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Abstrak 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki 

setiap individu terutama peserta didik. Salah satu hasil kegiatan menulis adalah teks 

ceramah. Menulis teks ceramah merupakan salah satu pembelajaran yang ada di sekolah 

kelas XI SMA. Teks ceramah merupakan penyampaian informasi tentang suatu hal 

pengetahuan, nasihat dengan hasil gagasannya yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata 

kepada para penerima informasi. Model yang digunakan adalah model berbasis masalah 

dengan variabel moderator yang digunakan adalah tingkat berpikir kreatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran menulis teks 

ceramah dengan menggunakan model berbasis masalah berdasarkan tingkat berpikir 

kreatif pada peserta didik kelas XI. Desain penelitian ini menggunakan desain 

eksperimen. Terdapat tiga variabel yaitu variabel terikat (menulis teks ceramah), variabel 

bebas (model berbasis masalah), dan variabel moderator (tingkat berpikir kreatif). 

Populasi pada penelitian ini, yaitu peserta didik kelas XI SMA pada tahun ajaran 2021/ 

2022 di Kota Jepara. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Bangsri. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik tes dan nontes. Teknik analisis data akhir 

menggunakan uji paired sample t-test.  

Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh pembelajaran menulis teks ceramah 

menggunakan model berbasis masalah berdasarkan tingkat berpikir kreatif pada peserta 

didik kelas XI. Sebelum diberi perlakuan nilai rata-rata aspek keterampilan pada peserta 

didik berpikir kreatif tinggi (71.88) sedangkan setelah diberi perlakuan (87.00); bagi 

peserta didik berpikir kreatif sedang (66.32) sedangkan setelah diberi perlakuan sebesar 

(82.53), kemudian untuk tingkat rendah nilai rata-rata (61.38) sedangkan sesudah diberi 

perlakuan (80.00).Berdasarkan hasil analisis data penelitian tersebut disarankan kepada 

guru bahasa Indonesia perlu menggunakan model berbasis masalah dan model berbasis 

proyek dalam pembelajaran menulis teks ceramah.  

Kata kunci: teks ceramah, model berbasis masalah, tingkat berpikir kreatif. 

 
 

Abstract 

 Writing skill is one of the skills that must be owned by every individual, 

especially students. One of the results of writing activities is lecture text. Writing lecture 

texts is one of the lessons in class XI SMA. The text of the lecture is the delivery of 

information about a matter of knowledge, advice with the results of the ideas expressed in 

the form of words to the recipients of the information. The model used is a problem-based 

model with the moderator variable used is the level of creative thinking. 



This study aims to analyze the effectiveness of learning to write lecture texts using 

a problem-based model based on the level of creative thinking in class XI students. The 

research design uses an experimental design. There are three variables, namely the 

dependent variable (writing lecture text), independent variable (problem-based model), 

and moderator variable (level of creative thinking). The population in this study is 

students of class XI high school in the 2021/2022 academic year in Jepara City. The 

research sample was taken using a purposive sampling technique, namely class XI IPS 1 

SMA Negeri 1 Bangsri. Data collection techniques used in this study, namely test and 

non-test techniques. The final data analysis technique uses the paired sample t-test. 

The results of the research are that there is the effectiveness of learning to write 

lecture texts using a problem-based model based on the level of creative thinking in class 

XI students. Before being given the treatment the average value of the skill aspect of the 

students' creative thinking was high (71.88) while after being given the treatment (87.00); 

for students who think creatively is moderate (66.,32) while after being given treatment it 

is (82.53), then for low levels the average value is (61.38) while after being given 

treatment (80.00). Based on the results of the research data analysis it is suggested to 

language teachers Indonesia needs to use problem-based models and project-based 

models in learning to write lecture texts. 

Keywords:  lecture text, problem-based model, level of creative thinking. 

 

PENDAHULUAN 

Menulis dipandang sebagai 

keterampilan berbahasa yang sangat penting 

yang harus dikuasai oleh peserta didik 

(Hyland, 2007). Memiliki keterampilan 

menulis yang baik, seseorang dapat 

menyebarluaskan pemikiran, pandangan, 

pendapat, gagasan atau perasaannya tentang 

berbagai hal secara produktif, menarik, dan 

mudah dipahami. Akan tetapi, keterampilan 

menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang paling sulit dikuasai karena menulis 

adalah proses kognitif yang sangat rumit 

(Sibarani, 2007). Kegiatan menulis memiliki 

berbagai hal positif, terkait dengan penelitian 

ini maka dapat dilihat bahwa individu dapat 

memunculkan pemikiran atau gagasan yang 

baru dalam proses menulis, melatih 

memecahkan masalah serta melihat suatu 

masalah dengan cara pandang yang lebih luas 

(Hariston dalam Darmadi, 2011). Perlu 

adanya perhatian lebih pada keterampilan 

menulis dalam proses belajar bagi perserta 

didik. 

Teks ceramah hakikatnya merupakan 

penyampaian informasi tentang suatu hal 

pengetahuan, nasihat dan sebagainya dengan 

hasil gagasannya yang diungkapkan dalam 

bentuk kata-kata kepada para penerima 

informasi (Sari, Siddik, & Mulawarman, 

2019).  Hal ini menunjukkan bahwa penulisan 

teks ceramah memiliki peran penting dalam 

kehidupan masyarakat terutama pada peserta 

didik. Kenyataan di lapangan menunjukkan 

banyaknya masalah berkaitan dengan 

kemampuan menulis orang-orang terutama 



peserta didik. Masalah yang sering mereka 

hadapi berkaitan dengan kesulitan 

menuangkan ide atau gagasan ke dalam 

bentuk tulisan, sehingga mempengaruhi isi, 

sistematika, dan kebahasaan dari teks 

ceramah itu sendiri. 

Pada pembelajaran menulis teks 

ceramah di kelas XI SMA/ MA/ SMK, 

peserta didik difokuskan untuk membuat teks 

ceramah. Selain itu, pada kurikulum 2013 

pembelajaran Bahasa Indonesia juga 

menginginkan peserta didiknya untuk lebih 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Pada 

pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 

2013 terdapat empat keterampilan yang harus 

dipelajari oleh peserta didik, yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Di antara dari keempat 

keterampilan tersebut, keterampilan menulis 

adalah keterampilan yang ditonjolkan pada 

kurikulum 2013 dikarenakan kurikulum ini 

menggunakan pendekatan berbasis teks. 

Penelitan yang dilakukan oleh 

Agustiangsih (2014) dengan subjek peserta 

didik kelas XI SMA, hasil uji cobanya 

menunjukkan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah dapat meningkatkan 

pengaruh peserta didik dengan hasil post-test 

mendapatkan nilai rata-rata 83,97 dengan 

persentase 96,67% peserta didik tuntas 

belajar, secara klasikal tuntas diatas KKM, 

dan kelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol. Persamaan penelitian 

Agustiangsih dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. Adapun 

perbedaannya dalam penelitian Agustiangsih 

menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan research and development, 

sedangkan penelitian ini menggunakan 

metode penelitian eksperimen.  

METODE 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

efektivitas pembelajaran menulis teks 

ceramah dengan model berbasis masalah 

berdasarkan tingkat berpikir kreatif peserta 

didik kelas XI. Penelitian ini menggunakan 

desain pra-pasca perlakuan (pretest-posttest 

designs) dengan melibatkan satu kelompok 

sampel yang berhubungan. Partisipan 

penelitian adalah 35 siswa SMA. Teknik 

analisis data akhir menggunakan SPSS 26 

dengan uji paired sample t-test. Dengan 

demikian hasil perlakuan dapat diketahui 

lebih akurat karena dapat membandingkan 

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan 

(Sugiyono. 2013). Pembelajaran diukur 

sebelum dan sesudah perlakuan dengan model 

berbasis masalah dalam menulis teks ceramah 

berdasarkan hasil instrumen tingkat berpikir 

kreatif. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil data penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti untuk 

menguji efektivitas pembelajaran menulis 

teks ceramah dengan model berbasis masalah 

berdasarkan tingkat berpikir kreatif peserta 

didik kelas XI. Penyajian bertujuan untuk 

mengungkap kemampuan menulis teks 

ceramah, dapat diamati pada analisis berikut 

ini yang dikelompokkan ke dalam dua bagian, 

yaitu penyajian data pretest dan data posttest 

terdapat 35 peserta didik pada rentang nilai 

53-68 dengan katagori cukup dan terdapat 15 

peserta didik pada rentang nilai 68-84 dengan 

kategori baik. Nilai terendah peserta didik, 

yaitu 55, sedangkan nilai tertinggi 81. Rata-

rata hasil belajar pada kelas berbasis masalah, 

yaitu 66,63 dengan katagori nilai cukup. 

Dengan melihat rerata pada kelas berbasis 

masalah disimpulkan bahwa nilai peserta 

didik belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). 

Setelah mengetahui hasil tes awal 

pada kelas berbasis masalah, peserta didik 

diberi perlakukan selama empat kali, 

selanjutnya peserta didi diberikan tes akhir 

untuk mengetahui kemampuan menulis teks 

ceramah. Hasil tes awal dapat dilihat pada 

diagram 4.2. 

 

Setelah mengetahui hasil tes awal 

pada kelas berbasis masalah, peserta didik 

diberi perlakukan selama empat kali, 

selanjutnya peserta didi diberikan tes akhir 

untuk mengetahui kemampuan menulis teks 

ceramah. Hasil penilaian akhir dirincikan 

pada diagram 4.3 

 

Terdapat 22 peserta didik pada 

rentang nilai 69-84 dengan katagori baik dan 

terdapat 13 peserta didik pada rentang nilai 

85-100 dengan kategori sangat baik. Nilai 

terendah peserta didik, yaitu 78, sedangkan 
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nilai tertinggi 92. Rata-rata hasil belajar pada 

kelas berbasis masalah, yaitu 82,95 dengan 

katagori nilai baik. Dengan melihat rerata 

pada kelas berbasis masalah disimpulkan 

bahwa nilai peserta didik sudah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Tes awal dan 

Tes Akhir Kelas Berbasis Masalah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Pre_PBL 35 55 73 63.51 5.468 

Post_PBL 35 77 92 82.77 3.789 

Valid N 

(listwise) 

35     

 

hasil rekapitulasi tes awal dan tes 

akhir pembelajaran menulis teks ceramah 

dengan model berbasis masalah, yaitu nilai 

tertinggi tes awal di kelas berbasis proyek 73 

dan nilai tertinggi tes akhir sebesar 92. Nilai 

terendah tes awal di kelas berbasis masalah 

sebesar 55 dan nilai terendah tes akhir 77. 

Rata-rata tes awal di kelas berbasis proyek 

sebesar 63.51 sedangkan nilai rata-rata tes 

akhir sebesar 82.77. 

Hasil penilaian menunjukkan teks 

ceramah tersebut pada aspek isi mendapat 

skor 4, skor 4 juga pada aspek kelengkapan 

sistematuka teks ceramah, skor 4 lagi pada 

aspek kebahasaan, skor 3 pada aspek mekanik 

dan skor 3 kerapian, teks ceramah tersebut 

merupakan hasi karya dari salah satu peserta 

didik dengan tingkat berpikir kreatif tinggi 

yang mendapat nilai tertinggi 92. Hasil 

tersebut dikarenakan peserta didik mampu 

menentukan ide atau gagasan secara cepat dan 

tepat untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan pendidik. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu terdapat pengaruh pembelajaran menulis 

teks ceramah menggunakan model berbasis 

masalah berdasarkan tingkat berpikir kreatif 

pada peserta didik kelas XI.  

Hal tersebut berdasarkan pada 

perbedaan nilai rata-rata peserta didik 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan dengan 

model berbasis masalah. Sebelum diberi 

perlakuan nilai rata-rata aspek kemampuan 

menulis teks ceramah pada peserta didik 

tingkat berpikir kreatif tinggi sebanyak 71,88 

sedangkan setelah diberi perlakuan sebanyak 

87,00, bagi peserta didik tingkat berpikir 

kreatif sedang sebesar 66,32 sedangkan 

setelah diberi perlakuan sebesar 82,53, 

kemudian untuk peserta didik tingkat berpikir 

kreatif rendah nilai rata-rata sebesar 61,38 

sedangkan sesudah diberi perlakuan sebanyak 



80,00. Jadi pembelajaran menulis teks 

ceramah dengan model berbasis masalah 

efektif digunakan bagi peserta didik tingkat 

berpikir kreatif tinggi. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, 

disarankan guru bahasa Indonesia perlu 

menggunakan model berbasis masalah dalam 

pembelajaran menulis teks ceramah. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan harapan. Selain 

itu perlu memerhatikan aspek tingkat berpikir 

kreatif sehingga dapat memberi perlakuan 

kepada peserta didik dengan model yang 

sesuai. 
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