahas hasil tes dan nontes setelah 

dilaksanakan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-

point melalui media kartu identitas. Hasil tes mengungkapkan kemampuan 

keterampilan menulis iklan baris siswa. Hasil penelitian nontes memaparkan 
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perilaku siswa selama pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-

counter-point melalui media kartu identitas. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris 

Pada pembelajaran menulis iklan baris siklus II ini, peneliti menggunakan 

media kartu identitas yang berbeda dengan siklus I. Media kartu identitas pada 

siklus I terdapat kelemahan, yaitu identitas yang ada pada kartu identitas terlalu 

banyak sehingga membingungkan siswa dalam menulis iklan baris, dan ukuran 

kartu identitas yang terlalu besar. Pada siklus II ini, peneliti melakukan perbaikan 

media kartu identitas siklus I tersebut, yaitu dengan mengurangi identitas yang 

dirasa tidak perlu untuk diiklankan pada kartu identitas agar siswa tidak bingung 

dan memudahkan siswa dalam menulis iklan baris, serta memperkecil ukuran 

kartu identitas yang terlalu besar.   

Selain itu, peneliti juga menggunakan tema yang berbeda pada media 

kartu identitas. Jika tema media kartu identitas pada siklus I tentang ”penjualan 

sebuah HP (Hand Phone)”, tetapi pada siklus II tema media kartu identitas adalah 

”penjualan sebuah mobil”. Pada siklus II, pertemuan juga dilaksanakan sebanyak 

dua kali pertemuan, sama seperti pada siklus I. 

Pada pertemuan pertama, peneliti memberikan penjelasan kepada siswa 

tentang materi iklan baris sebagai lanjutan materi pembelajaran menulis iklan 

baris pada pertemuan sebelumnya (siklus I), kemudian guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa. Setelah itu, guru memberikan contoh iklan baris dari surat 

kabar yang lebih kompleks dibanding dengan iklan baris yang diberikan pada 
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siklus I. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjadi perbandingan 

khasanah pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kegiatan selanjutnya yaitu siswa 

memperoleh media kartu identitas dengan tema “Penjualan Sebuah Mobil” yang 

dibagikan oleh guru pada tiap-tiap kelompok. Berdasarkan media tersebut, siswa 

kemudian membuat iklan baris dengan memperhatikan ejaan, singkatan, maupun 

tanda baca. Selanjutnya siswa diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya 

mengenai hal-hal yeng belum dimengerti tentang menulis iklan  baris agar dapat 

melakukan koreksi dan memperbaikinya dalam pembelajaran menulis iklan baris 

selanjutnya. 

Pada pertemuan kedua, siswa bertanya jawab dengan guru tentang materi 

iklan baris pada pertemuan sebelumnya sebagai pengingat dan kembali 

berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Guru menyuruh siswa membaca dan 

mencermati kembali buku catatan mereka tentang contoh iklan baris yang telah 

diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya untuk mendiskusikan tugas 

menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan tema “Penjualan Sebuah 

Mobil” yang telah mereka buat pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu, 

kelompok yang ada saling berhadapan untuk melakukan evaluasi dan koreksi 

disertai alasan yang jelas terhadap iklan baris yang telah dibuat oleh kelompok 

yang lain (aplikasi metode point-counter-point). Di akhir pembelajaran, guru 

memberikan penguatan tentang hasil koreksi dan evaluasi yang telah dilakukan 

oleh siswa sebagai titik temu argumen-argumen yang telah mereka munculkan. 

Selanjutnya, siswa secara individu siswa menulis iklan baris berdasarkan 

informasi dan identitas yang ditemukan dalam kartu identitas yang bertema 
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”penjualan sebuah mobil” dengan memperhatikan ejaan, singkatan, maupun 

tanda baca.  

Adapun kriteria penilaian keterampilan menulis iklan baris pada siklus II 

ini, masih sama dengan kriteria penilaian pada siklus I. Kriteria tersebut, yaitu: (1) 

kelengkapan isi; (2) bahasa iklan baris ; (3) persuasif; (4) keteraturan isi; dan (5) 

kerapian tulisan. Hasil tes keterampilan menulis iklan baris melalui metode point-

counter-point dengan media kartu identitas pada siklus II adalah sebagai berikut. 

Tabel 12. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 
% Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

3 

28 

2 

- 

277 

2107 

135 

- 

9,1 

84,84 

6,06 

- 

= 2519 

   33 

 

= 76,34 

(kategori 

baik) 

Jumlah 33 2519 100 76,34 

 

 Data pada tabel 12 menunjukkan bahwa hasil keterampilan menulis iklan 

baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas secara 

klasikal mencapai nilai rata-rata 76,34 atau termasuk dalam kategori baik. Ini 

menandakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah berhasil dilaksanakan 

karena sebagian besar siswa telah  mencapai nilai KKM yang telah ditentukan 

yaitu sebesar 75.  

Kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 diperoleh 3 siswa atau 

sebesar 9,1%. Sedangkan kategori baik dengan rentang nilai 70-84 dicapai oleh 28 
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siswa atau sebesar 84,84%. Rentang nilai 60-69 dengan kategori cukup dicapai 

oleh 2 siswa atau sebesar 6,06%. Sedangkan untuk kategori nilai kurang dengan 

rentang nilai 0-59 tidak ada siswa yang mencapainya. Hasil tes keterampilan 

menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu 

identitas tiap aspek pada siklus II dapat dilihat pada uraian berikut. 

 Tes keterampilan menulis iklan baris pada siklus II sudah menunjukkan 

kategori baik dan sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 75. Sebanyak 33 siswa di kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoiketingal, Demak yang ikut dalam pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas 

hanya 2 siswa yang mendapatkan nilai dalam kategori cukup atau belum 

mencapai nilai ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Sedangkan siswa yang 

mendapat nilai kurang tidak ada. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan 

jumlah siswa yang mendapat nilai kategori cukup pada siklus I. Pada siklus I 

terdapat 19 siswa yang mendapat nilai dalam kategori cukup. Adanya penurunan 

jumlah siswa yang mendapatkan nilai dalam kategori cukup yang tadinya 19 

siswa menjadi 2 siswa ini dikarenakan siswa sudah mampu memahami materi 

iklan baris dan dapat menulis iklan baris dengan memperhatikan ejaan, singkatan, 

maupun tanda baca secara baik. Disamping itu, siswa juga mengerti cara 

penggunaan kartu identitas yang digunakan dalam pembelajaran menulis iklan 

baris. 

 Data yang ada pada tabel 12 menunjukkan bahwa terdapat 3 siswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori sangat baik, ini merupakan siswa tersebut 
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sudah mampu menulis iklan baris dengan baik sesuai kriteria penilaian yang 

digunakan. Siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori baik adalah siswa yang 

cukup mampu menerapkan kriteria yang harus diperhatikan dalam menulis iklan 

baris. Dalam tabel dikatakan siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori baik 

terdapat 28 siswa. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai cukup terdapat 2 

siswa atau siswa tersebut tidak terlalu mampu menerapkan kriteria penilaian 

dalam iklan baris dengan baik. Sementara dalam kategori kurang, tidak satupun 

siswa yang mendapatkan nilai dalam kategori tersebut. Siswa yang memperoleh 

nilai kurang adalah siswa yang kurang mampu menerapkan kriteria yang harus 

diperhatikan dalam menulis iklan baris. Tes keterampilan menulis iklan baris 

melalui media kartu identitas untuk tiap-tiap aspek penilaian pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Tiap-tiap Aspek 

Siklus II 

No Aspek Penilaian Nilai Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kelengkapan isi  

Bahasa iklan baris 

Persuasif 

Keteraturan isi 

Kerapian tulisan 

78,00 

84,10 

80,29 

72,70 

87,12 

Jumlah 402,21 

Rata-rata 80,442 
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 Data pada tabel 13, menunjukkan nilai rata-rata tes keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas pada  

tiap aspek. Berdasarkan data tabel tersebut, nilai rata-rata keterampilan menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas 

adalah sebesar 80,442 atau 80,44.  

Nilai rata-rata untuk aspek kelengkapan isi adalah sebesar 78,00.  

Selanjutnya untuk nilai rata-rata aspek bahasa iklan baris yaitu sebesar 84,10. 

Sedangkan, nilai rata-rata keterampilan menulis iklan baris untuk aspek persuasif 

sebesar 80,29. Nilai rata-rata keterampilan menulis iklan baris aspek keteraturan 

isi adalah sebesar 72,70. Kemudian untuk nilai rata-rata aspek yang terakhir, yaitu 

aspek kerapian tulisan adalah sebesar 87,12. Secara rinci perolehan tes 

keterampilan menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas untuk tiap-tiap aspek pada siklus II akan dijelaskan dan 

dapat dilihat sebagai berikut. 

 

4.1.3.1.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Kelengkapan Isi 

Siklus II 

Penilaian aspek kelengkapan isi iklan baris difokuskan pada unsur-unsur 

iklan baris yang dibutuhkan pembaca. Bobot untuk aspek ini adalah 4, dengan 

nilai maksimal 16. Hasil tes keterampilan menulis iklan baris siklus II aspek 

kelengkapan isi iklan baris melalui media kartu identitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 14. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Kelengkapan 

Isi Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

(%) Keterangan 

1. Sangat Baik 16 12 192 36,36 Skor  rata-rata 

= 412 = 12,48 

     33 

Nilai  rata-rata 

= 12,48 x 100 

      16 

=  78  

(Kategori Baik) 

2. Baik 12 13 156 39,4 

3. Cukup 8 8 64 24,24 

4. Kurang 4 - - - 

Jumlah 33 412 100 

 

 Data pada tabel 14 menunjukkan bahwa tes keterampilan menulis iklan 

baris siklus II pada aspek kelengkapan isi untuk skor 16, diperoleh 12 siswa atau 

sekitar 36,36%. Skor 12 dicapai oleh 13 siswa atau 39.4%. Skor 8 hanya diperoleh 

8 siswa atau 24,24%. Sedangkan untuk skor 4, tidak ada siswa yang mencapai 

skor tersebut. Segala kekurangan yang ada pada siklus I, dapat diperbaiki oleh 

siswa pada siklus II ini. Sebagian besar siswa sudah mampu membuat iklan baris 

sesuai dengan kriteria penilaian yang ada. 

 

4.1.3.1.2  Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Bahasa Iklan 

Baris Siklus II 

 Penilaian aspek bahasa iklan baris difokuskan pada bahasa yang 

komunikatif yang dibuat oleh siswa dalam iklan baris, yaitu secara sederhana, 
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padat, hemat, dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Bobot 

pada aspek ini adalah 5, dengan skor maksimal 20. Hasil tes keterampilan  

menulis iklan baris siklus II pada aspek bahasa iklan baris dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 15. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Bahasa Iklan 

Baris Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

 (%) Keterangan 

1. Sangat Baik 20 14 280 42,42 Skor  rata-rata 

= 555 = 16,82 

  33 

Nilai  rata-rata 

= 16,82 x 100 

      20 

= 84,1 

(Kategori Baik) 

2. Baik 15 17 255 51,52 

3. Cukup 10 2 20 6,06 

4. Kurang 5 - - - 

Jumlah 33 555 100 

 

 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa aspek bahasa iklan baris pada 

siklus II, siswa yang memperoleh skor 20 dengan kategori sangat baik sebanyak 

14 siswa atau 42,42%. Siswa yang memperoleh skor 15 dengan kategori baik 

terdapat 17 siswa atau 51,52%. Siswa yang memperoleh skor 10 dengan kategori 

cukup berjumlah 2 siswa atau 6,06%. Sedangkan skor 5 dengan kategori kurang, 

tidak ada siswa yang memperolehnya. Hal ini membuktikan bahwa siswa sudah 

mampu membuat bahasa iklan baris iklan baris dengan baik, sehingga hasil tes 

siswa aspek bahasa iklan baris pada siklus II ini meningkat dibandingkan siklus I. 
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4.1.3.1.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Persuasif 

Siklus II 

Penilaian tes keterampilan menulis iklan baris pada aspek persuasif masih 

sama pada siklus I. Aspek ini difokuskan pada pada kalimat yang efektif, dan 

dapat mempengaruhi pembaca melalui iklan baris yang ditulis. Bobot untuk aspek 

ini adalah 6, dengan skor maksimal 24. Hasil tes keterampilan menulis siklus II 

aspek persuasif dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 16. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Persuasif 

Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi 
Jumlah 

Nilai 
(%) Keterangan 

1. Sangat Baik 24 11 264 33,34 Skor  rata-rata 

= 636 = 19,27 

    33 

Nilai  rata-rata 

= 19,27 x 100 

      24 

= 80,29 

(Kategori Baik) 

2. Baik 18 18 324 54,54 

3. Cukup 12 4 48 12,12 

4. Kurang 6 - - - 

Jumlah 33 636 100 

 

Dari tabel 16 dapat diketahui bahwa hasil tes keterampilan menulis iklan 

baris siswa pada aspek persuasif sudah baik jika dibandingkan dengan siklus I. 

Nilai rata-rata aspek ini berada pada kategori baik yaitu 80,29. Siswa yang 

mendapat skor 24 terdapat 11 siswa atau 33,34%. Skor 18 diperoleh 18 siswa atau 

54,54%. Skor 12 dicapai oleh 4 siswa atau sekitar 12,12%. Sedangkan skor 6 atau 

kategori kurang, tidak ada siswa yang mencapai skor tersebut.  
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 Hasil tes menulis iklan baris melalui media kartu identitas pada siklus II 

aspek persuasif masuk dalam kategori baik. Hal ini membuktikan sebagian besar 

siswa sudah mampu menulis iklan baris dengan kalimat yang efektif, dan dapat 

mempengaruhi pembaca melalui iklan baris yang ditulis. 

 

4.1.3.1.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Keteraturan 

Isi Siklus II 

 Penilaian tes keterampilan menulis iklan baris pada aspek keteraturan isi 

iklan baris ini masih sama seperti pada siklus I, yaitu difokuskan pada isi iklan 

baris yang tersusun dengan rapi dan tertib yang ditulis oleh siswa. Bobot untuk 

aspek ini adalah 6, dengan skor maksimal 24. Hasil tes keterampilan menulis 

siklus II aspek keteraturan isi iklan baris dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 17. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Keteraturan Isi 

Siklus II 

No Kategori Skor Frekuensi 
Jumlah 

Nilai 
(%) Keterangan 

1. Sangat Baik 24 7 168 21,21 Skor  rata-rata 

= 576 = 17,45 

    33 

Nilai  rata-rata 

= 17,45 x 100 

      24 

= 72,70 

(Kategori Baik) 

2. Baik 18 16 288 48,49 

3. Cukup 12 10 120 30,30 

4. Kurang 6 - - - 

Jumlah 33 576 100 
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Data pada tabel 17 menunjukkan bahwa tes keterampilan menulis iklan 

baris siswa pada siklus II aspek keteraturan isi iklan baris untuk skor 24, terdapat 

7 siswa yang mencapai nilai tersebut atau 21,21%. Skor 18 diperoleh 16 siswa 

atau sekitar 48,49%. Skor 12 berhasil dicapai oleh 10 siswa atau 30,30%. 

Sedangkan skor 6 tidak ada siswa yang mencapai nilai tersebut. Nilai rata-rata 

kelas yang diperoleh untuk aspek ini adalah 72,70 atau termasuk dalam kategori 

baik. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa 

kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak sudah mampu 

menyusun isi iklan baris dengan rapi dan tertib. Hal ini membuktikan bahwa 

mereka mampu melakukan koreksi dan mengurangi kesalahan yang terdapat pada 

siklus I, sehingga tes menulis iklan baris aspek keteraturan isi pada siklus II ini 

dapat lebih maksimal. 

 

4.1.3.1.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Kerapian 

Tulisan Siklus II 

 Penilaian tes keterampilan menulis iklan baris pada aspek kerapian tulisan 

ini masih sama seperti siklus I, yaitu difokuskan pada tulisan yang dapat dibaca, 

jelas, dan bentuknya rapi.  Bobot untuk aspek ini adalah 4, dengan skor maksimal 

16. Hasil tes keterampilan menulis siklus II aspek kerapian tulisan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 18. Hasil Tes Keterampilan Menulis Iklan Baris Aspek Kerapian 

Tulisan Siklus II 

No. Kategori Skor Frekuensi 

Jumlah 

Nilai 

(%) Rata-rata 

1. Sangat Baik 16 19 304 57,57 Skor  rata-rata 

= 460 = 13,94 

    33 

Nilai  rata-rata 

= 13,94 x 100 

      16 

= 87,12 

(Kategori Sangat 

Baik) 

2. Baik 12 11 132 33,33 

3. Cukup 8 3 24 9,1 

4. Kurang 4 - - - 

Jumlah 33 460 100 

 

Data pada tabel di atas, menunjukkan hasil tes keterampilan menulis iklan 

baris siswa pada siklus II untuk aspek kerapian tulisan sudah lebih baik bila 

dibandingkan dengan siklus I. Nilai rata-rata kelas pada aspek ini berada pada 

kategori sangat baik atau 87,12. Siswa yang mendapat skor 16 pada aspek ini ada 

19 siswa atau 57,57 %. Skor 12 diperoleh 11 siswa atau 33,33%. Skor 8 diperoleh 

3 siswa atau sekitar 9,1%. Sedangkan untuk skor 4, tidak ada siswa yang 

memperoleh skor tersebut.  

 Berdasarkan data pada tabel 19, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa sudah mampu menulis dengan bentuk yang rapi, tulisan yang dapat dibaca, 

dan jelas. Ketidakrapian tulisan maupun bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca 

yang terdapat pada siklus I hampir tidak ditemukan pada siklus II ini. 
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4.1.3.2 Hasil Nontes Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus II 

Pada siklus II ini, data penelitian yang didapatkan tidak hanya data tes 

saja, tetapi juga data nontes. Data nontes pada siklus II ini masih sama 

perolehannya seperti pada siklus I yaitu diperoleh dari hasil observasi, catatan 

harian guru, catatan harian siswa, pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. 

Supaya dapat dipahami dengan baik, masing-masing data nontes pada siklus II ini 

akan dijelaskan pada uraian dibawah ini. 

 

4.1.3.2.1 Perilaku Siswa Berdasarkan Observasi 

 Pada siklus II data nontes yang pertama yaitu data observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada siswa saat pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas pada siswa kelas IX-A 

MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak. Pengambilan data observasi 

dilakukan oleh peneliti dengan bantuan rekan sejawat. Adapun aspek yang 

diamati dalam observasi siklus II ini sama seperti yang diamati pada siklus I. 

Aspek yang diamati itu antara lain aspek positif dan aspek negatif siswa saat 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas di kelas. Data observasi siklus II ini mengalami peningkatan 

bila dibandingkan dengan data observasi siklus I. Hasil yang didapat 

menunjukkan adanya peningkatan respon positif terhadap pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah penjelasan data observasi yang diamati 

pada siklus II. 
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Tabel 19. Data Observasi Siklus II 

DATA OBSERVASI SIKLUS II 

NR 

Aspek yang Dinilai 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
          

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

2.  Siswa memperhatikan media 

kartu identitas yang telah 

tersedia. 

3.  Siswa memperhatikan 

contoh iklan baris yang 

dibawa oleh guru. 

4. Siswa aktif bertanya dan 

menjawab saat kegiatan 

pembelajaran. 

5. Siswa bersemangat dan 

senang saat pembelajaran 

menulis iklan baris 

menggunakan media kartu 

identitas 

6. Siswa serius dalam 

mengikuti pembelajaran dari 

 2. 
  

- 
 

- 
     

3. 
  

- 
   

- 
   

4. 
     

- 
    

5. 
     

- - 
   

6. 
        

- 
 

7. 
    

- 
     

8. 
      

- 
   

9. 
       -   

10. 
      

- 
  

- 

11. 
   

- 
    

- 
 

12. 
     

- 
    

13. 
  

- 
   

- 
   

14. 
          

15. 
   

- - 
     

16. 
 

- 
   

- 
    

17. 
    

- 
     

18. 
     

- 
   

- 
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19. 
    

- 
     

awal sampai akhir. 

7. Siswa tertib dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

menulis iklan baris. 

8. Siswa merespon positif 

terhadap pembelajaran 

menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas. 

9. Siswa bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan guru. 

10. Siswa percaya diri dalam 

melaksanakan tugas yang 

diberikan guru. 

20. 
 

- 
 

- 
      

21. 
     

- 
    

22. 
   

- 
    

- 
 

23. - 
      

- 
  

24. 
      -    

25. 
          

26. 
         

- 

27. 
   

- 
      

28. 
     

- 
    

29. 
        

- 
 

30. 
   

- 
      

31. - 
         

32. 
  -        

33. 
 

- 
        

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat data observasi siswa mengalami 

perubahan dari perilaku negatif ke arah perilaku positif. Pada aspek siswa antusias 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik, masuk dalam kategori baik. Pada 

siklus II ini siswa lebih banyak memperhatikan penjelasan guru yaitu sebanyak 31 

siswa atau 93,94% (kategori sangat baik). Jumlah ini lebih banyak daripada siklus 

I yang hanya 29 siswa atau 87,87%. Hal ini disebabkan siswa sudah mulai akrab 

dan tidak asing lagi dengan peneliti. Hal ini membuat mereka senang dan 
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memperhatikan setiap penjelasan yang disampaikan oleh peneliti saat 

pembelajaran di kelas. 

 Aspek yang kedua yaitu respon siswa dalam memperhatikan media kartu 

identitas yang telah tersedia. Pada aspek ini, sebanyak 30 siswa atau 90,9% siswa 

sudah merespon baik memperhatikan media kartu identitas yang telah disediakan 

oleh peneliti. Jumlah ini lebih banyak daripada siklus I yang hanya 75,75% atau 

25 siswa. Pada siklus II ini siswa terlihat lebih antusias dan serius dalam 

memperhatikan media kartu identitas yang telah dibagikan oleh peneliti. 

Aspek selanjutnya, aspek ketiga yakni siswa memperhatikan contoh iklan 

baris yang dibawa oleh guru. Aspek ini termasuk dalam kategori sangat baik, 

yakni sekitar 29 siswa atau 87,87% dari jumlah siswa 33 siswa memperhatikan 

contoh iklan baris yang dibawa oleh guru. Jumlah ini lebih banyak daripada siklus 

I yang hanya 66,67% atau 22 siswa. Siswa terlihat serius dan sungguh-sungguh 

dalam memperhatikan contoh iklan baris yang dibawa oleh guru saat 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas dilaksanakan di kelas. 

 Aspek berikutnya adalah aspek keempat yaitu tentang keaktifan siswa 

dalam bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran. Tidak hanya dalam 

diskusi kelompok, pada siklus II hampir sebagian besar siswa sudah melakukan 

perannya dengan baik saat pembelajaran menulis iklan baris berlangsung. Selain 

itu, pada siklus II ini respon siswa yang didapatkan tidak seperti pada siklus I 

yang hanya berjumlah 21 siswa atau 63,64%. Sedangkan pada siklus II, sebanyak 

27 siswa atau 81,81% sudah mampu aktif dalam bertanya dan menjawab saat 
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kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat lebih aktif dan lebih antusias 

dalam bertanya dan menjawab. Hal ini membuktikan motivasi yang diberikan 

oleh peneliti pada siswa telah berhasil dengan hasil yang cukup memuaskan. 

Selain itu, peran serta peneliti dalam pembelajaran menulis iklan baris di kelas 

juga begitu menggembirakan dengan hasil yang didapatkan pada siklus II ini.  

 Selanjutnya, aspek kelima tentang siswa bersemangat dan senang saat 

pembelajaran menulis iklan baris dengan menggunakan media kartu identitas. 

Pada aspek ini dapat digolongkan dalam ketegori baik yaitu 28 siswa atau 

84,84%. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan siklus I yang hanya 

78,79%  atau 26 siswa. Siswa mulai terbiasa dan sudah beradaptasi dalam 

menggunakan media kartu identitas saat pembelajaran menulis iklan baris di 

kelas. Hasil yang didapat pada siklus II ini memang cukup menggembirakan, 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I.  

Aspek keenam yaitu siswa serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal 

sampai akhir. Pada aspek ini terdapat 26 siswa atau 78,79% siswa mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dari awal sampai akhir dengan serius dan 

digolongkan dalam ketegori baik. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan 

siklus I yang hanya 66,67%  atau 22 siswa dan mengalami peningkatan. Siswa 

mulai terbiasa dan sudah bisa serius dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan 

baris di kelas.  

Aspek ketujuh yaitu siswa tertib dalam pelaksanaan pembelajaran menulis 

iklan baris. Pada aspek ini termasuk dalam kategori baik, yaitu terdapat 27 siswa 

atau 81,81% siswa telah tertib dalam  mengikuti pembelajaran menulis iklan baris. 
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Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan siklus I yang hanya 72,73%  atau 24 

siswa. Siswa mulai terbiasa dan sudah bisa serius dalam mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris di kelas. Hasil yang didapat pada siklus II ini memang cukup 

menggembirakan, mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. 

Aspek selanjutnya aspek kedelapan, yaitu siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas.  Pada aspek ini termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu 

terdapat 31 siswa atau 93,94% siswa telah merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan siklus I yang 

hanya 87,87%  atau 29 siswa. Hal ini dikarenakan metode dan media yang 

digunakan peneliti dalam kegiatan pembelajaran masih terbilang baru dan 

inovatif. Faktor lain yang menyebabkan siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas adalah karena hal itu masih terbilang baru bagi siswa dan 

mengalami peningkatan karena siswa sudah terbiasa dan beradaptasi dengan 

peneliti saat pembelajaran berlangsung.  

Aspek kesembilan, yaitu siswa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan guru. Pada aspek ini termasuk dalam kategori sangat baik, 

yaitu terdapat 29 siswa atau 87,87% siswa telah bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan guru saat pembelajaran menulis iklan baris di 

kelas. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan siklus I yang hanya 75,75%  

atau 25 siswa. Siswa mulai bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang 
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diberikan guru karena sudah memahami penggunaan media kartu identitas dan 

dapat menemukan informasi maupun identitas sesuatu yang akan diiklankan serta 

senang mengikuti pembelajaran menulis iklan baris di kelas. Hal tersebut menjadi 

motivasi tersendiri bagi siswa dalam bersungguh-sungguh melaksanakan tugas 

yang diberikan guru (dalam hal ini peneliti) saat  pembelajaran menulis iklan baris 

di kelas.  

Aspek yang terakhir adalah aspek kesepuluh, yaitu siswa percaya diri 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Pada aspek ini termasuk dalam 

kategori sangat baik, yaitu terdapat 30 siswa atau 90,9% siswa telah percaya diri 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru saat pembelajaran menulis iklan 

baris di kelas. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan dengan siklus I yang hanya 

75,75%  atau 25 siswa. Hal ini terjadi karena media yang digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatan pembelajaran menulis iklan baris mudah dimengerti oleh siswa, 

sehingga menjadikan mereka lebih mudah dalam memahaminya dan percaya diri 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hal tersebut menjadi motivasi 

tersendiri bagi siswa untuk percaya diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

guru (dalam hal ini peneliti) saat  pembelajaran menulis iklan baris di kelas. Hasil 

yang didapat pada siklus II ini memang cukup menggembirakan, mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus I. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui selama proses pembelajaran 

siklus II sebagian besar siswa menunjukkan sikap dan respon yang positif. Secara 

keseluruhan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas pada siklus II ini sudah berjalan dengan baik dan 
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hasilnya memuaskan serta mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 

siklus I. 

4.1.3.2.2 Hasil Catatan Harian Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus II 

 Catatan harian yang digunakan pada siklus II sama dengan catatan harian 

siklus I, yaitu catatan harian siswa dan guru. Catatan harian tersebut berisi 

ungkapan perasaan dan tanggapan siswa dan guru selama pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas 

berlangsung. 

1) Catatan Harian Siswa 

Aspek-aspek yang harus diisi siswa pada siklus II sama seperti aspek-

aspek yang diisi siswa pada siklus I. Catatan harian siswa berisi empat pertanyaan 

yang harus diisi siswa. Pertanyaan tersebut antara lain mengenai (1) kesulitan 

yang dialami oleh siswa ketika menulis iklan baris melalui metode poin-counter-

point dengan media kartu identitas; (2) kesulitan yang dialami siswa dapat diatasi 

dengan baik atau tidak; (3) pendapat siswa tentang kegiatan menulis iklan baris saat 

pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-

counter-point; (4) penjelasan dari guru yang dapat dipahami oleh siswa; dan (5) 

manfaat mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan. Berikut ini adalah data hasil 

catatan harian siswa pada siklus II. 

Ketika peneliti membagikan catatan harian siswa, siswa sudah merasa 

terbiasa karena pengisian catatan harian tersebut sudah pernah dilakukan 

sebelumnya pada siklus I. Siswa terlihat sangat antusias dalam mengisi catatan 

harian sesuai dengan pendapat dan perasaan yang mereka alami selama mengikuti 
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pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas. 

Aspek yang pertama, tentang kesulitan yang dialami oleh siswa ketika 

menulis iklan baris melalui metode poin-counter-point dengan media kartu identitas, 

masih sama dengan siklus I. Siswa kesulitan dalam menentukan ejaan yang benar 

dan singkatan yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan pada iklan 

baris yang akan mereka buat. 

Aspek kedua yaitu tentang kesulitan yang dialami siswa dapat diatasi dengan 

baik atau tidak. Kesulitan yang dialami oleh siswa pada siklus II ini yaitu sulit 

dalam menentukan ejaan yang benar dan singkatan yang sesuai dengan kaidah 

ejaan yang disempurnakan pada iklan baris yang akan mereka buat. Tetapi, pada 

siklus II ini kesulitan tersebut sedikit demi sedikit dapat teratasi dan mulai 

berkurang. Mereka merasa sudah bisa memahami cara penggunaan media kartu 

identitas yang membantu dan memudahkan mereka dalam menulis iklan baris. 

Hal ini terjadi  karena siswa sudah terbiasa menggunakan kartu identitas pada 

siklus II ini dibandingkan pada siklus I. 

Aspek ketiga yaitu pendapat siswa tentang kegiatan menulis iklan baris saat 

pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-

counter-point. Pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode poin-counter-point melalui media kartu identitas beragam dan bervariasi. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini mereka merasa 

senang dengan adanya metode poin-counter-point saat pembelajaran menulis iklan 

baris yang memotivasi mereka untuk aktif selama proses pembelajaran 
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berlangsung. Mereka juga terbantu dan lebih mudah dalam membuat iklan baris 

dengan adanya media kartu identitas saat pembelajaran menulis iklan baris yang 

dilakukan oleh peneliti. Menurut mereka, media tersebut merupakan media 

inovatif dan kreatif yang sebelumnya mereka belum pernah menggunakannya 

dalam pembelajaran menulis iklan baris. Mereka juga memberikan saran agar 

media kartu identitas dapat digunakan dalam pembelajaran yang lainnya, tidak 

hanya dalam pembalajaran menulis iklan baris.  

Aspek keempat yaitu penjelasan dari guru yang dapat dipahami oleh siswa. 

Pendapat siswa mengenai penjelasan dari guru yang dapat dipahami oleh mereka 

sangat beragam. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya metode poin-counter-

point saat pembelajaran menulis iklan baris dan media kartu identitas 

memudahkan mereka memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru saat pembelajaran menulis iklan baris pada siklus II ini. Misalnya, tentang 

pengertian iklan baris, jenis-jenis iklan baris, ciri-ciri iklan baris dan contoh iklan 

baris yang diberikan. Secara keseluruhan materi yang dipahami oleh siswa yaitu 

tentang konsep materi iklan baris yang telah dipaparkan oleh peneliti saat 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode poin-counter-point melalui media 

kartu identitas pada siklus II. 

Aspek yang terakhir adalah aspek kelima yaitu tentang manfaat mengikuti 

pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagian besar siswa merasa senang dan 

antusias mengikuti pembelajaran menulis iklan baris. Kegiatan pembelajaran 

diwarnai dengan diskusi kelompok, adu argumen untuk menemukan jawaban 

yang tepat (aplikasi metode poin-counter-point), dan bertanya jawab. Hampir 
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semua siswa terlihat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemebelajaran yang dilakukan oleh peneliti bermanfaat bagi 

siswa, terbukti dengan respon positif dari siswa dalam setiap kegiatan 

pembelajaran yang diinstruksikan. Mereka juga tampak antusias untuk mengamati 

media kartu identitas yang telah dibagikan oleh guru. Menurut salahh satu siswa 

yang bernama Abdul Karim, pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

poin-counter-point melalui media kartu identitas memotivasi dia untuk aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. Dia juga merasa lebih mudah dalam membuat 

iklan baris dengan adanya media kartu identitas. Media tersebut merupakan media 

inovatif dan kreatif  karena sebelumnya belum pernah digunakan dalam 

pembelajaran menulis iklan baris.  

Selain itu, menurut salah satu siswa lain yang bernama Ida Rokhmawati, 

pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja dilaksanakan tidak begitu mudah 

dipahami. Pendapat lain dikemukakan oleh Nasyiruddin, “saya senang dengan 

pembelajaran kali ini karena saya sudah bisa menulis iklan baris dengan benar dan 

dengan adanya media kartu identitas memudahkan saya dalam menulis iklan 

baris”. Dari beberapa pendapat di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa siswa merespon positif pembelajaran menulis iklan baris yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti. Siswa juga merasa semakin mudah dalam menulis 

iklan baris dengan adanya media kartu identitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point pada 

siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak. 
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2) Catatan Harian Guru 

Catatan harian guru yang digunakan pada siklus II ini sama dengan siklus 

I. Catatan harian guru berisi segala sesuatu yang dirasakan guru selama 

pembelajaran menulis iklan baris berlangsung di kelas. Hal-hal yang menjadi 

objek sasaran dalam jurnal guru adalah sebagai berikut: (1) kesiapan siswa 

terhadap pembelajaran menulis iklan baris, (2) respon siswa terhadap materi iklan 

baris yang dijelaskan oleh guru, (3) respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

menulis iklan baris, (4) respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang dilaksanakan 

selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas 

dengan metode poin-counter-point, (5) keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh 

kegiatan pembelajaran menulis iklan baris, (6) situasi kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung. Catatan harian tersebut diisi oleh guru setelah 

pembelajaran menulis iklan baris usai.  

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas pada siklus II ini terlihat 

lebih baik bila dibandingkan dengan siklus I. Pada waktu peneliti masuk kelas, 

sebagian siswa masih berada di luar. Akan tetapi, ketika peneliti terlihat hendak 

menuju ke kelas dengan segera mereka masuk kelas sebelum peneliti masuk ke 

kelas. Suasana kelas lebih kondusif dan tenang dibanding dengan siklus I. Siswa 

terlihat lebih serius menerima materi pelajaran dan jarang ada siswa yang 

mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya, seakan merasa bahwa peneliti 

sudah menjadi guru mereka.  
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Respon siswa terhadap materi iklan baris yang dijelaskan oleh guru begitu 

baik. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru. Tadinya, terdapat beberapa siswa yang mengobrol dengan teman 

sebangkunya tapi pada waktu siklus II ini hal itu tidak tampak. Hal ini 

membuktikan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini mengalami 

peningkatan dibanding dengan siklus I. 

Selanjutnya respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris, sudah lebih baik dibandingkan siklus I. Kegiatan pembelajaran pertama kali 

yang dilakukan pada siklus II ini adalah untuk memperbaiki hasil menulis iklan 

baris yang telah dilakukan siswa pada siklus I. Siswa terlihat asyik berdikusi 

dengan teman yang lain untuk menyunting hasil menulis iklan baris yang telah 

mereka buat sebelumnya.  

Respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang dilaksanakan selama 

mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan 

metode poin-counter-point sangat memuaskan. Kegiatan diskusi yang 

dilaksanakan pada siklus II ini, terlihat siswa lebih aktif dalam berdiskusi dan 

melakukan tanya jawab dengan guru ketika mereka mengalami kesulitan tanpa 

harus diminta bertanya terlebih dahulu. 

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas pada siklus II ini juga 

lebih baik daripada siklus I. Jumlah siswa yang bertanya mengenai kesulitan yang 

mereka hadapi juga lebih banyak. Pada siklus I sebagian besar siswa lebih suka 

bertanya saat peneliti berkeliling mengamati pekerjaan siswa, tetapi pada siklus II 
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ini siswa mau bertanya tanpa harus diminta bertanya oleh peneliti. Selain itu, pada 

siklus II ini siswa lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok daripada siklus I. 

Situasi kelas saat pembelajaran menulis iklan baris berlangsung sangat 

kondusif dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Pada siklus II ini, siswa 

terlihat lebih bersemangat, sungguh-sungguh, dan antusias dalam menulis iklan 

baris. Sebagian besar siswa sudah menunjukkan keaktifannya dalam kegiatan 

diskusi kelompok yang dilakukan, menulis iklan baris, dan juga bertanya jawab 

saat mengalami kesulitan.  

 

4.1.3.2.3 Hasil Wawancara Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus II 

 Kegiatan wawancara pada siklus II ini sama dengan wawancara yang 

dilakukan pada siklus I, yakni dilakukan setelah selesai pembelajaran. Kategori 

siswa dan aspek yang akan diwawancarakan masih sama dengan siklus I. Sama 

seperti siklus I, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II difokuskan 

pada tiga orang yaitu siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk siswa saat kegiatan 

wawancara diantaranya (1) perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris melalui metode point-counter-point dengan media kartu 

identitas, (2) kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris, (3) tingkat kepahaman siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran dengan media kartu identitas dalam menulis iklan baris; (4) 

perasaan siswa ketika melakukan proses pembelajaran menulis iklan baris dengan 
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media kartu identitas; dan (5) saran siswa tentang pembelajaran menulis iklan 

baris melalui metode point-counter-point dengan media kartu identitas. 

 Menurut ketiga responden yang di wawancarai, mereka merasa senang 

dengan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas. Mereka menuturkan bahwa pembelajaran seperti ini 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Guru hanya memberikan materi dan tugas 

kepada siswa, sehingga siswa tidak aktif untuk menemukan informasi, konsep 

secara mandiri. 

Kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

iklan baris sangat beragam. Menurut siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan 

sedang merasa belum menghadapi kesulitan yang berarti sama seperti pada siklus 

I. Sementara menurut siswa yang mendapatkan nilai rendah, dia mengaku adanya  

kesulitan dalam menentukan ejaan dan singkatan yang benar saat mereka menulis 

iklan baris. Hal tersebut disebabkan ketidakseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan materi yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung dan 

kesulitan menemukan informasi yang ada pada kartu identitas. 

Kesulitan yang dialami siswa yang mendapatkan nilai rendah dalam 

menulis iklan baris berbagai macam. Salah satunya, kesulitan dalam menentukan 

ejaan dan singkatan yang benar saat mereka menulis iklan baris. Hal tersebut 

diatasi dengan lebih serius dan sungguh-sungguh dalam memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Kesulitan 

yang lain yaitu sulit dalam menemukan informasi yang ada pada kartu identitas. 
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Mereka mengatasi kesulitan itu dengan bertanya kepada guru saat pembelajaran 

berlangsung. 

Tingkat kepahaman siswa setelah proses pembelajaran menulis iklan baris 

dengan media kartu identitas sangat beragam. Menurut siswa yang mendapatkan 

nilai tinggi, “saya juga menjadi paham dengan dengan materi iklan baris dan 

bagaimana menulis iklan baris yang baik”. Menurut siswa yang mendapatkan nilai 

sedang, “saya merasa paham sekarang bagaimana cara menulis iklan baris yang 

baik”. Sedangkan menurut siswa yang mendapatkan nilai rendah mengaku bahwa 

dia sudah bisa menulis iklan baris dengan baik pada siklus II ini, hal ini 

dibuktikan “ saya  sekarang sudah bisa menulis iklan baris dengan baik” ujarnya, 

saat diwawancarai. 

 Perasaan siswa tentang pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

point-counter-point melalui kartu identitas adalah sebagai berikut. Menurut siswa 

yang memperoleh nilai tinggi, dia merasa pembelajaran menulis iklan baris yang 

dilakukan oleh peneliti cukup menarik dan dengan kartu identitas dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Kartu identitas yang 

digunakan juga sangat membantu siswa untuk menemukan identitas sesuatu yang 

akan diiklankan saat menulis iklan baris, “dengan media kartu identitas siswa 

dapat dengan mudah menuangkan informasi atau identitas yang ada di dalam 

kartu identitas ke dalam iklan baris yang akan dibuat” ujarnya, saat diwawancarai.  

Siswa yang mendapatkan nilai sedang dan rendah juga merasa tertarik 

dengan pembelajaran menulis iklan baris yang telah dilakukan. Menurut mereka, 

pembelajaran seperti ini memudahkan mereka dalam memahami materi yang 
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dipaparkan oleh guru. Kegiatan pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja 

dilakukan merupakan suatu hal yang baru dialami oleh siswa dan sebaiknya sering 

dilakukan dalam pembelajaran yang lain. Sebagian besar siswa merasa senang 

setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-

point melalui kartu identitas,  baik siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, 

maupun rendah mengaku antusias dan termotivasi dalam mengikuti setiap langkah 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan melaksanakan setiap instruksi yang 

diberikan. 

 Selain itu, menurut mereka pembelajaran melalui metode point-counter-

point dengan pemanfaatan media kartu identitas, pembelajaran menulis iklan baris 

menjadi lebih mudah dipahami. Metode point-counter-point memotivasi mereka 

untuk lebih aktif mengambil peran di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Media kartu identitas juga mempermudah siswa dalam menemukan 

informasi tentang identitas yang akan mereka buat dalam iklan baris. Jadi, 

kesimpulannya siswa merasa senang dan terbantu dalam memahami materi 

pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan adanya pembelajaran iklan baris 

melalui metode point-counter-point dengan pemanfaatan media kartu identitas.  

Saran yang diberikan oleh siswa mengenai pembelajaran menulis iklan  

baris yang telah dilakukan, diantaranya semua siswa mengatakan merasa 

termotivasi untuk lebih mendalami materi iklan baris dengan digunakannya media 

kartu identitas. Menurut mereka, media kartu identitas sebaiknya juga digunakan 

dalam pembelajaran yang lain, tidak hanya dalam pembelajaran menulis iklan 

baris saja. Selain itu, adanya metode yang beragam dan inovatif dalam kegiatan 
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pembelajaran sebaiknya terus dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi siswa 

agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan memudahkan 

mereka dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru. 

 

4.1.3.2.4 Dokumentasi Foto Keterampilan Menulis Iklan Baris Siklus II 

Dokumentasi yang digunakan peneliti pada siklus II ini hampir sama 

dengan dokumentasi pada siklus I yaitu berupa dokumentasi foto. Dokumentasi 

foto diambil selama kegiatan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

point-counter-point melalui media kartu identitas belangsung dengan dibantu oleh 

rekan sejawat. Pengambilan foto dilakukan saat pembelajaran menulis iklan baris 

melalui metode point-counter-point dengan media kartu identitas berlangsung, 

yaitu saat peneliti membuka pelajaran, pada saat siswa melakukan diskusi 

kelompok, saat siswa menulis iklan baris, saat perwakilan siswa 

mempresentasikan hasil iklan baris yang telah dibuat oleh kelompoknya.  

Aspek-aspek yang didokumentasikan pada siklus II sama dengan siklus I. 

Aspek-aspek yang didokumentasikan pada siklus I ini adalah (1) saat siswa 

mendengarkan penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

berlangsung; (3) guru membagikan contoh iklan baris;  (4) siswa memperhatikan 

media pembelajaran saat diskusi dengan kelompoknya; dan (5) saat perwakilan 

siswa sedang mempresentasikan hasil  iklan baris yang telah dibuat oleh 

kelompoknya di depan kelas. Berikut adalah hasil dokumentasi siklus II. 
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Gambar 6. Guru dan Siswa saat Melakukan Tanya Jawab tentang Materi 

Iklan Baris 

 Pada gambar 6, tampak guru dan siswa sedang melakukan tanya jawab 

tentang materi iklan baris. Pada siklus II ini penggalian materi yang dilakukan 

oleh guru tentang iklan baris berbeda dengan siklus I. Pada siklus II guru hanya 

sekilas melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi iklan baris yang 

telah dibahas pada siklus I yaitu tentang pengertian iklan baris, ciri-ciri iklan 

baris, jenis-jenis iklan baris, dan cara menulis iklan baris. Materi pada siklus II ini 

difokuskan pada materi menyunting dan koreksi iklan baris.  

 Kegiatan menyunting dan koreksi perlu dilakukan oleh siswa untuk 

mengetahui sejauh mana pemdalaman materi menulis iklan baris yang mereka 

pahami. Selain itu, juga untuk melatih mereka dalam mengetahui letak kesalahan 

yang dilakukan siswa pada kegiatan menulis iklan baris siklus I. Selanjutnya, 

setelah siswa mengetahui letak kesalahan yang mereka buat, diharapkan siswa 

mampu melakukan perbaikan terhadap kesalahannya itu agar lebih baik lagi pada 

siklus II. 
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Gambar 7. Kegiatan Diskusi yang Dilakukan oleh Siswa Menggunakan 

Media Kartu Identitas 

Gambar 7. merupakan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh siswa dengan 

kelompoknya untuk memahami dan menemukan informasi yang terkandung 

dalam kartu identitas. Sebelum menulis iklan baris, kegiatan yang dilakukan 

adalah memahami kartu identitas yang telah dibagikan. Kegiatan ini perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk membantu siswa menemukan identitas sesuatu hal 

yang akan diiklankan dan informasi yang terkandung dalam kartu identitas. 

Sebelum kegiatan diskusi dilakukan, terlebih dahulu peneliti membagikan kartu 

identitas sesuai dengan jumlah siswa pada setiap kelompok.  

Media kartu identitas yang dibagikan pada siklus II ini berbeda dengan 

siklus I. Pada siklus II ini kartu identitas yang dibagikan bertema ”penjualan 

sebuah mobil” berbeda dengan siklus I yang bertema ”penjualan sebuah HP”. 

Pada gambar 6 siswa terlihat asyik melakukan diskusi kelompok untuk mencari 

informasi dan identitas apa yang terkandung pada kartu identitas yang telah 

dibagikan oleh guru. 
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Gambar 8. Siswa Menulis Iklan baris Berdasarkan Informasi yang Mereka 

Temukan dalam Kartu Identitas 

 Gambar 8. memperlihatkan kegiatan siswa sedang menulis iklan baris 

secara antusias dan penuh semangat. Setelah siswa melakukan diskusi dengan 

tujuan untuk menemukan informasi tentang identitas suatu hal yang akan 

diiklankan, kemudian siswa menuangkan informasi tersebut ke dalam iklan baris 

yang akan mereka tulis secara individu berdasarkan kartu identitas yang telah 

dibagikan oleh guru. Mereka menuangkan informasi tentang identitas sesuatu hal 

yang akan diiklankan berdasarkan kartu identitas yang telah dibagikan guru ke 

dalam sebuah iklan baris yang menarik dan persuasif terhadap pembaca.  

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

 Pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas pada siklus II ini berjalan dengan baik dan hasilnya 

pun maksimal. Hal ini dibuktikan dari data tes menulis iklan baris melalui media 

kartu identitas pada siklus II, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tes menulis 

iklan baris siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak 
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mengalami peningkatan dibanding siklus I. Nilai rata-rata klasikal yang diperoleh 

siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak pada 

pembelajaran keterampilan menulis iklan baris siklus II dalam kategori baik yaitu 

sebesar 76,34 dibanding nilai rata-rata siklus I 64,63 atau kategori cukup. Hasil 

tes pada siklus II ini sudah memuaskan karena telah mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan yaitu sebesar 75. Rincian peningkatan 

nilai rata-rata siklus II dibanding siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 20. Perbandingan Nilai Rata-rata Siklus I dan Nilai Rata-rata Siklus II 

N

o 
Kategori 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi Jumlah Nilai 
Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-Rata 

S.I S.II S.I S.II S.I S.II Siklus I Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

2 

5 

19 

7 

3 

28 

2 

- 

179 

353 

1225 

376 

277 

2107 

135 

- 

6,1 

15,1 

57,6 

21,2 

9,1 

84,84 

6,06 

- 

=  2133 

   33 

= 64,63 

(kategori 

cukup) 

= 2519 

   33 

 

= 76,34 

(kategori 

baik) 

Jumlah 33 33 2133 2519 100 100 64,63 76,34 

  

Berdasarkan hasil nontes yang meliputi observasi, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, wawancara, dan dokumentasi, perilaku siswa pada pembelajaran 

siklus II ini juga lebih baik bila dibandingkan dengan siklus I. Data hasil 

observasi, dapat dilihat bahwa semakin banyak siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru, siswa lebih antusias dan sungguh-sungguh dalam menulis iklan 

baris, dan lebih mudah dalam menulis iklan baris karena penggunaan media kartu 

identitas dalam pembelajaran. Dari data catatan harian siswa dan wawancara yang 

dilakukan pada siklus II, dapat diketahui bahwa banyak siswa yang tertarik dan 
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senang dengan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-

point dan media kartu identitas. Selain itu, dari hasil dokumentasi juga dapat 

dilihat bahwa siswa lebih antusias dan bersungguh-sungguh dalam menulis iklan 

baris saat pembelajaran berlangsung. 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil tes dan hasil nontes 

siklus II pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas pada siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan 

Wonoketingal, Demak sudah mencapai kriteria ketuntasan  (KKM) yang 

ditetapkan yaitu sebesar 75 dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. 

 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian keterampilan menulis iklan baris yang dilakukan oleh peneliti 

dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap-tiap siklus 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil penelitian siklus I dan 

siklus II.  

Pembahasan hasil penelitian siklus II ini didasarkan pada hasil data 

penelitian tes dan nontes. Pembahasan hasil tes berdasarkan hasil nilai yang 

mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam keterampilan menulis iklan baris dengan metode 

point-counter-point melalui media kartu identitas ada 5 aspek penilaian, meliputi 

(1) kelengkapan isi, (2) bahasa iklan baris, (3) persuasif, (4) keteraturan isi, dan 
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(5) kerapian tulisan. Pembahasan hasil perubahan perilaku atau aspek nontes 

berdasarkan pada 5 bentuk instrument penelitian, yaitu (1) observasi, (2) jurnal 

guru, (3) jurnal siswa, (4) wawancara, dan (5) dokumentasi foto. 

  

4.2.2 Peningkatan Hasil Keterampilan Menulis Iklan baris dengan Metode 

Point-Counter-Point melalui Media Kartu Identitas Siswa Kelas IX-A 

MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak 

Penelitian keterampilan menulis iklan baris dengan metode point-counter-

point melalui media kartu identitas siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan 

Wonoketingal, Demak didasarkan pada hasil dari penelitian siklus I dan  

penelitian siklus II. Hasil penelitian pada tiap siklus ini diperoleh dari data tes dan 

data nontes. Data tersebut digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

menulis iklan baris siswa dan untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku 

yang terjadi pada siswa setelah dilakukannya pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas. 

Kondisi awal kemampuan siswa dalam menulis iklan baris merupakan 

kondisi dimana siswa belum melakukan kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas yang 

dilakukan oleh peneliti. Kondisi awal dapat diketahui dari hasil tes yang diperoleh 

peneliti dari guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang mengampu 

kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak yang menjadi subjek 

penelitian ini. Hasil tes kondisi awal keterampilan menulis iklan baris siswa kelas 
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IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak termasuk dalam kategori 

kurang atau sebesar 58,03. 

Berdasarkan kondisi awal keterampilan menulis iklan baris yang telah 

diketahui ini, peneliti melakukan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

point-counter-point melalui media kartu identitas pada siklus I. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar kemampuan menulis iklan baris yang dimiliki oleh siswa 

dapat terjadi peningkatan dan memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM), 

yaitu sebesar 75. Hasil tes pada siklus I ini dapat menunjukkan kemampuan awal 

siswa dalam menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas, yaitu sebesar 64,63 atau kategori cukup. Memang, hasil 

tersebut telah mengalami peningkatan dari kondisi awal sebelumnya. Tetapi, hasil 

tes pada siklus I ini belum memenuhi KKM yang ditentukan, yaitu 75. 

Oleh karena itu, Untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis iklan baris setelah dilakukan pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas tematik potret bencana 

digunakan data tes yang diperoleh dari tes pada siklus I dan siklus II. Hasil kedua 

tes tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui adanya perubahan 

peningkatan nilai. Pada siklus I dan siklus II ditargetkan nilai rata-rata kelas 

keseluruhan indikator atau nilai komunikatif adalah 75. Berikut ini uraian 

peningkatan keterampilan menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas tematik siswa kelas VIIIB SMP Negeri 4 Juwana, 

Pati pada siklus I dan siklus II. 
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Tabel 21. Peningkatan Nilai Rata-rata Keterampilan Menulis Iklan baris 

Siklus I dan Siklus II 

No. Kategori 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi Jumlah Nilai Frekuensi Jumlah Nilai 

1. Sangat Baik 2 179 3 277 

2. Baik 5 353 28 2107 

3. Cukup 19 1225 2 135 

4. Kurang  7 376 - - 

Jumlah 33 2133 33 2519 

Nilai Rata-rata = 
2133 

= 64,63 
33 

 

 (kategori cukup) 

= 
2519 

= 76,34 
33 

 

 (kategori baik) 

 

Berdasarkan tabel 22 di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata kelas pada siklus I 

diperoleh 64,63 atau dalam kategori cukup. Setelah siswa mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu 

identitas pada siklus II, diperoleh  nilai rata-rata sebesar 76,34 atau dalam kategori 

baik. Hal ini membuktikan adanya peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 11,71 

setelah dilakukannya pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-

counter-point melalui media kartu identitas dari siklus I ke siklus II.  
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Tabel 22. Perbandingan Nilai  Rata-rata Keterampilan Menulis Iklan Baris 

Tiap Aspek Penilaian Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Penilaian 

Nilai Rata-rata Peningkatan 

(%) Siklus I Siklus II 

1.  Kelengkapan Isi 67,43 78,00 10,57 

2. Bahasa iklan baris 64,40 84,10 19,7 

3. Persuasif  63,62 80,29 16,67 

4. Keteraturan isi 62,12 72,70 10,58 

5. Kerapian tulisan 67,37 87,12 19,75 

Rata-rata 64,98 80,44 15,45 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan 

pada setiap aspek penilaian. Pada aspek penilaian kelengkapan isi, diperoleh hasil 

tes pada siklus I sebesar 67,62, sedangkan pada siklus II sebesar 78,00 atau terjadi 

peningkatan sebesar 10,57%. Pada siklus I aspek kelengkapan isi ini, siswa masih 

mengalami kesulitan saat menulis iklan baris. Kesulitan yang mereka alami, yaitu 

siswa masih bingung menuliskan informasi yang ada pada kartu identitas ke 

dalam iklan baris yang akan mereka tulis. Hal ini dikarenakan pembelajaran iklan 

baris merupakan hal yang jarang dilakukan dan sebagian siswa mengaku belum 

pernah menulis iklan baris. Akan tetapi, setelah siswa sudah memahami materi 

iklan baris dengan baik hasil tes tersebut meningkat pada siklus II. 

 Aspek yang kedua adalah bahasa iklan baris. Pada aspek ini, tahap siklus I 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 64,40, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata 



148 

 

yang diperoleh sebesar 84,10. Hal ini terjadi peningkatan sebesar 19,7%, melihat 

perubahan yang terjadi pada nilai rata-rata siklus I dan nilai rata-rata siklus II.  

 Pada kondisi siklus I, siswa masih dalam latihan dan baru 

mengaplikasikan teori yang didapat ke dalam bentuk tulisan iklan baris. Jadi wajar 

kalau pun hasilnya belum memuaskan sesuai dengan harapan. Bahasa iklan baris 

yang mereka gunakan dalam iklan baris masih terlalu panjang (kurang padat) dan 

kurang persuasif, belum mampu merangsang pembaca untuk melaksanakan 

maksud yang ada pada iklan baris. Oleh sebab itu, siswa harus banyak berlatih 

dalam menulis iklan baris dan mencermati bahasa yang ada pada iklan baris. Pada 

siklus II, peneliti menekankan lagi materi tentang iklan baris yang diajarkan pada 

siklus I dan melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa pada pertemuan sebelumnya. Peneliti juga meminta siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dimengerti berkaitan tentang materi iklan baris yang 

telah diajarkan. Hal tersebut membuat hasil tes siswa pada siklus II aspek bahasa 

iklan baris ini menjadi meningkat dibanding siklus I. 

 Aspek yang ketiga, yaitu persuasif. Aspek ini merupakan aspek inti dari 

iklan baris yang dibuat oleh siswa. Ketika aspek ini tidak ada atau kurang dalam 

iklan baris yang telah dibuat, maka iklan baris yang ada menjadi kurang menarik 

dibaca oleh para pembaca. Hal inilah yang terjadi pada kegiatan siklus I, siswa 

kurang memperhatikan hal tersebut sehingga nilai rata-rata yang didapat pada 

aspek ini hanya sebesar 63,62. Setelah kegiatan pembelajaran siklus I usai, guru 

mengingatkan kembali siswa tentang pentingnya hal tersebut dalam iklan baris. 

Pada siklus II pun juga demikian, guru kembali menekankan tentang pentingnya 
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aspek persuasif dalam iklan baris dan hasilnya nilai rata-rata yang didapatkan oleh 

siswa meningkat 16,67% atau sebesar 80,29 pada siklus II ini. 

Aspek yang keempat, yaitu keteraturan isi. Dalam aspek ini, nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa pada siklus I sebesar 62,12. Hal ini disebabkan isi iklan 

baris yang dibuat oleh siswa masih acak-acakan dan kurang bisa dimengerti. Oleh 

karena itu, peneliti memhimbau dan mengingatkan hal itu pada kegiatan siklus II 

sebagai koreksi terhadap siswa agar tidak mengulanginya lagi pada siklus II ini. 

Hasil yang diperoleh cukup memuaskan, nilai rata-rata siswa pada siklus II ini 

mengalami peningkatan sebesar 72,70 atau sekitar 10,58%. 

Aspek yang terakhir atau aspek yang kelima, yaitu kerapian tulisan. Nilai 

rata-rata siswa pada siklus I adalah 67,37, sedangkan nilai rata-rata pada siklus II 

adalah 87,12. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 19,75%.  

Hasil iklan baris yang dibuat siswa pada siklus I dilihat dari aspek 

kerapian tulisan masih dalam ketegori cukup.  Pada siklus I ini siswa belum 

mampu  untuk menulis dengan bagus, sehingga tulisan iklan baris  yang mereka 

buat masih kurang rapi pada aspek ini. Sebagian besar siswa dalam menulis ikla 

baris hanya asal-asalan saja, tidak serius dan sungguh-sungguh sehingga hasilnya 

pun kurang memuaskan. Penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai aturan ejaan 

paling sering dilakukan oleh siswa. Selain itu susunan iklan baris yang telah 

mereka buat juga tidak teratur, dan tidak rapi. Hal inilah yang ditekankan guru 

pada pembelajaran siklus II. Setelah dilakukan kegiatan menyunting pada siklus 

II, siswa sudah menyadari kesalahannya dan sudah bisa menulis iklan baris 
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dengan baik. Nilai rata-rata yang didapat pun mengalami peningkatan, yaitu 

sebesar 87,12 atau sekitar 19,75%. 

 Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode point-

counter-point dan media kartu identitas yang digunakan peneliti dalam 

pembelajaran menulis iklan baris pada siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan 

terbukti dapat membantu kelancaran, aktivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

Metode point-counter-point juga membuat siswa lebih aktif di kelas dan 

lebih mudah memahami materi iklan baris. Metode ini membuat suasana kelas 

menjadi lebih hidup. Media kartu identitas juga memudahkan siswa dalam 

menulis iklan baris. Identitas dan informasi yang ada pada kartu identitas 

membuat siswa lebih mudah memahami materi iklan baris dan mengaplikasikan 

hal tersebut dalam menulis iklan baris.  

Selain metode dan media yang digunakan oleh peneliti dalam 

pembelajaran menulis iklan baris, peran aktif guru dan siswa juga sangat penting 

dalam kegiatan penelitian ini. Hal itu juga tidak bisa dikesampingkan karena 

dengan peran aktif dari guru dalam memberikan masukan, baik berupa motivasi, 

koreksi maupun arahan kepada siswa yang membuat mereka bisa mengalami 

peningkatan pada siklus II ini. Peran aktif siswa juga tidak kalah penting, 

semangat mereka untuk berusaha dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan 

pada siklus I membuat mereka menuai hasil yang memuaskan pada siklus II. Hal 

ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata tiap aspek penilaian yang 



151 

 

dilakukan pada siklus I dan siklus II. Data yang disajikan pada tabel di atas dapat 

dilihat dalam diagram berikut. 

Diagram 2. Peningkatan Nilai Rata-rata Keterampilan Menulis Iklan Baris 

Siklus I dan Siklus II Tiap-tiap Aspek Penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Belajar Siswa Kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak selama Pembelajaran 

Menulis Iklan Baris Dengan Metode Point-Counter-Point melalui 

Media Kartu Identitas 

Selama proses pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-

counter-point melalui media kartu identitas juga dilakukan pengamatan terhadap 

perilaku siswa. Pengamatan dilakukan mulai dari siklus I sampai siklus II berakhir 

melalui instrumen nontes yang berupa observasi, catatan harian siswa, catatan 

harian guru, wawancara, dan dokumentasi foto. Berdasarkan berbagai analisis 

1
2

3
4

5

Siklus I

Siklus II

78
84,1

80,29

72,7

87,12

67,43

64,4
63,62

62,12 67,37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Aspek Penilaian

Siklus I

Siklus II



152 

 

data, baik data tes dan data nontes dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa saat 

mengikuti pembelajaran menulis iklan baris berubah ke arah yang positif. 

(1) Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan pada siklus I sama dengan pedoman 

observasi yang digunakan pada siklus II. Aspek-aspek yang digunakan dalam 

observasi meliputi respon yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran, 

antara lain, yaitu (1) siswa memperhatikan penjelasan dari guru, (2) siswa 

memperhatikan media kartu identitas yang telah tersedia, (3) siswa 

memperhatikan contoh iklan baris yang dibawa oleh guru, (4) siswa aktif 

bertanya dan menjawab saat kegiatan pembelajaran, (5) siswa bersemangat dan 

senang saat pembelajaran menulis iklan baris menggunakan media kartu identitas, 

(6) siswa serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, (7) siswa 

tertib dalam pelaksanaan pembelajaran menulis iklan baris, (8) siswa merespon 

positif terhadap pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-

point melalui media kartu identitas, (9) siswa bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan guru, dan (10) siswa percaya diri dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Berdasarkan data hasil observasi pada siklus I dan siklus II, dapat 

diketahui perubahan perilaku yang dilakukan siswa. Perubahan yang terjadi yaitu 

bertambahnya jumlah siswa yang memberikan respon positif terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan berkurangnya jumlah siswa yang 

berperilaku negatif saat pembelajaran berlangsung. Bahkan siswa juga mulai 

antusias dan bisa menulis iklan baris dengan baik, siswa juga benar-benar paham 
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diterapkannya metode point-counter-point dengan digunakannya media kartu 

identitas selama pembelajaran berlangsung. 

Selain itu, perbaikan dan refleksi juga dilakukan oleh guru. Hasil yang 

ditunjukkan cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan pada data hasil observasi 

siklus II yang mengalami peningkatan dibanding siklus I. Peningkatan observasi 

siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 23. Perbandingan Data Observasi Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek yang diamati 
SI SII Peningkatan 

F % F % F % 

1.  Siswa memperhatikan penjelasan 

dari guru. 

29 87,87 31 93,94 2 6,06 

2.  Siswa memperhatikan media kartu 

identitas yang telah tersedia. 

25 75,75 30 90,91 5 15,15 

3.  Siswa memperhatikan contoh iklan 

baris yang dibawa oleh guru 

22 66,67 29 87,87 7 21,21 

4.  Siswa aktif bertanya dan menjawab 

saat kegiatan pembelajaran. 

21 63,64 27 81,82 6 18,18 

5.  Siswa bersemangat dan senang saat 

pembelajaran menulis iklan baris 

menggunakan media kartu identitas 

26 78,78 28 84,85 2 6,06 

6.  Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai 

akhir. 

22 66,67 26 78,78 4 12,12 

7.  Siswa tertib dalam pelaksanaan 

pembelajaran menulis iklan baris. 

24 72,73 27 81,82 3 9,09 

8.  Siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas. 

29 87,87 31 93,94 2 6,06 

9.  Siswa bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan 

guru. 

25 75,75 29 87,87 4 12,12 

10.  Siswa percaya diri dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan 

guru. 

26 78,78 30 90,91 4 12,12 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perubahan perilaku yang dilakukan 

siswa selama pembelajaran menulis iklan baris siklus I dan siklus II. Aspek yang 

diamati dalam observasi ada sepuluh aspek, kesepuluh aspek tersebut akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

 Aspek yang pertama adalah aspek observasi aktivitas siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru. Pada siklus I diperoleh data sebesar 29 siswa 

atau 87,87% dan terjadi peningkatan 6,06% pada siklus II, yaitu sebesar 93,94% 

atau 31. Hal ini dibuktikan pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran, 

seluruh siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh guru.  

Aspek observasi kedua yaitu siswa memperhatikan media kartu identitas 

yang telah tersedia, diperoleh data observasi yang menunjukkan bahwa sebanyak 

25 siswa atau 75,75% telah memperhatikan kartu identitas yang telah disediakan. 

Seperti halnya pada saat pembelajaran siklus I siswa sangat antusias dan senang 

saat digunakannya media kartu identitas, pada pembelajaran siklus II pun juga 

demikian. Perilaku siswa tersebut mengalami peningkatan 15,15%, yaitu sebesar 

90,91% atau 30 siswa pada siklus II ini. 

Aspek observasi ketiga yaitu siswa memperhatikan contoh iklan baris 

yang dibawa oleh guru, diperoleh data observasi yang menunjukkan bahwa 

sebanyak 22 siswa atau 66,67% siswa memperhatian contoh iklan baris yang 

dibawa oleh guru. Pada aspek ini terjadi  peningkatan 21,21% dari siklus I, yaitu 

sebesar 29 siswa atau 87,87%. Pada saat pembelajaran siklus II, siswa terlihat 

lebih serius dan antusias dalam memperhatikan contoh iklan baris yang dibawa 
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oleh guru. Hal ini lebih baik dibanding siklus I sehingga kondisi kelas lebih 

tenang dan kondusifselama pembelajaran berlangsung. 

Aspek observasi keempat yaitu siswa aktif bertanya dan menjawab saat kegiatan 

pembelajaran terjadi peningkatan sebesar 81,82% dari perolehan data siklus I 

sebesar 21 siswa atau 63,64% menjadi 27 siswa dari keseluruhan jumlah siswa di 

kelas. Pada siklus II siswa yang tadinya malu bertanya kepada guru saat siklus I, 

pada siklus II sudah berani untuk bertanya pada guru mengenai hal-hal yang 

belum mengerti. 

Aspek observasi kelima yaitu siswa siswa bersemangat dan senang saat 

pembelajaran menulis iklan baris menggunakan media kartu identitas, diperoleh 

data dari siklus I sebanyak 26 siswa atau 78,78% dan pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 6,06%, yaitu sebanyak 28 siswa atau 84,8%. Pada siklus II, 

siswa terlihat lebih bersemangat dan senang terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris saat pembelajaran berlangsung.  

Aspek observasi keenam yaitu siswa serius dalam mengikuti pembelajaran 

dari awal sampai akhir. Dari hasil observasi diperoleh data dari siklus I sebanyak 

22 siswa atau 66,67% telah serius mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir 

dan pada siklus II terjadi peningkatan 12,12%, yaitu sebanyak 26 siswa atau 

78,78%. Pada siklus II, seluruh siswa terlihat lebih serius dalam mengikuti 

pembelajaran menulis iklan baris dari awal sampai akhir.  

Aspek observasi ketujuh  yaitu siswa tertib dalam pelaksanaan 

pembelajaran menulis iklan baris. Dari hasil observasi diperoleh data dari siklus I 

sebanyak 24 siswa atau 72,73% telah tertib dalam pelaksanaan pembelajaran 
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menulis iklan baris dan pada siklus II terjadi peningkatan 9,09%, yaitu sebanyak 

27 siswa atau 81,82%. Pada siklus II, seluruh siswa terlihat lebih tertib dalam 

pelaksanaan pembelajaran menulis iklan baris di kelas.  

Aspek observasi kedelapan yaitu siswa merespon positif terhadap 

pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas. Dari hasil observasi diperoleh data dari siklus I sebanyak 29 

siswa atau 87,87% telah merespon positif terhadap pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas dan saat 

siklus II sebanyak 31 siswa atau 93,94%. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 

6,06%. Siswa terlihat merespon positif terhadap pembelajaran menulis iklan baris 

dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas lebih baik 

dibanding siklus I. 

Aspek observasi kesembilan yaitu siswa bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan guru, diperoleh peningkatan sebesar 12,12% 

dari siklus I sebanyak 25 siswa menjadi 29 siswa atau 87,87% pada siklus II. 

Siswa yang tadinya asyik mengobrol dengan teman sebangkunya pada siklus I, 

pada siklus II terlihat lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan guru. 

Aspek observasi yang terakhir atau kesepuluh, yaitu siswa percaya diri 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru, diperoleh data hasil observasi 

sebanyak 26 siswa atau 78,78% pada siklus I telah percaya diri dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan guru. Pada siklus II  mengalami peningkatan 

12,12% dari perolehan data siklus I sebesar 90,91% atau 30 siswa. Siswa yang 
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kurang percaya diri dalam melaksanakan tugas pada siklus I, pada siklus II ini 

mereka lebih percaya diri dan tidak banyak bertanya kepada teman atau 

menyontek hasil pekerjaan teman. 

 

(2) Jurnal Harian Siswa 

Selain observasi, aspek lain yang dapat dijadikan pedoman untuk melihat 

perubahan perilaku siswa pada siklus I dan siklus II, yaitu catatan harian. Catatan 

harian yang dimaksud, baik berupa catatan harian guru maupun siswa. Pada 

catatan harian siswa dapat diketahui pendapat siswa tentang pembelajaran menulis 

iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas. 

Pengisian catatan harian siswa dilakukan oleh masing-masing siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan kedua pada siklus I dan siklus II.  

Berdasarkan hasil jurnal harian yang diberikan kepada siswa berisi lima 

pertanyaan yaitu mengenai: (1) kesulitan yang hadapi oleh siswa ketika menulis 

iklan baris melalui metode poin-counter-point dengan media kartu identitas; (2) apa 

kesulitan yang dihadapi tersebut dapat diatasi oleh siswa dengan baik, berikan alasan; 

(3) pendapat siswa tentang kegiatan menulis iklan baris saat pembelajaran menulis 

iklan baris melalui media kartu identitas dengan metode poin-counter-point; (4) 

penjelasan dari guru dapat pahami siswa atau tidak, jelaskan; dan (5) manfaat yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media 

kartu identitas dengan metode poin-counter-point.  

Aspek yang pertama, yaitu kesulitan yang hadapi oleh siswa ketika menulis 

iklan baris melalui metode poin-counter-point dengan media kartu identitas. 
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Sebagian besar siswa pada siklus I dan siklus II sama-sama merasa senang selama 

mengikuti pembelajaran. Pada siklus I masih terlihat beberapa siswa yang 

kesulitan dalam menentukan ejaan yang benar dan singkatan yang sesuai dengan 

kaidah ejaan yang disempurnakan pada iklan baris yang akan mereka buat. 

Namun, pada siklus II ini jumlahnya berkurang. Siswa terlihat lebih antusias dan 

sungguh-sungguh saat mengikuti kegiatan pembelajaran supaya materi yang 

disampaikan oleh guru dapat mereka pahami dengan baik, dengan harapan 

kesulitan yang mereka hadapi seperti kesulitan dalam menentukan ejaan yang 

benar dan singkatan yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan pada 

iklan baris yang akan mereka buat dapat teratasi. 

Aspek yang kedua, yaitu apa kesulitan yang dihadapi tersebut dapat diatasi 

oleh siswa dengan baik, berikan alasan. Pada siklus I masih terlihat beberapa siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menentukan ejaan yang benar dan singkatan 

yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan pada iklan baris yang akan 

mereka buat. Namun, pada siklus II ini jumlahnya berkurang. Siswa terlihat lebih 

antusias dan sungguh-sungguh saat mengikuti kegiatan pembelajaran supaya 

materi yang disampaikan oleh guru dapat mereka pahami dengan baik, dengan 

harapan kesulitan yang mereka hadapi seperti kesulitan dalam menentukan ejaan 

yang benar dan singkatan yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan 

pada iklan baris yang akan mereka buat dapat teratasi. Jadi, kesimpulannya 

kesulitan yang dialami oleh siswa dapat diatasi dengan baik. 

Aspek yang ketiga, yaitu pendapat siswa tentang kegiatan menulis iklan 

baris saat pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan 
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metode poin-counter-point. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada 

siklus II ini mereka merasa senang dengan adanya metode poin-counter-point saat 

pembelajaran menulis iklan baris yang memotivasi mereka untuk aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. Mereka juga terbantu dan lebih mudah dalam 

membuat iklan baris dengan adanya media kartu identitas saat pembelajaran 

menulis iklan baris yang dilakukan oleh peneliti. Menurut mereka, media tersebut 

merupakan media inovatif dan kreatif yang sebelumnya mereka belum pernah 

menggunakannya dalam pembelajaran menulis iklan baris. Mereka juga 

memberikan saran agar media kartu identitas dapat digunakan dalam 

pembelajaran yang lainnya, tidak hanya dalam pembalajaran menulis iklan baris.  

Aspek keempat yaitu penjelasan dari guru yang dapat dipahami oleh 

siswa. Menurut siswa, penjelasan yang disampaikan oleh guru dapat dipahami 

dipahami dengan baik. Selain itu, dengan adanya metode poin-counter-point saat 

pembelajaran menulis iklan baris dan media kartu identitas lebih memudahkan 

mereka memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru saat 

pembelajaran menulis iklan baris pada siklus II. Misalnya, tentang pengertian 

iklan baris, jenis-jenis iklan baris, ciri-ciri iklan baris dan contoh iklan baris yang 

diberikan. Secara keseluruhan materi yang dipahami oleh siswa yaitu tentang 

konsep materi iklan baris yang telah dipaparkan oleh peneliti saat pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode poin-counter-point melalui media kartu 

identitas pada siklus II. 

Aspek yang terakhir adalah aspek kelima yaitu tentang manfaat mengikuti 

pembelajaran yang telah dilakukan. Sebagian besar siswa merasa senang dan 
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antusias mengikuti pembelajaran menulis iklan baris. Kegiatan pembelajaran 

diwarnai dengan diskusi kelompok, adu argumen untuk menemukan jawaban 

yang tepat (aplikasi metode poin-counter-point), dan menemukan informasi yang 

ada pada kartu identitas yang akan ditulis ke dalam iklan baris. Hampir semua 

siswa terlihat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemebelajaran yang dilakukan oleh peneliti bermanfaat bagi siswa, 

terbukti dengan respon positif dari siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran yang 

diinstruksikan. Mereka juga tampak antusias untuk mengamati media kartu 

identitas yang telah dibagikan oleh guru. Menurut salahh satu siswa yang bernama 

Abdul Karim, pembelajaran menulis iklan baris dengan metode poin-counter-

point melalui media kartu identitas memotivasi dia untuk aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dia juga merasa lebih mudah dalam membuat iklan 

baris dengan adanya media kartu identitas. Media tersebut merupakan media 

inovatif dan kreatif  karena sebelumnya belum pernah digunakan dalam 

pembelajaran menulis iklan baris. Selain itu, menurut salah satu siswa lain yang 

bernama Ida Rokhmawati, pembelajaran menulis iklan baris yang baru saja 

dilaksanakan tidak begitu mudah dipahami. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Nasyiruddin, “saya senang dengan pembelajaran kali ini karena saya sudah bisa 

menulis iklan baris dengan benar dan dengan adanya media kartu identitas 

memudahkan saya dalam menulis iklan baris”. Dari beberapa pendapat di atas, 

secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa siswa merespon positif 

pembelajaran menulis iklan baris yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Siswa 

juga merasa semakin mudah dalam menulis iklan baris dengan adanya media 
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kartu identitas yang digunakan oleh peneliti dalam pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode point-counter-point pada siswa kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak. 

 

(3) Jurnal Harian Guru 

Hasil data nontes selain lembar observasi, dan jurnal harian siswa untuk 

mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada siswa selama pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu 

identitas adalah jurnal harian guru atau catatan harian guru.  

Catatatn harian guru berisi segala sesuatu hal yang dirasakan guru selama 

pembelajaran berlangsung. Catatan harian guru yang digunakan pada siklus II ini 

sama dengan siklus I. Catatan harian guru berisi segala sesuatu yang dirasakan 

guru selama pembelajaran menulis iklan baris berlangsung di kelas. Hal-hal yang 

menjadi objek sasaran dalam jurnal guru adalah sebagai berikut: (1) kesiapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis iklan baris, (2) respon siswa terhadap materi 

iklan baris yang dijelaskan oleh guru, (3) respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran menulis iklan baris, (4) respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang 

dilaksanakan selama mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media 

kartu identitas dengan metode poin-counter-point, (5) keaktifan siswa dalam 

mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran menulis iklan baris, (6) situasi kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan harian tersebut diisi oleh guru 

setelah pembelajaran menulis iklan baris usai.  
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Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas pada siklus II ini terlihat 

lebih baik bila dibandingkan dengan siklus I. Pada waktu peneliti masuk kelas, 

sebagian siswa masih berada di luar. Akan tetapi, ketika peneliti terlihat hendak 

menuju ke kelas dengan segera mereka masuk kelas sebelum peneliti masuk ke 

kelas. Suasana kelas lebih kondusif dan tenang dibanding dengan siklus I. Siswa 

terlihat lebih serius menerima materi pelajaran dan jarang ada siswa yang 

mengobrol sendiri dengan teman sebangkunya, seakan merasa bahwa peneliti 

sudah menjadi guru mereka.  

Respon siswa terhadap materi iklan baris yang dijelaskan oleh guru begitu 

baik. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh 

guru. Tadinya, terdapat beberapa siswa yang mengobrol dengan teman 

sebangkunya tapi pada waktu siklus II ini hal itu tidak tampak. Hal ini 

membuktikan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini mengalami 

peningkatan dibanding dengan siklus I. 

Selanjutnya respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menulis iklan 

baris, sudah lebih baik dibandingkan siklus I. Kegiatan pembelajaran pertama kali 

yang dilakukan pada siklus II ini adalah untuk memperbaiki hasil menulis iklan 

baris yang telah dilakukan siswa pada siklus I. Siswa terlihat asyik berdikusi 

dengan teman yang lain untuk menyunting hasil menulis iklan baris yang telah 

mereka buat sebelumnya.  

Respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang dilaksanakan selama 

mengikuti pembelajaran menulis iklan baris melalui media kartu identitas dengan 
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metode poin-counter-point sangat memuaskan. Kegiatan diskusi yang 

dilaksanakan pada siklus II ini, terlihat siswa lebih aktif dalam berdiskusi dan 

melakukan tanya jawab dengan guru ketika mereka mengalami kesulitan tanpa 

harus diminta bertanya terlebih dahulu. 

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas pada siklus II ini juga 

lebih baik daripada siklus I. Jumlah siswa yang bertanya mengenai kesulitan yang 

mereka hadapi juga lebih banyak. Pada siklus I sebagian besar siswa lebih suka 

bertanya saat peneliti berkeliling mengamati pekerjaan siswa, tetapi pada siklus II 

ini siswa mau bertanya tanpa harus diminta bertanya oleh peneliti. Selain itu, pada 

siklus II ini siswa lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok daripada siklus I. 

Situasi kelas saat pembelajaran menulis iklan baris berlangsung sangat 

kondusif dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Pada siklus II ini, siswa 

terlihat lebih bersemangat, sungguh-sungguh, dan antusias dalam menulis iklan 

baris. Sebagian besar siswa sudah menunjukkan keaktifannya dalam kegiatan 

diskusi kelompok yang dilakukan, menulis iklan baris, dan juga bertanya jawab 

saat mengalami kesulitan.  

 

(4) Hasil Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan pada siklus I dan siklus II setelah 

pembelajaran usai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 
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melalui media kartu identitas. Kegiatan wawancara ini difokuskan pada tiga orang 

siswa yaitu siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

 Menurut ketiga responden yang di wawancarai, mereka merasa senang 

dengan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas. Mereka menuturkan bahwa pembelajaran seperti ini 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Guru hanya memberikan materi dan tugas 

kepada siswa, sehingga siswa tidak aktif untuk menemukan informasi, konsep 

secara mandiri. 

 Pendapat siswa tentang pembelajaran menulis iklan baris dengan metode 

point-counter-point melalui kartu identitas adalah sebagai berikut. Menurut siswa 

yang memperoleh nilai tinggi, dia merasa pembelajaran menulis iklan baris yang 

dilakukan oleh peneliti cukup menarik dan mempermudah siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. Kartu identitas yang digunakan juga sangat 

membantu siswa untuk menemukan identitas sesuatu yang akan diiklankan saat 

menulis iklan baris. Menurut siswa yang mendapatkan nilai sedang dan rendah 

juga merasa tertarik dengan pembelajaran menulis iklan baris yang telah 

dilakukan. Menurut mereka, pembelajaran seperti ini memudahkan mereka dalam 

memahami materi yang dipaparkan oleh guru. Kegiatan pembelajaran menulis 

iklan baris yang baru saja dilakukan merupakan suatu hal yang baru dialami oleh 

siswa dan sebaiknya sering dilakukan dalam pembelajaran yang lain. 

 Sebagian besar siswa merasa senang setelah mengikuti pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui kartu identitas,  

baik siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, maupun rendah mengaku 
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antusias dan termotivasi dalam mengikuti setiap langkah pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru dan melaksanakan setiap instruksi yang diberikan. 

 Selain itu, menurut mereka pembelajaran melalui metode point-counter-

point dengan pemanfaatan media kartu identitas, pembelajaran menulis iklan baris 

menjadi lebih mudah dipahami. Metode point-counter-point memotivasi mereka 

untuk lebih aktif mengambil peran di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Media kartu identitas juga mempermudah siswa dalam menemukan 

informasi tentang identitas yang akan mereka buat dalam iklan baris. Jadi, 

kesimpulannya siswa merasa senang dan terbantu dalam memahami materi 

pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan adanya pembelajaran iklan baris 

melalui metode point-counter-point dengan pemanfaatan media kartu identitas.  

Kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

iklan baris sangat beragam. Menurut siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan 

sedang merasa belum menghadapi kesulitan yang berarti sama seperti pada siklus 

I. Sementara menurut siswa yang mendapatkan nilai rendah, dia mengaku adanya  

kesulitan dalam menentukan ejaan dan singkatan yang benar saat mereka menulis 

iklan baris. Hal tersebut disebabkan ketidakseriusan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan materi yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung dan 

kesulitan menemukan informasi yang ada pada kartu identitas. 

Kesulitan yang dialami siswa yang mendapatkan nilai rendah dalam 

menulis iklan baris berbagai macam. Salah satunya, kesulitan dalam menentukan 

ejaan dan singkatan yang benar saat mereka menulis iklan baris. Hal tersebut 

diatasi dengan lebih serius dan sungguh-sungguh dalam memperhatikan 
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penjelasan yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Kesulitan 

yang lain yaitu sulit dalam menemukan informasi yang ada pada kartu identitas. 

Mereka mengatasi kesulitan itu dengan bertanya kepada guru saat pembelajaran 

berlangsung. 

Saran yang diberikan oleh siswa mengenai pembelajaran menulis iklan  

baris yang telah dilakukan, diantaranya semua siswa mengatakan merasa 

termotivasi untuk lebih mendalami materi iklan baris dengan digunakannya media 

kartu identitas. Menurut mereka, media kartu identitas sebaiknya juga digunakan 

dalam pembelajaran yang lain, tidak hanya dalam pembelajaran menulis iklan 

baris saja. Selain itu, adanya metode yang beragam dan inovatif dalam kegiatan 

pembelajaran sebaiknya terus dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi siswa 

agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan memudahkan 

mereka dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru. 

 

(5) Dokumentasi Foto 

Perubahan perilaku siswa ke arah positif juga dapat dilihat dari hasil 

dokumentasi foto. Pengambilan dokumentasi yang berupa foto dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran menulis iklan baris dengan metode point-counter-point 

melalui media kartu identitas siklus I dan siklus II pada siswa kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak berlangsung.  

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi: (1) saat siswa 

mendengarkan penjelasan guru; (2) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

berlangsung; (3) guru membagikan contoh iklan baris;  (4) siswa memperhatikan 
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media pembelajaran saat diskusi dengan kelompoknya; dan (5) saat perwakilan 

siswa sedang mempresentasikan hasil  iklan baris yang telah dibuat oleh 

kelompoknya di depan kelas.  

 

    Siklus I              Siklus II 

Gambar 9. Perbandingan Suasana Kelas saat Pembelajaran Menulis Iklan 

Baris dengan Metode Point-Counter-Point melalui Media Kartu Identitas 

 

Pada gambar 9. terlihat perbandingan suasana kelas saat pembelajaran 

menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu 

identitas. Pada siklus I terdapat siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru 

dan ada pula siswa yang asyik mengobrol dengan teman sebangkunya saat 

pembelajaran berlangsung.  Berbeda dengan siklus I, pada siklus II siswa terlihat 

lebih antusias dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan 

baris.  

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti telah berhasil dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan 

suasana kelas yang terlihat kondusif pada siklus II dibanding siklus I. Pada siklus 
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I terdapat siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan ada pula siswa 

yang asyik mengobrol dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung.  

Berbeda dengan siklus I, pada siklus II siswa terlihat lebih antusias dan sungguh-

sungguh dalam mengikuti pembelajaran menulis iklan baris.  

 Siklus I     Siklus II 

Gambar 10. Perbandingan Kegiatan Siswa saat Menulis Iklan Baris 

Berdasarkan Media Kartu Identitas yang Dibagikan oleh Guru 

Pada gambar 10. terlihat perbandingan kegiatan siswa saat menulis iklan 

baris berdasarkan kartu identitas yang telah dibagikan oleh guru. Pada siklus I, 

terlihat ada siswa sedang melamun dan tidak sungguh-sungguh saat teman satu 

kelompoknya menulis iklan baris berdasarkan media kartu identitas. Berbeda 

dengan siklus I, pada siklus II siswa terlihat antusias dan sungguh-sungguh dalam 

menulis iklan baris berdasarkan media kartu identitas yeng telah dibagikan oleh 

guru. 

Berdasarkan gambar di atas, membuktikan bahwa koreksi yang dilakukan 

oleh guru (dalam hal ini peneliti) terhadap siswa pada siklus I tentang memotivasi 

siswa agar sungguh-sungguh dan memperhatikan penjelasan guru saat 
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pembelajaran berlangsung berhasil. Hal ini dibuktikan pada siklus II, siswa 

terlihat lebih antusias dan sungguh dalam pembelajaran menulis ikan baris, 

khususnya dalam kegiatan menulis iklan baris berdasarkan kartu identitas yang 

telah dibagikan oleh guru. 

 Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perubahan perilaku siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, 

Demak ke arah yang lebih baik setelah dilakukan pembelajaran menulis iklan 

baris dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas. Hal ini 

dibuktikan dari hasil data tes yang mengalami peningkatan ke arah lebih baik dari 

siklus I ke siklus II. Selain itu, dapat kita cermati pula dari data nontes pun juga 

demikian. Hasil data nontes pada siklus I dan siklus II terjadi perubahan ke arah 

yang lebih baik dari sebelumnya. Brarti bisa dikatakan bahwa penelitian 

keterampilan menulis iklan baris dengan metode point-counter-point melalui 

media kartu identitas yang dilakukan oleh peneliti telah berhasil dilakukan dan 

hasilnya memuaskan.  
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian tentang keterampilan menulis iklan baris

dengan metode Point-Counter-Point melalui media kartu identitas pada siswa 

kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak adalah sebagai 

berikut.

a. Keterampilan menulis iklan baris siswa kelas IX-A MTs. 

Nahdlotushshibyan Wonoketingal, Demak mengalami peningkatan 

sebesar 76,34 setelah diterapkan pembelajaran menulis iklan baris

dengan metode point-counter-point melalui media kartu identitas.

Hasil tersebut sudah memenuhi target nilai rata-rata kelas yang telah 

ditetapkan, yaitu sebesar 75. Dengan demikian, terjadi peningkatan 

hasil keterampilan menulis iklan baris sebesar 18,31 atau 23,98% 

dari kondisi awal ke siklus II dan 11,71 atau sebesar 15,34% dari 

siklus I ke siklus II.

b. Perilaku siswa kelas IX-A MTs. Nahdlotushshibyan Wonoketingal, 

Demak setelah mengikuti pembelajaran menulis iklan baris dengan 

metode point-counter-point melalui media kartu identitas mengalami 

perubahan ke arah positif. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan 

perilaku siswa yang lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti 

proses pembelajaran menulis iklan baris di kelas. Sikap positif siswa 
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dibuktikan melalui hasil observasi, jurnal harian guru, jurnal harian 

siswa, hasil wawancara siswa, dan dokumentasi foto.

5.2 Saran

Atas dasar simpulan dari penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut.

a. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya 

menggunakan metode point-counter-point sebagai salah satu 

alternatif metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Metode 

point-counter-point membuat suasana kelas menjadi lebih hidup 

karena memotivasi siswa untuk berbicara dan berargumen saat 

pembelajaran serta memudahkan siswa dalam memahami materi

pembelajaran. Hal ini dikarenakan, dengan metode point-counter-

point siswa aktif berbicara dan berargumen dari berbagai perspektif 

di dalam kelas.

b. Bagi siswa, peneliti menyarankan siswa lebih konsentrasi dan aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan guru agar 

siswa mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Untuk 

pembelajaran menulis iklan baris, siswa disarankan untuk berlatih 

secara terus menerus dan tidak malu untuk bertanya karena hal 

tersebut bermanfaat untuk masa depan siswa.

c. Para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra 

Indonesia kiranya dapat melakukan penelitian pengembangan yang 
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lebih lanjut mengenai keterampilan menulis iklan baris. Upaya-upaya 

peningkatan keterampilan siswa, khususnya keterampilan menulis, 

diharapkan dapat membantu guru untuk memecahkan masalah dan 

hambatan yang sering kali muncul dalam proses pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia di kelas.
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Lampiran 1. RPP Menulis Iklan Baris Siklus I

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SIKLUS I

Nama Sekolah :  MTs. Nahdlotushshibyan

Mata Pelajaran :  Bahasa dan Sastra Indonesia

Kelas/Semester :  IX/1

Standar Kompetensi :  4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, 
resensi ,dan karangan.

Kompetensi Dasar :  4.1 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, 
padat, dan jelas.

Indikator :

 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, 
dan jelas.

 Menyunting iklan baris yang ditulis oleh teman sesuai 
dengan kaidah ejaan yang benar (EYD).

Alokasi Waktu :  4 x 40 menit (2 x pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran menulis iklan baris melalui kartu identitas 
dengan metode Point-Counter-Point, diharapkan siswa dapat menulis iklan 
baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.

B. Materi Pembelajaran
- Cara menulis iklan baris
- Cara menyunting iklan baris
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Contoh :

C. Metode Pembelajaran
Point-Counter-Point

D. Langkah-langkah pembelajaran
Pertemuan Pertama

No Kegiatan Waktu Teknik Karakter
1 Pendahuluan

a. Siswa mengkondisikan diri untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran.

b. Siswa mendengarkan penjelasan 
guru tentang tujuan dan manfaat 
yang akan diperoleh setelah 
mengikuti pembelajaran menulis 
iklan baris.

10’

Keterbukaan

2 Kegiatan Inti
Eksplorasi
a. Siswa memperhatikan contoh iklan 

baris dari surat kabar atau media 
cetak lainnya dari guru.

b. Siswa bertanya jawab dengan guru 
mengenai iklan baris.

c. Siswa mendengarkan penjelasan 
guru tentang materi iklan baris.

d. Siswa berkelompok (4-5 siswa) 
untuk membaca dan mencermati 
iklan baris yang telah diberikan 
sebelumnya.

Elaborasi
a. Siswa memperoleh kartu identitas 

60’

Pemodel-
an 

Tanya 
jawab
Ceramah

Diskusi
Penugas-
an

Toleransi 

Kerja sama
Kecermatan

TWINS COMPUTER

TERIMA KETIKAN, REPARASI, 
KURSUS, RENTAL, PESAN 

KOMPUTER BARU MAUPUN 
SECOND, DLL.

TOKO SAMI JAYA
Jual bahan – bahan bangunan : semen, besi, 

cat, keramik, genting, pralon, dsb.

Datang segera..!!
d.a. Jalan Raya Slarang , Pasar Lombok

Kesugihan , Cilacap.
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yang dibagikan oleh guru pada tiap-
tiap kelompok. 

b. Siswa membuat iklan baris 
berdasarkan identitas yang ada pada 
kartu identitas mengenai penjualan 
sebuah HP (Hand Phone) dengan 
memperhatikan ejaan, singkatan, 
maupun tanda baca.

Konfirmasi
a. Siswa bertanya kepada guru tentang 

materi yang belum dimengerti.

Penugas-
an

Tanya 
jawab

Kecermatan

Keberanian 

3 Penutup
a. Siswa melakukan refleksi bersama

guru.
b. Siswa mendengarkan penguatan dari 

guru dan menanyakan kesulitan-
kesulitan yang dialami tentang 
materi menulis iklan baris.

10’
Refleksi

Penguat-
an

Pertemuan Kedua

No Kegiatan Waktu Teknik Karakter
1 Pendahuluan

a. Siswa bertanya jawab dengan guru 
tentang materi iklan baris pada 
pertemuan sebelumnya.

b. Siswa kembali berkelompok sesuai 
dengan kelompoknya.

10’
Tanya 
jawab

Diskusi

Keterbukaan

Kerjasama

2 Kegiatan Inti
Eksplorasi
a. Siswa membaca dan mencermati 

kembali iklan baris yang telah 
diberikan oleh guru pada pertemuan 
sebelumnya.

b. Siswa memperoleh kartu identitas 
yang dibagikan oleh guru pada tiap-
tiap kelompok. 

Elaborasi
a. Siswa secara berkelompok 

mendiskusikan tugas yang diberikan 
oleh guru pada pertemuan 
sebelumnya.

b. Kelompok yang ada saling 

60’

Penugasa
n dan 
Diskusi.

Diskusi 
penugas-
an.

Diskusi, 

Kerja sama,
Kecermatan

Kerjasama

Kemandiri-
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berhadapan untuk melakukan 
evaluasi dan koreksi terhadap iklan 
baris yang telah dibuat oleh 
kelompok yang lain disertai alasan 
yang jelas (aplikasi metode point-
counter-point).

Konfirmasi
Siswa menanyakan hal-hal yang 
kurang dimengerti pada guru.

point-
counter-
point.

Tanya 
jawab

an

Keberanian 

3 Penutup
a. Siswa bersama guru memilih iklan 

baris karya siswa yang paling bagus 
untuk dipasang di mading sekolah.

b. Siswa melakukan refleksi bersama 
guru.

10’
Diskusi 

Refleksi 

Kemandiri-
an, dan 
Kreativitas.
Keterbuka-
an

E. Sumber Belajar
1. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP kelas IX karangan Atikah 

Anindyarini, Depdiknas.
2. Contoh iklan baris dari koran.

F. Penilaian
Indikator :

Penilaian 
No Indikator

Teknik
Bentuk 

Instrumen
No. Instrumen

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

Penugasan Proyek Buatlah iklan baris 
berdasarkan kartu 
identitas yang telah 
kamu pahami!

2. Siswa mampu 
menyunting iklan baris 
yang ditulis oleh 
teman sesuai dengan 
kaidah ejaan yang 
benar (EYD).

Penugasan Proyek Suntinglah iklan 
baris milik 
temanmu sesuai 
dengan kaidah 
ejaan yang benar 
(EYD)!
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1. Teknik penilaian : 
a. Penilaian proses dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan 

dapat dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan, 

b. Penilaian hasil diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dalam menulis iklan 
baris berdasarkan kartu identitas.

2. Bentuk instrument :  tes lisan dan proyek.

Soal/instrumen

1. Apa yang Anda ketahui tentang iklan baris?

2. Buatlah iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas ber-
dasarkan kartu identitas berikut!

3. Suntinglah iklan baris  berikut sesuai dengan kaidah ejaan yang benar 
(EYD)!

KARTU IDENTITAS

Identitas Hand Phone:

- Merk Nokia

- 5130 Express Music

- Komplit Dos+Book

- Barang masih bagus

- Garansi Toko

- Memori card 1 Giga Byte

- Bonus Aplikasi

- Hubungi Bapak Amir dengan alamat: 

Jalan Mawar 59, Pluit Jakarta Utara

- No. Telp. (021) 234 567
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1. Rubrik Skor Penilaian Iklan Baris melalui Media Kartu Identitas

Skala Skor
Aspek Penilaian

1 2 3 4

Bobot
Skor
maks.

1. Kelengkapan isi
2. Bahasa iklan baris
3. Persuasif
4. Keteraturan isi
5. Kerapian tulisan

4
5
6
6
4

16
20
24
24
16

Jumlah 100

2. Rubrik Penyuntingan Menulis Iklan Baris dengan Bahasa yang 
Singkat, Padat, dan Jelas

Aspek Penilaian Skor Kriteria Kategori
16 Isi iklan baris sangat lengkap, 

terdapat unsur-unsur iklan 
baris yang dibutuhkan 
pembaca, misalnya jenis 
barang, harga, waran, lokasi, 
dan sebagainya

Sangat 
baik

12 Isi iklan baris sudah cukup 
lengkap, ada beberapa unsur-
unsur informasi yang tidak 
dicantumkan dalam iklan baris

Baik 

1. Kelengkapan isi

8 Isi iklan baris kurang lengkap, 
masih banyak unsur-unsur 
informasi yang tidak 

Cukup 

HAN’S BAKERY
Menjual: aneka kue, cake, roti dan lain-lain. 

Menerina pesanan.

Dengan alamat: Jalan Pandanaran, 156 
Semarang.  Telepon: (024) 257980
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dicantumkan dalam iklan baris
4 Isi iklan baris tidak lengkap, 

tidak terdapat unsur-unsur 
informasi yang dibutuhkan 
pembaca.

Kurang 

20 Sederhana, padat, hemat, dan 
komunikatif.

Sangat 
baik

15 Sederhana, padat, komunikatif, 
namun kurang hemat kata.

Baik 

10 Sederhana, kurang hemat kata, 
dan kurang komunikatif.

Cukup 

2. Bahasa iklan 
baris

5 Kurang sederhana, tidak hemat 
kata, dan tidak komunikatif.

Kurang 

24 Kalimatnya sudah sangat 
efektif, dan dapat 
mempengaruhi pembaca.

Sangat 
baik

18 Kalimatnya sudah bisa 
dianggap menarik minat 
pembaca 

Baik 

12 Kalimatnya kurang tepat, 
sehingga kurang menarik 
minat pembaca.

Cukup 

3. Persuasif 

6 Kalimatnya tidak persuasif dan 
tidak bermakna.

Kurang 

24 Isi iklan baris tersusun dengan 
rapi dan tertib

Sangat 
baik

18 Masih ada sedikit 
ketidakteraturan, tetapi hal itu 
dalam bagian yang tidak terlalu 
penting.

Baik 

12 Banyak ditemukan 
ketidakteraturan dalam 
penyajian isi.

Cukup 

4. Keteraturan isi

6 Isi iklan baris kacau atau salah Kurang 
16 Tulisan terbaca, jelas, dan 

bentuknya rapi.
Sangat 
baik

12 Tulisan jelas dan cukup rapi Baik 
8 Tulisan terbaca, namun kurang 

rapi
Cukup 

5. Kerapian tulisan

4 Tulisan kurang bisa terbaca, 
tidak jelas, dan tidak rapi.

Kurang 
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Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Iklan Baris

No Kategori Nilai

1.

2.

3.

4.

Sangat baik

Baik 

Cukup

Kurang  

85-100

70-84

60-69

0-59

Pengukuran nilai akhir dalam skala 0 s.d 100

100%x 
Responden

KomulatifNilai
    Nilai 

Demak, 15 Juli 2011

Guru Bahasa Indonesia                      Peneliti

Siti Muchayaroh, S.Pd.         Amiruddin Yusuf

        NIM. 2101407085

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Jamal Adib, S.Ag.
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Lampiran 2. RPP Menulis Iklan Baris Siklus II

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II

Nama Sekolah :  MTs. Nahdlotushshibyan

Mata Pelajaran :  Bahasa dan Sastra Indonesia

Kelas/Semester :  IX/1

Standar Kompetensi :  4. Mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, 

resensi ,dan karangan.

Kompetensi Dasar :  4.1 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, 

padat, dan jelas.

Indikator :

 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat, 

dan jelas.

 Menyunting iklan baris yang ditulis oleh teman sesuai 

dengan kaidah ejaan yang benar (EYD).

Alokasi Waktu :  4 x 40 menit (2 x pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses pembelajaran menulis iklan baris melalui kartu identitas 

dengan metode Point-Counter-Point, diharapkan siswa dapat menulis iklan 

baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.

B. Materi Pembelajaran

- Cara menulis iklan baris

- Cara menyunting iklan baris

Contoh :

TWINS PRINT & FOTOCOPY

FOTOKOPI, PRINT LASER, JILID, JILID 
SKRIPSI, SOFT COVER, JILID SPIRAL.

HARGA BERSAHABAT.

d.a. Jl. Taman Siswa 7, Banaran-SMG.

TB. BANARAN

Jual alat-lat tulis : bolpoin, pensil, buku, kertas 
HVS, asesoris dll.

Datang segera..!!

d.a. Jl. Taman Siswa 21, Banaran-SMG.
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C. Metode Pembelajaran

Point-Counter-Point

D. Langkah-langkah pembelajaran

Pertemuan Pertama

No Kegiatan Waktu Teknik Karakter

1 Pendahuluan

a. Siswa mengkondisikan diri untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran.

b.Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang materi iklan baris sebagai 

lanjutan materi pembelajaran menulis 

iklan baris pada pertemuan 

sebelumnya (siklus I).

10’

Keterbukaan

2 Kegiatan Inti

Eksplorasi

a. Siswa bertanya jawab dengan guru 

mengenai iklan baris.

b.Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang materi iklan baris.

c. Siswa berkelompok sesuai kelompok 

pada pertemuan sebelumnya.

Elaborasi

a. Siswa mendapatkan contoh iklan 

baris yang lebih kompleks dibanding 

dengan iklan baris yang diberikan 

oleh guru pada siklus I sebagai 

perbandingan khasanah pengetahuan 

yang dimiliki oleh siswa.

b.Siswa memperoleh media kartu 

identitas yang lebih kecil dibanding 

siklus I dengan tema “Penjualan

Sebuah Mobil” yang dibagikan oleh 

guru pada tiap-tiap kelompok. 

60’

Tanya 

jawab.

Toleransi 
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c. Siswa membuat iklan baris 

berdasarkan identitas yang ada pada 

kartu identitas mengenai “Penjualan 

Sebuah Mobil” dengan 

memperhatikan ejaan, singkatan, 

maupun tanda baca.

Konfirmasi

a. Siswa bertanya kepada guru tentang 

materi yang belum dimengerti.

Diskusi

Penugas-

an

Tanya 

jawab

Kerja sama

Kecermatan

Keberanian 

3 Penutup

a. Siswa melakukan refleksi bersama

guru.

10’

Refleksi

Pertemuan Kedua

No Kegiatan Waktu Teknik Karakter

1 Pendahuluan

a. Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang materi iklan baris pada 

pertemuan sebelumnya sebagai 

pengingat.

b.Siswa kembali berkelompok sesuai 

dengan kelompoknya.

10’

Tanya 

jawab

Diskusi

Keterbukaan

Kerjasama

2 Kegiatan Inti

Eksplorasi

a. Siswa membaca dan mencermati 

kembali buku catatan mereka tentang 

contoh iklan baris yang telah 

diberikan oleh guru pada pertemuan 

sebelumnya.

Elaborasi

a. Siswa secara berkelompok 

mendiskusikan tugas menulis iklan 

baris melalui media kartu identitas 

dengan tema “Penjualan Sebuah 

Mobil” yang telah mereka buat pada 

60’

Penugasa

n 

Diskusi.

Kerja sama,

Kecermatan

Kerjasama



187

pertemuan sebelumnya.

b.Kelompok yang ada saling 

berhadapan untuk melakukan 

evaluasi dan koreksi disertai alasan 

yang jelas terhadap iklan baris yang 

telah dibuat oleh kelompok yang lain

(aplikasi metode point-counter-

point).

Konfirmasi 

Siswa menanyakan hal-hal yang 

kurang dimengerti pada guru.

Diskusi 

penugas-

an, point-

counter-

point.

Tanya 

jawab

Kemandiri-

an

Keberanian 

3 Penutup

a. Siswa mendengarkan penguatan dari 

guru tentang hasil koreksi dan 

evaluasi yang telah mereka lakukan 

(aplikasi metode point-counter-point) 

sebagai titik temu argumen-argumen

yang telah mereka munculkan.

b.Siswa membuat iklan baris secara 

individu (perorangan) dengan 

memperhatikan ejaan, singkatan, 

maupun tanda baca.

10’

Penguat-

an

Penugas-

an 

Perorangan.

E. Sumber Belajar

1. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP kelas IX karangan Atikah 

Anindyarini, Depdiknas.

2. Contoh iklan baris dari koran.
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F. Penilaian

Indikator :

Penilaian 

No Indikator
Teknik

Bentuk 

instrumen
No. Instrumen

1. Siswa menulis iklan 

baris dengan bahasa 

yang singkat, padat, 

dan jelas

Penugasan Proyek Buatlah iklan 

baris 

berdasarkan 

kartu identitas 

yang telah 

kamu pahami!

2. Siswa menyunting 

iklan baris yang ditulis 

oleh teman sesuai 

dengan kaidah ejaan 

yang benar (EYD).

Penugasan Proyek Suntinglah 

iklan baris 

milik 

temanmu 

sesuai dengan 

kaidah ejaan 

yang benar 

(EYD)!

1. Teknik penilaian : 

a. Penilaian proses dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan 

dapat dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan, 

b. Penilaian hasil diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dalam menulis iklan 

baris berdasarkan kartu identitas.

2. Bentuk instrument :  tes lisan dan proyek.

Soal/instrumen

1. Apa yang Anda ketahui tentang iklan baris?

2. Buatlah iklan baris dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas 

berdasarkan kartu identitas berikut!
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3. Suntinglah iklan baris berikut sesuai dengan kaidah ejaan yang benar 
(EYD)!

1. Rubrik Skor Penilaian Iklan Baris melalui Media Kartu Identitas

Skala Skor
Aspek Penilaian

1 2 3 4

Bobot
Skor

Maks.

1. Kelengkapan isi
2. Bahasa iklan baris
3. Persuasif
4. Keteraturan isi
5. Kerapian tulisan

4
5
6
6
4

16
20
24
24
16

Jumlah 100

KARTU IDENTITAS

Penjualan Sebuah Mobil:

- Toyota Avanza

- Tahun 2008

- Warna Merah Marun

- Hubungi Bapak Amir dengan alamat: Jalan 

Mawar 59, Pluit Jakarta Utara

- No. Telp. (021) 234 567

BANARAN CELL

Sedia: Hand Phone, pulsa fisik dan elektrik, 
aksesoris, servis hand Phone dan lain-lain.

Dengan alamat : Jalan Taman Siswa 22,
Banaran Semarang. Telepon: (024) 567453.



190

2. Rubrik Penyuntingan Menulis Iklan Baris dengan Bahasa yang 
Singkat, Padat, dan Jelas
Aspek Penilaian Skor Kriteria Kategori

16 Isi iklan baris sangat lengkap, 
terdapat unsur-unsur iklan 
baris yang dibutuhkan 
pembaca, misalnya jenis 
barang, harga, waran, lokasi, 
dan sebagainya

Sangat 
baik

12 Isi iklan baris sudah cukup 
lengkap, ada beberapa unsur-
unsur informasi yang tidak 
dicantumkan dalam iklan baris

Baik 

8 Isi iklan baris kurang lengkap, 
masih banyak unsur-unsur 
informasi yang tidak 
dicantumkan dalam iklan baris

Cukup 

1. Kelengkapan isi

4 Isi iklan baris tidak lengkap, 
tidak terdapat unsur-unsur 
informasi yang dibutuhkan 
pembaca.

Kurang 

20 Sederhana, padat, hemat, dan 
komunikatif.

Sangat 
baik

15 Sederhana, padat, komunikatif, 
namun kurang hemat kata.

Baik 

10 Sederhana, kurang hemat kata, 
dan kurang komunikatif.

Cukup 

2.Bahasa iklan 
baris

5 Kurang sederhana, tidak hemat 
kata, dan tidak komunikatif.

Kurang 

24 Kalimatnya sudah sangat 
efektif, dan dapat 
mempengaruhi pembaca.

Sangat 
baik

18 Kalimatnya sudah bisa 
dianggap menarik minat 
pembaca 

Baik 

12 Kalimatnya kurang tepat, 
sehingga kurang menarik 
minat pembaca.

Cukup 

3. Persuasif 

6 Kalimatnya tidak persuasif dan 
tidak bermakna.

Kurang 

24 Isi iklan baris tersusun dengan 
rapi dan tertib

Sangat 
baik

4. Keteraturan isi

18 Masih ada sedikit 
ketidakteraturan, tetapi hal itu 
dalam bagian yang tidak terlalu 

Baik 
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penting.
12 Banyak ditemukan 

ketidakteraturan dalam 
penyajian isi.

Cukup 

6 Isi iklan baris kacau atau salah Kurang 
16 Tulisan terbaca, jelas, dan 

bentuknya rapi.
Sangat 
baik

12 Tulisan jelas dan cukup rapi Baik 
8 Tulisan terbaca, namun kurang 

rapi
Cukup 

5. Kerapian tulisan

4 Tulisan kurang bisa terbaca, 
tidak jelas, dan tidak rapi.

Kurang 

Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Iklan Baris 

No Kategori Nilai

1.

2.

3.

4.

Sangat baik

Baik 

Cukup

Kurang  

85-100

70-84

60-69

0-59

Pengukuran nilai akhir dalam skala 0 s.d 100

100%x 
Responden

KomulatifNilai
    Nilai 

Demak, 15 Juli 2011

Guru Bahasa Indonesia                      Peneliti

Siti Muchayaroh, S.Pd.         Amiruddin Yusuf

        NIM. 2101407085

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Jamal Adib, S.Ag.


