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Abstrak 

 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
peningkatan kemampuan menulis cerita fantasi menggunakan metode kooperatif 
tipe student teams achievement division (STAD) siswa kelas VII.A MTs Nurul 
Jannah NW Ampenan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis cerita fantasi 
menggunakan metode kooperatif tipe student teams achievement division (STAD) 
siswa kelas VII.A MTs Nurul Jannah NW Ampenan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan 
metode dokumentasi, Observasi, dan tes. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara presentasi. Hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut (1) peningkatan pada aktivitas guru. Pada siklus I aktivitas 
guru mencapai 89%, meningkat menjadi 96% pada siklus II. (2) peningkatan pada 
aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I mencapai 52%, meningkat menjadi 
92% pada siklus II. (3) peningkatan hasil kemampuan menulis siswa. Pada siklus I 
nilai rata-rata siswa mencapai 67, meningkat pada siklus II menjadi 83. 
Sedangkan ketuntasan klasikal mencapai 64% pada siklus I, meningkat menjadi 
91% pada siklus II. 

Kata kunci : kemampuan menulis cerita fantasi,metode kooperatif tipe student 
teams achievement division (STAD). 
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Abstract 

The problem discussed in this research is how to improve the ability to 
write fantasy story using cooperative type student teams achievement division 
(STAD) method of class VII.A MTs Nurul Jannah NW Ampenan. Based on the 
problem, the purpose of this research is to know the improvement of the ability to 
write fantasy story using cooperative type student teams achievement division 
(STAD) method of class VII.A MTs Nurul Jannah NW Ampenan. This type of 
research is a classroom action research. Methods of data collection is done using 
documentation method, Observation, and test. Data analysis method used in this 
research is qualitative descriptive analysis method. Data analysis technique in this 
research is done by way of presentation. The results of this study are as follows 
(1) improvement in teacher activity. In the first cycle of teacher activity reached 
89%, increased to 96% in cycle II. (2) improvement in student activity. Student 
activity in the first cycle reached 52%, increased to 92% in cycle II. (3) 
improvement of students' writing ability. In the first cycle the average score of 
students reaches 67, increased in cycle II to 83. While classical mastery reaches 
64% in cycle I, increased to 91% in cycle II. 

Keywords: ability to write fantasy story, cooperative type student achievement 
division (STAD) method. 

  



A. PENDAHULUAN 

Menulis sebagai suatu keterampilan 

berbahasa merupakan kegiatan yang 

kompleks karena penulis dituntut 

untuk dapat menyusun dan 

mengorganisasikan isi tulisannya 

serta menuangkannya dalam 

formulasi ragam bahasa tulis dan 

konvensi penulisan lainnya (Suparno 

dan Mohamad Yunus, 2009:1.29). 

Selanjutnya dikatakan bahwa 

menulis dapat meningkatkan 

kecerdasan, mengembangkan daya 

inisiatif dan kreativitas, 

menumbuhkan keberanian, serta 

merangsang kemauan dan 

kemampuan mengumpulkan 

informasi. 

Pada kurikulum 2013 pembelajaran 

bahasa Indonesia menggunakan 

materi yang berbasis teks,bentuk teks 

dimaksud berupa tulisan. 

Pembelajaran berbasis teks 

dimaksudkan untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berpikir runtut dan 

menuangkannya ke dalam bentuk 

tulisan. Pembelajaran menulis juga 

melatih siswa untuk berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah. 

Pembelajaran menulis yang terdapat 

pada tingkat SMP banyak bentuknya, 

salah satunya adalah pembelajaran 

menulis cerita fantasi.Dalam silabus, 

menulis cerita fantasidiajarkan di 

kelas VII semester ganjil pada 

Kompetensi Dasar memahami dan 

mencipta cerita fantasi. 

Pembelajaran keterampilan menulis 

di MTs Nurul Jannah NW Ampenan 

pada umumnya masih belum efektif 

karena kurangnya kebiasaan menulis 

oleh siswa sehingga mereka sulit 

menuangkan ide-idenya dalam 

bentuk tulisan. Kurangnya praktik 

menulis itulah yang menjadi salah 

satu faktor kurang terampilnya siswa 

dalam menulis.Siswa Sekolah 



Menengah Pertama (SMP) 

seharusnya dituntut untuk mampu 

mengekspresikan gagasan, pikiran, 

dan perasaannya secara 

tertulis.Namun pada kenyataannya, 

kegiatan menulis belum dapat 

terlaksana sepenuhnya. Selain itu, 

siswa akan mengalami kesulitan 

dalam mengekspresikannya ke dalam 

tulisan. Akibatnya siswa tidak dapat 

melanjutkan kegiatan menulis. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru bahasa Indonesia kelas VII.A 

yaitu Ibu Syifa’yah, S.Pd. pada 

tanggal 27 juli 2017 diMTs Nurul 

Jannah NW Ampenan, didapatkan 

informasi bahwa kemampuan  

menulis siswa masih rendah.  Hal 

tersebut disebabkan : 1) siswa masih 

kesulitan untuk menuangkan ide-

idenya dalam bentuk tulisan, 2) 

siswa masih kurang cakap dalam 

merangkai kata menjadi kalimat 

yang utuh, sehingga kalimat yang 

ditulis menjadi monoton, 3) siswa 

masih kurang dalam penggunaan 

tanda baca dan penetapan huruf 

kapital, 4) siswa kurang minat 

membaca, sehingga daya imajinasi 

siswa dalam menulis cerita 

fantasisangat terbatas 5) siswa masih 

kurang mampu umtuk 

mengidentifikasi unsur cerita fantasi, 

6) siswa masih kesulitan untuk 

menulis dan menyajikan teks cerita 

fantasi. Oleh karena itu, penggunaan 

metode kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division 

(STAD) akan mampu menciptakan 

suasana kegiatan belajar lebih 

menarik dan menyenangkan serta 

siswa dapat berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) yang 

dikembangkan oleh Robert Slavin 

dan teman-temannya di Universitas 

John Hopkin merupakan 



pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan 

pembelajaran kooperatif yang cocok 

digunakan oleh guru yang baru mulai 

menggunakan pembelajaran 

kooperatif. 

Student Team Achievement 

Divisions (STAD) adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana. Siswa ditempatkan 

dalam tim belajar beranggotakan 

empat orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat 

kinerjanya, jenis kelamin dan suku. 

Guru menyajikan pelajaran 

kemudian siswa bekerja dalam tim 

untuk memastikan bahwa seluruh 

anggota tim telah menguasai 

pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh 

siswa dikenai kuis tentang materi itu 

dengan catatan, saat kuis mereka 

tidak boleh saling membantu. 

Model Pembelajaran Koperatif tipe 

STAD merupakan pendekatan 

Cooperative Learning yang 

menekankan pada aktivitas dan 

interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran 

guna mencapai prestasi yang 

maksimal. Guru yang menggunakan 

STAD mengajukan informasi 

akademik baru kepada siswa setiap 

minggu mengunakan presentasi 

Verbal atau teks.Oleh karena itu, 

penggunaan metode kooperatif tipe 

STAD dalam proses pembelajaran 

menulis cerita fantasi akan sangat 

bermamfaat.  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) Dalam penelitian ini, peneliti 

merancang metode penelitian yang 

meliputi (1) rancangan penelitian, (2) 

subjek dan objek penelitian, (3) 

metode pengumpulan data dan 

instrumen, dan (4) teknik analisis 



data. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) merupakan jenis penelitian 

yang mampu menawarkan suatu cara 

dan prosedur baru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di 

kelas. Subjek dalam peneliti ini 

adalah siswa kelas VII MTs Nurul 

Jannah NW Ampenan (Subjek 

primer). Objek dalam penelitian ini 

tidak lain adalah peningkatan 

keterampilan menulis teks cerita 

fantasi dengan metode STAD. Secara 

lebih terperinci bahawa objek yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah 

langkah-langkah pembelajaran 

menulis teks cerita fantasi dengan 

strategi STAD, peningkatan 

kemampuan siswa dalam menulis 

teks cerita fantasi, serta respons 

siswa terhadap pembelajaran menulis 

teks cerita fantasi dengan strategi 

STAD. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi, 

dokumentasi, dan tes. Dalam 

pengumpulan data, penulis 

menggunakan instrumen. Tujuan 

penggunaan instrumen dalam 

penelitian adalah mempermudah 

kerja peneliti dan hasilnya lebih baik. 

Baik yang penulis maksudkan adalah 

lebih cermat, lengkap, dan sisematis 

sehingga lebih mudah diolah. 

Instrumen tersebut berupa tabel 

kriteria yang penulis buat dengan 

memperhatikan kajian teori yang 

ada. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.dan kuantitatif. 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah mendeskripsikan lewat uraian 

dan penjelasan data yang telah 

didapatkan serta pengolahan angka 

secara sederhana. Tahapan analisis 

data ini akan melewati tiga alur, 

yaitu: pengidentifikasian data, 



penyajian data, dan penarikan 

simpulan.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan tindakan pada 

siklus I dan siklus II di kelas VII.A 

MTs Nurul Jannah NW Ampenan, 

maka akan dibahas peningkatan hasil 

aktivitas guru, hasil aktivitas siswa, 

hasil nilai rata-rata siswa dalam 

menulis dan hasil peningkatan 

kemampuan siswa dalam menulis 

1. Peningkatan Aktivitas 

Guru  

Untuk melaksanakan tindakan 

selama pembelajaran berlangsung, 

observer atau guru mata pelajaran 

mengamati peneliti dalam setiap 

siklus yang dilaksanakan. Data hasil 

observasi kegiatan guru dapat dilihat 

pada tabel 4.11. 

      

 

    Tabel 4.11 

Data PeningkatanAktivitas 

Guru Dalam Melaksanakan 

Pembelajaran 

Pada Silus I Dan Siklus II 

No Tindakan Pelaksanaan 
tindakan  

1 Siklus I 89% 

2 Siklus II 96% 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, 

berikut diuraikan penyebab 

terjadinya peningkatan terhadap 

proses mengajar guru di sekolah. 

Salah satu penyebab peningkatan 

aktivitas dalam pembelajaran 

menulis cerita fantasi menggunakan 

metode kooperatif yaitu: (1) guru 

telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menulis cerita fantasi 

menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dengan maksimal, (2) guru 

lebih mudah mengarahkan siswa 

dengan memamfaatkan metode 



kooperatif saat proses pembelajaran 

sebagai alat bantu meningkatkan 

hasil belajar, (3) guru berhasil 

merangsang minat, motivasi dan 

menumbuhkan rasa percaya diri 

siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menulis cerita fantasi menggunakan 

metode kooperatif tipe STAD. 

Penjelasan diatas menunjukkan 

bahwa peran metode sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan 

proses pembelajaran yang dilakukan 

guru di kelas. Seperti yang 

dikemukakan oleh Isjoni (2007: 70) 

STAD sangat sesuai untuk 

mengajarkan bahan ajar  yang 

tujuannya didefinisikan secara jelas, 

misalnya perhitungan dan aplikasi 

matematika, penggunaan bahasa, 

geografi, dan keterampilan 

menggunakan peta. Guru harus 

selalu hadir untuk menyajikan materi 

pelajaran dengan bantuan metode 

apa saja agar membawa kesegaran 

dan variasi bagi pengalaman belajar 

siswa. Begitu pula dengan 

penggunaan media kooperatif tipe 

STAD yang dapat membantu guru 

dalam merangsang motivasi dan 

minat siswa dalam pembelajaran 

menulis novel. 

2. Peningkatan Aktivitas 

Siswa 

Selama proses pembelajaran 

berlangsung, observer mengamati 

prilaku siswa dalam setiap siklus 

yang dilaksanakan. Maka, didapat 

data hasil observasi aktivitas siswa 

disajikan dalam tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Data Aktivitas Siswa Dalam 

Melaksanakan Pembelajaran 

Pada Siklus I Dan Siklus II 

No  Tindakan Perilaku 
siswa 

1 Siklus I 52% 

2 Siklus II 92% 

 



Berdasarkan pembahasan di atas, 

berikut diuraikan penyebab 

terjadinya peningkatan terhadap 

proses aktivitas siswa di sekolah. 

Salah satu penyebab peningkatan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis cerita fantasimenggunakan 

metode kooperatif tipe STAD yaitu: 

(1) siswa mampu mengaolikasikan 

dengan baik penggunaan metode 

kooperatif tipe STAD dalam 

pembelajaran menulis cerita fantasi, 

(2) siswa lebih percaya diri dan lebih 

terampil dalam menulis cerita 

fantasi, dan (3) minat dan motivasi 

belajar siswa meningkat sehingga 

menumbuhkan perubahan signifikan 

terhadap tingkah laku siswa. 

Menurut  Nur Citra Utomo dan C. 

Novi Primiani (2009: 9), “STAD 

didesain untuk memotivasi siswa-

siswa supaya kembali bersemangat 

dan saling menolong untuk 

mengembangkan keterampilan yang 

diajarkan oleh guru”. Oleh karena 

itu, pembelajaran dengan 

menggunakan metode dapat 

membangkitkan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Media pembelajaran menjadi 

alternative yang dapat dipilih untuk 

meningkatkan mutu proses 

pembelajaran. Untuk lebih jelas 

mengenai peningkatan aktivitas 

siswa siklus I ke siklus II. 

3. Peningkatan Hasil 

Kemampuan Siswa Menulis 

Cerita Fantasi 

Menggunakan Metode 

Kooperatif Tipe STAD 

Pada Siklus I Dan Siklus II 

Berdasarkan analisis data yang telah 

dilakukan didapatkan hasil 

kemampuan siswa dalam menulis 

cerita fantasi menggunakan metode 



kooperatif tipe STAD siswa kelas 

VII.A pada dua siklus pembelajaran. 

Data hasil siswa menulis cerita 

fantasi telah dijabarkan berdasarkan 

dua siklus yang telah dilaksanakan 

dan disajikan berdasarkan nilai rata-

rata tiap aspek, nilai rata-rata siswa, 

dan ketuntasan belajar klasikal.  

Hasil belajar menulis cerita fantasi 

menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD siswa kelas VII.A MTs Nurul 

Jannah NW Ampenan, diketahui 

bahwa jumlah nilai yang diperoleh 

siswa pada siklus I sebesar 

1555.Adapun nilai rata-rata siswa 

yaitu 71 pada siklus I dan 83 pada 

siklus II, sedangkan ketuntasan 

belajar pada siklus I sebesar 64% dan 

pada siklus II sebesar 91%. 

Melalui data hasil belajar siswa, 

dapat diketahui bahwa kemampuan 

siswa dalam pembelajaran menulis 

cerita fantasi menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD mengalami 

peningkatan.  Slavin ( 

dalamWina,2008:242) 

mengemukakan dua alasan bahwa 

: pembelajaran kooperatif merupakan 

bentuk pembelajaran yang dapat 

memperbaiki pembelajaran selama 

ini. Pertama,beberapa penelitian 

membuktikan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

sekaligus dapat menngkatkan 

kemampuan hubungan 

sosial,menumbuhkan sikap 

menerima kekurangan diri dan orang 

lain,serta dapat meningkatkan harga 

diri. Kedua,pembelajaran kooperatif 

dapat merealisasikan kebutuhan 

siswa dalam 

belajar,berfikir,memecahkan masalah 

dan mengintegrasikan pengetahuan 

dengan keterampilan. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa hasil 

pembelajaran menulis cerita fantasi 

menggunakan metode kooperatif tipe 



STAD siswa kelas VII.A MTs Nurul 

Jannah NW Ampenan mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

4. Peningkatan Hasil Nilai 

Rata-Rata Belajar Siswa 

Pada Siklus I Dan Siklus II 

Hasil nilai rata-rata belajar siswa 

menulis cerita fantasi menggunakan 

metode kooperatif tipe STAD pada 

siklus I adalah 71 dan pada siklus II 

meningkat menjadi 83.Hasil nilai 

rata-rata siswa tersebut disajikan 

pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Hasil Nilai Rata-Rata Siswa 

Pada Siklus I Dan Siklus II 

No Tindakan Nilai rata-
rata siswa 

1 Siklus I 71 

2 Siklus II 83 

 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

pembelajaran menulis cerita fantasi, 

dapat dikatan bahwa siswa ikut 

berperan aktif selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.Nilai rata-

rata yang diperoleh siswa pada siklus 

I masih jauh dari skor maksimum 

yang kemungkinan bisa dicapai 

siswa pada pembelajaran menulis 

cerita fantasi.Dari hasil yang 

diperoleh siswa pada siklus I masih 

terdapat banyak kekurangan yang 

harus disempurnakan, sedangkan 

hasil pada siklus II sudah baik 

walaupun belum mencapai hasil 

maksimum.Peningkatan nilai rata-

rata siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

yang telah dilaksanakan dalam dua 

siklus maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode kooperatif 

tipe STAD dalam menulis cerita 

fantasi pada siswa kelas VII.A MTs 

Nurul Jannah NW Ampenan tahun 

ajaran 2017/2018 berhasil 

ditingkatkan.Proses belajar siswa 

dengan penerapan metode kooperatif 



tipe STAD meningkat dari 64% 

menjadi 91%.Adapun hasil belajar 

siswa meningkat dari nilai rata-rata 

71 menjadi 83. 

Penerapan metode kooperatif tipe 

STAD dalam menulis cerita fantasi 

pada siswa kelas VII.A MTs Nurul 

Jannah NW Ampenan berhasil 

ditingkatkan karna adanya dukungan 

dari guru, siswa dan sarana yang 

menunjang untuk proses 

pembelajaran. Guru mata pelajaran 

Bahasa indonesia selalu 

memperhatikan dengan baik selama 

proses pembelajaran berlangsung 

seperti media pembelajaran, rpp, dan 

lembar observasi yang digunakan. 

Penggunaan metode kooperatif tipe 

STAD telah banyak meningkatkan 

kemampuan siswa karna metode ini 

sangat menarik dan menantang. 

Meskipun penelitian ini berhasil 

meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis cerita fantasi, namun 

peneliti menyadari banyak 

kekurangan. Untuk itu, perlu adanya 

tindakan lanjut dari guru mata 

pelajaran yang bersangkutan agar 

proses pembelajaran serta hasil 

belajar siswa dapat terus meningkat. 

D.  SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan 

menulis cerita fantasi menggunakan 

metode kooperatif tipe STAD siswa 

kelas VII.A MTs Nurul Jannah NW 

Ampenan.Peningkatan tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut. 

1. Peningkatan aktivitas guru 

Aktivitas guru dari siklus I ke siklus 

II mengalami peningkatan.Pada 

siklus I aktivitas guru mencapai 

89%, meningkat menjadi 96% pada 

siklus II dengan kriteria cukup baik. 

  



2. Peningkatan Aktivitas Siwa 

Aktivitas siswa juga mengalami 

peningkatan.Hal tersebut dilihat dari 

aktivitas siswa pada siklus I 

mencapai 52%, meningkat menjadi 

92% pada siklus II dengan kriteria 

sangat baik. 

3. Peningkatan hasil menulis cerita 

fantasi siswa  

Seperti halnya aktivitas guru dan 

siswa di atas, peningkatan hasil 

menulis cerita fantasi siswa bisa 

dilihat dari siklus I ke siklus II.Pada 

siklus I nilai rata-rata siswa 

mencapai 71, meningkat pada siklus 

II menjadi 83.Ketuntasan belajar 

siswa pada siklus I mencapai 64%, 

meningkat pada siklus II menjadi 

91% dengan kriteria sangat baik.Hal 

ini membuktikan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa.Peningkatan hasil belajar siswa 

juga didukung meningkatnya 

aktivitas belajar siswa. 
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