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SARI 

Ramadhani, Lusiana. 2015. “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita 

dengan Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) melalui Media Foto Peristiwa Aktual pada Peserta Didik SMP 

Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga”. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia: Fakultas Bahasa dan Seni.Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Mimi Mulyani, M.Hum., 

Pembimbing II : Drs. Wagiran, M.Hum. 

Kata kunci : keterampilan menulis teks berita, model cooperative integrated 

reading and composition (CIRC), media foto peristiwa aktual. 

Berdasarkan hasil observasi awal keterampilan menulis teks berita pada 

peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalinga 

masih tergolong rendah karena belum semua peserta didik mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75. Permasalahan yang menyebabkan 

rendahnya keterampilan menulis teks berita peserta didik di antaranya peserta 

didik masih kesulitan dalam menulis teks berita, karena belum mampu 

menentukan ide dan membayangkan hal-hal apa yang akan ditulis karena 

keterbatasan pengetahuan mereka tentang berita. selain itu, kurangnya latihan 

dalam menulis menyebabkan tulisan peserta didik tidak padu dan sistematis, serta 

peserta didik kurang memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses pembelajaran 

keterampilan menulis teks berita, peningkatan keterampilan menulis teks berita, 

dan perubahan perilaku pada peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kabupeten 

Kertanegara Purbalingga, setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

dengan Model cooperative integrated reading and composition (CIRC) melalui 

media foto peristiwa aktual. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan proses pembelajaran menulis teks berita, mendeskrispsikan 

peningkatan keterampilan menulis teks berita, dan mendeskripsikan perubahan 

perilaku pada peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kabupeten Kertanegara 

Purbalingga, setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan model 

cooperative integrated reading and composition (CIRC) dan media foto peristiwa 

aktual. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang meliputi 

dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II dengan bantas ketuntasan minimal 75. 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis teks berita pada peserta didik 

kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 

2014/2015. Penelitian ini terdiri atas dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Setiap 

siklus terdiri atas tiga tahap yaitu perencanaan, tindakan dan observasi, serta 

refleksi.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik 

tes berupa menulis teks teks berita, sedangkan nontes berupa observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Analisis data meliputi data kuantitatif 

dan data kualitatif. Pada proses pembelajaran keterampilan menulis teks berita, 
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guru juga melakukan perbaikan dari siklus ke siklus untuk memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pembelajaran menulis teks 

berita berjalan dengan intensif, kondusif, dan menyenangkan. Peserta didik 

menjadi lebih percaya diri dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

menulis teks berita. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan rerata 

persentase dari siklus I sebesar 73,54% menjadi 96,11% atau meningkat sebesar 

22,57%. Selain itu, hasil tes keterampilan menulis teks berita mengalami 

peningkatan dengan nilai prasiklus peserta didik  dari keseluruhan aspek 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 60. Pada siklus I mengalami peningkatan 

sebesar 72,48, sehingga terjadi peningkatan sebesar 20,67%. Pada siklus II nilai 

rata-rata sebesar 83,25, sehingga terjadi peningkatan dari siklu I ke siklus II 

sebesar 14,85% dan dari prasiklus ke siklus II sebesar 38,61%. Adapun perilaku 

peserta didik mengalami perubahan ke arah positif. Hal tersebut dibuktikan 

dengan peningkatan rata-rata sikap tanggung jawab, toleransi, dan percaya diri 

dari siklus I ke siklus II.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menulis tek berita dengan model Cooperative Integrated Redaing 

and Composition (CIRC) dan media foto peristiwa aktual telah dilaksanakan 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada 

peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga dan 

mengubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif. Saran bagi guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia hendaknya dapat menggunakan model Cooperative 

Integrated Redaing and Composition (CIRC) dan media foto peristiwa aktual 

dalam pembelajaran menulis teks berita karena terbukti meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam menulis teks berita. Selain itu bagi peneliti lain 

hendaknya melakukan penelitian lanjutan terkait keterampilan menulis teks berita 

dengan model, metode, teknik atau media pembelajaran lain yang lebih variatif, 

kreatif, dan inovatif sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang penting karena dengan 

menulis, seseorang mampu mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan, ide, 

pendapat maupun perasaan yang dimiliki. Dalam keterampilan menulis, tidak 

cukup dengan mempelajari pengetahuan tentang teori menulis saja. Keterampilan 

menulis tidak dilakukan oleh seseorang secara instan tanpa adanya latihan, 

melainkan harus dimulai dengan banyak belajar dan latihan. Kegiatan belajar dan 

latihan inilah yang nantinya akan meningkatkan kemampuan dalam keterampilan 

menulis. Sebagai keterampilan, sama seperti keterampilan yang lain, untuk 

memperolehnya harus melalui belajar dan berlatih, membiasakan diri, itulah 

kuncinya (Wiyanto 2009:7). Menulis tidak ada kaitanya dengan bakat. Menulis 

hanya memerlukan latihan yang optimal. Maksud dari latihan yang optimal yaitu 

latihan yang terus menerus tanpa putus asa dan ketika menemui suatu masalah 

tidak langsung menyerah melainkan mencari solusi untuk mengatasinya.  

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dalam 

seluruh proses belajar peserta didik di kelas. Selama menuntut ilmu di sekolah, 

peserta didik diajarkan dan diberi tugas untuk menulis. Oleh karena itu, mereka 
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 diharapkan akan mempunyai wawasan yang lebih luas dan mendalam setelah 

melakukan kegiatan menulis. Menulis, seperti halnya ketiga keterampilan 

berbahasa lainnya, merupakan suatu proses perkembangan. Menulis menuntut 

pengalaman, waktu, kesempatan, pelatihan, keterampilan-keterampilan khusus, 

dan pengajaran langsung menjadi seorang penulis. Menurut gagasan-gagasan 

yang terususn secara logis, diekspresikan dengan jelas, dan ditata secara menarik 

(Tarigan 2008:9). 

Tujuan pengajaran menulis di sekolah adalah agar peserta didik mempunyai 

kemampuan menulis, sehingga peserta didik tidak beranggapan bahwa 

keterampilan menulis itu merupakan kegiatan yang rumit. Di samping itu, tujuan 

yang diharapkan dalam pembelajaran menulis di sekolah agar peserta didik 

mampu memahami dan dapat mengungkapkan apa yang mereka tangkap, 

gagasan, pendapat, pesan, dan perasaan mereka dalam bentuk tertulis.  

Salah satu keterampilan menulis yang diajarkan pada jenjang sekolah 

menengah pertama (SMP) adalah keterampilan menulis teks berita. Pada kelas 

VIII, standar kompetensi yang dikembangkan mencakupi menulis laporan, 

menulis surat dinas, menulis teks berita, menulis petunjuk melakukan sesuatu, 

menulis rangkuman isi buku ilmu pengetahuan populer, menulis slogan dan poster 

untuk berbagai keperluan. 

Keterampilan menulis teks berita merupakan salah satu kompetensi 

berbahasa yang harus dikembangkan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

menulis teks berita, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hakikat berita, 

mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita, mampu membedakan jenis-jenis 
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berita, mampu merangkai unsur-unsur berita menjadi berita yang singkat, padat, 

dan jelas serta peserta didik mampu menyunting berita. 

Berita selalu menjadi bahan pembicaraan setiap hari. Dengan adanya berita 

akan menambah pengetahuan dan wawasan seseorang mengenai kejadian atau 

peristiwa tertentu. Berita juga bersifat faktual, karena semua unsur yang ada 

dalam berita nyata adanya, sehingga peserta didik diharapkan dapat mengetahui 

suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat nyata, bukan suatu khayalan atau 

hanya isu belaka. Kemampun peserta didik SMP kelas VIII sudah mampu 

mengamati dan menangkap informasi yang terdapat dalam sebuah berita. 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara 

Kabupaten Purbalingga bahwa keterampilan peserta didik dalam menulis teks 

berita masih rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai menulis yang hanya 

memperoleh 60, sedangkan untuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kertanegara adalah 75. Dari hasil 

menulis teks berita, hanya 5 peserta didik dari 31 peserta didik atau 16,12% yang 

nilai menulisnya sudah mencapai standar ketuntasan minimal. Sisanya yaitu 26 

peserta didik atau 83,88% belum tuntas, dan dua diantaranya menulis pengalaman 

pribadi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, 

rendahnya keterampilan menulis teks berita disebabkan oleh dua faktor, yakni 

faktor dari peserta didik dan faktor dari guru. Faktor yang berasal dari peserta 

didik itu dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara. Peserta didik kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita dan masih banyak 
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peserta didik yang masih kesulitan dalam menulis teks berita, karena belum 

mampu menentukan ide dan membayangkan hal-hal apa yang akan ditulis. 

Kemampuan peserta didik dalam menulis terlihat dari hasil menulis berita yaitu 

peserta didik sudah mampu menyebutkan secara lengkap unsur Adiksimba (apa, 

di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana) yang harus terdapat pada sebuah 

berita, tetapi mereka tidak mampu mengembangkan unsur berita tersebut kedalam 

sebuah berita yang utuh. Sebagian besar peserta didik tidak memperhatikan 

penggunaan ejaan dan tanda baca seperti penggunaan huruf kapital yang tidak 

tepat, penulisan kata yang seharusnya tidak disingkat, serta penulisan tanda titik 

dan koma.  

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis teks berita 

peserta didik antara lain kurangnya latihan menulis yang menyebabkan tulisan 

peserta didik tidak padu dan sistematis. Pada awal menulis, mereka kesulitan 

untuk menentukan apa yang akan mereka jadikan bahan berita kemudian setelah 

selesai menulis, mereka langsung mengumpulkan kepada guru tanpa melakukan 

proses penyuntingan. Padahal menyunting merupakan salah satu tahapan dalam 

menulis dan juga indikator yang harus dicapai peserta didik dalam materi menulis 

teks berita yang singkat, padat, dan jelas. Selain itu, peserta didik malas membaca 

yang berdampak kurangnya kosakata dan istilah yang dikuasai. Mereka belum 

mampu menulis berita secara detail, hanya beberapa kalimat singkat dalam bentuk 

unsur-unsur berita saja.  Masalah lain yang muncul adalah rendahnya kemampuan 

sosial antarpeserta didik. Peserta didik yang cepat menguasai materi pelajaran 

kurang bisa berbagi dengan teman yang sulit menerima materi pelajaran, sehingga 
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sulit terjadi kerja sama dalam hal berbagi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, 

diperlukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

Faktor yang berasal dari guru antara lain guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi yang mampu meningkatkan minat peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. Banyak dari peserta didik SMP Negeri 1 

Kertanegara Kabupaten Purbalingga yang menganggap bahwa pelajaran bahasa 

Indonesia tidak menarik dan membosankan. Peserta didik menganggap bahasa 

Indonesia adalah bahasa sehari-hari dan tidak perlu untuk dipelajari. Seharusnya 

guru menggunakan model yang mampu memotivasi dan membangkitkan minat 

peserta didik untuk belajar bahasa Indonesia terutama dalam belajar menulis yang 

memerlukan banyak latihan dan juga merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

harus dikuasai peserta didik.  

Menulis merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa tahapan 

diantaranya  tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap pascapenulisan 

(Dalman 2014:15-19). Guru belum mengoptimalkan peserta didik dalam latihan 

menulis, sehingga mereka tidak mengetahui tahap-tahap dalam menulis yang akan 

mengakibatkan hasil tulisan peserta didik yang tidak maksimal. Guru harus 

mampu memilih dan menggunakan model pembelajaran yang tepat karena 

pemilihan model yang tepat yang mampu membantu peserta didik dalam kegiatan 

menulis terutama dalam kegiatan menulis teks berita. Guru sebagai fasilitator 

mempunyai kontribusi yang cukup berarti. Kontribusi guru ini dapat berwujud 
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pemberian rangsangan, dorongan, dan kesempatan kepada peserta didik dalam 

meningkatkan hasil belajar.  

Beranjak dari berbagai alasan dan fakta di atas, salah satu upaya untuk 

mengatasi kurangnya hasil belajar menulis teks berita peserta didik adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model ini dipilih karena memiliki 

beberapa kelebihan. Trianto (2007:4) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang kepada peserta didik yang berbeda latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama 

dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk 

menghargai satu sama lain. Sejalan dengan pendapat Trianto, Isjoni (2009:15) 

mengungkapkan bahwa model kooperatif diterapkan untuk memotivasi peserta 

didik berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling 

memberikan pendapat (sharing ideas). 

Banyak jenis model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi model pembelajaran kooperatif yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis teks berita adalah model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). Model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) dalam pembelajaran menulis bertujuan untuk 

merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses menulis 

pada pelajaran menulis dan seni berbahasa yang akan banyak memanfaatkan 

kehadiran teman satu kelas. Dalam program CIRC, para peserta didik 

merencanakan, merevisi, dan menyunting karangan mereka dengan kolaborasi 

yang erat dengan teman satu tim mereka (Slavin 2010:204)  
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Model ini dipilih karena sesuai tahapan menulis dan juga sesuai dengan 

kondisi peserta didik. Hal ini didukung pendapat Slavin (2010:204) yang 

menyatakan bahwa Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan sebuah program yang komprehensif untuk mengajari pelajaran 

membaca, menulis, dan seni berbahasa pada kelas yang lebih tinggi di sekolah 

dasar. Lebih lanjut Saifullah (dalam Huda 2013:221) menyatakan bahwa model 

CIRC mempunyai banyak kelebihan antara lain 1) pengalaman dan kegiatan 

belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak, 2) 

kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari minat dan kebutuhan peserta 

didik, 3) seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil 

belajar peserta didik dapat bertahan lebih lama, 4) pembelajaran terpadu dapat 

menumbuhkembangkan keterampilan anak, 5) pembelajaran terpadu menyajikan 

kegiatan bersifat pragmatis (bermanfaat) sesuai dengan permasalahan yang 

ditemui oleh peserta didik, 6) pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik ke arah belajar yang dinamis, optimal dan tepat guna, 7) 

pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan interaksi sosial peserta didik, 

seperti kerja sama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain, 

8) membangkitkan motivasi belajar peserta didik serta memperluas wawasan dan 

aspirasi guru dalam mengajar. 

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) memberi 

kebebasan peserta didik untuk mengungkapkan secara bebas mengenai unsur-

unsur pokok berita dan juga mereka dilatih untuk dapat menghargai pendapat 

orang lain. Di samping itu, model CIRC memberi kesempatan kepada peserta 
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didik untuk bekerja sama dengan temannya dan menumbuhkan rasa senang yang 

dapat merangsang peserta didik untuk aktif dalam kelompok.  

Selain penggunaan model yang belum tepat, masalah lain yang muncul 

adalah penggunaan media yang belum menunjang pembelajaran. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kertanegara, 

bahwa guru belum mengoptimalkan media seperti LCD yang tersedia di sekolah. 

Guru merasa kesulitan dan tidak praktis jika mengajar menggunakan media LCD 

dan hanya menggunakan LKS atau buku paket serta beberapa media yang dapat 

mendukung pembelajaran saja. Padahal Penggunaan media yang menarik, mampu 

memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran memiliki fungsi 

tersendiri sebagai media bantu untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar 

yang efektif. Untuk merangsang minat belajar peserta didik, guru dapat 

menghadirkan media lain selain media teks dalam buku.  

Pada dasaranya setiap media memilki fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar peserta didik. Namun media 

tersebut tidak dapat digunakan sesuai keinginan tetapi harus diterapkan sesuai 

kebutuhan, situasi dan kondisi agar menghasilkan ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Media foto persitiwa aktual akan lebih efektif bila dihadirkan 

dalam pembelajaran, karena lebih menarik  jika dibandingkan dengan media teks, 

karena foto bersifat mengubah hal yang bersifat abstrak menjadi konkret karena 

foto lebih realistis menunujukkan pokok masalah dibandingkan dengan media 

verbal semata. Selain itu, media foto lebih mudah digunakan karena peserta didik 
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tidak harus keluar ruangan yang disebabkan keterbatasan ruang dan waktu 

(Sadiman 2009:29-30). 

Peristiwa aktual merupakan suatu kejadian yang terbaru yang menjadi 

bahan pembicaraan orang banyak. Penggunaan media foto peristiwa aktual dalam 

pembelajaran menulis teks berita bertujuan untuk memudahkan peserta didik 

ketika menulis berita dan juga untuk menambah wawasan peserta didik tentang 

suatu berita yang terbarukan. Cara menggunakan media foto dengan mengamati 

suatu kejadian yang terdapat dalam foto untuk menemukan informasi berupa 

unsur-unsur berita dan struktur penulisan berita, kemudian dikembangkan menjadi 

sebuah teks berita yang utuh. Menulis berita dengan mengamati foto peristiwa 

akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menuangkan ide atau 

gagasanya ke dalam bentuk tulisan.   

Berdasarkan pertimbangan di atas, akan dilakukan penelitian mengenai 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui Media Foto Peristiwa 

Aktual Pada Peserta Didik Kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten 

Purbalingga.” Melalui penerapan model dan media ini, diharapkan dapat 

meningkatkan pembelajaran menulis teks berita.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran 

bahasa Indonesia tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sudah dicantumkan 

tentang kompetensi dasar menulis teks berita pada kelas VIII. Keberhasilan dalam 
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pembelajaran bahasa Indonesia terutama keterampilan menulis teks berita 

ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu ialah model dan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dan kondisi peserta didik. Dalam hal ini 

yang menjadikan keterampilan menulis teks berita peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kertanegara masih rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

dari peserta didik, faktor dari guru, serta model dan media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran.  

Faktor dari peserta didik yakni kurangnya minat dalam belajar bahasa 

Indonesia, karena mereka menganggap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia 

tidak menarik dan membosankan. Peserta didik menganggap bahasa Indonesia 

adalah bahasa sehari-hari sehingga tidak perlu untuk dipelajari. Oleh karena itu, 

guru harus mampu mengubah pemikiran peserta didik tersebut dengan 

memberikan suatu pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik untuk 

belajar bahasa Indonesia dan juga memberikan pengertian pentingnya belajar 

bahasa Indonesia. 

Faktor lain yang berasal dari peserta didik yakni peserta didik jarang 

membaca yang mengakibatkan sedikitnya kosakata dan istilah yang dikuasai, 

sehingga mereka mengalami kesulitan ketika diminta untuk menulis berita. 

Peserta didik tidak mampu mengembangkan berita secara detail, hanya beberapa 

kalimat singkat yang berupa unsur berita. Sedikitnya pengetahuan mereka tentang 

peristiwa yang sedang terjadi, membuat mereka kesulitan untuk menentukan topik 

yang akan dijadikan sebuah berita. Peserta didik juga beranggapan ketika menulis 

berita, tulisan mereka tidak akan bermanfaat, karena tidak akan dimuat di surat 
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kabar atau pun media massa yang lain. Hal tersebut  juga menyebabkan 

kurangnya motivasi peserta didik untuk menulis berita. Oleh karena itu, guru 

harus bisa memberi motivasi belajar terhadap peserta didik agar tumbuh semangat 

dan minat untuk mengikuti pembelajaran menulis teks berita. 

Faktor yang berasal dari guru yakni adanya sistem dan cara yang digunakan 

yang belum sesuai dengan kondisi peserta didik. Faktor model yang digunakan 

pengajar belum mampu memotivasi peserta didik untuk menulis teks berita yang 

baik dan benar. Hal itu dapat mengakibatkan kemampuan peserta didik menurun. 

Guru belum mengoptimalkan peserta didik dalam berlatih menulis, sehingga hasil 

tulisan peserta didik masih terdapat banyak kesalahan terutama ejaan dan tanda 

baca. 

Dengan adanya model diharapkan memotivasi peserta didik untuk berpikir 

kreatif, aktif dan inovatif. Kemahiran guru dalam menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang tepat dan menarik akan mempengaruhi perilaku peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran dan hasil belajarnya. Model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) adalah salah satu model alternatif yang dapat 

membantu dalam pembelajaran menulis teks berita. Dalam model ini terdapat 

beberapa langkah pembelajaran secara berkelompok yang ditampilkan secara 

terpadu. Sehingga akan tercipta kegiatan saling kerjasama antarpeserta didik 

dalam menulis teks berita. 

Faktor lain yang berasal dari guru adalah penggunaan media yang belum 

menunjang kegiatan pembelajaran. Guru belum mengoptimalkan media LCD 

yang tersedia di sekolah yang mampu menarik perhatian peserta didik. Hal ini 
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menyebabkan peserta didik kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Seharusnya guru menghadirkan media yang mampu membangkitkan minat 

peserta didik untuk menulis teks berita. Media yang bisa digunakan guru misalnya 

media foto peristiwa aktual. Penggunaan media foto peristiwa aktual diharapkan 

mampu memberikan ide peserta didik ketika menulis berita dan juga lebih 

menyenangkan karena media foto memliki banyak kelebihan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat diketahui 

bahwa rendahnya tingkat keterampilan menulis teks berita disebabkan oleh 

beberapa faktor yang saling memengaruhi. Dalam penelitian ini masalah yang 

akan dibahas adalah rendahnya keterampilan menulis teks berita karena faktor 

kurang bervariasi model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Model Cooparative Integrated Reading and Composition (CIRC) ini 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang komprehensif atau luas dan 

lengkap untuk pembelajaran membaca dan menulis tingkat tinggi. Dalam CIRC 

peserta didik dikelompokan berdasarkan perbedaan masing-masing sebanyak 

empat atau lima orang. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran keterampilan menulis teks berita pada 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupeten 

Purbalingga dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition  (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual ?  

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis teks berita pada peserta 

didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupeten Purbalingga 

setelah digunakan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual?  

3. Bagaimana perubahan perilaku peserta didik dengan adanya Model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media 

foto peristiwa aktual untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita 

pada peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kabupeten Kertanegara 

Purbalingga? 

  

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis  teks berita 

pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupeten 

Purbalingga dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition  (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual.   
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2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis teks berita pada 

peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupeten 

Purbalingga setelah digunakan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual. 

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku peserta didikdengan adanya model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media 

foto peristiwa aktual untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita 

pada peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kabupeten Kertanegara 

Purbalingga. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Apabila hasil 

penelitian ini terbukti, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat secara teoretis 

dan praktis.  

 

1.6.1 Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori tentang kemampuan 

menulis teks berita dengan menggunakan model Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai 

berikut:  

1) Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi 

untuk  meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis. Selain itu, tindakan 

yang diterapkan guru di kelas dapat membantu peserta didik dalam mengatasi 

kesulitan belajar menulis teks berita sehingga keterampilan menulis mereka 

meningkat.  

2) Bagi guru bahasa Indonesia kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara 

Kabupaten Purbalingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan guru dalam menghadapi permasalahan dalam 

pembelajaran di kelas terutama permasalahan yang berkaitan dengan 

kesulitan menulis teks berita.  

3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan 

proses pengajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan 

menulis teks berita bagi peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegera 

Purbalingga. 

4) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka, landasan teoretis, 

kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Bagian kajian pustaka berisi penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian landasan 

teoretis berisi teori-teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Bagian 

kerangka berpikir berisi uraian rincian pencapaian tujuan akhir penelitian. Bagian 

hipotesis tindakan berisi dugaan sementara terhadap permasalahan yang akan 

diteliti. 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang menulis teks berita sebelumnya sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang sudah ada 

belum seutuhnya sempurna. Maka dari itu, perlu adanya penelitian-penelitian lain 

guna menyempurnakan penelitian yang sudah ada. Beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dan dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Andrzejczak (2005), Riayah (2009), Wardman 

(2010), Durukan (2011), Zulaekhah (2012), dan Jimstark (2012). 

Andrzejczak (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Using Images In 

the Writing Process.” Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 

dengan penggunaan gambar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

menulis. Penelitian ini bertujuan menerapkan gambar sebagai bagian dari proses 
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menulis. Keuntungan menggunakan gambar dalam proses menulis adalah 

memberikan motivasi dan sebagai cara untuk mengembangkan atau menguraikan 

suatu kejadian atau narasi. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Andrzejczak dengan penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada variabel yang diteliliti yaitu keterampilan 

menulis. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andrzejczak dengan penelitian 

yang akan diakukan adalah  Andrzejczak menggunakan media gambar, sedangkan 

peneliti ini memanfaatkan media foto peristiwa.    

Riayah (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Teknik Peta Pikiran Melalui Media 

Gambar pada Peserta didik Kelas VIII A MTS Al-Asror Gunungpati Semarang 

Tahun Ajaran 2008/2009” berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan dengan 

teknik peta pikiran melalui media gambar berhasil meningkatkan keterampilan 

menulis teks berita peserta didikkelas VIII A SMP MTs Al-Asror Gunungpati 

Semarang dan adanya perubahan perilaku peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. Peningkatan tersebut dapat diketahui setelah membandingkan hasil 

tes prasiklus, tes siklus I sampai tes siklus II dari prasiklus dengan nilai rata-rata 

65 dan pada siklus II mengalami peningkatan mengalami peningkatan 20,73% 

dari hasi tes siklus I, dengan nilai rata-rata 78,48. Hal ini menunjukan peningkatan 

dari siklus I  ke siklus II sebesar Jadi peningkatan dari tahap prasiklus sampai 

siklus II adalah 20,37%. Peningkatan keterampilan menulis teks berita peserta 

didik juga diikuti dengan perubahan perilaku negatif menjadi perilaku positif. 

Pada siklus I peserta didik cenderung pasif dan kurang memperhatikan penjelasan 
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dari guru. Pada siklus II peserta didik mengalami perubahan seperti sudah banyak 

mengajukan pertanyaan kepada guru. 

Persamaan penelitian Riayah dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada variabel penelitian yaitu keterampilan menulis teks berita. Desain 

penelitian yang digunakan sama-sama penelitian tindakan kelas, instrumen yang 

digunakan berupa tes dan nontes. Perbedaan penelitian Riayah dengan dengan 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada model yang digunakan. Riayah 

menggunakan teknik Peta Pikiran sedangkan penelitian ini menggunakan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC).  

Wardman (2010) dalam penelitiannya dengan judul “Making The News : A 

Motivating Writing Skill Project For Student,”mengungkapkan bahwa sebagian 

besar peserta didik tidak menyukai kegiatan menulis khususnya menulis berita. 

Peserta didik merasa kesulitan ketika diminta untuk menulis. Pada awal 

pertemuan guru meminta peserta didik untuk membawa koran. Selanjutnya guru 

memberikan tugas rumah kepada peserta didik untuk menulis berita yang sedang 

terjadi di kota mereka. Pekerjaan rumah ini dikumpulkan lalu dikoreksi secara 

bersama-sama. Pada pertemuan kedua, guru meminta peserta didik untuk 

membentuk kelompok untuk mengunjungi museum lokal. Guru meminta peserta 

didik untuk meneliti secara mendalam apa yang telah diamati di dalam museum 

tersebut dan menyertakan foto hasil penelitian siswa. Hasil penelitian peserta 

didik akan diunggah melalui internet agar menjadi topik berita dalam koran. Pada 

proses pembelajaran ini guru harus selalu memotivasi agar peserta didik senang 

dalam kegiatan menulis berita. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wardman dengan penelitian ini 

adalah mengkaji keterampilan menulis teks berita dan juga menggunakan metode 

berkelompok. Perbedaan penelitian Wardman dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah dalam penelitian ini menggunakan media foto peristiwa 

sedangkan Wardman menggunakan objek kunjungan langsung.  

Durukan (2011) dalam penelitiannya berjudul “Effect Of Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) Technique Reading-Writing Skill” 

berdasarkan hasil penelitian dijelaskan dengan jenis eksperimen yang dilakukan 

menggunakan CIRC ini mampu membawa perubahan terhadap peningkatan 

keterampilan membaca dan menulis pada siswa. Hal tersebut ditandai dengan 

peningkatan pencapaian pada keterampilan membaca saat pre-tes dari kelompok 

eksperimen yaitu 13,42 meningkat menjadi 23,29 dalam post-tes, dan menurun 

menjadi 19,92 diuji retensi. Sementara peningkatan pencapaian pada keterampilan 

menulis pre-tes kelompok ekperimen yaitu 12,13 meningkat menjadi 22,54 di 

post-tes dan menurun menjadi 19,08 diretensi tes. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan penggunaan strategi pembelajaran menggunakan 

CIRC, secara signifikan mampu meningkatkan keterampilan membaca dan 

menulis pada peserta didik.  

Persamaan penelitian Durukan dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada model yang digunakan yakni model Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) untuk meningkatkan keterampilan menulis. Perbedaan 

penelitian Durukan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis 
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penelitiannya, Durukan menggunakan jenis penelitian eksperimen sedangkan jenis 

penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

Selanjutnya Zulaekhah (2012) pernah melakukan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) untuk meningkatkan Minat dan Kemampuan Menulis 

Paragraf Deskriptif Mata Pelajaran bahasa Indonesia: Studi Kasus pada Peserta 

didik Kelas IV MI Ma‟arif Klangon, Kalibawang, Kulonprogo”. Berdasarkan 

hasil penelitiannya ditemukan penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan minat belajar 

dan kemampuan menulis paragraf deskripstif pada peserta didik kelas IV MI 

Ma‟arif Klangon mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan nilai signifikan minat 

antara pretest dengan siklus I Sebesar 0,332 atau 33,2% dan nilai signifikan minat 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan menjadi 1,00 atau 100%. Sedangkan 

angka signifikan kemampuan menulis peserta didikmenyusun paragraf deskripsi 

pretest dengan nilai kemampuan siklus satu sebesar 0,396 atau 39,6% dan pada 

nilai signifikan siklus I dengan siklus II sebesar 1,00 atau 100% dengan nilai 7,5. 

Relevansi penelitian Zulaekhah dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penggunaan Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Perbedaannya penelitian 

yang dilakukan oleh Zulaekhah dengan penelitian ini adalah model CIRC yang 

digunakan untuk keterampilan menulis paragraf deskriptif, sedangkan peneliti 

untuk meningkatkan keterampilan menulis berita. 
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Jimstark (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks Berita melalui Strategi Menulis Di Sini dan Saat Ini (DS-SI) dengan 

Teknik Inkuiri Menggunakan Media Foto Jurnalistik Peserta didikKelas VIII B 

SMP Negeri 1 Banjarejo Kabupaten Blora” dari hasil penelitiannya diketahui 

bahwa penggunaan media foto jurnalistik mampu memotivasi peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan menulis teks berita. Hal ini terbukti dalam peningkatan 

nilai peserta didik dari mulai siklus I sampai siklus II. Pada siklus pertama hasil 

nilai rata rata kelas sebesar 60,025 berada pada kategori cukup. Hasil nilai rata-

rata kelas pada siklus II sebesar 79,05 berada pada kategori baik.  

Persamaan penelitian yang dilakukan Jimstark dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada bidang yang dikaji, yaitu menulis teks berita. Selain itu 

media yang digunakan dengan memanfaatkan media foto dalam pembelajaran. 

Jimstark menggunakan media foto jurnalistik sedangkan penelitian ini 

menggunakan media foto peristiwa aktual. Perbedaan penelitian Jimstark dengan 

penelitian ini adalah terdapat pada cara membelajarkan menulis teks berita. 

Jimstark menggunakan teknik inkuiri sedangkan penelitin ini menggunakan model 

CIRC. 

Penelitian tentang menulis sudah banyak dilakukan walaupun berbeda-beda 

strategi pembelajaran yang digunakan, tetapi upaya peningkatan masih perlu terus 

dikembangakn dan dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu peningkatan 

keterampilan menulis yang dipilih adalah peningkatan keterampilan menulis teks 

berita dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

melalui media foto peristiwa aktual. 
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Penelitian tentang pembelajaran menulis teks berita dengan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto 

peristiwa aktual menjadi tindak lanjut untuk melengkapi dan memperbaiki 

kekurangan dari penelitian sebelumnya. Dari berbagai penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang sama dengan 

penelitian ini yaitu “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita dengan 

Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Melalui Media 

Foto Peristiwa Aktual.” 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Pada bagian landasan teori akan dipaparkan mengenai keterampilan 

menulis, hakikat berita, media pembelajaran, model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC), media foto peristiwa aktual, pembelajaran 

menulis teks berita dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual. 

 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai pengertian menulis, tujuan menulis, 

jenis-jenis menulis, dan manfaat menulis.  

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Menulis merupakan kegiatan merangkai, menyusun, melukiskan suatu 

lambang atau tanda berupa kumpulan huruf yang membentuk kata, kumpulan kata 
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membentuk kalimat, kumpulan kalimat membentuk paragraf, kumpulan paragraf 

membentuk wacana yang utuh dan bermakna. Banyak ahli yang mendefinisikan 

pengertian menulis, antara lain Gie (2002:3) mengungkapkan bahwa 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. 

Wiyanto (2006:1-2) menambahkan bahwa menulis mempunyai dua arti. 

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

tanda yang dapat dilihat. Kedua kata menulis mempunyai arti kegiatan 

mengungkapkan gagasan secara tertulis.  

Selaras dengan pendapat di atas, Tarigan (2008:22) berpendapat bahwa 

menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang–

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 

Menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau 

muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol 

atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. Dengan 

demikian, dalam komunikasi tulis, paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat: 

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

berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan (Suparno 2008:1-3). 
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Pendapat Suparno hampir sama dengan Dalman (2014:3) yang 

mengungkapkan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa 

penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Berbeda dengan pendapat Supriadi (dalam Mukh Doyin 2011:14) menulis 

merupakan suatu proses kreatif yang lebih banyak melibatkan cara berpikir 

divergen (menyebar) dari pada konvergen (memusat). Sebagai proses kreatif yang 

berlangsung secara kognitif, penyusunan sebuah tulisan memuat empat tahapan 

yaitu (1) tahap persiapan (prapenulis), (2) tahap inkubari, (3) tahap iluminasi, (4) 

tahap verifikasi/evaluasi. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah proses 

penyampaian pikiran, ide dan gagasan yang bermediakan bahasa tulis dengan 

tujuan agar pembaca memahami maksud yang dikehendaki oleh penulis. Aktivitas 

menulis membutuhkan beberapa unsur antara lain penulis sebagai penyampai 

pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Menulis merupakan kegiatan penyampaian ide, gagasan, pendapat dalam 

bentuk tulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi, menulis memiliki 

tujuan agar orang lain mengetahui apa yang ada dalam pikiran seseorang. Tujuan 

menulis bergantung pada aktivitas yang sedang dilakukan. Dari berbagai tujuan 

menulis, Hartig (dalam Tarigan 2008:25-26) merangkum tujuan menulis, sebagai 

berikut (1) tujuan  penugasan (assignment  purpose) yaitu penulis menulis sesuatu 



 

25 
 

karena diberi tugas, bukan atas kemauan sendiri, (2) tujuan altruistik (altruistik 

purpose)  yaitu  menulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghilangkan 

kedukaan para pembaca, menghargai perasaan, dan membuat  hidup  pembaca  

lebih mudah  dan  menyenangkan dengan karyanya itu,  (3) tujuan persuasif 

(persuasive purpose) yaitu menulis bertujuan untuk meyakinkan para pembaca 

mengenai kebenaran  gagasan  yang  disampaikan, (4) tujuan informasional, 

tujuan  penerangan (informational purpose) yaitu menulis bertujuan untuk 

memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca, (5) tujuan pernyataan 

diri (self-expressive purpose) yaitu  menulis bertujuan untuk memperkenalkan diri 

kepada pembaca, (6) tujuan kreatif (creative purpose) yaitu menulis bertujuan 

untuk mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian, (7) tujuan pemecahan 

masalah (problem-solving purpose) yaitu penulis ingin memecahkan masalah 

yang dihadapi dengan cara menjelaskan dan menjernihkan gagasan-gagasannya 

sendiri agar  dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca.  

Selanjutnya Tarigan (2008:24-25) menambahkan tujuan menulis, yaitu (1) 

tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana 

informatif (informative discourse), (2) tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan 

atau mendesak disebut wacana persuasif (persuasive discourse), (3) tulisan yang 

bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang mengandung tujuan 

estetik disebut tulisan literer (literary discourse), (4) tulisan yang  

mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api disebut wacana 

ekspresif (expressive discourse).  
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Selaras dengan pendapat di atas, Dalman (2014:13) yang menyebutkan 

tujuan menulis ditinjau dari sudut kepentingan pengarang, menulis memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut (1) tujuan penugasan yaitu penulis bertujuan 

untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru atau sebuah lembaga, (2) tujuan 

estetis yaitu menulis bertujuan untuk menciptakan sutau keindahan (estetis) dalam 

sebuah puisi, cerpen, maupun novel, (3) tujuan penerangan yaitu tujuan penulis 

menulis adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, (4) tujuan 

pernyataan diri yaitu menulis yang bertujuan untuk menegaskan tentang apa yang 

telah diperbuat, (5) tujuan kreatif yaitu menulis yang berhubungan dengan proses 

kreatif, terutam dalam menulis karya sastra, baik itu berbentuk puisi maupun 

prosa, dan (6) tujuan konsumtif yaitu penulis menulis untuk dijual dan dikonsumsi 

oleh para pembaca, karena penulis lebih mementingkan kepuasan diri pembaca. 

Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  beberapa  tujuan menulis adalah  

untuk menyampaikan  informasi  kepada  pembaca,  membujuk  pembaca  untuk  

melakukan suatu hal, dan menghibur pembaca dengan tulisan yang menarik. 

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menulis merupakan sebuah kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Selain 

digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, maupun pendapat, menulis 

memiliki sederet manfaat lain yang berguna bagi kehidupan. Dari berbagai macam 

manfaat yang diperoleh dari kegiatan menulis, Bernard Percy (dalam Gie 

2002:21-22) menyebutkan bahwa menfaat menulis antara lain sebagai berikut. 

(1) suatu sarana untuk pengungkapan diri (a tool for self-expresion) 
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(2) suatu sarana untuk pemahaman (a tool for understanding) 

(3) suatu sarana untuk membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebangaan, 

dan suatu perasaan harga diri (a tool to help developing personal satisfaction, 

pride, and a feeling of self-worth) 

(4) suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap 

lingkungan sekeliling seseorang (a tool for increasing awareness and 

perception of one’s environment) 

(5) suatu sarana untuk keterlibatan secara bersemangat dan bukanya penerimaan 

yang pasrah (a tool for active involvement, not passive acceptance)\ 

(6) suatu sarana untuk mengembangkan suatu pemahaman tentang kemampuan 

menggunakan bahasa (a tool for developing an understanding of and 

understanding of and ability to use the languange)   

Selain itu, Tarigan (2008:22-23) menyebutkan empat fungsi utama menulis, 

yaitu (1) memudahkan para peserta didik untuk berpikir kritis, (2) memudahkan 

peserta didik untuk merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, (3) 

memperdalam daya tanggap atau persepsi mereka, (4) memecahkan masalah-

masalah yang mereka hadapi, serta sebagai sarana dalam menyusun urutan bagi 

pengalaman.  

Dari kedua pendapat di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan 

menulis adalah sebagai sarana untuk menggali kemampuan dan potensi diri, 

sarana untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan sarana  berpikir secara 

kritis dan tertib. 
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2.2.1.3 Jenis-Jenis Tulisan  

Telah banyak ahli yang membuat klasifikasi mengenai tulisan. Salisbury 

(dalam Tarigan 2008:27-30) membagi tulisan berdasarkan bentuknya sebagai 

berikut (1) bentuk-bentuk obyektif, yang mencakup penjelasan yang terperinci 

mengenai proses, batasan, laporan, dan dokumen; (2) bentuk-bentuk subjektif, 

yang mencakup autobiografi, surat-surat, penilain pribadi, esei informal, potret 

atau gambaran, satire. 

Berdasarkan bentuknya Weayer (dalam Tarigan 2008:27-30) membuat 

klasifikasi sebagai berikut (1) eksposisi yang mencakup definisi dan analisa; (2) 

dekripsi yang mencakup deskripsi ekspositori dan deskripsi literer; (3) narasi yang 

mencakup urutan waktu, motif, konflik, titik pandangan, dan pusat minat; dan (4) 

argumentasi yang mencakup induksi dan deduksi. 

Selaras dengan pendapat Weayer, Morris (dalam Tarigan 2008:27-30) 

membuat klasifikasi sebagai berikut (1) eksposisi yang mencakup enam metode 

analisis yaitu klasifikasi, definisi, eksemplifikasi, sebab dan akibat, komparasi dan 

kontras; (2) argumen yang mencakup argumen formal dan argumen informal; (3) 

deskripsi yang meliputi deskripsi ekspositori dan deskripsi artistik/literer; (4) 

narasi yang meliputi narasi informal dan narasi artistik/literer.  

Berbeda dengan pendapat di atas, Chenfeld (dalam Tarigan 2008:27-30) 

membuat klasifikasi tulisan menjadi dua yaitu (1) tulisan kreatif yang memberi 

penekanan pada ekspresi diri secara pribadi; (2) tulisan ekspositori yang 

mencakup penulisan surat, penulisan laporan, timbangan buku, resensi buku, 

rencana penelitian. 
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Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Gie (2002:25-29) yang membagi 

karangan menurut jenisnya menjadi dua yakni karangan faktawi dan karangan 

khayali. Karangan faktawi dibagi menjadi dua yakni karangan ilmiah dan 

karangan informatif. Karangan ilmiah adalah karangan yang ditujukan kepada 

kalangan ahli harus sesuai penyajiannya dengan tingkat keilmuan mereka, harus 

merupakan karangan mengenai ilmu, dengan metode, pengolahan, dan penyajian 

yang ilmiah, dengan gaya tulis yang mengikuti asas-asas jelas-terang, ringkas-

padat, dan tepat-cermat. Karangan informatif adalah karangan yang berupa 

informasi yang diberikan hanya sekadar pemberitahuan atau keterangan saja untuk 

masyarakat umum, tanpa perangkat-perangkat yang diperlukan oleh karangan 

ilmiah seperti daftar pustaka, catatan kaki, pengutipan, serta persyaratan lainnya 

yang bersifat ilmiah ketat. Kemudian karangan khayali dibagi menjdai dua yakni 

karangan prosa dan karangan puisi. Karangan prosa adalah karangan yang tidak 

begitu memperdulikan banyaknya kayta, panjang pendeknya kalimat, irama, dan 

persamaan bunyi, sedangkan karangan puisi adalah karangan yang mengutamakan 

pemilihan dan pemakaian kata secermat-cermatnya dan sehemat-hematnya, 

pengungkapan yang beralun dan merdu (puitis). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tulisan memiliki 

jenis yang beragam. Ada yang berbentuk argumentasi, narasi, eksposisi, dan 

deskripsi. Setiap tulisan memiliki karakteristik masing-masing bergantung pada 

tujuan sang penulis ketika menulis sebuah karangan. 
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2.2.2 Berita 

Teori-teori yang digunakan dalam materi teks berita antara lain hakikat 

berita, jenis-jenis berita, unsur-unsur berita, bahasa berita, struktur berita, dan 

kriteria penilaian teks berita. 

 

2.2.2.1 Hakikat Berita 

Berita merupakan tulisan yang berisi fakta mengenai suatu kejadian atau 

peristiwa yang diinformasikan kepada orang lain dalam bentuk lisan dan tulis. 

Berita berisi sebuah fakta, namun tidak semua fakta adalah berita. Berita biasanya 

menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.  

Semi (1995:11) mengungkapkan bahwa berita adalah cerita atau laporan 

mengenai kejadian atau peristiwa yang faktual baru dan luar biasa sifatnya. Di 

dalam rumusan ini dipersyaratkan bahwa berita itu adalah peristiwa yang benar-

benar terjadi dalam waktu yang baru sehingga mempunyai nilai kejutan dan dapat 

memenuhi hasrat keingintahuan orang banyak, dan peristiwa itu terjadi di luar 

dugaan.  

Akan tetapi, tidak semua fakta termasuk ke dalam jenis berita, karena berita 

adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan 

atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat 

kabar, radio, televisi, atau media on line internet (Sumadiria 2005:65). 

Selanjutnya Djuraid (2006:11) mengungkapkan berita adalah sebuah 

laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan 
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yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di 

media massa.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Rohmadi (2011:27) mengungkapkan berita 

adalah informasi atas kejadian yang disampaikan biasanya kejadian yang unik dan 

menarik.   

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan Cahya (2012:2) yang 

menyatakan bahwa berita adalah semua hasil pelaporan, baik secara lisan ataupun 

tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk 

laporan, berita harus berisi tentang kejadian-kejadian terbaru/aktual. Informasi 

yang disampaikan sebagai bahan berita pun harus dianggap penting dan menarik 

bagi banyak orang. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas mengenai berita dapat 

disimpulkan bahwa berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang 

aktual yang akan disampaikan kepada orang lain dalam bentuk tulis dan lisan. 

 

2.2.2.2 Unsur-Unsur Berita 

Sebuah fakta layak disebut sebuah berita apabila memenuhi unsur-unsur 

tertentu. Para pakar jurnalistik telah menyepakati unsur-unsur tersebut adalah 

5W+1H (What, Where, When, Who, Why, dan How). Unsur-unsur berita tersebut 

akan saling mendukung membuat sebuah berita yang mendukung informasi 

lengkap. Hal tersebut akan memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi 

yang jelas. 



 

32 
 

Faqih dkk (2003:44) menjelaskan bahwa untuk menulis berita, baik berita 

langsung, berita ringan maupun berita kisah, terdapat lima unsur pokok berita 

yaitu 1) apa yang terjadi (what), 2) siapa yang terlibat (who), 3) kapan peristiwa 

itu terjadi (When), 4) di mana peristiwa atau fakta itu berlangsung (where), 5) 

mengapa peristiwa itu bisa terjadi (why), dan 6) bagaimana proses kejadianya 

(how). Namun, di luar hal tersebut yang juga harus diperhatiin dalam berita adalah 

1) tepat waktu; taati dead line yang telah disepakati; 2) akurat: tulisan dengan 

akurat data umur, nama tempat, nama pangkat; 3) sumber: sebaiknya sumber 

berita representatif (dapat dipercaya); 4) korek, jujur, jernih: bahan tulisan tidak 

publikatif, meski menyangkut tokoh terkenal; 5) di dukung foto: hal ini sering 

disepelekan, padahal foto memiliki kekuatan tersendiri bagi pembaca.  

Pendapat faqih dkk selaras dengan pendapat Romli (2009:10) yang 

menambahkan bahwa fakta yang layak diberitakan harus memenuhi unsur-unsur 

5W+1H adalah 1) what (apa yang terjadi), 2) where (di mana hal itu terjadi), 3) 

when (kapan peristiwa itu terjadi), 4) who (siapa yang terlibat dalam kejadian itu), 

5) why (kenapa hal itu terjadi), 6) how (bagaimana peristiwa itu terjadi). 

Sejalan dengan pendapat Cahya (2012:17-18) bahwa suatu informasi dapat 

dijadikan berita apabila memenuhi unsur 5W+1H. Unsur 5W+1H terdiri atas 1) 

what yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, 2) who yaitu 

disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa, 3) when 

yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa, 4) where yaitu berisi deskripsi 

lengkap tentang tempat kejadian, 5) why yaitu disertai alasan atau latar belakang 
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terjadinya peristiwa, 6) how yaitu dapat menjelaskan proses kejadian suatu 

peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. 

Berbeda sedikit dengan pendapat Djuraid (2006:15-16) mengungkapkan 

unsur berita menjadi sangat penting untuk diketahui sebelum menulis, karena 

akan menjadi panduan bagi seorang wartawan untuk memutuskan suatu kejadian, 

informasi atau keadaan itu layak diberitakan atau tidak. Unsur berita itu sebagai 

berikut (1) aktual, (2) kedekatan, (3) penting, (4) luar biasa, (5) tokoh, (6) 

eksklusif, (7) ketegangan, (8) konflik, (9) human interest, (10) seks, (11) 

progresif, (12) trend, dan (13) humor.   

Dari berbagai pendapat di atas, diperoleh simpulan bahwa sebuah fakta atau 

informasi layak untuk diberitakan apabila memenuhi unsur berita, unsur tersebut 

adalah 5W+1H yaitu what (apa), where (di mana), when (kapan), who (siapa), why 

(mengapa), dan how (bagaimana) dan selanjutnya dalam bahasa indonesia 

disingkat dengan akronim Adiksimba. Unsur-unsur berita tersebut akan 

mempermudah penulis dalam menyusun sebuah berita, selain itu pembaca juga 

akan lebih mudah dalam menikmati berita yang disajikan. 

 

2.2.2.3 Jenis-Jenis Berita 

Berita merupakan pengungkapan fakta. Pengungkapan fakta bisa beragam 

jenis. Jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik menurut Faqih dkk 

(2003:42) bahwa jenis berita di media massa terbagi menjadi tiga yaitu (1) 

straight news atau berita langsung, dalam perkembangan kemudian hanya disebut 

berita. Straight news dibuat untuk menyampaikan fakta yang baru dan harus 
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segera diketahui masyarakat. Hal yang paling penting dalam straight news adalah 

aktualitas; (2) soft news atau berita ringan, jenis ini tidak mengutamakan 

aktualitas, tapi menekankan aspek manusiawi (human interest) dalam suatu 

peristiwa; (3) feature, berita kisah, khas merupakan jenis tulisan mengenai suatu 

fakta yang dapat menambah pengetahuan pembaca dan atau menyentuh perasaan 

pembaca. Jenis berita ini tidak terpengaruh pada unsur aktualitas, yang 

diutamakan adalah detail suatu fakta. 

Hampir sama dengan pendapat Faqih dkk, Djuraid (2006:55-82) 

mengemukakan jenis-jenis berita ada tujuh, yaitu (1) berita politik adalah berita 

mengenai berbagai macam aktifitas politik yang dilakukan para politik di parta 

politik, lembaga legeslatif, pemerintahan dan masyarakat secara umum, (2) berita 

ekonomi merupakan berita yang memiliki segmen yang jelas, para pebisnis, para 

pengambil kebijakan dan para pelaku dunia usaha, (3) berita kriminal memiliki 

daya tarik bagi berbagai kalangan masyarakat, tidak terbatas pada salah satu 

segmen pasar saja. Hanya saja, berita kriminal memang sering disesuaikan dengan 

pembacanya, (4) berita olahraga, yaitu ketika masyarakat mulai bosan dengan 

berita politik dan kriminal, berita olahraga menjadi daya tarik tersendiri, karena 

berita olahraga juga banyak diminati oleh pembaca, (5) berita seni, hiburan, dan 

keluarga yaitu berita yang berisi tentang musik, film, tv yang menjadi primadona 

masyarakat. Ini ditandai dengan munculnya tabloid hiburan, seni, dan keluarga, 

(6) berita pendidikan, berita ini dibanding dengan berita yang lain termasuk berita 

yang paling tidak menarik. Biasanya koran menempatkan berita pendidikan tidak 

sebagai rubrik khusus, tetapi diselipkan bersama berita lain, (7) berita 
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pemerintahan, hampir semua media cetak memuat aktivitas pemerintahan, tetapi 

pemuatanya tidak di halaman khusus. Berita pemerintahan hanya sebagai 

pelengkap karena tidak terlalu penting. 

Selaras dengan pendapat di atas, Wibowo (2006:42) menyebutkan jenis-

jenis berita dibedakan menjadi lima antara lain (1) berita lempang atau straight 

news yakni berita yang langsung pada sasaran; (2) berita bertafsir adalah berita 

yang tidak sekedar menyampaikan fakta sebagaimana adanya tetapi juga 

memberikan latar belakang (sebab akibat peristiwa yang terjadi), keadaan yang 

mungkin berkembang atau yang mungkin terjadi; (3) berita investigatif adalah 

berita yang dihasilkan lewat sebuah proses penyelidikan atau investigasi yang 

biasanya berangkat dari keresahan atau kasus penting yang perlu diketahuioleh 

masyarakat luas; (4) berita berkedalaman adalah berita yang hampir mirip dengan 

berita investigasif namun beritanya lebih mencari tali temali suatu perkara 

sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang duduk 

perkara sesuatu; (5) analisis berita adalah berita yang berkedalaman namun 

menyajikan juga kemungkinan yang akan dan bisa terjadi sehubungan dengan 

peristiwa yang menjadi topik. 

Sejalan dengan pendapat Romli (2009:11-12) yakni jenis berita antara lain 

yaitu (1) straight news atau berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan 

lugas, (2) depth news atau berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman 

hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan, (3) investigation news dikembangkan 

berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber, (4) interpretative 

news dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta 
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yang ditemukan, (5) opinion news berisi pendapat seseorang, biasanya pendapat 

para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, 

kondisi poleksosbudhankam, dan sebagainya.  

Pendapat para ahli di atas tidak jauh berbeda dengan Cahya (2012:13-17) 

yang mengelompokan berita berdasarkan macamnya, yaitu jenis berita secara 

umum dikelompokan menjadi lima jenis yaitu 1) berita langsung (straight news) 

adalah berita liputan suatu peristiwa atau kejadian secara langsung. Berita 

langsung dibuat untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus 

diketahui khalayak, 2) berita mendalam (depth news report) adalah berita yang 

ditulis secara mendalam dan lengkap. Dengan membaca berita ini, pembaca dapat 

mengetahui dan memahami permasalahan yang diberitakan dengan baik dari 

berbagai sudut pandang, 3) berita menyeluruh (comprehensive news report) 

adalah berita tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek, 

dan dianggap sebagai penyempurna berita langsung, 4) berita pelaporan 

interpretatif (interpretative news report) adalah berita yang memfokuskan pada 

sebuah isu, masalah, atau peristiwa yang bersifat kontroversial, 5) berita 

pelaporan cerita khas (feature story report) adalah bentuk berita ringan yang 

mendalam, menghibur, enak untuk disimak, dan biasanya menggunakan teknik 

“pengisahan sebuah cerita”. 

Berdasarkan sifat kejadian, berita dikelompokan menjadi empat jenis, yaitu : 

1) berita yang sudah diduga akan terjadi, 2) berita tentang peristiwa yang telah 

terjadi, 3) berita tentang peristiwa yang direncanakan akan terjadi, 4) berita 

tentang gabungan peristiwa terduga dan tidak terduga.  
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Jenis berita berdasarkan masalah atau fokus beritanya dikelompokan 

menjadi tujuh sebegai berikut 1) berita politik, 2) berita ekonomi, 3) berita 

kriminal, 4) berita olahraga, 5) berita pendidikan, 6) berita pemerintahan, 7) berita 

seni, hiburan, dan keluarga. 

Berdasarkan lingkup pemberitaan, berita dibagi kedalam empat jenis yaitu 

sebagai berikut 1) berita lokal adalah berita yang peristiwanya dilaporkan terjadi 

di suatu daerah dan akibatnya hanya dirasakan oleh warga daerah tersebut, 2) 

berita regional adah berita yang melaporkan berbagai informasi yang terjadi di 

dalam suatu provinsi, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan dei berbagai provinsi 

lain, 3) berita nasional adalah berita yang menginformasikan kejadian di suatu 

wilayah negera Republik Indonesia, 4) berita internasional adalah sebuah berita 

yang melaporkan peristiwa yang terjadi membawa pengaruh bagi negara-negara 

lain. 

Dari berbagai pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis berita 

dibedakan berdasarkan isinya. Berita yang berisi fakta terbaru dinamakan straight 

news atau berita langsung. Berita yang membahas tentang aspek kemanusiaan 

disebut soft news atau berita  ringan. Berita yang dapat menambah pengetahuan 

pembaca dinamakan berita kisah, khas atau feature.  

 

2.2.2.4 Persyaratan Berita  

Berita adalah kejadian yang disampaikan atau diceritakan kembali kepada 

orang lain melalui kata atau gambar. Namun, dalam jurnalistik tidak semua 

kejadian atau fakta dapat dikatakan sebagai berita. Menurut Faqih dkk (2003:37-
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39) fakta akan memiliki nilai layak berita jika memenuhi syarat-syarat yaitu (1) 

significance (penting) yaitu kejadian yang sangat mungkin mempengaruhi orang 

banyak, ditunggu dan diharapkan untuk terjadi atau tidak terjadi; 2) magnitude 

(besar) yaitu suatu kejadian atau fakta yang menyangkut angka dalam jumlah 

besar, atau dapat menimbulkan akibat dalam jumlah yang besar; 3) timeliness 

(waktu) menyangkut semua hal yang baru terjadi atau baru ditemukan. Peristiwa 

yang terjadi hari ini lebih layak untuk diberitakan daripada yang terjadi dua hari 

yang lalu; 4) proximity (kedekatan) yaitu peristiwa atau fakta yang dekat dengan 

pembaca, dekat bisa dalam arti psikologis maupun geografis; 5) prominence 

(terkenal) menyangkut semua hal baik manusia, tempat maupun kegiatan yang 

terkenal atau dikenal dan digemari masyarakat; 6) human interest (manusiawi) 

peristiwa yang dapat memberi sentuhan perasaan bagi pembaca. 

Pendapat senada juga disampaikan Djuraid (2006:15-16) bahwa sebuah 

informasi tentang suatu peristiwa haruslah memperhatikan syarat-syarat tertentu 

apakah fakta tersebut layak untuk diberitakan atau tidak. Syarat-syarat tersebut 

adalah (1) aktual, (2) kedekatan, (3) penting, (4) luar biasa, (5) tokoh, (6) ekslusif, 

(7) ketegangan, (8) konflik, (9) human interest, (10) seks, (11) progresif, (12) 

trend, dan (13) humor. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menulis 

sebuh berita haruslah memperhatikan syarat-syarat tertentu, antara lain adalah 

berita haruslan penting, besar, aktual, dekat, terkenal, manusiawi, luar biasa, dan 

berpengaruh terhadap kepentingan serta kebutuhan orang banyak. Syarat-syarat 
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berita tersebut merupakan pedoman apakah fakta yang hendak disampaikan layak 

diberitakan atau tidak.  

 

2.2.2.5 Bahasa Berita 

Bahasa yang digunakan dalam berita berbeda dengan bahasa yang 

digunakan sehari-hari. Bahasa berita biasa disebut dengan istilah bahasa 

jurnalistik. Kurniawan (dalam Rohmadi 2011:74) mengatakan bahwa bahasa 

jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam 

menuliskan karya-karya jurnalistik, seperti surat kabar, majalah, tabloid, buletin, 

dan lain-lain. Bahasa jurnalistik harus jelas dan mudah dipahami isinya. Meskipun 

demikian, bahasa jurnalistik juga harus mengikuti kaidah-kaidah, norma-norma 

sosial, dan EYD yang telah ditentukan. 

Anwar (2004:3-11) mengungkapkan beberapa bahasa berita sebagai berikut 

1) bahasa yang digunakan oleh wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa 

jurnalistik. Bahasa pers ialah salah satu ragam bahasa. Bahasa jurnalistik memiliki 

sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik; 

2) bahasa jurnalistik harus didasarkan kepada bahasa baku; 3) apabila dikatakan 

bahasa jurnalistik harus mengindahkan kaidah-kaidah tata bahasa atau pokok 

aturan bahasa Indonesia; 4) bahasa jurnalistik harus memperhatikan ejaan yang 

benar; 5) para wartawan tidak dapat bekerja jika tidak memiliki jumlah kata yang 

cukup. Untuk itu harus diperoleh suatu penguasaan baik kosa kata dan ungkapan-

ungkapan.  
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Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Suroso (dalam Rohmadi 2011:74) 

mengemukakan bahwa ragam jurnalistik memiliki ciri-ciri khas, yaitu (1) singkat, 

(2) padat, (3) sederhana, (4) lugas, (5) menarik, (6) lancar, dan (7) jelas.  

Sejalan dengan pendapat Sumadiria (2005:53-59) bahwa ciri utama bahasa 

jurnalistik di antaranya (1) sederhana, (2) singkat, (3) padat, (4) lugas, (5) jelas, 

(6) jernih, (7) menarik, (8) demokratis, (9) mengutamakan kalimat aktif, (10) 

menghindari kata atau istilah teknis, (11) tunduk kepada kaidah dan etika bahasa 

baku. 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa 

berita hendaknya singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. 

Selain itu, bahasa berita haruslah baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa 

baku bahasa Indonesia. 

 

2.2.2.6 Struktur Berita  

Djuraid (2009:81-83) mengungkapkan cara penulisan berita saat ini sudah 

mengalami perkembangan yang pesat. Penulisan lead (kepala berita) bisa dibuat 

dengan berbagai macam variasi disesuaikan dengan materi dan kondisi yang 

berkembang. Dengan membaca kepala berita, orang akan tahu materi berita yang 

sesungguhnya. Setelah membuat kepala berita, langkah selanjutnya adalah 

membuat isi berita. 

Hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cahya (2012:18-19) 

bahwa berita memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur pada berita langsung 

berbeda dengan berita ringan. Berita langsung mengacu pada sistem piramida 
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terbalik. Dalam hal ini berita disusun berdasarkan terpenting. Berita yang menjadi 

prioritas utama ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti berita-berita lain sebagai 

penjelas isi berita yang sifatnya lebih ringan. Tujuan penulisan berita dengan 

sistem piramida terbalik adalah agar pembaca segera mengetahui isi berita, 

meskipun hanya membaca paragraf awalnya saja. 

Skema Struktur Piramida Terbalik 

 

 

     

          

  

         

 

   

 

 

Gambar 2.1 Skema Struktur Piramida Terbalik (Cahya 2012:18) 

Berdasarkan struktur berita di atas terdapat enam struktur penulisan berita 

yaitu : (1) headline (judul berita) merupakan identitas berita. Headline berguna 
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untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan 

diberitakan. Selain itu, dapat digunakan untuk menonjolkan suatu berita dengan 

dukungan teknik grafika; (2) dateline  berkaitan dengan kapan berita itu dibuat; 

(3) lead (pembuka berita), yaitu kalimat pembuka berita. Lead terletak pada 

paragraf pertama dan sering disebut teras  berita. Lead   merupakan bagian 

terpenting dari sebuah berita karena memuat fakta atau informasi terpenting dari 

keseluruhan berita yang disampaikan; (4) bridge (perangkai), yaitu kata-kata yang 

menghubungkan teras berita dengan tubuh berita; (4) body (tubuh berita) yaitu 

rangkaian kalimat berita yang menceritakan peristiwa/berita dengan bahasa yang 

singkat, padat, dan jelas; (6) leg (kaki berita) yaitu bagian akhir dari penulisan 

berita. 

 

2.2.2.7 Kalimat Efektif 

Berita merupakan suatu informasi yang harus disampaikan dengan tepat. 

Suatu informasi akan tersampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengar 

jika penyampaiannya menggunakan kalimat yang efektif. Oleh karena itu, 

penggunaan kalimat efektif sangatlah penting dalam penulisan teks berita. 

Kelimat efektif menurut Akhadiah dkk (1998:116) adalah kalimat yang benar dan 

jelas serta akan dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Adapun ciri-

ciri kalimat efektif, yaitu (1) kesepadanan dan kesatuan berarti kalimat harus 

memiliki unsur-unsur subjek, predikat, atau bisa ditambah objek, keterangan, dan 

unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap sehingga melahirkan 

keterpaduan arti, (2) kesejajaran bentuk berarti terdapat kesamaan penggunaan 
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bentuk bahasa yang digunakan dalam kalimat, (3) penekanan berarti pemberian 

penekanan pada gagasan atau ide pokok, (4) kehematan berarti kehematan dalam 

pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan, dan 

(5) kevariasian berarti sebuah kalimat merupakn satu komposisi yang dapat 

memikat dan mengikat pembacanya (Akhadiah dkk 1988:117-127). 

Pendapat lain tentang kalimat efektif juga dikemukakan oleh Keraf 

(1997:36) yaitu kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan 

pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya 

dalam pikiran pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan oleh penulis atau 

pembicara. 

Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kalimat efektif adalah kalimat yang bisa dengan baik menyampaikan maksud yang 

hendak disampaikan oleh penulis atau pembicara kepada pembaca atau 

pendengar. Adapun ciri-ciri kalimat efektif yang harus dipenuhi antara lain 

kesepadanan, kesejajaran bentuk, penekanan, kehematan, dan kevariasian.  

 

2.2.2.8 Kriteria Teks Berita 

 Sebuah berita harus memiliki kriteria yang baik untuk dijadikan tolak ukur 

atau acuan penilaian dalam menetapkan sesuatu yang pantas ditulis sebagai berita. 

Berita yang baik seharusnya memiliki aktualitas (termassa) karena harus 

merupakan kejadian baru. Sasaran pembaca juga mempengaruhi nilai suatu berita. 

Berita dengan tampilan maupun isi yang menarik tentunya akan membuat 

pembaca menjadi penasaran sehingga memberikan rangsangan tersendiri bagi 
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pembaca. Hal ini dikarenakan sifat manusia yang selalu ingin mengetahui yang 

aneh dan menarik.  

Peningkatan keterampilan yang diharapkan adalah peserta didik mampu 

menulis teks berita sesuai dengan penilaian menulis teks berita. Menurut 

Depdiknas (2003:50) menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus ada dalam 

penilaian berita meliputi aspek bahasa dan isi berita. Aspek bahasa meliputi 

penggunaan kalimat efektif, pilihan kata (diksi), ketepatan ejaan, dan tampilan 

tulisan. Aspek berita mencakup kelengkapan isi berita (unsur adiksimba), 

pemilihan judul, dan keruntutan pemaparan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Suhandang (2004:115) yang mengungkapkan kriteria penilaian menulis teks berita 

sebagai berikut.  

(1) kelengkapan isi berita, didalam membuat sebuah berita yang perlu 

diperhatikan adalah unsur berita adiksimba (apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana). 

(2) keruntutan pemaparan. Isi urut dan jelas sehingga mudah dipahami. Dalam 

hal ini keseluruhan teks berita terdiri atas tiga unsur, yaitu a) headline (judul 

berita). Pada hakikatnya headline merupakan intisari dari berita. Dibuat 

dalam satu atau dua kalimat pendek, tetapi cukup memberitahukan perosalan 

pokok peristiwa yang diberitakan, b) lead (teras berita) merupakan sari dari 

berita itu. Sebagai sari dari sebuah berita, lead merupakan laporan singkat 

yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkan. Untuk memenuhi rasa 

ingin tahu pembaca, lead disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjawab 

pertanyaan yang muncul dari pembaca, yaitu pertanyaan yang dirumuskan 
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dengan istilah adiksimba (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana), c) body (tubuh atau kelengkapan berita), pada bagian ini kita 

jumpai semua keterangan rinci dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta 

atau informasi. Rincian keterangan yang dimaksud adalah hal-hal yang belum 

terungkap pada lead-nya. Oleh karena itu bagian body sering pula disebut 

“sisa berita”. 

(3) penggunaan kalimat. Kalimat yang digunakan dalam menulis berita harus 

efektif, singkat, padat, dan jelas. Kalimat efektif mengungkapkan pikiran dan 

gagasan yang utuh dan harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu subjek, 

predikat, objek, dan keterangan. Kalimat yang digunakan dalam menulis 

sebuah teks berita haruslah kalimat yang efektif. Artinya, kalimat tersebut 

harus memiliki keruntutan gagasan, hemat, memiliki perpaduan atau 

perpautan, memiliki pemusatan perhatian atau penekanan, dan memiliki 

kehematan sehingga mudah dipahami oleh orang lain secara tepat, 

(4) pilihan kata. Pilihan kata yang dimaksud adalah penggunaan kata-kata yang 

tepat, variatif, tidak monoton, dan kata-kata yang masih hidup dan 

berkembang. yang digunakan adalah bahasa yang tepat. Ada tiga hal yang 

perlu diperhatikan dalam menggunakan kosakata dalam menulis teks berita, 

yaitu (a) kata yang digunakan harus mudah dimengerti. Jangan menggunakan 

kata-kata asing yang tidak dimengerti pembaca, (b) kata yang digunakan 

harus dinamis, artinya kata yang digunakan mempunyai arti yang lebih hidup, 

sesuai dengan situasi dan kondisi pernyataan yang disampaikan, (c) setiap 

kata yang muncul harus komunikatif dan tidak ambigu. 
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(5) pemilihan judul, judul adalah pemicu daya tarik bagi pembaca untuk 

membaca suatu berita. Judul berita yang baik harus provokatif, relevan dan 

logis, berbentuk frasa, awal kata harus menggunakan huruf kapital kecuali 

preposisi dan konjungsi, representatif, merujuk pada bahasa baku, singkat dan 

padat, spesifik. 

(6) ketepatan penggunaan ejaan dalam berita. Ejaan peru diperhatikan dalam 

menulis teks berita. Ejaan yang tepat akan membantu kalimat yang benar. 

Aspek penggunaan ejaan yang disempurnakan yang dimaksud adalah 

kemampuan peserta didik dalam menggunakan ketepatan ejaan yang 

mencakup penggunaan kata hubung, tanda baca, dan penulisan kata baku.  

(7) Aspek yang terakhir yaitu tampilan tulisan, yang dinilai dalam aspek ini 

adalah tulisan yang terbaca, rapi, dan bersih dari coretan. Karena tulisan yang 

rapi menunjukkan kemantapan penulisnya ketika menuangkan ide-idenya.  

Skor penilaian pada tiap indikator berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan 

dengan bobot yang dimilikinya dan pembobotan yang lebih besar diprioritaskan 

terhadap indikator pembelajaran. Penjelasan di atas merupakan kriteria yang harus 

dipenuhi peserta didik dalam berlatih menulis teks berita dengan baik dan benar. 

Kriteria tersebut dilihat dari segi unsur-unsur berita, bentuk penyajian berita, topik 

berita, isi berita, dan bahasa yang digunakan.   

 

2.2.3 Hakikat Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 

Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya akan 
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dijelaskan mengenai apa itu model pembelajaran kooperatif, pengertian model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) , sintakmatik model 

CIRC, sistem sosial model CIRC, prinsip reaksi model CIRC, sistem pendukung 

model CIRC, dampak instruksional dan dampak pengiring  model CIRC, serta 

kelebihan dan kekurangan model CIRC. 

 

2.2.3.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif mempunyai kelebihan yang sangat besar untuk 

mengembangkan hubungan antara peserta didik dari latar belakang etnik yang 

berbeda dan antara siswa-peserta didikpendidikan khusus terbelakang secara 

akademik dengan teman sekelas mereka (Slavin 2005:5) 

Slavin (dalam Isjoni 2009:15) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model yang memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja dalam 

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. Lie (2008:29) bahwa model pembelajaran kooperatif tidak 

sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar 

pembelajaran coopertive learning yang membedakanya dengan pembagian 

kelompok yang asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model coopertive learning 

dengan benar-benar akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih 

efektif.  

Lie (2008:31-35) mengatakan tidak semua kerja kelompok bisa dianggap 

cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model 

pembelajaran kooperatif harus diterapkan yaitu (1) saling ketergantungan positif, 
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(2) tanggung jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4) komunikasi antaranggota, 

(5) evaluasi proses kelompok. Setiap anggota bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugasnya dalam bekerja kelompok, agar yang lain bisa berhasil 

sehingga guru harus menciptakan suasana yang mendorong agar peserta 

didiksaling membutuhkan. Hubungan yang saling membutuhkan inilah yang 

disebut saling ketergantungan positif. 

 

2.2.3.2 Pengertian Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 

Menurut Slavin (2010:200-212) model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah salah satu model 

pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya merupakan pengajaran 

kooperatif terpadu membaca dan menulis yaitu sebuah program komprehensif 

atau luas dan lengkap dalam mengajarkan membaca dan menulis untuk kelas-

kelas tinggi sekolah dasar. Dengan adanya penerapan model tersebut, 

pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menarik minat siswa. Namun model 

CIRC dapat diterapkan pada peserta didik kelas SMP untuk pembelajaran 

membaca, menulis, dan seni berbahasa terpadu. Hal tersebut dibuktikan dengan 

penelitian yang sebelumnya bahwa model CIRC dapat meningkatkan 

keterampilan membaca dan menulis SMP. 

Pembelajaran cooperative menekankan tujuan kelompok dan tanggung 

jawab dari tiap individu. Model CIRC adalah salah satu metode cooperative yang 

comprehensive digunakan dalam pembelajaran membaca, menulis dan seni 

berbahasa terpadu. Model CIRC memiliki tiga elemen prinsip, yakni 1) kegiatan 



 

49 
 

berhubungan dengan cerita, 2) instruksi langsung dalam membaca pemahaman, 

dan 3) menulis dan bahasa terpadu. 

Unsur-unsur utama dalam CIRC adalah (1) kelompok membaca, (2) tim, 

para peserta didik dibagi dalam pasangan (trio) dalam kelompok membaca 

mereka, (3) kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peristiwa, (4) 

pemeriksaan oleh pasangan, (5) tes, (6) pengajaran langsung dalam memahami 

bacaan, (7) seni berbahasa dan menulis terintegrasi (Slavin 2010:205-209)  

Tujuan utama dari model CIRC adalah untuk merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses menulis pada 

pembelajaran membaca, menulis dan seni berbahasa yang banyak memanfaatkan 

kehadiran teman satu kelas karena model pembelajaran ini berciri kooperatif.  

 

2.2.3.3 Sintagmatik Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 

Pembelajaran CIRC menuntut peserta didik bertanggung jawab terhadap 

tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk 

memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk 

pemahaman dan pengalaman belajar yang lama. 

Model CIRC menurut Stevens (dalam Huda 2013:222)  memiliki langkah-

langkah penerapan sebagai berikut :  

a) Guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 

siswa. 

b) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 
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c) Peserta didik bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

kemudian memberikan tanggapan terhadap wacana yang ditulis pada lembar 

kertas. 

d)  Peserta didik mempresentasikan/membacakan hasil diskusi kelompok 

e) Guru memberikan penguatan (reinforcement) 

f) Guru dan peserta didik bersama-sama membuat simpulan. 

Dari setiap fase tersebut, sintagmatik model CIRC adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Sintagmatik Model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

No Fase Kegiatan Guru 

1.  Pengenalan 

Konsep 

Pada fase ini, guru mulai mengenalkan suatu konsep 

atau istilah baru yang mengacu pada hasil penemuan 

selama eksplorasi. Pengenalan bisa didapat dari 

keterangan guru, buku paket, atau media lainnya. 

2.  Eksplorasi dan 

Aplikasi 

 

Tahap ini memberi peluang pada peserta didik untuk 

mengungkapkan pengetahuan awal, mengembangkan 

pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena yang 

mereka alami dengan bimbingan guru. Hal ini 

menyebabkan terjadinya konflik kognitif sehingga 

mereka akan berusaha melakukan pengujian dan 

berdiskusi untuk menjelaskan hasil observasi. Pada 

dasarnya, tujuan fase ini adalah untuk 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta 

didik serta menerapkan konsepsi awal peserta didik 
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terhadap kegiatan pembelajaran dengan memulai dari 

hal yang konkret. Selama proses ini, peserta didik 

belajar melalui tindakan-tindakan dan reaksi-reaksi 

mereka sendiri dalam situasi baru yang masih 

berhubungan, dan hal ini terbukti sangat efektif untuk 

menggiring peserta didik merancang eksperimen 

serta demonstrasi untuk diujikan.   

3.  Publikasi Pada fase ini, peserta didik mampu 

mengomunikasikan hasil temuan-temuan serta 

membuktikan dan memperagakan materi yang 

dibahas. Penemuan dapat bersifat sesuatu yang baru 

atau sekadar membuktikan hasil pengamatan. Peserta 

didik dapat memberikan pembuktian terkaan 

gagasan-gagasan barunya untuk diketahui oleh 

teman-teman sekelas. Dalam hal ini, peserta didik 

harus siap memberi dan menerima kritik atau saran 

untuk saling memperkuat argumen 

.  

2.2.3.4 Sistem Sosial Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 

Sistem sosial yang berlaku mencakup kelompok kecil peserta didik yang 

bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah, tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompok setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami 

suatu bahan pelajaran. 
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2.2.3.5 Prinsip Reaksi Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe CIRC ini tugas guru bukan 

mencurahkan dan manyuapi peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi 

mereka sebagai motivator, mediator dan fasilitator pendidikan. Guru sebagai 

motivator dalam proses pembelajaran adalah memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita, guru 

memberikan motivasi kepada peserta didik saat kegiatan pembuka. Guru sebagai 

mediator bertindak sebagai media jika peserta didik mengalami kesulitan jika ada 

peserta didik yang masih belum memahami materi dan masih mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan tugas. Guru sebagai fasilitator menyiapkan apa saja 

yang dibutuhkan pada saat pembelajaran, dengan menyediakan media 

pembelajaran berupa foto peristiwa aktual, menyediakan teks berita. Peserta didik 

diberi kebebasan untuk berkreativitas mengungkapkan ide. 

 

2.2.3.6 Sistem Pendukung Model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

 

Sarana pendukung yang diperlukan yaitu buku referensi yang sesuai dengan 

materi yang akan dibahas. Referensi yang mendukung pembelajaran menulis teks 

berita ada banyak sekali. 
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2.2.3.7 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring Model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) 

 

Pada model pembelajaran ini dampak instruksionalnya adalah peserta didik 

dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain, berkembangnya ilmu 

pengetahuan dalam bidang akademik. Sedangkan dampak pengiringnya adalah 

terjalinnya suatu kekompakan individu dalam suatu kelompok. 

 

2.2.3.8 Kelebihan Model  Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 

Saifulloh (dalam Huda 2013:221) menyatakan kelebihan dari model CIRC 

antara lain (1) pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan 

dengan tingkat perekambangan anak, (2) kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan 

bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik, (3) seluruh kegiatan belajar lebih 

bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar peserta didik dapat bertahan 

lebih lama, (4) pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan keterampilan 

anak, (5) pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan bersifat pragmatis 

(bermanfaat) sesuai dengan permasalahan yang ditemui oleh peserta didik, (6) 

pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik ke arah 

belajar yang dinamis, optimal dan tepat guna, (7) pembelajaran terpadu dapat 

menumbuhkembangkan interaksi sosial peserta didik, seperti kerja sama, toleransi 

komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain, 8) membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik serta memperluas wawasan dan aspirasi guru dalam 

mengajar. 
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Selanjutnya kelebihan model CIRC menurut Slavin adalah 1) model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC amat tepat untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik pada materi pembelajaran, 2) dominasi guru dalam pembelajaran 

berkurang, 3) peserta didik termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja 

dalam kelompok, 4) para peserta didik dapat memahami makna soal dan saling 

mengecek pekerjaan.  

 

2.2.3.9 Kelemahan Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) 

 

Selain memiliki kelebihan, model CIRC juga memiliki kelemahan. 

Kelemahan tersebut antara lain 1) pada saat dilakukan presentasi, terjadi 

kecenderungan hanya peserta didik pintar yang secara aktif tampil menyampaikan 

pendapat dan gagasan, 2) tidak semua mampu menyampaikan gagasan dengan 

jelas. 

 

2.2.4 Hakikat Media Pembelajaran  

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang pengertian media pembelajaran, 

manfaat media pembelajaran, dan klasifikasi media pembelajaran. 

 

2.2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar. Menurut Sadiman (2008:6), kata media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti „perantara‟ 
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atau „pengantar‟. Media yang dalam bahasa latinnya medoe adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.   

Hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asosiasi Pendidikan 

Nasional (dalam Sadiman 2008:7), menyatakan bahwa media adalah bentuk-

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Apapun 

batasan yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut, yaitu bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat serta perhatian peserta didiksedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. 

Selaras dengan pendapat Soeparno (1988:1) yang mengemukakan bahwa 

media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk 

menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari suatu sumber 

(resource) kepada penerimanya (receiver). Berkaitan dengan pengertian tersebut, 

dalam dunia pengajaran, pada umumnya pesan atau informasi tersebut berasal dari 

sumber informasi, yakni guru, sedangkan sebagai penerima informasinya adalah 

peserta didik.   

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah perantara atau pengantar informasi bahan 

pelajaran yang dirancang untuk menarik dan menumbuhkan kreativitas peserta 

didik dan motivasi belajar peserta didik dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

semaksimal mungkin.  
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2.2.4.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Media memiliki banyak manfaat untuk kegiatan pembelajaran agar tercapai 

tujuan yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan Sudjana dan Rivai (2007:2) 

bahwa beberapa manfaat dari media pembelajaran antara lain (1) proses 

pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga menumbuhkan minat 

siswa, (2) materi pembelajaran menjadi lebih jelas maknanya sehingga dapat 

dipahami oleh peserta didik, (3) metode pembelajaran lebih bervariasi, tidak 

semata-mata hanya menggunakan komunkasi verbal melalui penuturan kata-kata 

oleh guru sehingga peserta didiktidak bosan, (4) peserta didik lebih aktif 

melakukan kegiatan belajar, karena tidak hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru melainkan juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan 

mendemontrasikan. 

Selanjutnya Sadiman (2009:17) mengemukakan bahwa media pembelajaran 

dapat mengatasi keterbatasan, ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya (1) objek 

yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar, film, atau model, (2) objek 

yang terlalu kecil dapat digunakan menggunakan proyektor ataupun juga gambar, 

(3) gerak yang terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau highspeed 

photography, (4) kejadian atau peristiwa masa lampau dapat ditampilkan dengan 

pemutaran film, video, maupun foto, (5) objek yang terlalu kompleks, misalnya 

mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, (6) konsep 
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yang terlalu luas, misalnya gunung, laut, iklim, dan lain-lain dapat 

divisualisasikan dalam bentuk film atau gambar. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran bermanfaat untuk membantu proses belajar mengajar antara guru 

dan peserta didik. 

 

2.2.4.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Berdasarkan perkembangan teknologi menurut Arsyad (2011:29), media 

pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu (1) media 

hasil teknologi cetak, (2) media hasil teknologi audio-visual, (3) media hasil 

teknologi yang berdasarkan komputer, dan (4) media hasil gabungan teknologi 

cetak dan komputer. 

Adapun menurut Anderson (dalam Sadiman 2009:89) membagi media 

dalam sepuluh kelompok, yaitu (1) media audio, (2) media cetak, (3) bersuara, (4) 

media proyeksi (visual) diam, (5) media proyeksi dengan suara, (6) media visual 

gerak, (7) media audio visual gerak, (8) objek, sumber manusia dan lingkungan, 

serta (10) media komputer. 

Pendapat lain disampaikan oleh Leshin, Pollock & Reigeluth (dalam 

Arsyad 2011:36) mengklasifikasikan media ke dalam lima kelompok, yaitu (1) 

media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan kelompok, 

field-trip), (2) media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (workbook), 

alat bantu kerja, dan lembaran lepas), (3) media berbasis visual (buku, alat bantu 

kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, slide), (4) media berbasis audio-
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visual (video, film, program slide-tape, televisi), dan (5) media berbasis komputer 

(pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext). 

Menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad 2011:37) mengelompokkan 

media ke delapan jenis yaitu, (1) media cetakan, (2) media pajang, (3) overhead 

transparicies, (4) rekaman audiotape, (5) seri slide dan filmstrip, (6) penyajian 

multi-imag, (7) rekaman video dan film hidup, dan (8) komputer. 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sudjana dan Rivai (2005:3) 

bahwa media pembelajaran terbagi atas empat jenis yaitu (1) media grafis seperti 

gambar, foto, grafik, bagan atau diagaram, poster, kartun, komik, dan lain-lain, (2) 

media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model 

penampang, model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain, (3) media 

proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP, dan (4) penggunaan 

lingkungan sebagai media pengajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

pengajaran, di antaranya media visual, media audio, dan media audio visual. 

Media-media tersebut memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber 

(guru) menuju penerima (peserta didik). Pesan dan informasi yang disiapkan 

untuk kebutuhan dan kemampuan belajar seseorang serta dikembangkan agar 

peserta didik berpartisipasi dengan aktif selama proses pembelajaran. Selama itu, 

dengan adanya media tersebut, akan tercipta lingkungan pengajaran yang 

interaktif dan memberikan kebutuhan belajar yang efektif.  
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2.2.5 Foto Sebagai Media Pembelajaran 

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang pengertian media foto persitiwa 

aktual, karakteristik media foto peristiwa aktual, cara memanfaatkan media foto 

persitiwa aktual, dan kelebihan dan kelemahan media foto peristiwa aktual. 

 

2.2.5.1 Pengertian Media Foto Peristiwa 

Gambar foto merupakan salah satu media pembelajaran yang dikenal dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya tanpa 

memerlukan perlengkapan. Media foto dapat digunakan untuk tujuan pengajaran 

individual maupun kelompok. Media foto merupakan media yang mudah 

diperoleh dari berbagai sumber, misalnya surat kabar, majalah, brosur, dan buku. 

Gambar, lukisan, ilustrasi, dan foto yang diperoleh digunakan guru secara efektif 

dalam kegiatan pembelajaran. Fotografi membantu membangkitkan minat peserta 

didik pada proses pembelajaran (Sudjana 2009:70). 

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Kustandi (2011:45) yang 

menjelaskan bahwa media foto adalah media pembelajaran yang sering 

digunakan. Media ini merupakan bahasa yang umum, dapat dimengerti, dan 

dinikmati, oleh semua orang dimana-mana. Foto berfungsi untuk menyampaikan 

pesan melalui gambar yang menyangkut indera penglihatan. Pesan yang 

disampaikan dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi visual.   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:31) aktual adalah betul-betul 

ada (terjadi), sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Peristiwa adalah 
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kejadian (hal, perkara, dan lain-lain), kejadian yang luar biasa (Kridalaksana, 

2005: 860) 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media foto peristiwa aktual 

merupakan tiruan gambar dari kejadian yang luar biasa yang ada di sekitar kita 

yang benar-benar terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. 

Bentuknya berupa foto yang didalamnya memuat informasi tentang kejadian yang 

sedang terjadi di suatu tempat, daerah atau suatu negara. Informasi yang berupa 

foto tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan. 

 

2.2.5.2 Karakteristik Media Foto Peristiwa Aktual  

Setiap guru hendaknya mengetahui media pengajaran mana yang dapat 

mencapai hasil paling baik dalam situasi pengajaran yang diharapkannya. Untuk 

itu setiap guru harus mengenal secara tepat keuntungan serta kelemahan dan 

setiap media pengajaran yang akan dipergunakanya. Demikian pula halnya 

dengan gambar fotografi ini memliki beberapa karakteristik tertentu, antara lain 1) 

gambar foto merupakan dua dimensi; 2) gambar foto merupakan gambar datar, 

yang medium dan diam; 3) gambar foto merupakan gambar  dan yang dapat 

memberi kesan gerak; 4) gambar foto merupakan gambar datar yang menekankan 

gagasan pokok dan impresi; 5) gambar foto merupakan gambar datar yang 

memberi kesempatan untuk diamati rincianya secara individual; 6) gambar foto 

merupakan gambar datar yang dapat melayani berbagai mata pelajaran.  

 

 



 

61 
 

2.2.5.3 Cara Memanfaatkan Media Foto Peristiwa Aktual 

Ada beberapa cara dalam memanfaatkan media foto peristiwa sebagai media 

pengajaran bahasa, yaitu dengan cara pengamatan. Cara pemanfaatan tersebut 

dapat membantu peserta didik dalam mengidentifikasi unsur Adiksimba (apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana) pada media foto peristiwa yang telah 

disediakan oleh guru. Dengan adanya media foto peristiwa, peserta didik 

diharapkan mampu mengidentifikasi unsur berita Adiksimba dengan cara 

pengamatan kemudian disusun menjadi kerangka berita serta dikembangkan 

menjadi sebuah teks berita dengan baik dan benar sesuai dengan foto peristiwa 

aktual. 

    

2.2.5.4 Kelebihan dan Kelemahan Media Foto 

Kelebihan media foto menurut Sadiman (2009:29-30) yaitu 1) sifatnya 

konkret, foto lebih realistis menunujukkan pokok masalah dibandingkan dengan 

media verbal semata, 2) gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 3) 

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

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

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

harganya murah dan gampang didapat serta digunakan, tanpa memerlukan 

peralatan khusus. 

Kelemahan foto menurut Sadiman (2009:29-30) yaitu:  1) gambar/foto 

menekankan persepsi indera mata, 2) gambar/foto benda yang terlalu kompleks 
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kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, 3) ukuranya sangat terbatas untuk 

kelompok besar.  

Hampir sama dengan pendapat Kustandi (2011:45-46) yang menyebutkan  

kelebihan media foto adalah sebagai berikut: 1) sifatnya konkret, lebih realistis 

dibandingkan dengan media verbal, 2) dapat memperjelas suatu masalah dalam 

bidang apa saja, baik untuk usia muda maupun usia tua, 3) murah harganya dan 

tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaianya. Kelemahan media foto 

yaitu foto hanya menekankan persepsi indera mata dan ukuranya sangat terbatas 

untuk kelompok besar. 

Dalam penelitian ini menggunakan media foto peristiwa aktual. Media foto 

peristiwa aktual menampilkan suatu kejadian atau persitiwa yang terjadi di sekitar 

lingkungan yang masih aktual. Foto peristiwa aktual akan menerjemahkan konsep 

yang abstrak menjadi lebih konkret. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan media foto yaitu sifatnya konkret dapat memperjelas makna yang 

abstrak menjadi makna yang lebih realistis dan media foto tidak membutuhkan 

biaya yang banyak. Kelemahanya yaitu media foto tidak dapat melukiskan bentuk 

aslinya dan tidak cukup memadai jika digunakan untuk pembelajaran kelompok 

besar. 

 

2.2.5.5 Peran Media Foto dalam Pembelajaran Menulis 

Foto peristiwa adalah penyajian foto yang diambil berdasarkan topik atau 

peristiwa yang sedang aktual. Penggunaan foto peristiwa pada proses 



 

63 
 

pembelajaran dilaksanakan sebelum guru menjelaskan lebih jauh mengenai materi 

yang akan diajarkan. Foto bisa diperoleh dari berbagai sumber dan harganya 

cukup ekonomis, misalnya foto dari majalah, brosur, internet, dan buku-buku. 

Biasanya foto yang berwarna lebih menarik perhatian peserta didik. 

Siswa SMP kelas VIII dalam menulis teks berita memerlukan sebuah media 

yang konkret agar mereka lebih mudah memahami konsep pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Adanya pemanfaatan media foto, perhatian peserta didik 

akan terpusat pada segala sesuatu yang ada di dalam foto. 

Melalui media foto ini, peserta didik akan lebih tertarik sehingga minat 

peserta didik untuk menulis teks berita akan menjadi lebih meningkat. Selain itu, 

dengan mengamati foto, peserta didik akan lebih mudah dalam menemukan 

informasi yang berupa unsur Adiksimba dan lebih mudah mengungkapkan 

sesuatu yang ada pada foto dalam bentuk tulisan. Tampilan foto digunakan untuk 

merangsang daya pikir peserta didik dalam melukiskan hasil penginderaan dan 

pengidentifikasian  dari foto tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. 

Ketika peserta didik melihat foto yang ditampilkan, indra penglihatan mereka 

akan bekerja secara sistematis dari saraf otak dan berakhir pada tindakan untuk 

mengidentifikasi foto tersebut.  Pada saat peserta didik mengidentifikasi dari hasil 

pengamatan dan pengindraan yang diperoleh dari tampilan foto, maka guru 

mengarahkan peserta didiknya secara bertahap untuk menulis teks berita. 

Simpulan dari uraian tersebut adalah media foto dapat digunakan sebagai 

alat bantu dalam pembelajaran menulis teks berita. Media foto tersebut digunakan 

sebagai rangsangan agar peserta didik dapat dengan mudah menuangkan ide dan 
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gagasannya dalam bentuk tulisan. Media foto juga berperan untuk memperbaiki 

konsentrasi dan ingatan peserta didik, meningkatkan aspek kognitif, dan 

membangun kecerdasan emosional anak. Selain itu, media foto harganya murah 

dan mudah didapat juga bersifat konkret.   

 

2.2.6 Penilaian Perilaku Peserta Didik 

Perilaku bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan 

seseorang dalam merespons  sesuatu atau objek. Perilaku juga  sebagai ekspresi 

dari nilai-nilai atau pandangan  hidup  yang  dimiliki  oleh  seseorang.  Perilaku 

dapat  dibentuk, sehingga menjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan 

(Kemendikbud). 

Menurut Suyadi (2013:6) Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas) telah merumuskan 18 nilai karakter yang tertuang dalam buku 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang disusun 

Kemendiknas melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

(Kementrian Pendidikan Nasional,2010). Nilai-nilai karakter tersebut, yaitu (1) 

religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) 

mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan atau 

nasionalisme, (11) cinta tanah air, (12) mengahargai prestasi, (13) komunikatif, 

(14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, 

(18) tanggung jawab.  

Dalam penelitian ini, ada beberapa penilaian perilaku peserta didik yang 

diambil dari 18 nilai karakter kurikulum KTSP yang digunakan dalam 
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pembelajaran menulis teks berita yaitu (1) tanggung jawab, (3) toleransi, dan (3) 

percaya diri. 

Berikut akan dipaparkan penjelasan untuk masing-masing indikator perilaku. 

 

2.2.6.1 Tanggung Jawab 

Tanggung  jawab  merupakan  perilaku seseorang  untuk  menjalankan 

kewajiban karena dorongan dalam dirinya (Munir 2010). Orang yang bertangung 

jawab,  mengerjakan  sesuatu  bukan  semata-mata  karena  adanya  aturan  yang 

menuntut  untuk  mengerjakan  hal  tersebut,  melainkan  karena  dorongan  dalam 

dirinya.   

Mahbubi  (2012) menyatakan  tanggung  jawab  adalah  perilaku dan  

perilaku seseorang  untuk  merealisasikan  tugas  dan  kewajibannya  sebagaimana 

seharusnya.  Perilaku tersebut dilakukan terhadap diri sendiri dan masyarakat.  

Senada dengan pendapat  sebelumnya, Kemendiknas (2010) memaparkan 

tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, 

bangsa, negara maupun agama.  

Dalam penelitian ini, perilaku tanggung jawab yang diobservasi meliputi 

(1) melaksanakan tugas individu dengan baik, (2) melaksanakan tugas kelompok 

dengan baik, (3) bertanggung jawab saat mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

(4) meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 
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2.2.6.2 Toleransi  

Kemendiknas (2010) memaparkan perilaku toleransi adalah sikap dan 

perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaa agama, aliran 

kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang di 

tengah perbedaan tersebut.  

Dalam penelitian ini, perilaku tolernasi yang harus dipenuhi adalah (1) 

menghargai peserta didik lain tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 

status sosial, dan status ekonomi. (2) tidak memaksakan pendapat atau kehendak 

kepada peserta didik lain, (3) menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan 

pendapatnya, (4) dapat mememaafkan kesalahan orang lain. 

 

2.2.6.3 Percaya Diri 

Kemendiknas (2010) memaparkan perilaku percaya diri adalah adalah 

kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberi keyakinan kuat untuk 

berbuat atau bertindak.  

Indikator perilaku percaya diri yang harus dipenuhi dalam penelitian ini 

adalah (1) tidak canggung dalam bertanya, (2) berani menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, (3) berani berpendapat, (4) berani presentasi di depan kelas. 
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2.2.7 Pembelajaran Menulis Teks Berita dengan Model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) Melalui Media Foto 

Peristiwa Aktual 

 

Model CIRC merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis 

yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran 

membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Fokus utama 

kegiatan CIRC adalah membuat penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Peserta 

didik dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan 

dengan kelompok membaca, supaya memenuhi tujuan lain seperti pemahaman 

membaca, kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. Dengan begitu peserta didik 

akan termotivasi untuk saling bekerja sama dalam sebuah tim. Model CIRC yang 

diterapkan dalam penelitian ini terdapat tiga fase yakni fase pengenalan konsep, 

fase eksplorasi dan aplikasi, serta fase publikasi. Pemanfaatan foto media 

peristiwa aktual dilakukan dengan cara mengamati foto peristiwa yang diberikan 

oleh guru kepada setiap kelompok untuk diamati dan diidentifikasi unsur berita 

Adiksimba (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana).  

Skenario pembelajaran menulis teks berita dengan model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual 

mengacu pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tiga kegiatan utama 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), 

dan kegiatan penutup. Ketiga tahap kegiatan pembelajaran tersebut akan 

dikombinasikan dengan alur model pembelajaran Cooperative Integrated Reading 
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and Composition (CIRC), yakni dengan kegiatan membaca dan menulis secara 

terpadu.  

Dalam pembelajaran menulis teks berita dengan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto 

peristiwa aktual, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam kegiatan diskusi. 

Peserta didik akan disajikan sebuah teks berita untuk diidentifikasi struktur teks 

berita, unsur-unsur berita dan pengertian berita serta jenis berita yang akan 

mereka pelajari.  Setelah peserta didik mengetahui hakikat berita, mereka akan 

disajikan sebuah foto persitiwa aktual untuk diidentifikasi informasi berupa unsur 

Adiksimba yang nantinya akan mereka kembangkan menjadi sebuah teks berita 

yang singkat, padat, dan jelas. Berikut adalah tabel langkah-langkah pembelajaran 

menulis teks berita teks berita dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual. 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Menulis Teks Berita dengan 

Model Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) 

Melalui Media Foto Peristiwa Aktual 

Tahapan  Kegiatan  Guru Kegiatan Siswa 

Fase 

Pengenalan 

Konsep 

1) Guru mengajukan 

pertanyaan dengan 

mengaitkan pengetahuan 

peserta didik tentang teks 

berita. 

2) Guru memberikan instruksi 

kepada peserta didik untuk 

membentuk  kelompok 

yang masing-masing terdiri 

1) Peserta didik menjawab 

beberapa pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

 

 

2) Peserta didik membentuk 

kelompok sesuai dengan 

perintah guru 
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atas 3-4 peserta didik 

dengan cara berhitung . 

3) Guru membagikan teks 

berita kepada setiap 

kelompok. 

 

4) Guru mendampingi peserta 

didik dan memfasilitasi 

peserta didik dalam 

bertukar pikiran.  

 

 

3) Peserta didik mendapatkan 

teks berita kemudian diminta 

untuk berpasangan ketika 

membaca berita 

4) Peserta didik berdiskusi 

mencermati teks berita 

menuliskan unsur-unsur 

berita kemudian memberikan 

tanggapan terhadap teks 

berita yang telah 

diindentifikasi dan ditulis 

dalam selembar kertas. 

Fase 

Eksplorasi  

1) Guru membagikan foto 

peristiwa aktual kepada 

setiap kelompok untuk 

diidentifikasi informasi 

berupa unsur Adiksimba. 

2) Guru mengarahkan peserta 

didik untuk mencoba 

menulis kerangka teks 

berita berdasarkan foto 

peristiwa aktual 

1) Pesera didik mengamati foto 

peristiwa aktual, kemudian 

informasi yang mereka 

peroleh ditulis dalam lembar 

kerja. 

2) Peserta didik membuat 

kerangka teks berita 

berdasarkan informasi yang 

mereka peroleh. 

Fase 

Aplikasi 

1) Guru mengontrol proses 

kegiatan menulis peserta 

didik pada masing-masing 

kelompok. 

2) Guru mengingatkan kepada 

peserta didik untuk 

1) Peserta didik mengolah data 

yang diperolehnya menjadi 

sebuah teks berita yang 

disusun berdasarkan struktur 

teks, yakni judul, teras berita, 

tubuh berita, akhir berita.  
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memperhatikan aspek-aspek 

dalam menulis teks berita. 

Fase 

Publikasi 

1) Guru meminta peserta didik 

untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompok di 

depan kelas. 

2) Guru memotivasi peserta 

didik agar memberikan 

tanggapan atau komentar 

mengenai hasil pekerjaan 

temannya. 

1) Salah satu perwakilan peserta 

didik mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya di depan 

kelas dengan percaya diri. 

2) Kelompok lain menanggapi 

hasil pekerjaan temannya 

yang baru dipresentasikan 

dengan toleransi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis bukan merupakan bakat alami yang serta merta 

dimiliki oleh seseorang secara langsung, melainkan melalui proses belajar dan 

latihan. Oleh karena itu, untuk memiliki kemampuan menulis teks berita yang 

baik perlu adanya beberapa alternatif pembelajaran, misalnya dengan penggunaan 

model dan media pembelajaran yang tepat agar peserta didik mampu 

menunangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Keberhasilan 

keterampilan menulis ditentukan oleh proses pembelajaran tersebut. 

Kemampuan menulis teks berita peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 

Kertanegara Kabupaten Purbalingga masih rendah. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor tersebut berasal dari peserta didik itu sendiri maupun dari 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik kurang termotivasi dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita. Mereka masih 

kesulitan dalam menulis berita terutama dalam merangkai pokok-pokok berita 



 

71 
 

menjadi berita yang singkat, padat, dan jelas. Pada umunya, peserta didik kelas 

VIII B jarang membaca sehingga penguasaan kosakata dan istilah yang dikuasai 

sedikit. Selain itu, peserta didik jarang menonton acara berita dan membaca surat 

kabar yang membuat minimnya pengetahuan tentang peristiwa yang aktual. 

Penggunaan model dan media dalam pembelajaran merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh besar. Selama ini pembelajaran menulis yang dilakukan 

oleh guru belum menggunakan model yang mampu memotivasi peserta didik 

untuk menulis teks berita. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu, dalam mengajarkan keterampilan 

menulis, guru belum menerapkan tahapan-tahapan dalam kegiatan menulis 

sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan keterampilan 

menulis. Selain itu, guru juga belum mengoptimalkan media dalam mengajarkan 

materi menulis berita. Padahal media yang menarik mampu menimbulkan minat 

dalam belajar siswa.   

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu upaya untuk membuat pelajaran 

menulis berita menjadi lebih inovatif adalah menggunakan model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual. 

Melalui model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) diharapkan peserta didik dapat bekerja sama menemukan pokok-pokok 

informasi yang terdapat pada foto peristiwa aktual, sehingga peserta didik 

menemukan bahan yang hendak disusun menjadi sebuah berita. Pembelajaran 

dengan model CIRC dengan media foto peristiwa aktual diharapkan bisa 

mengarahkan peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran, dan dapat 
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berdiskusi, bekerja sama dengan kelompoknya yang kemudian akan 

dipresentasikan di depan kelas. 

Adapun alur kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Pembelajaran Menulis Teks Berita dengan 
Model  Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan 

Media Foto Peristiwa Aktual 

 

2.4 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara 

Kabupaten Purbalingga akan mengalami peningkatan dalam keterampilan menulis 

teks berita dan perilaku peserta didik dapat menjadi lebih baik setelah mengikuti 

INPUT 

1. Kurang terampil dalam menulis teks berita 

2. Rendahnya nilai peserta didik pada pembelajaran menulis teks berita 

OUTPUT 

Keterampilan menulis teks berita pada peserta didik kelas VIII B SMP N 1 

Kertanegara Kabupaten Purbalingga meningkat 

PROSES 

Pembelajaran menulis teks berita dengan model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual 
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pembelajaran menulis teks berita dengan model Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai desain penelitian, subjek penelitian, 

variabel penelitian, indikator kinerja, instrumen penelitian, dan teknik 

pengumpulan data. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas hanya memusatkan pada permasalahan yang spesifik 

dan kontekstual. Subyantoro (2012:9) mendefinisikan PTK sebagai suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu 

agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di 

kelas secara profesional. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus II, setiap siklus 

dilaksanakan melalui tiga tahap. Tiga tahap ini adalah tahap perencanaan; 

tindakan dan observasi; dan refleksi. Siklus I bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam menulis teks berita. Siklus II bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis teks berita setelah dilakukan 

perbaikan dalam pembelajaran yang didasarkan pada siklus I. Apabila masalah 

tidak terselesaikan pada siklus I, maka dapat dilanjutkan pada siklus II. 

Observasi awal dilakukan sebelum siklus I dan siklus II.  Observasi awal ini 

dilakukan agar mengetahui kondisi peserta didik dalam kelas dan kesulitan yang 
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dialami oleh peserta didik. Dengan keadaan seperti ini, maka penelitian dapat 

berjalan dengan baik dan alami. 

Desain penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki serta meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Desain penelitian berupa gambar yang tahapannya 

menggunakan prosedur kerja Kemmis dan Mc Taggart (dalam Ekawarna 2011:16) 

dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 3.1 Siklus dalam Penelitian Tindakan Kelas  

Penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi dua siklus, yaitu siklus I dan 

siklus II. Secara lebih rinci prosedur penelitian tindakan kelas untuk siklus I dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Proses tindakan siklus I terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut. 



 

76 
 

3.1.1.1 Perencanaan 

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap 

perencanaan. Dalam penyusunan perencanaan ini dilakukan sebagai upaya 

memecahkan masalah yang ditemukan pada refleksi awal dan segala sesuatu yang 

perlu dilakukan pada tahap tindakan. Masalah yang dialami dalam pembelajaran 

menulis teks berita karena model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi. 

Upaya mengatasinya adalah menerapkan model Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) dan menggunakan media foto peristiwa aktual. 

Pada tahap pembelajaran ini langkah-langkah persiapan proses 

pembelajaran keterampilan menulis teks berita yaitu (1) menyusun rencana 

pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan menulis teks berita; (2) 

membuat dan menyiapkan teks berita dan materi yang akan digunakan sebagai 

bahan pembelajaran; (3) menyusun instrumen tes dan nontes. Instrumen tes 

berupa soal beserta penilaianya sedangkan intrumen nontes berupa lembar 

observasi, lembar jurnal, pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. Sebelum 

melakukan langkah-langkah tersebut, terlebih dahulu membicarakan kegiatanyang 

yang dilakukan dengan guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 

3.1.1.2  Tindakan dan Observasi 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang dilakukan adalah pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

melalui media foto peristiwa aktual. Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan 



 

77 
 

dalam dua pertemuan, yang meliputi tiga kegiatan proses belajar mengajar yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tindakan pada 

masing-masing pertemuan dijabarkan sebagai berikut. 

 

1) Pertemuan Pertama 

Pada kegiatan pendahuluan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut 

(1) peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan mengondisikan diri siap 

belajar; (2) guru membuat apersepsi yang berkaitan dengan materi teks berita; (3) 

peserta didik menyimak informasi tentang tujuan pembelajaran dan manfaat 

mempelajari teks berita yang disampaikan oleh guru; (4) guru memberikan 

motivasi belajar kepada peserta didik; (4) peserta didik menyimak skenario 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru; (5) peserta didik menyimak informasi 

tentang pokok-pokok/cakupan materi pembelajaran. 

Pada kegiatan inti pembelajaran terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Langkah-langkah pembelajaran pada tahap eksplorasi adalah sebagai 

berikut (1) peserta didik membentuk kelompok yang masing-masing terdiri atas 3-

4 peserta didik dengan tanggung jawab. (2) setiap kelompok mendapatkan sebuah 

teks berita; (3) peserta didik mengamati dan memahami teks berita dengan 

sungguh-sungguh; (4) peserta didik berdiskusi mengenai struktur teks berita; (5) 

peserta didik bertanya jawab dengan guru mengenai struktur teks berita; (6) 

peserta didik mengamati kembali teks berita untuk menemukan isi berita dan juga 

unsur-unsur pokok yang membangun teks berita tersebut; (7) peserta didik 

memberikan tanggapan terhadap teks berita yang telah diidentifikasi; (8) guru 
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menyimpulkan mengenai struktur teks berita dan juga unsur-unsur pokok berita; 

(9) guru mengajukan pertanyaan mengenai pengertian teks berita; (10) peserta 

didik secara individu merumuskan pengertian teks berita secara singkat dengan 

percaya diri; (11) guru menyimpulkan mengenai pengertian teks berita, struktur 

teks berita, dan unsur-unsur pokok berita; (12) peserta didik memperhatikan guru 

memberikan materi tentang jenis-jenis berita, bahasa berita, dan langkah menulis 

berita. 

Selanjutnya, pada tahap elaborasi, kegiatan yang dilakukan adalah (13) guru 

memberikan foto peristiwa kepada setiap kelompok; (14) peserta didik berdiskusi 

mencermati foto peristiwa untuk menemukan informasi Adiksimba dengan saling 

menghargai pendapat teman; (15) peserta didik mengisi lembar kerja berupa 

kerangka teks berita yang telah disediakan oleh guru; (16) guru menjelaskan jenis 

berita yang akan peserta didik tulis adalah jenis Straight News; (17) peserta didik 

secara berkelompok mengembangkan kerangka teks berita menjadi sebuah teks 

berita yang utuh dengan memperhatikan struktur teks berita dan kelengkapan isi; 

(18) guru mengamati, mengontrol, membimbing dan mengarahkan peserta didik 

pada tiap kelompok. Guru memberikan penilaian observasi melalui kerja 

kelompok.  

Kemudian untuk tahap konfirmasi yaitu (19) perwakilan Peserta didik dari 

setiap kelompok mempresentasikan hasil teks berita di depan kelas dan kelompok 

yang lain memberikan pertanyaan, tanggapan dan sanggahan dengan percaya diri; 

(20) peserta didik menyimpulkan langkah-langkah menulis teks berita yang tepat; 

(21) peserta didik mengumpulkan hasil kerja kelompok kepada guru. 
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Pada kegiatan  penutup langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut (1) 

peserta didik merefleksi penguasaan yang telah dipelajari; (2) peserta didik dan 

guru menyimpulkan hasil pembelajaran; (3) peserta didik menyimak informasi 

mengenai rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya; (4) 

menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 

2) Pertemuan Kedua  

Pada kegiatan pendahuluan pertemuan kedua dilaksanakan langkah-langkah 

sebagai berikut (1) peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar; (2) peserta didik menyimak tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru; (3) guru mengingatkan kembali tentang 

pembelajaran sebelumnya; (4) peserta didik mendapatkan penjelasan dari guru 

mengenai manfaat mempelajari menulis teks berita; (5) peserta didik menerima 

informasi kompetensi, meteri, tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

Pada kegiatan inti pembelajaran terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Pada tahap eksplorasi langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : 

(1) peserta didik berkelompok kembali seperti pada pertemuan pertama; (2) guru 

memberikan foto peristiwa kepada setiap kelompok; (3) peserta didik bersama 

kelompok mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang terdapat dalam foto 

peristiwa tersebut; (4) peserta didik secara individu mencatat informasi yang 

terdapat dalam foto peristiwa yang berupa unsur-unsur teks berita dengan mengisi 

lembar kerja; (5) peserta didik menyusun kerangka teks berita dengan mengisi 
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lembar kerja yang disediakan oleh guru; (6) peserta didik mengembangkan teks 

berita secara individu berdasarkan kerangka yang telah disusunnya menjadi 

sebuah teks berita yang singkat, padat, dan jelas; (7) peserta didik menukarkan 

hasil pekerjaannya dengan teman satu kelompoknya untuk disunting. Pada tahap 

elaborasi, langkah-langkahnya adalah (8) guru memberikan materi menyunting 

dan contoh menyunting sebuah teks berita; (9) peserta didik memperbaiki teks 

berita berdasarkan hasil suntingan temannya; (10) peserta didik menukarkan hasil 

menulis teks berita dengan temannya dan menilai dengan memperhatikan 

pedoman penilaian yang berisi aspek yang menjadi kriteria penilaian teks berita. 

Kemudian tahap konfirmasi yaitu (11) peserta didik yang mendapatkan nilai 

terbaik dari masing-masing kelompok membacakan hasil pekerjaannya di depan 

kelas dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan; (12) hasil pekerjaan 

peserta didik yang terbaik dari masing-masing kelompok dipajang di papan kelas. 

Pada kegiatan penutup langkah pembelajaranya adalah (1) peserta didik 

diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah diberikan; (2) 

peserta didik merefleksi penguasaan yang telah dipelajari; (3) peserta didik dan 

guru menyimpulkan hasil pembelajaran; (4) menutup pembelajaran dengan 

berdoa 

Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan-tindakan yang 

dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran menulis teks berita dengan 

model CIRC melalui media foto peristiwa aktual. Pada tahap ini, guru melakukan 

observasi dan peninjauan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan proses 

menulis teks berita. Tujuan dari observasi ini yaitu memantau proses 
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pembelajaran keterampilan menulis teks berita pada peserta didik. Selain itu, guru 

juga akan melakukan pengambilan data terhadap hasil pekerjaan peserta didik. 

Observasi dilakukan melalui tes dan nontes. Observasi data hasil tes 

digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita. Observasi hasil tes dilakukan setelah peserta didik mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan model CIRC melalui 

media foto peristiwa aktual.    

Selain observasi tes, observasi dilakukan melalui nontes yaitu berupa 

observasi langsung perilaku peserta didik, pengambilan data jurnal, pengambilan 

data quosioner, dan dokumentasi foto. Observasi perilaku peserta didik dilakukan 

saat peserta didik mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan model 

CIRC melalui media foto peristiwa aktual. 

Fokus utama observasi pada kegiatan peserta didik dalam mengerjakan 

sesuatu yang sesuai dengan skenario pembelajaran meliputi kegiatan pada saat 

proses menganalisis teks berita, keseriusan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran, sikap, atau tanggapan peserta didik terhadap model dan media 

pembelajaran yang digunakan. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal dan 

wawancara untuk mengetahui kesan, tanggapan, dan saran peserta didik terhadap 

materi maupun tanggapan terhadap cara mengajar guru. Observasi melalui data 

jurnal ini bertujuan untuk mengatahui kesulitan peserta didik dalam menulis teks 

berita. 
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3.1.1.3 Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran, kegiatan ini dilakukan sebagai 

upaya mengkaji segala hal yang terjadi pada tahapan tindakan dan observasi. 

Hasil refleksi ini digunakan sebagai bahan masukan dalam menetapkan langkah 

selanjutnya. Dalam penelitian tindakan kelas ini, refleksi pada siklus I dijadikan 

masukan dalam menentukan langkah pada siklus II. Dengan demikian, dilakukan 

perbaikan perencanaan dan tindakan pada siklus II sehingga hasil pembelajaran 

yang didapatkan maksimal. Masalah-masalah yang pada siklus I dicari 

pemecahannya, sedangkan kelebihan-kelebihanya dipertahankan dan ditingkatkan, 

sehingga akan diperoleh hasil pembelajaran yang lebih baik pada siklus II. 

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II  

Proses tindakan pada siklus II dilakukan berdasarkan hal-hal yang kurang 

sesuai pada siklus I. Siklus II merupakan perbaikan-perbaikan dari siklus I. 

Pelaksanaan siklus II ini melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanan 

Pada tahap ini guru menyiapkan semua hal yang diperlukan mulai dari awal 

sampai akhir penelitian yakni mempersiapkan proses pembelajaran keterampilan 

menulis teks berita dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) membuat 

perbaikan rencana pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC melalui 

media foto peristiwa aktual; (2) menyiapkan teks berita dan sebuah foto peristiwa 
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yang akan digunakan sebagai pembelajaran; (3) menyusun perbaikan instrumen 

yang berupa data tes dan nontes; dan (4) bekerja sama dengan guru dalam 

menyiapkan strategi pembelajaran yang lebih baik dari siklus I. 

 

3.1.2.2 Tindakan dan Observasi 

Tindakan pada siklus II adalah perbaikan tindakan pada siklus I. Ada 

beberapa perubahan tindakan pada siklus II. Tindakan yang dilakukan pada siklus 

II terdiri atas dua pertemuan yang masing-masing pertemuan terdiri atas tahap 

awal, tahap inti dan tahap penutup. 

 

1) Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan, langkah-langkahnya sebagai berikut  (1) peserta 

didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan mengondisikan diri siap belajar, (2) 

guru membuat apersepsi melalui kegiatan tanya jawab mengenai pembelajaran 

pada siklus I, (3) peserta didik menyimak informasi tentang tujuan pembelajaran 

dan manfaat mempelajari teks berita yang disampaikan oleh guru, (4) guru 

memberikan motivasi belajar kepada peserta didik, (5) peserta didik menyimak 

penjelasan guru mengenai langkah pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model CIRC. 

Pada kegiatan inti dilakukan kegiatan menulis teks berita dengan model 

CIRC yaitu fase pengenalan konsep dengan langkah-langkah  sebagai berikut  (1) 

peserta didik membentuk kelompok yang masing-masing terdiri atas 3-4 peserta 

didik dengan tanggung jawab, (2) setiap kelompok mendapatkan sebuah teks 
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berita yang sesuai dengan foto peristiwa pada siklus I, (3) peserta didik 

mengamati dan memahami teks berita dengan sungguh-sungguh lalu menentukan 

cara penulisan teks berita yang benar, (4) peserta didik menyimak penjelasan dari 

guru mengenai kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan oleh peserta didik pada 

siklus I kemudian memberikan penjelasan tambahan tentang materi yang belum 

dikuasai peserta didik misalnya penggunaan cara huruf kapital dan tanda baca. (5) 

peserta didik bersama guru melakukan kegiatan tanya jawab mengenai teks berita 

yang dijadikan contoh. Kemudian fase yang kedua yaitu fase eksplorasi dengan 

langkah-langkah pembelajaran (6) guru memberikan foto peristiwa kepada setiap 

kelompok dengan tema yang berbeda dari siklus I yang bertema “Jembatan 

Gantung”, (7) peserta didik berdiskusi mencermati foto peristiwa untuk 

menemukan informasi Adiksimba dengan saling menghargai pendapat teman, (8) 

peserta didik mengisi lembar kerja berupa kerangka teks berita yang telah 

disediakan oleh guru, (9) guru mengamati, mengontrol, membimbing dan 

mengarahkan peserta didik pada tiap kelompok. Guru memberikan penilaian 

observasi melalui kerja kelompok, (10) peserta didik bertanya jawab dengan guru 

tentang kesulitan yang dialami ketika menulis teks berita (11) guru memberikan 

pembenaran. 

Pada kegiatan penutup langkah pembelajarannya adalah (1) peserta didik 

merefleksi penguasaan yang telah dipelajari, (2) peserta didik dan guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran, (3) peserta didik menyimak tugas yang 

diberikan oleh guru untuk mempelajari penggunaan huruf kapital dan tanda baca, 

(4) menutup pembelajaran dengan berdoa. 
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2) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, pelaksanaan pembelajaran menulis teks berita 

dengan model CIRC melalui media foto peristiwa aktual dilaksanakan secara 

berkelompok. Pada kegiatan pendahuluan dilaksanakan langkah-langkah sebagai 

berikut (1) peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan mengondisikan diri 

siap belajar, (2) peserta didik bertanya jawab mengenai materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan pertama, (3) peserta didik menyimak tujuan 

pembelajaran manfaat mempelajari menulis teks berita yang disampaikan oleh 

guru, (4) peserta didik menyimak skenario pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

Pada kegiatan ini terdapat sintagmatik model CIRC yang kedua yaitu fase 

eksplorasi dengan langkah-langkah pembelajaran meliputi (1) peserta didik 

berkelompok kembali seperti pada pertemuan pertama, (2) peserta didik 

menyiapkan kerangka berita yang telah disusun pada pertemuan pertama. Fase 

yang ketiga yaitu fase aplikasi dengan langkah pembelajaran, (3) peserta didik 

mengembangkan teks berita secara individu berdasarkan kerangka yang telah 

disusunnya menjadi sebuah teks berita yang singkat, padat, dan jelas, (4) peserta 

didik menukarkan hasil pekerjaannya dengan teman satu kelompoknya untuk 

disunting, (5) peserta didik memperbaiki teks berita berdasarkan hasil suntingan 

temannya, (6) peserta didik menukarkan hasil menulis teks berita dengan 

temannya dan menilai dengan memperhatikan pedoman penilaian yang berisi 

aspek yang menjadi kriteria penilaian teks berita. kemudian fase yang terakhir 

adalah fase publikasi yaitu (7) peserta didik yang mendapatkan nilai terbaik dari 
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masing-masing kelompok membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas dan 

peserta didik yang lain memberikan tanggapan, (8) hasil pekerjaan peserta didik 

yang terbaik dari masing-masing kelompok dipajang di papan kelas. 

Pada kegiatan penutup peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah diberikan, peserta didik merefleksi penguasaan yang 

telah dipelajari, peserta didik dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan 

yang terakhir adalah menutup pembelajaran dengan berdoa. 

Tahap Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penerapan 

model pembelajaran CIRC dan media foto peristiwa aktual selama pembelajaran 

menulis teks berita berlangsung. Pengambilan data dilakukan melalui tes dan 

nontes. 

Observasi nontes pada siklus II dilakukan untuk mengetahui perubahan 

tindakan dan sikap peserta didik pada proses pembelajaran berlangsung dengan 

membuat catatan penting yang dapat digunakan sebagai data. Observasi dilakukan 

pada peserta didik yang kemampuan menulisnya tinggi, rendah dan sedang pada 

siklus I, yaitu pengamatan melalui observasi langsung, melalui jurnal peserta 

didik dan guru, melakukan wawancara langsung dengan peserta didik tersebut, 

dengan tujuan agar kelemahan atau hambatan yang terjadi pada siklus I tidak 

terjadi lagi pada siklus II.  

 

3.1.2.3 Refleksi  

Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat simpulan dari 

pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap peserta didik yang terjadi selama 
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pembelajaran siklus II. Pada bagian ini diharapkan dapat mengetahui jawaban 

tentang peningkatan dan perubahan perilaku peserta didik terhadap pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan model CIRC dan media foto peristiwa aktual.  

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis teks berita yang 

dilaksanakan pada peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara 

Kabupaten Purbalingga. Alasan dipilihnya kelas VIII B karena berdasarkan 

wawancara dengan guru bahasa Indonesia bahwa kemampuan menulis teks berita 

peserta didik masih rendah. Hal ini disebabkan peserta didik yang masih kurang 

dalam latihan menulis, sehingga tulisan mereka tidak padu dan tidak efektif. 

Selain itu, peserta didik juga mengalami kesulitan dalam merangkai unsur pokok 

berita Adiksimba (apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana) menjadi 

sebuah berita yang singkat, padat, dan jelas serta penggunaan tanda baca yang 

kurang tepat, sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik yang tidak 

mencapai KKM. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan yang dapat 

memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan keterampilan menulis teks berita. 

 

3.3 Varibel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Teks berita 

Berita adalah informasi mengenai sebuah peristiwa yang disampaikan 

kembali kepada orang lain melalui media lisan maupun tulisan. Menulis berita 

merupakan salah satu kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

yang harus dicapai peserta didik kelas VIII tingkat SMP atau MTS berdasarkan 

kurikulum 2006. Adapun indikator yang harus dicapai peserta didik diharapkan 

menjelaskan hakikat berita, mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita, mampu 

membedakan jenis-jenis berita, mampu merangkai unsur-unsur berita menjadi 

berita yang singkat, padat, dan jelas serta peserta didik mampu menyunting berita. 

Dalam melakukan penilaian menulis teks berita terdapat aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut adalah isi berita (kelengkapan unsur 

berita yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana); pemilihan 

judul; keruntutan pemaparan (kesesuaian penulisan struktur berita); kalimat 

efektif (singkat, diksi tepat, runtut, tidak ambigu, komunikatif); pilihan kata/diksi 

(baku, lazim, tidak bertele-tele, tidak membingungkan); ketepatan penggunaan 

EYD; dan tampilan tulisan.  

 

3.3.2 Variabel Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dan Media Foto Peristiwa Aktual 

Variabel Model CIRC melalui media foto peristiwa aktual adalah praktis 

menulis teks berita menggunakan model CIRC melalui media foto peristiwa 

aktual. Dalam pembelajaran ini peserta didik dapat menggali imajinasi secara 

dalam, terkondisi untuk mengembangkan daya nalarnya bersama kelompoknya. 

Selain itu peserta didik juga diupayakan belajar secara aktif dan berpikir kritis.  
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Selain itu, variabel media foto peristiwa aktual adalah media yang dapat 

membantu guru dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran 

dengan media foto peristiwa adalah peserta didik bekerja secara berkelompok, 

kemudian masing-masing kelompok mendapatkan satu objek pengamatan berupa 

foto peristiwa aktual. Peserta didik mengamati foto tersebut untuk menemukan 

data pokok berita berupa unsur-unsur teks berita yang terdapat dalam foto, 

kemudian peserta didik mengembangkan pokok-pokok berita menjadi sebuah teks 

berita yang utuh. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil menulis teks 

berita di depan kelas untuk mendapat tanggapan atau masukan dari kelompok lain. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini terdiri atas indikator data kuantitatif 

dan indikator data kualitatif. 

 

3.4.1 Indikator Data Kuantitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasar tes tertulis. Indikator data 

kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target kriteria ketuntasan minimal 

peserta didik sebesar 75 dengan jumlah peserta didik minimal 75% dari jumlah 

peserta didik keseluruhan. Tabel berikut ini merupakan parameter tingkat 

keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita. 
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Tabel 3.1 Parameter Tingkat Keberhasilan Peserta Didik 

No Hasil yang dicapai peserta didik Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2 75-84 Baik 

3 66-74 Cukup 

4 55-65 Kurang 

5 <55 Sangat kurang 

 

3.4.2 Indikator Data Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari hasil nontes. Hasil analisis digunakan untuk 

mengetahui peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis teks berita 

dengan model CIRC melalui media foto peristiwa aktual. Hasil analisis ini 

digunakan sebagai dasar mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran 

menulis teks berita yang dilakukan. Melalui analisis data kualitatif dapat diketahui 

perubahan peserta didik setelah pembelajaran menulis teks berita dengan model 

CIRC melalui media foto peristiwa aktual. Proses pembelajaran yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC melalui 

media foto peristiwa aktual, yaitu 1) keintensifan peserta didik dalam 

mengidentifikasi teks berita (fase pengenalan konsep), 2) kekondusifan proses 

diskusi dalam mengamati foto peristiwa aktual (fase eksplorasi), 3) keintensifan 

peserta didik dalam menulis teks berita.(fase aplikasi), 4) kekondusifan kondisi 

peserta didik pada saat proses presentasi di depan kelas (fase publikasi), 5) 

kereflektifan kegiatan refleksi sehingga peserta didik menyadari kekurangan dan 

mengetahui langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 
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Adapun analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis lembar 

observasi yang telah diisi saat pembelajaran, menganalisis jurnal peserta didik dan 

jurnal guru, serta menganalisis data hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Perilaku peserta didik yang menunjukan perubahan ke arah positif, antara lain : 

(1) tumbuhnya sikap tanggung jawab dalam setiap beraktivitas, (2) tumbuhnya 

toleransi untuk menghargai pendapat peserta didik lain, dan (3) tumbuhnya sikap 

percaya diri dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa model CIRC dan media foto peristiwa aktual dapat 

dikatakan berhasil meningkatkan pembelajaran menulis teks berita. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian. Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes dan nontes. 

Intrumen tes digunakan untuk mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan 

menulis teks berita pada peserta didik, sedangkan instrumen nontes digunakan 

untuk mengetahui bagaimana proses dan perubahan perilaku peserta didik setelah 

mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan model Cooperative Integrated 

Reading adan Composition (CIRC) dengan media foto peristiwa aktual. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen dalam bentuk tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan peserta didik tentang berita dan keterampilan menulis teks berita 

pada siklus I dan siklus II dengan tindakan model Cooperative Integrated Reading 
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adan Composition (CIRC) dengan media foto peristiwa aktual. Bentuk instrumen 

ini berupa uraian tertulis yaitu tes menulis teks berita. Tes ini menuntut peserta 

didik untuk menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. Ada beberapa 

aspek yang harus diperhatikan meliputi : isi berita (kelengkapan unsur berita apa, 

di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana), pemilihan judul, keruntutan 

pemaparan (keseseuaian penulisan struktur berita), kalimat efektif (singkat, diksi 

tepat, runtut, tidak ambigu, komunikatif), pilihan kata/diksi (baku, lazim, tidak 

bertele-tele, tidak membingungkan, ketepatan penggunaan EYD, dan tampilan 

tulisan. 

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No  Aspek penilaian Skala penilaian  Bobot Skor 

maksima

l 
1 2 3 4 5 

1 Isi Berita (Kelengkapan 

unsur Adiksimba) 

     4 20 

2 Keruntutan pemaparan 

(kesesuaian penulisan 

struktur berita) 

     4 20 

3 Pemilihan judul      2 10 

4 Kalimat efektif      3 15 

5 Pilihan kata/diksi      3 15 

6 Ketepatan penggunaan EYD      3 15 

7 Tampilan tulisan      1 5 

 Jumlah       20 100 

Keterangan : 

Sangat baik  : 5 

Baik   : 4 

Cukup   : 3 

Kurang  : 2 

Sangat Kurang  : 1 
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Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

N

o 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Penilaian Skor Kategori 

1.  Isi Berita 

(Kelengkap

an unsur 

Adiksimba) 

a. Lengkap : Memenuhi enam unsur 

berita. 

b. Satu  unsur berita (what, who, why, 

where,when) tidak tercantum.   

c. Satu unsur berita (how) tidak 

tercantum. 

d. Dua unsur berita  ( what, who, 

why, where,when) tidak tercantum. 

e. Tiga sampai empat unsur berita 

(what, who, why, where, when) 

tidak tercantum. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Sangat 

kurang  

2. Keruntutan 

pemaparan 

(kesesuaian 

penulisan 

struktur 

berita yaitu 

judul, teras 

berita, 

tubuh 

berita, dan 

akhir berita) 

a. Terdapat tiga struktur penulisan 

berita dan urutannya tepat. 

b. Terdapat tiga struktur penulisan 

berita dan urutannya tidak tepat. 

c. Terdapat dua struktur penulisan 

berita dan urutannya tepat. 

d. Terdapat dua struktur penulisan 

berita dan urutannya tidak tepat. 

e. Terdapat satu struktur penulisan 

berita. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Sangat 

kurang 

3. Pemilihan 

judul  

a. Sesuai dengan informasi dan 

sangat menarik untuk dibaca. 

b. Sesuai dengan informasi dan 

menarik untuk dibaca. 

c. Sesuai dengan informasi tetapi 

kurang menarik untuk dibaca. 

d. Kurang sesuai dengan isi informasi 

yang disajikan. 

e. Tidak sesuai dengan informasi 

sehingga tidak menarik. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Sangat 

kurang 

4. Kalimat 

efektif 

(singkat, 

diksi tepat, 

runtut, tidak 

ambigu, 

komunikatif 

) 

a. Memenuhi 5 syarat kalimat efektif. 

b. Memenuhi 4 syarat kalimat efektif. 

c. Memenuhi 3 syarat kalimat efektif. 

d. Memenuhi 2 syarat kalimat efektif. 

e. Memenuhi 1 syarat kalimat efektif. 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

Sangat 

kurang 
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5. Pilihan 

kata/diksi 

(baku, 

lazim, tidak 

bertele-tele, 

tidak 

membingun

gkan) 

a. Terdapat 4 aspek kesesuaian 

bahasa yang digunakan. 

b. Terdapat 3 aspek kesesuaian 

bahasa yang digunakan. 

c. Terdapat 2 aspek kesesuaian 

bahasa yang digunakan. 

d. Terdapat 2 aspek kesesuaian 

bahasa yang digunakan. 

e. Tidak terdapat aspek kesesuaian 

bahasa yang digunakan. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Sangat 

kurang 

6. Ketepatan 

penggunaan 

EYD 

a. Tidak ada kesalahan ejaan. 

b. Jumlah kesalahan 1-3. 

c. Jumlah kesalahan 4-6. 

d. Jumlah kesalahan 7-10. 

e. Jumlah kesalahan >10. 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

Sangat 

kurang 

7. Tampilan 

tulisan  

a. Terbaca, sangat rapi, dan bersih 

dari coretan. 

b. Terbaca, rapi, dan terdapat coretan.  

c. Terbaca, kurang rapi, tidak terdapat 

coretan. 

d. Terbaca, kurang rapi, dan terdapat 

coretan. 

e. Tidak terbaca. 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

 

Kurang  

 

Sangat 

kurang 

 

Penggolongan pedoman penilaian keterampilan menulis teks berita dengan 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media 

foto peristiwa aktual sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Penggolongan Pedoman Nilai 

No  Rentang Nilai Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2 75-84 Baik  

3 66-74 Cukup  

4 55-65 Kurang  

5 <55 Sangat kurang  
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Dari pedoman penilaian tersebut, dapat diketahui keterampilan menulis 

teks berita peserta didik berhasil mencapai kategori sangat baik apabila 

memperoleh nilai 85-100, memperoleh nilai 75-84 dalam kategori baik, 

memperoleh nilai 66-74 dalam kategori cukup, memperoleh nilai 55-64 dalam 

kategori kurang, dan memperoleh nilai <55 dalam kategori sangat kurang. 

 

3.5.2 Instrumen Nontes  

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi foto. Penggambaran keterkaitan antara penggunaan instrumen 

pengambilan data dan aspek-aspek dalam perubahan perilaku serta proses 

pembelajaran dapat digambarkan pada tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Nontes  

No Instrumen 

Nontes 

Aspek yang Diamati 

Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 Tanggung 

jawab 

Toleransi Percaya 

Diri 

1. Observasi  v v v v v v v v 

2. Jurnal Peserta 

Didik 

- - v - - v v - 

 Jurnal Guru v v v - v - v V 

3. Wawancara - - v v - v - - 

4. Dokumentasi v v v v v v v v 

 

Keterangan Penilaian Proses: 

1. Keintensifan peserta didik dalam mengidentifikasi teks berita (fase 

pengenalan konsep). 
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2. Kekondusifan proses diskusi dalam mengamati foto peristiwa yang telah 

diberikan oleh guru (fase eksplorasi). 

3. Keintensifan peserta didik dalam menulis teks berita (fase aplikasi). 

4. Kekondusifan kondisi peserta didik pada saat proses presentasi di depan kelas 

(fase publikasi). 

5. Kereflektifan kegiatan refleksi. 

Keterangan Penilaian Sikap : 

1. Tanggung Jawab  

Indikator sikap tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah (1) 

melaksanakan tugas individu dengan baik , (2) melaksanakan tugas kelompok 

dengan baik, (3) bertanggung jawab saat mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

(4) meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. 

2. Toleransi  

Indikator sikap toleransi yang harus dipenuhi adalah (1) menghargai peserta 

didik lain tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan status 

ekonomi. (2) tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada peserta didik 

lain, (3) menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya, (4) dapat 

mememaafkan kesalahan orang lain. 

3. Percaya diri  

Indikator sikap percaya diri yang harus dipenuhi adalah (1) tidak canggung 

dalam bertanya, (2) berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, (3) 

berani berpendapat, (4) berani presentasi di depan kelas. Hasil observasi sikap 

percaya. 
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3.5.2.1 Pedoman Observasi 

Instrumen nontes yang berupa lembar observasi digunakan untuk 

mengetahui proses pembelajaran dan sikap-sikap peserta didik yang muncul pada 

saat proses pembelajaran sedang berlangsung pada siklus I dan siklus II. 

Pengamatan proses pembelajara ini dilakukan secara keseluruhan peserta didik di 

kelas dengan memberi tanda check list (√), sedangkan pada pengamatan sikap 

dilakukan dengan memberi skor dengan interval 1-4. 

Observasi tidak hanya dilakukan oleh guru, melainkan juga oleh rekan guru 

yang ikut dalam proses pembelajaran agar hasil yang diperoleh lebih akurat. 

Proses pembelajaran yang menjadi amatan antara lain 1) keintensifan peserta 

didik dalam mengidentifikasi teks berita (fase pengenalan konsep), 2) 

kekondusifan proses diskusi dalam mengamati foto peristiwa aktual (fase 

eksplorasi), 3) keintensifan peserta didik dalam menulis teks berita (fase aplikasi), 

4) kekondusifan kondisi peserta didik pada saat proses presentasi di depan kelas 

(fase publikasi), 5) kereflektifan kegiatan refleksi. 

Pedoman ini juga digunakan untuk membuktikan keefektifan penggunaan 

model CIRC melalui media foto peristiwa aktual dalam pembelajaran menulis teks 

berita. Apakah penggunaan model CIRC melalui media foto peristiwa aktual 

efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita atau tidak. 

Dalam penelitian ini ada beberapa sikap yang harus dipenuhi peserta didik 

dalam pembelajaran menulis teks berita antara lain (1) tanggung jawab, (2) 

toleransi, dan (3) percaya diri. 
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Sikap tanggung jawab yang diamati, antara lain (1) melaksanakan tugas 

individu dengan baik, (2) melaksanakan tugas kelompok dengan baik, (3) 

bertanggung jawab saat mempresentasikan hasil kerja kelompok, (4) meminta 

maaf atas kesalahan yang dilakukan. 

Sikap toleransi yang diamati, antara lain (1) menghargai peserta didik lain 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan status ekonomi. 

(2) tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada peserta didik lain, (3) 

menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya, (4) dapat 

mememaafkan kesalahan orang lain. 

Sikap percaya diri yang diamati, antara lain (1) tidak canggung dalam 

bertanya, (2) berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, (3) berani 

berpendapat, (4) berani presentasi di depan kelas. Hasil observasi sikap percaya. 

Pedoman penilaian sikap peserta didik melalui kegiatan observasi dapat 

dilihat dari beberapa kategori. Untuk lebih jelas, kriteria penskoran dipaparkan 

melalui tabel berikut. 

Tabel 3.6 Rubrik Pengamatan Sikap 

No Kriteria Skor 

1 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik memenuhi 

semua indikator  

4 

2 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik hanya 

memenuhi 3 indikator, tetapi konsisten dari awal hingga 

akhir pembelajaran  

3 

3 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik hanya 

memenuhi 2 indikator, tetapi konsisten dari awal hingga 

akhir pembelajaran 

2 

4 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik hanya 

memenuhi 1 indikator, tetapi konsisten dari awal hingga 

akhir pembelajaran 

1 

5 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik tidak 

menunjukan sama sekali sikap sesuai dengan indikator.   

0 
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Penghitungan skor akhir sikap menggunakan rumus : 

Nilai sikap = 
                      

                     
 x 100 = 

Keterangan : 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3,01 <skor 4,00 

Baik   : apabila memperoleh skor : 2,01 <skor 3,00 

Cukup    : apabila memperoleh skor : 1,01 <skor 2,00 

Kurang   : apabila memperoleh skor : 0 <skor 1,00 

 

3.5.2.2 Pedoman Jurnal  

Jurnal merupakan catatan yang dibuat oleh guru maupun peserta didik. 

Jurnal yang dibuat pada siklus I dan siklus II ini ada dua macam, yaitu lembar 

jurnal peserta didik dan lembar jurnal guru. Lembar jurnal peserta didik dibuat 

untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada saat proses pembelajaran dan 

untuk mengetahui peserta didik dalam menulis teks berita. 

Jurnal peserta didik yang diberikan terdiri atas lima pertanyaan dan diisi 

secara individu. Lima pertanyaan itu meliputi (1) pendapat peserta didik tentang 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan model CIRC melalui media foto 

peristiwa aktual; (2) pendapat peserta didik tentang kesulitan yang dialami pada 

saat menulis teks berita; (3) pendapat peserta didik tentang gaya mengajar yang 

dilakukan oleh guru; (4) pendapat peserta didik tentang manfaat yang diperoleh 

setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model CIRC melalui media foto 

peristiwa aktual; (5) pesan dan saran peserta didik terhadap pemanfaatan 

menggunakan model CIRC melalui media foto peristiwa aktual.  
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Jurnal guru merupakan hasil pengamatan penelitian mengenai uraian 

kejadian selama mengikuti pembelajaran. Aspek aspek pengamatan yang terdapat 

dalam jurnal guru antara lain (1) keaktifan peserta didik selama proses 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan model CIRC melalui media foto 

peristiwa aktual; (2) perilaku peserta didik selama kegiatan menulis teks berita; 

(3) tanggapan peserta didik terhadap penggunaan model CIRC melalui media foto 

peristiwa aktual; (4) suasana pembelajaran menulis teks berita dengan model 

CIRC melalui media foto perstiwa aktual (5) tanggapan guru terhadap 

pembelajaran menulis teks berita dengan model Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) melalui media foto perstiwa aktual. 

 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data pendukung yang ditujukan 

kepada guru mata pelajaran yang melaksanakan pembelajaran dan juga beberapa 

peserta didik yang nilainya tinggi, sedang dan rendah dalam proses pembelajaran 

menulis teks berita dengan  model CIRC melalui media foto peristiwa aktual. 

Adapun ha-hal yang ditanyakan antara lain (1) pendapat peserta didik mengenai 

pembelajaran yang telah berlangsung, (2) pendapat peserta didik mengenai 

penggunaan model CIRC melalui media foto peristiwa aktual yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks berita, (3) kesulitan yang dialami peserta didik 

ketika dalam pembelajaran menulis teks berita model CIRC melalui media foto 

peristiwa aktual, (4) penyebab kesulitan yang dialami peserta didik ketika dalam 

pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC melalui media foto 
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peristiwa aktual, (5) manfaat apa yang peserta didik dapatkan setelah 

pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC melalui media foto 

peristiwa aktual, (6) saran peserta didik terhadap pembelajaran menulis teks berita 

untuk pertemuan berikutnya. 

 

3.5.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto 

Dokumentasi diambil pada saat pembelajaran berlangsung sebagai bukti 

fisik kegiatan pembelajaran. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dokumentasi berupa foto. Dalam pengambilan foto pada penelitian ini,guru 

dibantu seorang teman observer dengan kondisi guru dan peserta didik dalam 

keadaan sewajarnya atau tidak dibuat-buat. Hal tersebut dilakukan agar 

pengambilan foto dapat berjalan dengan baik. Kegiatan yang akan 

didokumentasikan adalah : 1) aktivitas peserta didik ketika berkelompok; 2) 

Aktivitas peserta didik ketika mendiskusikan teks berita yang didapatkan; 3) 

aktivitas peserta didik ketika mengamati media foto peristiwa aktual; 4) aktivitas 

peserta didik ketika menulis teks berita; 5) aktivitas peserta didik ketika 

mempresentasikan hasil menulis teks berita di depan kelas; 6) aktivitas peserta 

didik ketika melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pada 

saat pembelajaran. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan teknik non tes. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan 

menulis teks berita dengan model CIRC melalui media foto persitiwa aktual.  Tes 

keterampilan digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita dengan model CIRC melalui media foto persitiwa aktual.  

Bentuk tes ini adalah sebuah foto persitiwa aktual untuk diidentifikasi, kemudian 

peserta didik diminta untuk menemukan informasi Adiksimba. Setelah itu, peserta 

didik menyusun hasil identifikasi tersebut untuk dibuat ke dalam teks berita. 

Tes dilakukan untuk mengukur keterampilan menulis teks berita pada 

peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Tes 

dilakukan sebanyak dua kali yakni pada siklus I dan siklus II. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari tes keterampilan peserta didik pada setiap siklus. 

Hasil tes siklus I dianalisis kelemahan-kelemahan yang dijadikan bekal untuk 

melakukan tes siklus II. Dari hasil analisis siklus I ke siklus II ini maka dapat 

diketahui peningkatan yang terjadi pada pembelajaran menulis teks berita.  
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3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes dalam penelitian ini adalah observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi. 

 

3.6.2.1 Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku peserta didik selama mengikuti 

proses pembelajaran. Selain mengamati perilaku peserta didik, observasi juga 

digunakan untuk melihat proses pembelajaran di kelas. Observasi dilakukan pada 

siklus I dan siklus II. Observasi dilakukan mulai dari awal pembelajaran sampai 

akhir. Observasi dilaksanakan dengan tahapan (1) menyiapkan lembar observasi, 

(2) melaksanakan observasi selama proses pembelajaran berlangsung, dan (3) 

mendata dan menganalisis hasil observasi. 

Pada tahap observasi, penelitian dilakukan dengan meminta bantuan pada 

seseorang untuk menjadi observer selama pembelajaran berlangsung. Guru dan 

observer memberikan tanda check list pada lembar observasi saat proses 

pembelajaran berlangsung. Tujuan peneliti menyertakan observer adalah agar 

hasil pengamatan yang dIlaporkan lebih akurat. 

 

3.6.2.2 Jurnal 

Sebelum pembelajaran, peserta didik diberi tahu terlebih dahulu bahwa pada 

akhir pembelajaran peserta didik diminta untuk mengisi jurnal kegiatan selama 

mengikuti pembelajaran menulis teks berita. Peserta didik diminta untuk 
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menjawab pertanyaan yang ada dalam jurnal yang sudah dipersiapkan terlebih 

dahulu oleh guru. Peserta didik bebas menuliskan pendapatnya, kritik, maupun 

saran terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC melalui 

media foto peristiwa aktual. 

Sementara itu, guru juga mengisi jurnal guru yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya ketika pembelajaran sudah berakhir. Jurnal guru digunakan untuk 

mendeskripsikan atau mencatat kejadian pada saat pembelajaran menulis teks 

berita yaitu respon peserta didik terhadap pembelajaran, serta keaktifan peserta 

didik. 

 

3.6.2.3 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui kesan peserta didik 

terhadap pembelajaran menulis teks berita menggunakan menggunakan model 

CIRC dengan media foto peristiwa aktual. Wawancara dilakukan di luar jam 

pelajaran. Wawancara dilaksanakan dengan tahapan (1) menyiapkan lembar 

wawancara yang berisi daftar pertanyaan, (2) menentukan narasumber yang akan 

diwawancarai, (3) melaksanakan wawancara, dan (4) menyimpulkan hasil 

wawancara. 

 

3.6.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini berupa 

foto pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang disusun dan dideskripsikan sesuai 

dengan kegiatan yang ditunjukkan dalam foto tersebut. Foto diambil di setiap 
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pertemuan. Yang perlu dijadikan dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir pembelajaran menulis teks 

berita dengan menggunakan model cooperative Integrated reading and 

composition (CIRC) dan media foto peristiwa aktual. 

Gambar dalam foto yang telah terkumpul selanjutnya dilaporkan secara 

deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada. Jika data lain hanya berwujud laporan 

secara tertulis, maka dengan teknik dokumentasi, pembaca dapat langsung 

menikmati suasana visual beserta laporan deskriptifnya. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan 

kualitatif.  

 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

peserta didik menulis teks berita dengan menggunakan model CIRC dengan 

media foto peristiwa aktual. Analisis tersebut dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Menghitung nilai tiap peserta didik 

2) Menghitung jumlah nilai kumulatif siswa 

3) Menghitung nilai rata-rata peserta didik tiap siklus 

4) Menghitung jumlah bobot skor  

5) Menghitung jumlah nilai peserta didik tiap aspek  
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6) Menghitung frekuensi peserta didik yang mendapat nilai ≥75 

7) Menghitung persentase ketercapaian KKM 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil tes peserta didik 

tiap siklus. Untuk menghitung hasil perolehan nilai rata-rata peserta didik tiap 

siklus digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan : 

XP : Jumlah nilai rata-rata siswa tiap siklus  

Ʃ N : Jumlah nilai kumulatif 

Ʃ R : Jumlah responden  

Setelah diketahui hasil perolehan nilai rata-rata tiap peserta didik pada 

siklus I dan II kemudian disesuaikan dengan pedoman penilaian untuk 

menentukan keterampilan menulis teks berita termasuk dalam kategori kurang, 

cukup, baik, dan sangat baik. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

menulis teks berita, maka hasil perolehan nilai rata-rata tiap aspek pada siklus I 

dibandingkan dengan nilai perolehan nilai peserta didik pada siklus II. Untuk 

menghitung nilai peserta didik tiap aspek digunakan rumus sebagai berikut. 

  

 

Keterangan : 

XP = 
ƩN

ƩR
 x 100 = 

 

X = 
ƩBS

4 x ƩR
 x 100 = 
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XP : Jumlah nilai peserta didik tiap aspek 

Ʃ N : Jumlah bobot skor 

Ʃ R : Jumlah peserta didik satu kelas 

Selanjutnya, keberhasilan nilai peserta didik secara klasikal dihitung 

dengan cara membagi jumlah siswa yang mendapat nilai  ≥75 dengan keseluruhan 

jumlah responden dan dikalikan persentase maksimal. Untuk memudahkan 

perhitungan digunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan : 

Ʃ P : Persentase Ketercapaian KKM 

Ʃ F : Frekuensi peserta didik yang memperoleh nilai ≥75 

Ʃ R : Jumlah responden 

 

3.7.2 Teknik Kualitatif  

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari nontes, yakni observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik kualitatif digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan model CIRC 

dengan media foto peristiwa aktual. Hasil pada siklus I dan siklus II dibandingkan 

untuk mengetahui perubahan perilaku peserta didik. Dari hasil perbandingan 

tersebut dapat diketahui adanya peningkatan perubahan perilaku. 

ƩP= 
ƩF

ƩR
 x 100 = 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan 

dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran menulis teks berita dengan model Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa 

aktual pada peserta didik SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran 

berjalan sesuai dengan sintagmatik model CIRC. Peserta didik lebih intensif 

dalam mengidentifikasi teks berita mengalami peningkatan sebesar 12,83%. 

Proses diskusi lebih kondusif dari siklus I ke siklus II dan mengalami 

peningkatan sebesar 22,59%. Ketika menulis teks berita, peserta didik lebih 

intensif dan mengalami peningkatan sebesar 25,81%. Pada saat proses 

presentasi di depan kelas, suasana kelas lebih kondusif dan mengalami 

peningkatan sebesar 22,57%. Suasana refleksi juga berjalan dengan lancar 

dan mengalami peningkatan sebesar 29,04% dari siklus I ke siklus II. 

2) Keterampilan menulis teks berita peserta didik SMP Negeri 1 Kertanegara 

Kabupaten Purbalingga setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

dengan Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

melalui media foto peristiwa aktual mengalami peningkatan dari siklus I ke 

Siklus II.  Peningkatan keterampilan menulis teks berita tersebut diketahui 



 

210 
 

dari hasil prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata keterampilan 

menulis teks berita prasiklus hanya 60 atau dalam kategori cukup baik.  Pada 

siklus I mengalami peningkatan sebesar 72,48 atau dalam kategori baik dan 

pada siklus II mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar 83,25 atau dalam 

kategori baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata 

menulis teks berita dari prasiklus ke siklus I sebesar 20,67%. Peningkatan 

dari siklus I ke siklus II sebesar 14,85% dan peningkatan dari prasiklus ke 

siklus II sebesar 38,61%. 

3) Perilaku peserta didik kelas VIII B SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten 

Purbalingga selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui 

media foto peristiwa aktual mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 

Perubahan perilaku peserta didik ini dapat dibuktikan dengan data nontes. 

Data nontes tersebut antara lain berupa observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. Perilaku yang diamati antara lain perilaku tanggung jawab, 

toleransi, dan percaya diri. Perilaku peserta didik yang semula pada siklus I 

belum mencapai target ketuntasan, pada siklus II telah melampaui target 

ketuntasan.  

 

5.2 Saran 

Berdasarakan simpulan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut. 
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1) Guru Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya dapat menggunakan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan media foto 

peristiwa aktual dalam pembelajaran menulis teks berita karena terbukti 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis teks berita. Selain 

itu, terjadi perubahan perilaku peserta didik ke arah positif yang ditampakkan 

peserta didik selama proses pembelajaran menyusun teks berita dengan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dan media foto 

peristiwa aktual berlangsung. 

2) Peserta didik hendaknya memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar  

menulis teks berita karena keterampilan menulis teks berita mampu melatih 

peserta didik agar dapat berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif karena 

peserta didik dituntut untuk membuat sebuah teks berita yang menarik dan 

sesuai dengan fakta yang ada. Hasil tulisan peserta didik dapat dipajang di 

madding atau dikirim ke surat kabar sehingga dapat diapresiasi oleh orang 

lain. Selain itu, dalam menulis teks berita, peserta didik hendaknya 

memerhatikan struktur teks berita, kemenarikan judul, dan syarat-syarat berita 

sehingga teks berita yang dihasilkan dapat di muat surat kabar atau media 

massa.  

3) Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan melakukan penelitian lebih 

lanjut terkait keterampilan menulis teks berita dengan model, metode, teknik 

atau media pembelajaran lain yang lebih variatif, kreatif, dan inovatif 

sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia.  



 

212 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidin, Yunus. 2014. Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 

2013. Bandung: Refika Aditama. 

Akhadiah, Sabarti, Maidar G. Arsjad dan Sakura H. Ridwan. 1998. Pembinaan 

Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Jakarta:Erlangga 

Andrzejczak, Nancy.2005. “Using Images In The Writing Process”. Disertasi. 

University of Callifornia. http://ijea.asu.edu (diunduh 20 Febuari 2015). 

Anwar, Rosihan. 2004. Bahasa Jurnalistik dan Komposisi. Yogyakarta :Media 

Abadi 

Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo. 

Cahya, Inung. 2012. Menulis Berita di Media Massa. Yogyakarta : Citra Aji 

Parama. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa Edisi Keempat. Jakarta : PT Gramedia. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Bahasa dan Sastra Indonesia. Direktorat  

Jendral Pendidikan dasar dan menengah.  

Djuraid, Husnun. 2006. Panduan Menulis Berita. Malang : Satu Nusa. 

Dalman. 2014. Keterampilan Menulis. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 

Doyin, Mukh dan Wagiran. 2011. Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan Karya 

Ilmiah. Semarang: Unnes Press 

Durukan, Erhan. 2011. Effect Of Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) Technique on Reading-Writing Skill. 

Turkey:Education Research and Reviews Vol 6 (1), pp.102.109 

http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-

abstract/E3C56E94418 (diunduh pada tanggal 20 Februari 2015) 

Faqih, Aunur Rahim, Iskandar, Asmuni, Sobirin Malian, dan Sholeh. 2003. 

Dasar-Dasar Jurnalistik. Yogyakarta : LPAAI UII. 

Gie, The Liang. 1995. Terampil Mengarang. Yogyakarta : Andi. 

Huda, Mifathul. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar. 

http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-abstract/E3C56E94418
http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-abstract/E3C56E94418


 

213 
 

Isjoni. 2009. Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi 

Antarpeserta didik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Jimstark. 2012. “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita melalui Strategi 

Di sini Saat Ini (DS-SI) dengan Teknik Inkuiri menggunakan Media Foto 

Jurnalistik Pada Peserta Didik Kelas VIII B SMP Negeri 1 Banjarejo 

Kabupaten Blora”. Skripsi. Semarang : Unnes. 

Keraf, Gorys. 1997. Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Berbahasa. Jakarta: 

Nusa Indah 

Kustandi, Cecep, dan Bambang Sutjipto. 2011. Media Pembelajaran; Manual dan 

Digital. Bogor : Ghalia Indonesia. 

Lie, Anita.2002. Cooperative Learning Mempraktikan Cooperative Learning di 

Ruang-Ruang Kelas. Jakarta:Gramedia. 

Mahbubi, M. 2010. Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta. 

Munir, Abdullah. 2010. Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Sejak dari 

Rumah. Yogyakarta: Pedagogia. 

M.Romli, Asep Syamsul. 2009. Jurnalistik Praktis untuk Pemula. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Narwanti, Sri. 2011. Pendidikan Karakter : Pengintegrasian 18 Nilai Pembentuk 

Karakter Dalam Mata Pelajaran.Yogyakarta:Familia 

Rohmadi, Muhammad. 2011. Jurnalistik Media Cetak : Kiat Sukses Menjadi 

Penulis dan Wartawan Profesional. Surakarta : Cakarwala Media. 

 

Riayah. 2009. “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Teknik 

Peta Pikiran Melalui Media Gambar pada Siswa Kelas VIII A MTS Al-

Asror Gunung Pati Semarang Tahun Ajaran 2008/2009”. Skripsi. 

Semarang : Unnes. 

Sadiman, Arief S. 2008. Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatanya. Jakarta : Raja Grafindo Persada.  

Semi, M. Atar. 1995. Teknik Penulisan Berita, Feature, dan Artikel. Bandung: 

Angkasa 

Slavin, Robert. 2010. Cooperative Learning : Teori, Riset dan Praktik. Bandung : 

Nusa. 

Subyantoro. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Semarang : Rumah Indonesia. 



 

214 
 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2009. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru 

Algesindo. 

Suhandang. 2010. Pengantar Jurnalistik. Bandung: Nuansa.  

Sumadiria, Haris. 2005. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature. 

Bandung : Simbiosa Rekatama Media. 

Suparno dan Mohamad Yunus. 2008. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta: 

Universitas Terbuka 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 

Suyadi. 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung: Angkasa. 

Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontrustivistik. 

Jakarta : Prestasi Pustaka. 

Wibowo, Indiwan Seto Wahju. 2006. Dasar-Dasar Jurnalistik. Jakarta : LPJA 

Press. 

Wiyanto, Asul.2004. Terampil Menulis Paragraf. Jakarta : PT  Gramedia Widia 

Sarana. 

Wardman, Clare. 2010. Making The News : A Motivating Writing Skills Project 

For Students. http://iteslj.org/Techniques/Cimcoz-Writing.html. (diunduh 

20 Febuari 2015). 

Zulaekhah.2012. “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) untuk meningkatkan Minat dan 

Kemampuan Menulis Paragraf Deskriptif Mata Pelajaran bahasa Indonesia 

: Studi Kasus pada Siswa Kelas IV MI Ma‟arif Klangon, Kalibawang, 

Kulonprogo”. Skripsi. Semarang :Unnes. 

 

 



215 
 

215 
 

Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kertanegara 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas   : VIII 

Semester  : 2 (dua) 

Alokasi waktu  : 4 x 40 menit (2 pertemuan) 

Karakter  : Tanggung jawab, toleransi, dan percaya diri 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/poster. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

 

C. INDIKATOR 

1. Mampu mengidentifikasi karakteristik berita straight news berita secara lengkap. 

2. Mampu mengidentifikasi informasi pada foto peristiwa dengan teliti. 

3. Mampu mengembangkan informasi pada foto peristiwa menjadi sebuah teks berita 

dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 

4. Mampu menyunting teks berita yang telah dibuat dengan memperhatikan EYD. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati contoh teks berita, peserta didik mampu mengidentifikasi 

karakteristik berita straight news dengan lengkap. 

2. Setelah mengidentifikasi foto peristiwa, peserta didik mampu menemukan informasi 

yang berupa unsur-unsur berita. 

3. Setelah mengidentifikasi foto peristiwa, peserta didik mampu mengembangkan 

informasi yang terdapat dalam foto peristiwa menjadi sebuah teks berita dengan 

kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 
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4. Setelah mengembangkan informasi yang terdapat dalam foto peristiwa menjadi 

sebuah teks berita, peserta didik mampu menyunting teks berita yang telah dibuat. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian berita 

2. Unsur-unsur berita 

3. Jenis-jenis berita 

4. Bahasa berita 

5. Struktur penulisan teks berita 

6. Teknik penyuntingan berita 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition  (CIRC) 

2. Teknik : Ceramah, tanya jawab, penugasan, inkuiri. 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Waktu Teknik 

1.  Pendahuluan 

1) Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar. 

2) Guru membuat apersepsi yang berkaitan dengan 

materi teks berita. 

3) Peserta didik menyimak informasi tentang tujuan 

pembelajaran dan manfaat mempelajari teks berita 

yang disampaikan oleh guru.  

4) Guru memberikan motivasi belajar kepada peserta 

didik. 

5) Peserta didik menyimak informasi tentang pokok-

pokok/cakupan materi pembelajaran. 

 

10 menit 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

Ceramah 

 

2 Kegiatan Inti : 

Fase Pengenalan Konsep 

1) Peserta didik membentuk kelompok yang masing-

 

 

60 menit 

 

 

Ceramah 
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masing terdiri atas 3-4 peserta didik dengan 

tanggung jawab. 

2) Setiap kelompok mendapatkan sebuah teks berita. 

3) Peserta didik mengamati dan memahami teks berita 

dengan sungguh-sungguh. 

4) Peserta didik berdiskusi mengenai struktur teks 

berita. 

5) Peserta didik bertanya jawab dengan guru mengenai 

struktur teks berita. 

6) Peserta didik mengamati kembali teks berita untuk 

menemukan isi berita dan juga unsur-unsur pokok 

yang membangun teks berita tersebut. 

7) Peserta didik memberikan tanggapan terhadap teks 

berita yang telah diidentifikasi. 

8) Guru menyimpulkan mengenai struktur teks berita 

dan juga unsur-unsur pokok berita. 

9) Guru mengajukan pertanyaan mengenai pengertian 

teks berita.  

10) Guru menyimpulkan mengenai pengertian teks 

berita, struktur teks berita, dan unsur-unsur pokok 

berita. 

11) Peserta didik memperhatikan guru memberikan 

materi tentang jenis-jenis berita, bahasa berita, dan 

langkah menulis berita. 

Fase Eksplorasi  

12) Guru memberikan foto peristiwa kepada setiap 

kelompok yang bertema “Banjir”. 

13) Peserta didik berdiskusi mencermati foto peristiwa 

untuk menemukan informasi Adiksimba dengan 

saling menghargai pendapat teman.  

14) Peserta didik mengisi lembar kerja berupa kerangka 

teks berita yang telah disediakan oleh guru. 

15) Guru menjelaskan jenis berita yang akan peserta 

 

 

Permodelan 

 

Inkuiri 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Diskusi 

Tanya 

jawab 

 

 

Diskusi 

 

 

 

Permodelan 

 

Ceramah 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Penugasan 

 

 

Unjuk Kerja 
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didik tulis adalah jenis Straight News. 

Fase Aplikasi  

16) Peserta didik secara berkelompok mengembangkan 

kerangka teks berita menjadi sebuah teks berita yang 

utuh dengan memperhatikan struktur teks berita dan 

kelengkapan isi. 

17) Guru mengamati, mengontrol, membimbing dan 

mengarahkan peserta didik pada tiap kelompok. 

Guru memberikan penilaian observasi melalui kerja 

kelompok. 

Fase Publikasi 

18) Perwakilan peserta didik dari setiap kelompok 

mempresentasikan hasil teks berita di depan kelas 

dan kelompok yang lain memberikan pertanyaan, 

tanggapan dan sanggahan dengan percaya diri. 

19) Peserta didik menyimpulkan langkah-langkah 

menulis teks berita yang tepat. 

20) Peserta didik mengumpulkan hasil kerja kelompok 

kepada guru. 

 

 

Observasi 

guru   

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi 

 

Tanya 

Jawab 

 

 Penutup  

1) Peserta didik merefleksi penguasaan yang telah 

dipelajari. 

2) Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran.  

3) Peserta didik menyimak informasi mengenai 

rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya.  

4) Menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 

10 menit 

 

Tanya 

jawab 
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Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Waktu Metode 

1.  Pendahuluan 

1) Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar. 

2) Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran 

manfaat mempelajari menulis teks berita yang 

disampaikan oleh guru. 

Fase Pengenalan Konsep 

3) Guru mengingatkan kembali tentang pembelajaran 

sebelumnya. 

4) Peserta didik menyimak informasi tentang pokok-

pokok/cakupan materi pembelajaran. 

5) Peserta didik menyimak skenario pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

 

10 menit 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

Ceramah 

 Kegiatan Inti : 

Fase Eksplorasi  

1) Peserta didik berkelompok kembali seperti pada 

pertemuan pertama. 

2) Guru memberikan foto peristiwa kepada setiap 

kelompok yang bertema “Bank Sampah” 

3) Peserta didik bersama kelompok mengidentifikasi 

unsur-unsur teks berita yang terdapat dalam foto 

peristiwa tersebut. 

4) Peserta didik secara individu mencatat informasi 

yang terdapat dalam foto peristiwa yang berupa 

unsur-unsur teks berita dengan mengisi lembar kerja. 

Fase Aplikasi  

5) Peserta didik menyusun kerangka teks berita dengan 

mengisi lembar kerja yang disediakan oleh guru. 

6) Peserta didik mengembangkan teks berita secara 

individu berdasarkan kerangka yang telah 

 

 

60 menit 

 

 

Inkuiri  

 

 

 

Diskusi 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Unjuk kerja 
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disusunnya menjadi sebuah teks berita yang singkat, 

padat, dan jelas. 

7) Peserta didik menukarkan hasil pekerjaannya dengan 

teman satu kelompoknya untuk disunting. 

8) Guru memberikan materi menyunting dan contoh 

menyunting sebuah teks berita. 

9) Peserta didik memperbaiki teks berita berdasarkan 

hasil suntingan temannya. 

10) Peserta didik menukarkan hasil menulis teks berita 

dengan temannya dan menilai dengan 

memperhatikan pedoman penilaian yang berisi aspek 

yang menjadi kriteria penilaian teks berita. 

Fase Publikasi  

11) Peserta didik yang mendapatkan nilai terbaik dari 

masing-masing kelompok membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas dan peserta didik yang 

lain memberikan tanggapan. 

12) Hasil pekerjaan peserta didik yang terbaik dari 

masing-masing kelompok dipajang dipapan kelas. 

 

 

 

Koreksi 

 

 

 

Ceramah  

 

 

Koreksi  

 

 

Presentasi 

 

 Penutup  

1) Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah diberikan. 

2) Peserta didik merefleksi penguasaan yang telah 

dipelajari. 

3) Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

4) Menutup pembelajaran dengan berdoa. 

 

10 menit 

 

Tanya 

jawab 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Powerpoint Materi Teks Berita, Foto Peristiwa. 

2. Alat/ Bahan  : LCD, Laptop, lembar kerja. 

3. Sumber belajar : Buku Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3 halaman  139  

Nurhadi dkk.dan contoh teks berita dari koran. 
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I. PENILAIAN  

1. Penilaian Proses  

a. Teknik : penilaian proses dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan dapat 

dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

b. Bentuk Instrumen  

Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yaitu 1) keintensifan 

peserta didik dalam mengidentifikasi teks berita (fase pengenalan konsep), 2) 

kekondusifan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya dalam 

mengamati foto peristiwa yang telah diberikan oleh guru. (fase eksplorasi), 3) 

keintensifan peserta didik dalam menulis teks berita.(fase aplikasi), 4) kekondusifan 

kondisi peserta didik pada saat proses presentasi di depan kelas (fase publikasi) 5) 

kereflektifan kegiatan refleksi sehingga peserta didik menyadari kekurangan dan 

mengetahui langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 

2. Penilaian Hasil  

a. Teknik    : penilaian hasil diperoleh dari hasil pekerjaan peserta 

didik dalam menulis berita . 

b. Bentuk Instrumen  : Tes Perbuatan dan Produk  

Teknik Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No  Indikator  Penilaian 

Teknik  Bentuk 

Penilaian  

Instrumen  

1.  Mampu mengidentifikasi 

karakteristik berita 

straight news secara 

lengkap. 

 

Tes Lisan Uraian  1. Amatilah teks berita 

yang kalian dapatkan! 

2. Identifikasilah isi berita 

dan struktur teks berita 

dengan melengkapi tabel 

berikut! 

2. Mampu menjelaskan 

pengertian berita dengan 

tepat. 

 

Tes 

Perbuatan 

Produk Jelaskan pengertian teks 

berita secara singkat! 

3.  Mampu mengidentifikasi Tes Produk Bersama kelompokmu 
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informasi pada foto 

peristiwa dengan teliti 

Perbuatan  amatilah foto peristiwa yang 

diberikan oleh guru, 

kemudian identifikasilah 

informasi pada foto 

peristiwa tersebut ! 

5.  Mampu mengembangkan 

informasi yang terdapat 

dalam foto peristiwa 

menjadi sebuah teks 

berita dengan kalimat 

yang singkat, padat, dan 

jelas. 

Tes 

Perbuatan 

Produk Kembangkan unsur pokok 

berita menjadi sebuah teks 

berita yang singkat, padat, 

dan jelas ! 

6.  Mampu menyunting teks 

berita yang telah dibuat 

dengan memperhatikan 

EYD. 

Tes 

Perbuatan 

Produk  Suntinglah tulisanmu 

berdasarkan hasil penilaian 

temanmu, guru dan 

berdasarkan pendapatmu ! 

 

Soal  

Tugas Kelompok  

1. Bersama kelompokmu amatilah foto peristiwa yang diberikan oleh guru, kemudian 

identifikasilah informasi yang terdapat dalam foto peristiwa tersebut dengan 

melengkapi tabel berikut! 

Tugas Individu 

2. Berdasarkan informasi yang kalian temukan, buatlah kerangka teks berita dengan 

memperhatikan struktur penulisan teks berita dengan melengkapi tabel! 

3. Kembangkan unsur-unsur berita menjadi sebuah teks berita yang singkat, padat, dan 

jelas dengan memperhatikan struktur penulisan berita dan aspek penilaian sebagai 

berikut: 

a. Isi Berita (Kelengkapan unsur Adiksimba) 

b. Pemilihan judul 

c. Keruntutan pemaparan (kesesuaian penulisan struktur berita) 

d. Kalimat efektif 

e. Pilihan kata/diksi 
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f. Ketepatan penggunaan EYD 

g. Tampilan tulisan  

4. Suntinglah tulisanmu berdasarkan hasil penilaian temanmu, guru, dan berdasarkan 

pendapatmu ! 

Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No  Aspek penilaian Skala penilaian  Bobot Skor 

maksima

l 
1 2 3 4 5 

1 Isi Berita (Kelengkapan 

unsur Adiksimba) 

     4 20 

2 Keruntutan pemaparan 

(kesesuaian penulisan 

struktur berita) 

     4 15 

3 Pemilihan judul      2 10 

4 Kalimat efektif      3 15 

5 Pilihan kata/diksi      3 15 

6 Ketepatan penggunaan EYD      3 15 

7 Tampilan tulisan      1 5 

 Jumlah       20 100 

 

Keterangan : 

Sangat baik  : 5 

Baik   : 4 

Cukup   : 3 

Kurang  : 2 

Sangat Kurang  : 1 
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Tabel Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 
Kategori 

 

1.  Isi Berita 

(Kelengkapan 

unsur 

Adiksimba) 

a. Lengkap : Memenuhi enam unsur berita. 

b. Satu  unsur berita (what, who, why, 

where,when) tidak tercantum.   

c. Satu unsur berita (how) tidak tercantum. 

d. Dua unsur berita  ( what, who, why, 

where,when) tidak tercantum. 

e. Tiga sampai empat unsur berita (what, 

who, why, where, when) tidak tercantum. 

5 

4 

 

3 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

2. Keruntutan 

pemaparan 

(kesesuaian 

penulisan 

struktur berita 

yaitu judul, teras 

berita, tubuh 

berita, dan akhir 

berita) 

a. Terdapat tiga struktur penulisan berita 

dan urutannya tepat. 

b. Terdapat tiga struktur penulisan berita 

dan urutannya tidak tepat. 

c. Terdapat dua struktur penulisan berita 

dan urutannya tepat. 

d. Terdapat dua struktur penulisan berita 

dan urutannya tidak tepat. 

e. Terdapat satu struktur penulisan berita. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

3. Pemilihan judul  a. Sesuai dengan informasi dan sangat 

menarik untuk dibaca. 

b. Sesuai dengan informasi dan menarik 

untuk dibaca. 

c. Sesuai dengan informasi tetapi kurang 

menarik untuk dibaca. 

d. Kurang sesuai dengan isi informasi yang 

disajikan. 

e. Tidak sesuai dengan informasi sehingga 

tidak menarik. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

4. Kalimat efektif 

(singkat, diksi 

tepat, runtut, 

tidak ambigu, 

komunikatif ) 

a. Memenuhi 5 syarat kalimat efektif. 

 

b. Memenuhi 4 syarat kalimat efektif. 

c. Memenuhi 3 syarat kalimat efektif. 

d. Memenuhi 2 syarat kalimat efektif. 

e. Memenuhi 1 syarat kalimat efektif. 

 

5 

 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

5. Pilihan 

kata/diksi (baku, 

lazim, tidak 

bertele-tele, 

tidak 

membingungkan

) 

a. Terdapat 4 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

b. Terdapat 3 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

c. Terdapat 2 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

d. Terdapat 2 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

e. Tidak terdapat aspek kesesuaian bahasa 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 
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yang digunakan. kurang 

6. Ketepatan 

penggunaan 

EYD 

a. Tidak ada kesalahan ejaan. 

b. Jumlah kesalahan 1-3. 

c. Jumlah kesalahan 4-6. 

d. Jumlah kesalahan 7-10. 

e. Jumlah kesalahan >10. 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

7. Tampilan tulisan  a. Terbaca, sangat rapi, dan bersih dari 

coretan. 

b. Terbaca, rapi, dan terdapat coretan.  

c. Terbaca, kurang rapi, tidak terdapat 

coretan. 

d. Terbaca, kurang rapi, dan terdapat 

coretan. 

e. Tidak terbaca. 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai akhir (100) =  Jumlah Perolehan  X100  

Skor Maksimum 
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Lembar Kerja Individu Siklus I 

 

 

 

 

 

1. Identifikasilah informasi pada foto peristiwa dengan melengkapi tabel berikut ini! 

Peristiwa 1 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 2 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 3 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

Nama  : 

No absen : 

Kelas  : 
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Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 4 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

Peristiwa 5 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 6 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  
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2. Berdasarkan informasi yang kalian temukan pada foto peristiwa, buatlah kerangka teks 

berita dengan mengurutkan peristiwa-peristiwa pada struktur teks berita berikut! 

Judul Berita  

 

Teras Berita  

 

 

 

 

Tubuh Berita  

 

 

 

 

Akhir Berita  
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Lembar Kerja Individu 

 

1.  

2.  

 

 

 

3. Kembangkanlah kerangka berita yang kamu tulis menjadi sebuah teks berita yang 

singkat, padat, dan, jelas! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

........................................................................................................ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Nama  : 

No absen : 

Kelas  : 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kertanegara 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas   : VIII 

Semester  : 2 (dua) 

Alokasi waktu  : 4 x 40 menit (2 pertemuan) 

Karakter  : Tanggung jawab, toleransi, dan percaya diri 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/poster. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

 

C. INDIKATOR 

1. Mampu mengidentifikasi karakteristik berita straight news secara lengkap. 

2. Mampu mengidentifikasi informasi pada foto peristiwa dengan teliti. 

3. Mampu mengembangkan informasi pada foto peristiwa menjadi sebuah teks berita 

dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 

4. Mampu menyunting teks berita yang telah dibuat dengan memperhatikan EYD. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati contoh teks berita, peserta didik mampu mengidentifikasi 

karakteristik berita straight news dengan lengkap. 

2. Setelah mengidentifikasi foto peristiwa, peserta didik mampu menemukan informasi 

yang berupa unsur-unsur berita. 

3. Setelah mengidentifikasi foto peristiwa, peserta didik mampu mengembangkan 

informasi yang terdapat dalam foto peristiwa menjadi sebuah teks berita dengan 

kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 
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4. Setelah mengembangkan informasi yang terdapat dalam foto peristiwa menjadi 

sebuah teks berita, peserta didik mampu menyunting teks berita yang telah dibuat. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian berita 

2. Unsur-unsur berita 

3. Bahasa berita 

4. Struktur penulisan teks berita 

5. Teknik penyuntingan berita 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition  (CIRC) 

2. Teknik : Ceramah, tanya jawab, penugasan, inkuiri. 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Waktu Teknik 

1.  Pendahuluan 

1) Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar. 

2) Guru membuat apersepsi melalui kegiatan tanya 

jawab mengenai pembelajaran pada siklus I. 

3) Peserta didik menyimak informasi tentang tujuan 

pembelajaran dan manfaat mempelajari teks berita 

yang disampaikan oleh guru.  

4) Guru memberikan motivasi belajar kepada peserta 

didik. 

5) Peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai 

langkah pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model CIRC. 

 

10 menit 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Ceramah 

 

2 

Kegiatan Inti : 

Fase Pengenalan Konsep 

1) Peserta didik membentuk kelompok yang masing-

 

 

60 menit 

 

 

 



233 
 

233 
 

masing terdiri atas 3-4 peserta didik dengan 

tanggung jawab. 

2) Setiap kelompok mendapatkan sebuah teks berita 

yang sesuai dengan foto peristiwa pada siklus I. 

3) Peserta didik mengamati dan memahami teks berita 

dengan sungguh-sungguh lalu menentukan cara 

penulisan teks berita yang benar. 

4) Peserta didik menyimak penjelasan dari guru 

mengenai kesalahan-kesalahan yang masih 

dilakukan oleh peserta didik pada siklus I kemudian 

memberikan penjelasan tambahan tentang materi 

yang belum dikuasai peserta didik misalnya 

penggunaan cara huruf kapital dan tanda baca.  

5) Peserta didik bersama guru melakukan kegiatan 

tanya jawab mengenai teks berita yang dijadikan 

contoh. 

Fase Eksplorasi 

6) Guru memberikan foto peristiwa kepada setiap 

kelompok dengan tema yang berbeda dari siklus I 

dan bertema “Jembatan Gantung.” 

7) Peserta didik berdiskusi mencermati foto peristiwa 

untuk menemukan informasi Adiksimba dengan 

saling menghargai pendapat teman.  

8) Peserta didik mengisi lembar kerja berupa kerangka 

teks berita yang telah disediakan oleh guru. 

9) Guru mengamati, mengontrol, membimbing dan 

mengarahkan peserta didik pada tiap kelompok. 

Guru memberikan penilaian observasi melalui kerja 

kelompok. 

10) Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang 

kesulitan yang dialami ketika menulis teks berita. 

11) Guru memberikan pembenaran. 

Tanya 

jawab 

 

Ceramah 

 

Permodelan 

 

 

Inkuiri 

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Diskusi 

 

Permodelan 

 

 

Diskusi 

 

Penugasan 

Unjuk Kerja 

Observasi 

guru 

Tanya 

jawab 
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 Penutup  

5) Peserta didik merefleksi penguasaan yang telah 

dipelajari. 

6) Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran.  

7) Peserta didik menyimak tugas yang diberikan oleh 

guru untuk mempelajari penggunaan huruf kapital 

dan tanda baca. 

8) Menutup pembelajaran dengan berdoa 

 

10 menit 

 

Tanya 

jawab 

Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Waktu Metode 

1.  Pendahuluan 

1) Peserta didik menjawab sapaan guru, berdoa, dan 

mengondisikan diri siap belajar. 

2) Peserta didik bertanya jawab mengenai materi yang 

telah disampaikan pada pertemuan pertama. 

3) Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran 

manfaat mempelajari menulis teks berita yang 

disampaikan oleh guru. 

4) Peserta didik menyimak skenario pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

 

10 menit 

 

Ceramah 

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

 Kegiatan Inti : 

Fase Eksplorasi 

1) Peserta didik berkelompok kembali seperti pada 

pertemuan pertama. 

2) Peserta didik menyiapkan kerangka berita yang telah 

disusun pada pertemuan pertama. 

Fase Aplikasi 

3) Peserta didik mengembangkan teks berita secara 

individu berdasarkan kerangka yang telah 

disusunnya menjadi sebuah teks berita yang singkat, 

padat, dan jelas. 

4) Peserta didik menukarkan hasil pekerjaannya dengan 

 

 

60 menit 

 

 

Inkuiri 

 

Diskusi 

 

 

Penugasan 

Unjuk kerja 

 

 

Koreksi 
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teman satu kelompoknya untuk disunting. 

5) Peserta didik memperbaiki teks berita berdasarkan 

hasil suntingan temannya. 

6) Peserta didik menukarkan hasil menulis teks berita 

dengan temannya dan menilai dengan 

memperhatikan pedoman penilaian yang berisi aspek 

yang menjadi kriteria penilaian teks berita. 

Fase Publikasi 

7) Peserta didik yang mendapatkan nilai terbaik dari 

masing-masing kelompok membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas dan peserta didik yang 

lain memberikan tanggapan. 

8) Hasil pekerjaan peserta didik yang terbaik dari 

masing-masing kelompok dipajang dipapan kelas. 

 

Ceramah 

 

Koreksi 

 

 

 

 

Presentasi 

 

 Penutup  

5) Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi yang telah diberikan. 

6) Peserta didik merefleksi penguasaan yang telah 

dipelajari 

7) Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

8) Menutup pembelajaran dengan berdoa 

 

10 menit 

 

Tanya jawab 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Powerpoint Materi Teks Berita, Foto Peristiwa. 

2. Alat/ Bahan  : LCD, Laptop, lembar kerja. 

3. Sumber belajar : Buku Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3 halaman  139  

Nurhadi dkk.dan contoh teks berita dari koran. 

 

I. PENILAIAN  

1. Penilaian Proses  

a. Teknik : penilaian proses dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan dapat 

dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan.  
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b. Bentuk Instrumen  

Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yaitu 1) keintensifan 

peserta didik dalam mengidentifikasi teks berita (fase pengenalan konsep), 2) 

kekondusifan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompoknya dalam 

mengamati foto peristiwa yang telah diberikan oleh guru. (fase eksplorasi), 3) 

keintensifan peserta didik dalam menulis teks berita.(fase aplikasi), 4) kekondusifan 

kondisi peserta didik pada saat proses presentasi di depan kelas (fase publikasi) 5) 

kereflektifan kegiatan refleksi sehingga peserta didik menyadari kekurangan dan 

mengetahui langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 

2. Penilaian Hasil  

a. Teknik    : penilaian hasil diperoleh dari hasil pekerjaan peserta 

didik dalam menulis berita . 

b. Bentuk Instrumen  : Tes Perbuatan dan Produk  

Teknik Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No  Indikator  Penilaian 

Teknik  Bentuk 

Penilaian  

Instrumen  

1.  Mampu 

mengidentifikasi 

karakteristik berita 

straight news secara 

lengkap. 

 

Tes Lisan Uraian  1. Amatilah teks berita 

yang kalian dapatkan! 

2. Identifikasilah isi berita 

dan struktur teks berita 

dengan melengkapi 

tabel berikut! 

2. Mampu menjelaskan 

pengertian berita 

dengan tepat. 

 

Tes 

Perbuatan 

Produk Jelaskan pengertian teks 

berita secara singkat! 

3.  Mampu 

mengidentifikasi 

informasi pada foto 

peristiwa dengan teliti 

Tes 

Perbuatan  

Produk Bersama kelompokmu 

amatilah foto peristiwa 

yang diberikan oleh guru, 

kemudian identifikasilah 

informasi pada foto 

peristiwa tersebut ! 

5.  Mampu 

mengembangkan 

informasi yang 

terdapat dalam foto 

peristiwa menjadi 

sebuah teks berita 

dengan kalimat yang 

singkat, padat, dan 

Tes 

Perbuatan 

Produk Kembangkan unsur pokok 

berita menjadi sebuah teks 

berita yang singkat, padat, 

dan jelas ! 
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jelas. 

6.  Mampu menyunting 

teks berita yang telah 

dibuat dengan 

memperhatikan EYD. 

Tes 

Perbuatan 

Produk  Suntinglah tulisanmu 

berdasarkan hasil penilaian 

temanmu, guru dan 

berdasarkan pendapatmu ! 

Soal  

Tugas Kelompok  

1. Bersama kelompokmu amatilah foto peristiwa yang diberikan oleh guru, kemudian 

identifikasilah informasi yang terdapat dalam foto peristiwa tersebut dengan 

melengkapi tabel berikut! 

Tugas Individu 

2. Berdasarkan informasi yang kalian temukan, buatlah kerangka teks berita dengan 

memperhatikan struktur penulisan teks berita dengan melengkapi tabel! 

3. Kembangkan unsur-unsur berita menjadi sebuah teks berita yang singkat, padat, dan 

jelas dengan memperhatikan struktur penulisan berita dan aspek penilaian sebagai 

berikut: 

a. Isi Berita (Kelengkapan unsur Adiksimba) 

b. Keruntutan pemaparan (kesesuaian penulisan struktur berita) 

c. Pemilihan judul 

d. Kalimat efektif 

e. Pilihan kata/diksi 

f. Ketepatan penggunaan EYD 

4. Suntinglah tulisanmu berdasarkan hasil penilaian temanmu, guru, dan berdasarkan 

pendapatmu ! 
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Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No  Aspek penilaian Skala penilaian  Bobot Skor 

maksima

l 
1 2 3 4 5 

1 Isi Berita (Kelengkapan 

unsur Adiksimba) 

     4 20 

2 Keruntutan pemaparan 

(kesesuaian penulisan 

struktur berita) 

     4 15 

3 Pemilihan judul      2 10 

4 Kalimat efektif      3 15 

5 Pilihan kata/diksi      3 15 

6 Ketepatan penggunaan EYD      3 15 

7 Tampilan tulisan      1 5 

 Jumlah       20 100 

 

Keterangan : 

Sangat baik  : 5 

Baik   : 4 

Cukup   : 3 

Kurang  : 2 

Sangat Kurang  : 1 

Tabel Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Skor 
Kategori 

 

1.  Isi Berita 

(Kelengkapan 

unsur 

Adiksimba) 

a. Lengkap : Memenuhi enam unsur berita. 

b. Satu  unsur berita (what, who, why, 

where,when) tidak tercantum.   

c. Satu unsur berita (how) tidak tercantum. 

d. Dua unsur berita  ( what, who, why, 

where,when) tidak tercantum. 

e. Tiga sampai empat unsur berita (what, 

who, why, where, when) tidak tercantum. 

5 

4 

 

3 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

2. Keruntutan 

pemaparan 

(kesesuaian 

penulisan 

struktur berita 

yaitu judul, teras 

berita, tubuh 

berita, dan akhir 

a. Terdapat tiga struktur penulisan berita 

dan urutannya tepat. 

b. Terdapat tiga struktur penulisan berita 

dan urutannya tidak tepat. 

c. Terdapat dua struktur penulisan berita 

dan urutannya tepat. 

d. Terdapat dua struktur penulisan berita 

dan urutannya tidak tepat. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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berita) e. Terdapat satu struktur penulisan berita. 1 Sangat 

kurang 

3. Pemilihan judul  a. Sesuai dengan informasi dan sangat 

menarik untuk dibaca. 

b. Sesuai dengan informasi dan menarik 

untuk dibaca. 

c. Sesuai dengan informasi tetapi kurang 

menarik untuk dibaca. 

d. Kurang sesuai dengan isi informasi yang 

disajikan. 

e. Tidak sesuai dengan informasi sehingga 

tidak menarik. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

4. Kalimat efektif 

(singkat, diksi 

tepat, runtut, 

tidak ambigu, 

komunikatif ) 

a. Memenuhi 5 syarat kalimat efektif. 

 

b. Memenuhi 4 syarat kalimat efektif. 

c. Memenuhi 3 syarat kalimat efektif. 

d. Memenuhi 2 syarat kalimat efektif. 

e. Memenuhi 1 syarat kalimat efektif. 

 

5 

 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

5. Pilihan 

kata/diksi (baku, 

lazim, tidak 

bertele-tele, 

tidak 

membingungkan

) 

a. Terdapat 4 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

b. Terdapat 3 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

c. Terdapat 2 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

d. Terdapat 2 aspek kesesuaian bahasa yang 

digunakan. 

e. Tidak terdapat aspek kesesuaian bahasa 

yang digunakan. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 

6. Ketepatan 

penggunaan 

EYD 

a. Tidak ada kesalahan ejaan. 

b. Jumlah kesalahan 1-3. 

c. Jumlah kesalahan 4-6. 

d. Jumlah kesalahan 7-10. 

e. Jumlah kesalahan >10. 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

7. Tampilan tulisan  a. Terbaca, sangat rapi, dan bersih dari 

coretan. 

b. Terbaca, rapi, dan terdapat coretan.  

c. Terbaca, kurang rapi, tidak terdapat 

coretan. 

d. Terbaca, kurang rapi, dan terdapat 

coretan. 

e. Tidak terbaca. 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

kurang 
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Lembar Kerja Individu Siklus II 

 

 

 

 

 

1. Identifikasilah informasi pada foto peristiwa dengan melengkapi tabel berikut ini! 

Peristiwa 1 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 2 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 3 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

Nama  : 

No Presensi : 

Kelas  : 

Hari/tanggal : 
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Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 4 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

Peristiwa 5 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  

 

 

Peristiwa 6 

Apa yang terjadi? (what)  

 

Kapan terjadi? (when)  

 

Di mana kejadiannya? (where)   

 

Siapa yang terlibat? (who)  
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2. Berdasarkan informasi yang kalian temukan pada foto peristiwa, buatlah kerangka teks 

berita dengan mengurutkan peristiwa-peristiwa pada struktur teks berita berikut! 

Judul Berita  

 

Teras Berita  

 

 

 

 

Tubuh Berita  

 

 

 

 

Akhir Berita  
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Lembar Kerja Individu 

 

 

 

 

 

Kembangkanlah kerangka berita yang kamu tulis menjadi sebuah teks berita yang 

utuh dengan memperhatikan aspek-aspek penilaian berita meliputi kelengkapan isi berita 

(unsur Adiksimba), keruntutan pemaparan, penggunaan kalimat singkat dan jelas, pilihan 

kata/diksi yang tepat, ketepatan penggunaan ejaan, dan judul yang menarik! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Nama  : 

No.Presensi : 

Kelas  : 
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BAHAN AJAR 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kertanegara 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas   : VIII 

Semester  : 2 (dua) 

Alokasi waktu : 4 x 40 menit (2 pertemuan) 

1. Pengertian Teks Berita  

Berita adalah informasi mengenai sebuah peristiwa terbaru yang disampaikan kembali 

kepada orang lain melalui media lisan maupun tulisan  

2. Unsur Berita 

a. Apa  (what): menjawab pertanyaan apa yang diberitakan pada berita tersebut. 

Misalnya,  peristiwa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan  

berbagai bentuk peristiwa lainnya. Bukan hanya persitiwa seperti  seorang  tokoh  

yang  berbicara  tentang  suatu  masalah.  

b. Dimana (where): merupakan tempat kejadian yaitu tempat peristiwa atau kejadian  

terjadi.  

c. Kapan (when): merupakan waktu terjadinya suatu kejadian atau peristiwa bisa disebut 

dengan pagi, siang, sore, atau malam. Bahkan apabila ingin lebih rinci bisa  

disebutkan  tanggal  dengan  hitungan  jam, menit,  sampai detik.  

d. Siapa (who): merupakan tokoh yang menjadi pemeran utama dalam berita. Meliputi  

siapa  saja  yang  terlibat  dalam  peristiwa  dalam  berita.  

e. Mengapa (why): merupakan alasan  mengapa  peristiwa  itu  bisa  terjadi. Pertanyaan  

ini bisa menguak apa yang menjadi penyebab sehingga peristiwa  itu  bisa terjadi. 

f. Bagaimana (how): merupakan pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui  

bagaimana  keadaan  yang  terjadi, bagaimana  proses terjadinya, termasuk akibat  

yang  ditimbulkan dari peristiwa tersebut.  

3. Persyaratan Berita 

a. Penting 

Kejadian yang diberitakan sangat mungkin mempengaruhi orang banyak, ditunggu 

dan diharapkan untuk terjadi atau tidak terjadi. Selain berpengaruh, unsur penting juga 

berakibat terhadap kehidupan orang banyak. Contoh : masalah yang akan menjadi 
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presiden Republik Indonesia akan lebih penting dari siapa yang akan menjadi lurah 

desa Krangean. 

b. Besar  

Berita harus merupakan suatu kejadian atau fakta yang menyangkut angka dalam 

jumlah besar, atau dapat menimbulkan akibat dalam jumlah yang besar.  

Misal : pencuri ayam kalah menarik dengan kasus korupsi 

c. Aktual  

Menyangkut semua hal yang baru terjadi atau baru ditemukan. Peristiwa yang terjadi 

hari ini lebih layak untuk diberitakan daripada yang terjadi dua hari yang lalu. 

Misal : berita tentang banjir hari ini akan lebih layak diberitakan jika dibandingkan 

dengan bencana tsunami 8 tahun yang lalu. 

d. Kedekatan  

Berita haruslah dekat dengan pembaca, dekat bisa dalam arti psikologis maupun 

geografi. Misal berita tentang harga beras yang naik di daerah Purbalingga akan lebih 

menarik daripada harga beras naik di daerah Jakarta.  

e. Terkenal  

Berita harus menyangkut semua hal baik manusia, tempat maupun kegiatan yang 

terkenal atau dikenal dan digemari masyarakat. Misal berita tentang penculikan anak 

artis akan lebih menarik daripada berita tentang penculikan anak orang biasa 

f. Manusiawi  

Peristiwa yang diberitakan dapat memberi sentuhan perasaan bagi pembaca. Rumusan 

yang biasa dipakai “Kejadian luar biasa yang dialami orang biasa atau kejadian biasa 

yang dilakukan oleh orang besar. Misalkan Jokowi datang kepasar untuk membeli 

beras. 

4. Bahasa Berita 

a. Sederhana 

Sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling 

banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca. 

b. Singkat  

Singkat berarti langsung kepada pokok permasalahan, tidak bertele-tele, tidak 

berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat berharga 

c. Padat 

Padat berarti sarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak 

informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. 
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d. Lugas 

Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufisme atau penghalusan 

kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi 

perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. 

e. Jelas  

Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya tidak baur dan kabur 

f. Jernih 

Jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak 

menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka atau 

fitnah. 

g. Menarik 

Menarik artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca. 

h. Demokratis 

Demokratis berarti bahasa berarti tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau 

perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa.  

i. Mengutamakan kalimat aktif 

Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh khalayak pembaca 

darppada kalimat pasif. 

j. Menghindari kata atau istilah teknis 

Bahasa berita harus sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat 

berkerut apalagi sampai membuat kepala berdenyut. 

5. Jenis-Jenis Berita  

a. Berita langsung atau straight news, dalam perkembangan kemudian hanya disebut 

berita. Straight news dibuat untuk menyampaikan fakta yang baru dan harus segera 

diketahui masyarakat. Hal yang paling penting dalam starightnews adalah aktualitas; 

b. Berita ringan atau soft news, jenis ini tidak mengutamakan aktualitas, tapi 

menekankan aspek manusiawi (human interest) dalam suatu peristiwa. Contohnya ada 

seorang bayi yang selamat dari sebuah kecelakaan pesawat, sedangkan penumpang 

lain tewas. Peristiwa tersebut bisa ditulis dalam bentuk soft news. Berita tentang 

selamatnya bayi tersebut bisa ditulis beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi. 

c. Berita kisah , khas atau feature merupakan jenis tulisan mengenai suatu fakta yang 

dapat menambah pengetahuan pemabaca dan atau menyentuh perasaan pembaca. 

Jenis berita ini tidak terpengaruh pada unsur aktualitas, yang diutamakan adalah detail 

suatu fakta. 
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6. Teknik Penulisan Berita 

Skema Struktur Piramida Terbalik 

 

 

     

          

  

         

 

   

 

 

Berdasarkan struktur berita di atas terdapat enam struktur penulisan berita yaitu :  

a. Headline (judul berita) merupakan identitas berita. Headline berguna untuk menolong 

pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan. Selain itu, dapat 

digunakan untuk menonjolkan suatu berita dengan dukungan teknik grafika 

b. Dateline  berkaitan dengan kapan berita itu dibuat 

c. Lead (pembuka berita), yaitu kalimat pembuka berita. Lead terletak pada paragraf 

pertama dan sering disebut teras berita. Lead merupakan bagian terpenting dari 

sebuah berita karena memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan berita 

yang disampaikan 

d. Bridge (perangkai), yaitu kata-kata yang menghubungkan teras berita dengan tubuh 

berita 

e. Body (tubuh berita) yaitu rangkaian kalimat berita yang menceritakan peristiwa/berita 

dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas;  

f. Leg (kaki berita) yaitu bagian akhir dari penulisan berita. 

HEADLINE / Judul Berita 

DATELINE 

Titi mangsa 

BRIDGE 

Perangkai  

 

BODY 

Tubuh berita 

LEG 

Kaki berita  

LEAD 

Teras berita  

Sangat 

penting 

 

Penting 

 

Cukup 

penting 

 

Kurang 

Penting  
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CONTOH TEKS BERITA SIKLUS I 

Judul Berita 

 

 

Teras Berita 

 

 

 

 

Tubuh Berita 

 

 

 

 

Akhir Berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendikbud "Blusukan" ke Kampung Matematika di Bogor  
 

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Anies Baswedan terlihat antusias saat blusukan ke 

"Kampung Matematika", Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Bogor, 

Sabtu (11/4/2015). Anies bersama staf Kemendikbud menyambangi 

lima rumah warga yang diperuntukkan untuk kegiatan belajar 

mengajar para peserta didik yang didominasi oleh anak-anak 

sekolah dasar.  

 

 

Kedatangan Anies disambut ribuan warga yang ingin melihat 

lebih dekat sosok pendiri Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar itu. 

Di lokasi ini, masing-masing rumah memiliki tema tersendiri dalam 

mengajar para siswa dengan pendekatan nalaria realistik.  

"Di sini lagi belajar apa," tanya Anies.  

"Kami sedang mempelajari bangun datar, Pak," ujar para 

siswa sambil malu-malu.  

Sebelum meninggalkan lokasi, Mendikbud memberikan pesan 

kepada para murid Kampung Matematika untuk menanamkan 

mindset bahwa Matematika bukanlah mata pelajaran yang sulit  

 

"Adik-adik jangan pernah patah semangat dalam belajar, ya. 

Matematika bukanlah pelajaran yang sulit. Semoga dengan 

keteguhan hati adik-adik dalam belajar, suatu saat nanti ada di 

antara kalian bisa menjadi juara olimpiade Matematika dan Sains," 

kata Anies.  
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CONTOH TEKS BERITA SIKLUS II 

 

Uniknya Aktivitas Bank Sampah di SMA Negeri 4 Makassar 

Makassar- Siswa SMA Negeri 4 Makassar melakukan kegiatan bank sampah di 

koperasi sampah, Senin (20/4/2015). Mereka mendaur ulang sampah menjadi barang yang 

menarik dan unik. Kegiatan bank sampah ini bertujuan untuk merangkul siswa agar sadar 

lingkungan dengan ikut serta menjadi nasabahnya.  

Koperasi yang didirikan siswa berfungsi memanfaatkan limbah sampah menjadi 

barang yang memiliki nilai jual. Pertama siswa mendaftarkan diri dengan menyerahkan 

barang-barang bekas ke koperasi sampah untuk diregitrasi kemudian ditimbang. Sampah 

tersebut dibeli dengan harga yang telah tercantum di papan daftar beli sampah berdasarkan 

jenisnya dengan harga yang bervariasi mulai dari  Rp500,00 sampai dengan Rp1500,00.  

Siswa membuat barang kerajinan dengan mendesain baju dari sampah plastik dan 

menambahkan beberapa aksesoris sehingga terlihat menarik. Selain itu, sampah koran 

dibentuk menjadi hiasan yang berbentuk becak dan sepeda. Hasil kerajinan ditempatkan di 

ruang kelas untuk di pamerkan kepada siswa lain. 
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FOTO PERISTIWA SIKLUS I 

Petunjuk : 

Amatilah foto peristiwa di bawah ini! 

Peristiwa 1           Peristiwa 2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan bank sampah bertujuan untuk merangkul siswa agar sadar 

lingkungan dengan ikut serta menjadi nasabahnya. 

Desain baju daur ulang dari sampah plastik, di koperasi sampah 

SMA Negeri 4 Makassar, 20 April 2015. 

L
am

p
iran

 3
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Peristiwa 3          Peristiwa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa 5           Peristiwa 6 
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FOTO PERISTIWA SIKLUS II 

Petunjuk : 

Amatilah foto peristiwa di bawah ini! 

Peristiwa 1          Peristiwa 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jembatan di Desa Plempungan, Karanganyar, Jawa Tengah, Jum‟at 

(15/5/2015) 

Jembatan gantung yang menjadi penghubung Desa Plempungan, 

Karanganyar dengan Desa Suro, Boyolali ini merupakan peninggalan 

zaman Belanda yang dahulu fungsinya sebagai saluran irigasi. 
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Peristiwa 3          Peristiwa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Peristiwa 5           Peristiwa 6 

 

     

 

 

 

 

 

jembatan gantung jembatan sepanjang 50 meter dan tinggi sekitar 25 meter 

digunakan sebagai jalur alternatif mempersingkat jarak hingga 8 km. 
Jembatan sepanjang 100 kaki 
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Lampiran 4 

PEDOMAN OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Hari,tanggal :  

Kelas  :  

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

No Responden Aspek Pengamatan   Keterangan  

1 2 3 4 5 

1.  001      Keterangan  

1) Keintensifan proses 

mengidentifikasi teks berita 

(fase pengenalan konsep) 

2) Kekondusifan proses diskusi 

dalam mengamati foto 

peristiwa (fase eksplorasi) 

3) Keintensifan dalam menulis 

teks berita.(fase aplikasi) 

4) Kekondusifan kondisi peserta 

didik pada saat proses 

presentasi (fase publikasi) 

5) Kereflektifan kegiatan 

refleksi 

 

2.  002      

3.  003      

4.  004      

5.  005      

6.  006      

7.  007      

8.  008      

9.  009      

10.  010      

11.  011      

12.  012      

13.  013      

14.  014      

15.  015      

16.  016      

17.  017      

18.  018      

19.  019      

20.  020      

21.  021      

22.  022      

23.  023      

24.  024      

25.  025      

26.  026      

27.  027      

28.  028      

29.  029      

30.  030      

31.  031      

Jumlah       

Persentase       
 

 

L
am

p
iran

 4
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Lampiran 5 

PEDOMAN OBSERVASI PENILAIAN PERILAKU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga 

Kelas   : VIII B 

Materi Pokok   : 12.2. Menulis teks berita secara singkat, padat,dan jelas 

No No 

Responden 

Skor perilaku Jumlah 

skor 

Nilai Predikat 

Tanggung 

jawab 

Toleransi Percaya 

diri 

1.  R.1       

2.  R.2       

3.  R.3       

4.  R.4       

5.  R.5       

6.  R.6       

7.  R.7       

8.  R.8       

9.  R.9       

10.  R.10       

11.  R.11       

12.  R.12       

13.  R.13       

14.  R.14       

15.  R.15       

16.  R.16       

17.  R.17       

18.  R.18       

19.  R.19       

20.  R.20       

21.  R.21       

22.  R.22       

23.  R.23       

24.  R.24       

25.  R.25       

26.  R.26       

27.  R.27       

28.  R.28       

29.  R.29       

30.  R.30       

31.  R.31       

Jumlah        

Rata-rata        
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Perilaku Indikator 

Tanggung Jawab 1. Melaksanakan tugas individu dengan baik   

2. Melaksanakan tugas kelompok dengan baik   

3. Bertanggung jawab saat mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

4. Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 

 

Toleransi  

 

1. Menghargai peserta didik lain tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, 

status sosial, dan status ekonomi. 

2. Tidak memaksakan pendapat atau kehendak 

kepada peserta didik lain. 

3. Menerima kesepakatan meskipun berbeda 

dengan pendapatnya. 

4. Dapat mememaafkan kesalahan orang lain 

 

Percaya Diri  1. Tidak canggung dalam bertanya. 

2. Berani menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. 

3. Berani berpendapat. 

4. Berani presentasi di depan kelas. 

 

 

Rubrik Pengamatan Sikap 

No Kriteria Skor 

1 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik memenuhi semua 

indikator  

4 

2 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik hanya memenuhi 3 

indikator, tetapi konsisten dari awal hingga akhir pembelajaran  

3 

3 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik hanya memenuhi 2 

indikator, tetapi konsisten dari awal hingga akhir pembelajaran 

2 

4 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik hanya memenuhi 1 

indikator, tetapi konsisten dari awal hingga akhir pembelajaran 

1 

5 Selama proses pembelajaran sikap peserta didik tidak menunjukan 

sama sekali sikap sesuai dengan indikator.   

0 
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Penghitungan skor akhir sikap menggunakan rumus : 

Nilai sikap = 
                      

                     
 x 100 = 

Keterangan : 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3,01 <skor 4,00 

Baik   : apabila memperoleh skor : 2,01 <skor 3,00 

Cukup    : apabila memperoleh skor : 1,01 <skor 2,00 

Kurang   : apabila memperoleh skor : 0 <skor 1,00 
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Lampiran 6 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Sekolah  : VIII B/ SMP N 1 Kertanegara Purbalingga 

Hari, Tanggal  :  

1. Bagaimana keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita dengan 

model model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media 

foto peristiwa aktual? 

Jawab : 

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

2. Bagaimana perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 

Jawab : 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto 

peristiwa aktual? 

Jawab:....................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

4. Bagaimana suasana pembelajaran menulis teks berita model Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual? 

Jawab: .................................................................................................................................. 
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5. Apa sajakah manfaat  yang dapat diambil dengan model Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) melalui media foto perstiwa aktual untuk menulis teks berita. 

Jawab : ............................................................................................................................... 

Lampiran 7 

PEDOMAN JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Presensi : 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto 

perstiwa aktual? Berikan Alasan! 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

2. Apa kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

3. Bagaimana pendapat kamu terhadap gaya mengajar guru dalam menulis teks berita? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

4. Apa sajakah manfaat yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks 

berita dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui 

media foto perstiwa aktual? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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5. Apa pesan dan saran yang ingin kamu sampaikan terhadap pemanfaatan pembelajaran 

menulis teks berita dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) melalui media foto perstiwa aktual? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Nama Siswa  :  

No. Presensi  :  

Hari, Tanggal :  

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

Pertanyaan : 

1. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Berikan alasan! 

Jawab: 

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

2. Bagaimanakah pendapat kamu tentang model CIRC dan media foto persitiwa aktual yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis teks berita ? 

Jawab : 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

3. Jelaskan kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

Jawab : 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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5. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

hari ini? 

Jawab : 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. Apa saran yang dapat kalian berikan terhadap pembelajaran menyusun teks berita dengan 

model CIRC melalui media foto peristiwa aktual berikutnya? 

Jawab : 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Lampiran 9 

PEDOMAN DOKUMENTASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut. 

1. Aktivitas peserta didik ketika berkelompok. 

2. Aktivitas peserta didik ketika mendiskusikan teks berita yang didapatkan. 

3. Aktivitas peserta didik ketika mengamati media foto peristiwa aktual. 

4. Aktivitas peserta didik ketika menulis teks berita. 

5. Aktivitas peserta didik ketika mempresentasikan hasil menulis teks berita di depan 

kelas. 

6. Aktivitas peserta didik ketika melakukan refleksi. 
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Lampiran 10 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS VIII B SMP NEGERI 1 KERTANEGARA 

KABUPATEN PURBALINGGA 

No NIS Nama 

1.  3946 ADE RIFKI 

2.  3961 ADRI YUSUF 

3.  3967 AFIF MAHRUS N. 

4.   SILFIANI 

5.  3990 ARIYANTI  

6.  3993 BADRUN  

7.  4372 DANISA SABRIL NURANI 

8.  3998 DIDIK SETIO PUTRA 

9.  4005 FAOZAN CANDRA ABDILAH 

10.  4007 FATIMAH  

11.  4012 HUSNI LATIF 

12.  4022 IDRIS  

13.  4030 IRFAN BUDI PRASTYO 

14.  4032 IRMA HERAWATI 

15.  4034 ISMAIL AFRIYANTO 

16.  4050 KHUSNUL KHOTIMAH 

17.  4063 MARISA  

18.  4071 MUANIFAH  

19.  4072 MUAWIYAH  

20.  4091 NURUL UTUHA 

21.  4059 OKTI FITRIYANI  

22.  4092 PRAMUDITYA RESTU UTOMO 

23.  4099 ROHMAH  

24.  4116 SAMSUL ABDULLOH 

25.  4123 SOIMAH 

26.  4120 SUPRIYATI 

27.  4097 SURYA AL ASIH 

28.  4135 TAUFIK HIDAYAT 

29.  4154 YATIMAH  

30.  4155 YENI SETIYANINGSIH  

31.  4156 YOSI HIRAWAN 
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Lampiran 11 

REKAP NILAI KETERAMPILAN PESERTA DIDIK  

DALAM  MENULIS TEKS BERITA PRASIKLUS 
No 

Responden 

Aspek Penilaian Nilai 

Akhir 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

R.1 12 8 6 6 6 6 4 48 Sangat Kurang 

R.2 8 8 6 6 9 6 4 47 Sangat Kurang 

R.3 12 8 8 6 6 3 3 46 Sangat Kurang 

R.4 20 8 8 9 12 3 4 64 Kurang  

R.5 16 12 6 9 12 9 5 69 Kurang  

R.6 12 8 6 6 6 6 4 48 Sangat Kurang 

R.7 20 8 6 12 12 12 5 75 Baik  

R.8 16 8 8 9 9 6 4 60 Kurang  

R.9 16 12 8 12 12 6 3 69 kurang  

R.10 20 16 8 9 12 6 5 76 Baik  

R.11 20 12 6 12 12 12 4 78 baik  

R.12 12 8 6 9 12 12 4 63 Kurang 

R.13 12 8 6 6 6 6 3 47 Sangat Kurang 

R.14 16 12 10 12 12 6 3 71 Cukup  

R.15 12 8 8 9 12 3 2 54 Sangat Kurang 

R.16 12 8 6 9 6 6 4 51 Sangat Kurang 

R.17 16 16 6 9 9 9 5 70 Cukup 

R.18 12 8 6 6 6 6 4 48 Sangat Kurang 

R.19 12 8 6 9 9 6 4 54 Sangat Kurang 

R.20 8 8 4 6 6 6 5 43 Sangat Kurang 

R.21 12 8 6 9 9 6 5 55 Kurang  

R.22 16 8 6 9 9 6 4 58 Sangat Kurang 

R.23 16 8 6 12 9 6 5 62 Kurang  

R.24 8 8 6 6 6 9 3 46 Sangat Kurang 

R.25 16 12 4 9 9 6 4 60 Kurang  

R.26 16 8 6 9 12 6 4 61 Kurang  

R.27 16 16 10 9 12 9 5 77 Baik  

R.28 12 8 4 6 6 6 3 45 Sangat Kurang 

R.29 16 16 6 9 9 9 5 70 Kurang  

R.30 16 12 6 9 9 12 5 69 Kurang  

R.31 20 16 8 12 12 6 4 78 Cukup  

Jumlah  448 312 202 270 288 216 126 1862   

Rata-rata 14,4 10 6,51 8,70 9,29 6,96 4,06 60 Kurang  

Persentase  

72 % 50 % 

65,1

% 58 % 

61,9

% 

46,4

% 

81,2

% 

16,12

%  
Keterangan : 

1 = Isi Berita (Kelengkapan unsur Adiksimba)   6 = Ketepatan penggunaan EYD 

2 = Keruntutan pemaparan (kesesuaian penulisan struktur berita) 7 = Tampilan tulisan 

3 = Pemilihan judul 

4 = Kalimat efektif 

5 = Pilihan kata/diksi 
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Lampiran 12 

REKAP NILAI KETERAMPILAN PESERTA DIDIK  

DALAM  MENULIS TEKS BERITA SIKLUS I 

No 

Responden 

Aspek Penilaian Nilai 

Akhir 

Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 

R.1 16 16 8 9 9 6 4 68 Cukup 

R.2 16 12 6 9 9 6 5 63 Cukup 

R.3 16 12 8 9 9 6 4 64 Cukup 

R.4 20 16 10 9 12 3 4 74 Baik 

R.5 20 16 8 12 12 6 4 78 Baik 

R.6 16 12 6 9 6 3 4 56 Kurang  

R.7 20 16 8 12 12 12 5 85 Sangat Baik 

R.8 20 12 8 6 9 12 5 72 cukup  

R.9 20 20 8 12 12 9 5 86 Sangat baik 

R.10 20 12 8 12 15 12 5 84 sangat baik 

R.11 16 12 8 9 12 9 3 69 Cukup 

R.12 20 16 8 9 12 6 5 76 Baik 

R.13 20 12 8 9 12 6 5 72 Cukup 

R.14 20 12 8 9 9 3 5 66 Cukup 

R.15 16 12 10 9 9 6 3 65 Cukup 

R.16 16 12 10 9 12 6 4 69 Cukup  

R.17 16 12 8 9 9 12 5 71 Cukup 

R.18 20 16 6 9 9 6 5 71 Cukup 

R.19 20 12 8 9 9 12 5 75 Baik 

R.20 20 12 6 9 9 6 4 66 Cukup 

R.21 20 12 8 12 12 6 5 75 Baik 

R.22 16 12 8 12 12 9 4 73 Cukup  

R.23 20 16 8 12 12 9 4 81 Baik  

R.24 12 12 6 9 9 6 2 56 Kurang 

R.25 20 16 8 9 12 6 4 75 Baik 

R.26 20 16 8 9 9 9 4 75 Baik 

R.27 16 12 8 9 12 9 5 71 Cukup 

R.28 20 16 8 9 12 6 3 74 Cukup  

R.29 20 12 8 9 12 9 5 75 Baik 

R.30 20 20 8 9 12 6 5 80 Baik 

R.31 20 16 8 12 12 9  5 82 Baik 

Jumlah  572 432 244 300 333 231 135 2247   

Rata rata  18,45 13,93 7,87 9,67 10,74 7,45 4,35 72,48 Cukup  

Persentase  92,25

% 

67,9% 78,7

% 

64,4

7% 

69% 49,6

% 

87% 41,93%  

Keterangan : 

1 = Isi Berita (Kelengkapan unsur Adiksimba)   5 = Pilihan kata/diksi 

2 = Keruntutan pemaparan (kesesuaian penulisan struktur berita) 6 = Ketepatan penggunaan EYD 

3 = Pemilihan judul      7 = Tampilan tulisan 

4 = Kalimat efektif 
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Lampiran 13 

REKAP NILAI KETERAMPILAN PESERTA DIDIK  

DALAM  MENULIS TEKS BERITA SIKLUS II 

No 

Responden 

Aspek Penilaian Nilai 

Akhir 

Kategori 

1 2 4 5 6 7 8 

R.1 16 12 8 12 12 12 4 76 Baik 

R.2 16 12 8 12 12 9 5 77 Baik 

R.3 16 12 10 12 12 9 4 76 Baik 

R.4 20 20 10 12 15 9 4 90 Sangat baik 

R.5 20 20 8 12 12 12 4 88 Sangat baik 

R.6 20 16 8 12 12 12 5 85 Sangat baik 

R.7 16 16 6 12 12 12 5 79 Baik 

R.8 20 16 8 12 12 9 5 82 Baik 

R.9 20 20 6 15 15 9 5 90 Sangat baik 

R.10 20 16 8 12 12 12 4 84 Baik 

R.11 20 20 6 9 12 9 4 80 Baik 

R.12 20 20 8 9 12 9 4 82 Baik 

R.13 16 16 8 12 12 9 4 79 Baik  

R.14 20 16 10 12 12 9 5 84 Baik 

R.15 20 16 8 12 9 9 4 78 Baik 

R.16 20 16 8 12 12 12 5 85 Sangat Baik 

R.17 20 16 8 12 12 12 4 84 Baik 

R.18 20 20 8 12 15 12 5 92 Sangat baik 

R.19 20 20 8 12 12 12 4 88 Sangat baik 

R.20 16 16 10 12 12 9 4 79 Baik 

R.21 20 16 8 12 12 9 5 82 Baik 

R.22 20 16 6 12 12 12 5 83 Baik 

R.23 20 20 10 12 12 12 5 91 Sangat baik 

R.24 20 12 8 12 12 9 4 80 Baik 

R.25 20 20 10 12 12 12 4 90 Sangat baik 

R.26 20 12 8 12 12 12 5 81 Baik 

R.27 20 20 8 12 12 12 5 89 Sangat baik 

R.28 16 16 8 9 12 12 4 77 Baik 

R.29 20 16 8 9 12 12 5 82 Baik 

R.30 20 12 8 12 12 12 5 81 Baik 

R.31 20 20 6 12 12 12 5 87 Sangat baik 

Jumlah 592 516 250 363 378 342 140 2581  

Rata-rata 

19,1 

16,6

4 8,06 11,7 

12,1

9 

11,0

3 4,51 83,25 Baik 

Persentase  

95,5% 

83,2

% 

80,6

% 

78 

% 

81,2

6% 

73,5

3 

90,2

% 

83,25

%  
Keterangan : 

1 = Isi Berita (Kelengkapan unsur Adiksimba)   5 = Pilihan kata/diksi 

2 = Keruntutan pemaparan (kesesuaian penulisan struktur berita) 6 = Ketepatan penggunaan EYD 

3 = Pemilihan judul      7 = Tampilan tulisan 

4 = Kalimat efektif 
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Lampiran 14 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Hari,tanggal  : Rabu, 22 April 2015 

Kelas   : VIII B 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

No Responden Aspek Pengamatan   Keterangan  

1 2 3 4 5 

32.  001 - √ - - - Keterangan  

6) Keintensifan proses 

mengidentifikasi teks berita 

(fase pengenalan konsep) 

7) Kekondusifan proses diskusi 

dalam mengamati foto 

peristiwa (fase eksplorasi) 

8) Keintensifan dalam menulis 

teks berita.(fase aplikasi) 

9) Kekondusifan kondisi peserta 

didik pada saat proses 

presentasi (fase publikasi) 

10) Kereflektifan kegiatan 

refleksi 

 

33.  002 √ - √ - √ 

34.  003 - √ √ - √ 

35.  004 √ √ √ √ √ 

36.  005 √ √ √ √ √ 

37.  006 √ √ - √ - 

38.  007 √ √ √ √ - 

39.  008 - √ √ √ √ 

40.  009 √ √ √ √ √ 

41.  010 √ √ √ √ √ 

42.  011 √ √ √ √ √ 

43.  012 √ - √ √ - 

44.  013 √ √ √ - √ 

45.  014 √ √ √ √ - 

46.  015 √ √ - √ √ 

47.  016 √ √ √ √ √ 

48.  017 - √ √ √ √ 

49.  018 - √ - - √ 

50.  019 √ √ √ - - 

51.  020 √ √ - √ √ 

52.  021 √ √ √ √ - 

53.  022 √ - √ √ √ 

54.  023 √ √ - - - 

55.  024 √ √ √ - √ 

56.  025 √ - √ √ - 

57.  026 √ √ √ √ - 

58.  027 √ √ - - √ 

59.  028 √ - - √ √ 

60.  029 √ - √ √ - 

61.  030 √ - √ √ √ 

62.  031 √ √ √ - √ 

Jumlah  26 24 23 21 20 

 

Persentase  83,8

7% 

77,4

1% 

74,1

9% 

67,7

4% 

64,51

% 
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Lampiran 15 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Hari,tanggal  : Rabu, 20 Mei 2015 

Kelas   : VIII B 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

No Responden Aspek Pengamatan   Keterangan  

1 2 3 4 5 

63.  001 √ √ √ - - Keterangan  

1) Keintensifan proses 

mengidentifikasi teks berita 

(fase pengenalan konsep) 

2) Kekondusifan proses diskusi 

dalam mengamati foto 

peristiwa (fase eksplorasi) 

3) Keintensifan dalam menulis 

teks berita.(fase aplikasi) 

4) Kekondusifan kondisi peserta 

didik pada saat proses 

presentasi (fase publikasi) 

5) Kereflektifan kegiatan 

refleksi 

 

64.  002 √ √ √ √ √ 

65.  003 √ √ √ - √ 

66.  004 √ √ √ √ √ 

67.  005 √ √ √ √ √ 

68.  006 √ √ √ √ √ 

69.  007 √ √ √ √ √ 

70.  008 - √ √ √ √ 

71.  009 √ √ √ √ √ 

72.  010 √ √ √ √ √ 

73.  011 √ √ √ √ √ 

74.  012 √ √ √ √ √ 

75.  013 √ √ √ √ √ 

76.  014 √ √ √ √ √ 

77.  015 √ √ √ √ √ 

78.  016 √ √ √ √ √ 

79.  017 √ √ √ √ √ 

80.  018 - √ √ - √ 

81.  019 √ √ √ √ √ 

82.  020 √ √ √ √ √ 

83.  021 √ √ √ √ √ 

84.  022 √ √ √ √ √ 

85.  023 √ √ √ √ √ 

86.  024 √ √ √ √ √ 

87.  025 √ √ √ √ √ 

88.  026 √ √ √ √ √ 

89.  027 √ √ √ √ √ 

90.  028 √ √ √ √ √ 

91.  029 √ √ √ √ - 

92.  030 √ √ √ √ √ 

93.  031 √ √ √ √ √ 

Jumlah  30 31 31 28 29 

Persentase  96,7

7% 

100

% 

100

% 

90,3

2% 

93,54

% 
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Lampiran 16 

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga 

Kelas   : VIII B 

Materi Pokok   : 12.2. Menulis teks berita secara singkat, padat,dan jelas 

No No Responden Skor perilaku  Jumlah 

skor 

Nilai Predikat 

Tanggung 

jawab 

Toleransi Percaya 

diri 

32.  R.1 2 2 2 6 2 Cukup  

33.  R.2 3 3 2 8 2,66 Baik 

34.  R.3 2 3 2 7 2,33 Baik 

35.  R.4 3 3 2 8 2,66 Baik 

36.  R.5 3 3 2 8 2,66 Baik 

37.  R.6 2 3 3 8 2,66 Baik 

38.  R.7 3 3 3 9 3 Baik  

39.  R.8 3 3 3 9 3 Baik 

40.  R.9 3 3 3 9 3 Baik 

41.  R.10 3 3 2 8 2,66 Baik  

42.  R.11 3 3 3 9 3 Sangat baik 

43.  R.12 3 3 2 8 2,66 Baik 

44.  R.13 3 3 3 9 3 Baik 

45.  R.14 3 3 3 9 3 Baik 

46.  R.15 3 3 3 9 3 Baik 

47.  R.16 3 3 3 9 3 Baik 

48.  R.17 3 2 3 8 2,66 Baik 

49.  R.18 3 3 3 9 3 Baik 

50.  R.19 4 3 3 10 3,33 Sangat baik  

51.  R.20 4 3 3 10 3,33 Sangat baik 

52.  R.21 4 3 2 9 3 Baik 

53.  R.22 3 3 2 8 2,66 Baik 

54.  R.23 3 3 3 9 3 Baik 

55.  R.24 3 2 2 7 2,33 Baik 

56.  R.25 3 3 2 8 2,66 Baik 

57.  R.26 3 3 2 8 2,66 Baik 

58.  R.27 3 3 2 8 2,66 Baik 

59.  R.28 2 3 2 7 2,33 Baik 

60.  R.29 3 3 2 8 2,66 Baik 

61.  R.30 2 2 3 7 2,33 Baik 

62.  R.31 3 2 3 8 2,66 Baik 

Jumlah  91 88 78 257 85,56  

Rata-rata  2,93 2,83 2,51 8,29 2,76  

Keterangan : 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3,01 <skor 4,00 

Baik   : apabila memperoleh skor : 2,01 <skor 3,00 

Cukup    : apabila memperoleh skor : 1,01 <skor 2,00 

Kurang    : apabila memperoleh skor : 0 <skor 1,00 
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LEMBAR PENILAIAN PERILAKU TANGGUNG JAWAB  

SIKLUS I  

 

No Responden Skor Indikator Jumlah 

Skor  

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 1. Melaksanakan tugas 

individu dengan 

baik   

2. Melaksanakan tugas 

kelompok dengan 

baik   

3. Bertanggung jawab 

saat 

mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

4. Meminta maaf atas 

kesalahan yang 

dilakukan 
 

 

 

1. R1 - √ - √ 2 

2. R2 √ √ - √ 3 

3. R3 - - √ √ 2 

4. R4 √ - √ √ 3 

5. R5 √ √ - √ 3 

6. R6 - √ - √ 2 

7. R7 √ √ √ - 3 

8. R8 - √ √ √ 3 

9. R9 - √ √ √ 3 

10. R10 √ √ - √ 3 

11. R11 √ √ - √ 3 

12. R12 √ - √ √ 3 

13. R13 √ √ - √ 3 

14. R14 √ √ - √ 3 

15. R15 √ - √ √ 3 

16. R16 √ - √ √ 3 

17. R17 √ - √ √ 3 

18. R18 √ √ √ - 3 

19. R19 √ √ √ √ 4 

20. R20 √ √ √ √ 4 

21. R21 √ √ √ √ 4 

22. R22 √ √ √ - 3 

23. R23 √ √ √ - 3 

24. R24 √ √ √ - 3 

25. R25 √ - √ √ 3 

26. R26 √ - √ √ 3 

27. R27 - √ √ √ 3 

28. R28 - √ - √ 2 

29. R29 √ √ - √ 3 

30. R30 √ √ - - 2 

31. R31 √ √ √ - 3 

Jumlah  24 23 20 24 91 
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LEMBAR PENILAIAN PERILAKU TOLERANSI 

 SIKLUS I  

 

No Responden Skor Indikator  Jumlah

Skor  

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 1. Menghargai peserta 

didik lain tanpa 

membedakan suku, 

agama, ras, 

golongan, status 

sosial, dan status 

ekonomi. 

2. Tidak memaksakan 

pendapat atau 

kehendak kepada 

peserta didik lain. 

3. Menerima 

kesepakatan 

meskipun berbeda 

dengan 

pendapatnya. 

4. Dapat 

mememaafkan 

kesalahan orang lain 
 

 

 

1. R1 - √ - √ 2 

2. R2 √ √ - √ 3 

3. R3 - √ √ √ 3 

4. R4 √ - √ √ 3 

5. R5 √ √ - √ 3 

6. R6 √ √ - √ 3 

7. R7 √ √ √ - 3 

8. R8 - √ √ √ 3 

9. R9 - √ √ √ 3 

10. R10 √ √ - √ 3 

11. R11 √ √ - √ 3 

12. R12 √ - √ √ 3 

13. R13 √ √ - √ 3 

14. R14 √ √ - √ 3 

15. R15 √ - √ √ 3 

16. R16 √ - √ √ 3 

17. R17 √ - - √ 2 

18. R18 √ √ √ - 3 

19. R19 √ √ - √ 3 

20. R20 √ √ - √ 3 

21. R21 √ √ - √ 3 

22. R22 √ √ √ - 3 

23. R23 √ √ √ - 3 

24. R24 √ - √ - 2 

25. R25 √ - √ √ 3 

26. R26 √ - √ √ 3 

27. R27 - √ √ √ 3 

28. R28 √ √ - √ 3 

29. R29 √ √ - √ 3 

30. R30 √ √ - - 2 

31. R31 √ - √ - 2 

Jumlah 26 21 17 24 88 
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LEMBAR PENILAIAN PERILAKU PERCAYA DIRI  

SIKLUS I  

 

No Responden Skor Indikator  Jumlah 

Skor  

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 1. Tidak canggung 

dalam bertanya. 

2. Berani menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

3. Berani berpendapat. 

4. Berani presentasi di 

depan kelas. 
 

 

 

1. R1 - √ √ - 2 

2. R2 - √ √ - 2 

3. R3 - √ √ - 2 

4. R4 √ - √ - 2 

5. R5 √ √ - - 2 

6. R6 √ √ - - 3 

7. R7 √ √ √ - 3 

8. R8 √ √ √ - 3 

9. R9 √ √ √ - 3 

10. R10 √ √ - - 2 

11. R11 √ √ - √ 3 

12. R12 √ - √ - 2 

13. R13 √ √ - √ 3 

14. R14 √ √ - √ 3 

15. R15 √ - √ √ 3 

16. R16 √ - √ √ 3 

17. R17 - √ √ √ 3 

18. R18 √ √ √ - 3 

19. R19 √ √ - √ 3 

20. R20 √ √ - √ 3 

21. R21 - √ - √ 2 

22. R22 - √ √ - 2 

23. R23 √ √ √ - 3 

24. R24 - √ √ - 2 

25. R25 √ - √ - 2 

26. R26 √ - √ - 2 

27. R27 - √ √ - 2 

28. R28 √ - - √ 2 

29. R29 √ - - √ 2 

30. R30 √ √ √ - 3 

31. R31 √ - √ √ 3 

Jumlah 23 22 20 13 78 
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Lampiran 18  

 LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PERILAKU SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Kertanegara Kabupaten Purbalingga 

Kelas   : VIII B 

Materi Pokok   : 12.2. Menulis teks berita secara singkat, padat,dan jelas 
No No Responden Skor perilaku Jumlah 

skor 

Nilai Predikat 

Tanggung 

jawab 

Toleransi Percaya 

diri 

1.  R.1 3 3 3 9 3 Baik  

2.  R.2 3 4 3 10 3,33 Baik 

3.  R.3 3 3 3 9 3 Baik 

4.  R.4 4 3 3 10 3,33 Sangat baik 

5.  R.5 4 3 3 10 3,33 Sangat baik 

6.  R.6 3 3 4 10 3,33 Sangat baik 

7.  R.7 3 3 4 10 3,33 Sangat baik 

8.  R.8 3 3 3 9 3 Baik 

9.  R.9 4 3 3 10 3,33 Sangat baik 

10.  R.10 3 3 3 9 3 Baik  

11.  R.11 3 3 4 10 3,33 Sangat baik 

12.  R.12 3 4 3 10 3,33 Sangat baik 

13.  R.13 3 4 3 10 3,33 Sangat baik 

14.  R.14 3 4 3 10 3,33 Sangat baik 

15.  R.15 3 3 3 9 3 Baik 

16.  R.16 4 3 3 10 3,33 Sangat baik 

17.  R.17 3 4 3 10 3,33 Sangat baik 

18.  R.18 4 4 3 11 3,67 Sangat baik 

19.  R.19 4 4 3 11 3,67 Sangat baik 

20.  R.20 4 3 3 10 3,33 Sangat baik 

21.  R.21 4 3 3 10 3,33 Sangat baik 

22.  R.22 4 3 4 11 3,67 Sangat baik 

23.  R.23 3 3 3 9 3 Baik 

24.  R.24 3 3 3 9 3 Baik 

25.  R.25 3 4 3 10 3,33 Sangat baik 

26.  R.26 3 4 3 10 3,33 Sangat baik 

27.  R.27 3 4 3 10 3,33 Sangat baik 

28.  R.28 3 4 3 10 3,33 Sangat baik  

29.  R.29 3 3 3 9 3 Baik 

30.  R.30 3 4 3 10 3,33 Baik 

31.  R.31 4 3 4 11 3,67 Sangat baik 

Jumlah 103 105 98 306 101,95  

Rata-rata  3,32 3,38 3,16 9,87 3,28  

Keterangan : 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3,01 <skor 4,00 

Baik   : apabila memperoleh skor : 2,01 <skor 3,00 

Cukup    : apabila memperoleh skor : 1,01 <skor 2,00 

Kurang    : apabila memperoleh skor : 0 <skor 1,00 
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LEMBAR PENILAIAN PERILAKU TANGGUNG JAWAB  

SIKLUS II 

 

No Responden Skor Indikator  Jumlah 

Skor  

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 1. Melaksanakan tugas 

individu dengan 

baik   

2. Melaksanakan tugas 

kelompok dengan 

baik   

3. Bertanggung jawab 

saat 

mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

4. Meminta maaf atas 

kesalahan yang 

dilakukan 
 

 

 

1. R1 - √ √ √ 3 

2. R2 - √ √ √ 3 

3. R3 - √ √ √ 3 

4. R4 √ √ √ √ 4 

5. R5 √ √ √ √ 4 

6. R6 √ √ √ - 3 

7. R7 √ √ √ - 3 

8. R8 √ √ √ - 3 

9. R9 √ √ √ - 4 

10. R10 √ √ √ - 3 

11. R11 √ √ - √ 3 

12. R12 √ - √ - 3 

13. R13 √ √ - √ 3 

14. R14 √ √ - √ 3 

15. R15 √ - √ √ 3 

16. R16 √ √ √ √ 4 

17. R17 - √ √ √ 3 

18. R18 √ √ √ √ 4 

19. R19 √ √ √ √ 4 

20. R20 √ √ √ √ 4 

21. R21 √ √ √ √ 4 

22. R22 √ √ √ - 4 

23. R23 √ √ √ - 3 

24. R24 - √ √ √ 3 

25. R25 √ - √ √ 3 

26. R26 √ - √ √ 3 

27. R27 - √ √ √ 3 

28. R28 √ - √ √ 3 

29. R29 √ - √ √ 3 

30. R30 √ √ √ - 3 

31. R31 √ √ √ √ 4 

Jumlah 26 26 28 23 103 

      

 

 

  



275 
 

 

LEMBAR PENILAIAN PERILAKU TOLERANSI 

 SIKLUS II 

 

No Responden Skor Indikator  Jumlah 

Skor  

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 1. Menghargai peserta 

didik lain tanpa 

membedakan suku, 

agama, ras, 

golongan, status 

sosial, dan status 

ekonomi. 

2. Tidak memaksakan 

pendapat atau 

kehendak kepada 

peserta didik lain. 

3. Menerima 

kesepakatan 

meskipun berbeda 

dengan 

pendapatnya. 

4. Dapat 

mememaafkan 

kesalahan orang lain 
 

 

 

1. R1 - √ √ √ 3 

2. R2 √ √ √ √ 4 

3. R3 - √ √ √ 3 

4. R4 √ √ √ - 3 

5. R5 √ √ √ - 3 

6. R6 √ √ √ - 3 

7. R7 √ √ √ - 3 

8. R8 √ √ √ - 3 

9. R9 √ √ √ - 3 

10. R10 √ √ √ - 3 

11. R11 √ √ - √ 3 

12. R12 √ √ √ √ 4 

13. R13 √ √ √ √ 4 

14. R14 √ √ √ √ 4 

15. R15 √ - √ √ 3 

16. R16 - √ √ √ 3 

17. R17 √ √ √ √ 4 

18. R18 √ √ √ √ 4 

19. R19 √ √ √ √ 4 

20. R20 √ - √ √ 3 

21. R21 √ - √ √ 3 

22. R22 √ - √ √ 3 

23. R23 √ √ - √ 3 

24. R24 - √ √ √ 3 

25. R25 √ √ √ √ 4 

26. R26 √ √ √ √ 4 

27. R27 √ √ √ √ 4 

28. R28 √ √ √ √ 4 

29. R29 √ - √ √ 3 

30. R30 √ √ √ √ 4 

31. R31 √ √ √ √ 3 

Jumlah 27 25 29 24 105 
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PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU PERCAYA DIRI  

SIKLUS II 

 

No Responden Skor Indikator  Jumlah 

Skor  

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 1. Tidak canggung 

dalam bertanya. 

2. Berani menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

3. Berani berpendapat. 

4. Berani presentasi di 

depan kelas. 
 

 

 

1. R1 √ √ √ - 3 

2. R2 √ √ √ - 3 

3. R3 - √ √ - 3 

4. R4 √ √ √ - 3 

5. R5 √ √ √ - 3 

6. R6 √ √ √ √ 4 

7. R7 √ √ √ √ 4 

8. R8 √ - √ √ 3 

9. R9 √ √ √ - 3 

10. R10 √ √ √ - 3 

11. R11 √ √ √ √ 4 

12. R12 √ √ - √ 3 

13. R13 √ √ - √ 3 

14. R14 √ √ √ - 3 

15. R15 √ - √ √ 3 

16. R16 - √ √ √ 3 

17. R17 √ √ - √ 3 

18. R18 √ √ √ - 3 

19. R19 √ √ √ - 3 

20. R20 √ - √ √ 3 

21. R21 √ - √ √ 3 

22. R22 √ √ √ √ 4 

23. R23 √ √ - √ 3 

24. R24 - √ √ √ 3 

25. R25 √ √ - √ 3 

26. R26 √ √ √ - 3 

27. R27 √ √ √ - 3 

28. R28 √ √ √ - 3 

29. R29 √ - √ √ 3 

30. R30 √ √ √ - 3 

31. R31 √ √ √ √ 4 

Jumlah 28 27 27 17 98 
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Lampiran 18 

LEMBAR JURNAL GURU SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Sekolah  : VIII B/ SMP N 1 Kertanegara Purbalingga 

Hari, Tanggal  : 18 April 2015 

6. Bagaimana keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita dengan model model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual? 

Jawab : keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan model 

CIRC  melalui media foto peristiwa aktual ditunjukan dari respon peserta didik yang mau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru selama pembelajaran berlangsung. Beberapa peserta didik 

sudah mulai aktif untuk menanyakan hal-hal yang dirasa sulit. Misalnya seperti, cara menulis kalimat 

efektif dan bagaimana cara menyusun pertanyaan terkait dengan informasi yang ada pada media foto 

peristiwa. Selain itu, ketika peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan menulis teks 

berita di depan kelas, peserta didik kurang percaya diri dan menunggu perintah dari guru untuk maju. 

7. Bagaimana perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 

Jawab : perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung cukup baik. Beberapa peserta 

didik tampak antusias dalam pembelajaran, tetapi tidak sedikit pula peserta didik yang menunjukkan 

respon negatif dalam pembelajaran misalnya tidak memperhatikan dan sibuk sendiri selama 

pembelajaran berlangsung  

8. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual? 

Jawab : Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa 

aktual lebih disukai peserta didik karena mereka belum pernah belajar menulis teks berita dengan model 

tersebut. 

9. Bagaimana suasana pembelajaran menulis teks berita model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual? 
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Jawab: suasana pembelajaran cukup kondusif meskipun beberapa peserta didik yang membuat 

kegaduhan namun akhirnya dapat teratasi. Ketika menulis teks berita peserta didik terlihat bertanggung 

jawab untuk mengerjakan tugas dan terlihat mandiri walaupun sesekali peserta didik bertanya kepada 

guru ketika mengalami kesulitan. Selain itu, pada kegiatan refleksi berjalan dengan baik, peserta didik 

mendengarkan penjelasan dari guru dengan PERILAKU tenang sehingga mendukung proses refleksi. 

Sebagian peserta didik memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tentang kelebihan dan 

kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Sebagian lagi terlihat malas mendengarkan dan 

sesekali mengajak bersendau gurau dengan peserta didik yang lain.   

10. Apa sajakah manfaat  yang dapat diambil dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto perstiwa aktual untuk menulis teks berita. 

Jawab : peserta didik menjadi lebih mudah dalam menulis teks berita karena setiap peserta didik mampu 

berdiskusi dengan kelompoknya untuk menemukan unsur Adiksimba dari foto peristiwa dan 

mengembangkan kerangka berita secara individual. 
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Lampiran 19 

JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS I 
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Lampiran 20 

LEMBAR JURNAL GURU SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Sekolah  : VIII B/ SMP N 1 Kertanegara Purbalingga 

Hari, Tanggal  : 19 Mei 2015 

1. Bagaimana keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita dengan model model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual? 

Jawab : keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan model 

CIRC melalui media foto peristiwa aktual pada siklus II terlihat lebih antusias. Peserta didik menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru selama pembelajaran berlangsung dengan bersemangat. 

Setiap kelompok aktif untuk menanyakan hal-hal yang dirasa sulit. Pembelajaran sudah terarah, peserta 

didik tidak lagi menanyakan hal-hal yang tidak terkait dengan materi menulis teks berita. 

2. Bagaimana perilaku peserta didik selama pembelajaran berlangsung? 

Jawab : perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung lebih baik jika dibandingkan 

dengan siklus I. Peserta didik pada siklus I terlihat enggan dan malas untuk berdiskusi terlihat lebih 

antusias untuk bekerjasama menganalisis foto peritsiwa aktual yang diberikan oleh guru. Pada saat 

pembahasan dan penguatan materi tentang kalimat efektif dan penggunaan ejaan dan tanda baca peserta 

didik juga sudah berani maju ke depan kelas tanpa harus diminta oleh guru. 

3. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual? 

Jawab : tanggapan peserta didik sangat baik terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan model 

CIRC. Pada siklus II ini terlihat peserta didik lebih aktif  dan responsif terhadap pembelajaran yang 

berlangsung. 

4. Bagaimana suasana pembelajaran menulis teks berita model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto peristiwa aktual? 
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Jawab: Suasana pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC melalui media foto peristiwa 

aktual sudah intensif. Saat peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru terlihat serius dan 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan. Peserta didik tidak terlihat kesulitan karena merasa terbantu 

dengan adanya media foto persitiwa aktual. Pada saat kegiatan refleksi berjalan dengan baik, peserta 

didik mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru dengan PERILAKU tenang sehingga 

mendukung proses refleksi. Sebagian besar peserta didik memerhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan.  

5. Apa sajakah manfaat  yang dapat diambil dengan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) melalui media foto perstiwa aktual untuk menulis teks berita. 

Jawab : manfaat penggunaan model CIRC melalui media foto peristiwa aktual adalah sangat efektif 

untuk pembelajaran menulis teks berita pada peserta didik kelas VIIIB SMP Negeri 1 Kertanegara, 

Kabupaten Purbalingga. Hal ini dibuktikan bahwa perilaku dan nilai peserta didik selama proses 

pembelajaran dari siklus I ke siklus II semakin meningkat. Peserta didik merasa sangat tertarik dan 

atusias dengan pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC melalui media foto peristiwa 

aktual. 
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Lampiran 21 

JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS II 
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Lampiran 22 

HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK SIKLUS I 

 

Nama Siswa  : Danisa Sabil Nurani 

No. Presensi  : 07 

Hari, Tanggal : Rabu, 18 April 2015 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

Pertanyaan : 

6. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? Berikan alasan! 

Jawab: saya sangat senang dan berminat dengan pembelajaran menulis teks berita dengan model CIRC 

karena selama ini guru belum pernah menggunakan model dalam pembelajaran 

7. Bagaimanakah pendapat kamu tentang model CIRC dan media foto persitiwa aktual yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran menulis teks berita ? 

Jawab : pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik, saya menjadi lebih mudah dalam menulis 

teks berita dan tahu berita tentang bank sampah. 

8. Jelaskan kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : membuat kalimat yang singkat, padat, dan jelas 

9. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

Jawab : keadaan kelas yang ramai, mengganggu saya dalam berkonsentrasi 

10. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : saya dapat menulis berita melalui media foto dan juga saya dapat mengetahui berita yang aktual 

11. Apa saran yang dapat kalian berikan terhadap pembelajaran menyusun teks berita dengan model CIRC 

melalui media foto peristiwa aktual berikutnya? 

Jawab : mungkin dengan cara mengajarnya, jangan terlalu cepat karen siswa seusia kami (SMP) masih 

sulit untuk menangkap pembelajaran. 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK SIKLUS I 

 

Nama Siswa  : Fatimah  

No. Presensi  : 10 

Hari, Tanggal : Rabu, 18 April 2015 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? Berikan alasan! 

Jawab: ya saya senang dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran menulis teks berita, karena saya 

menjadi bisa menulis teks berita walaupun masih ada kesalahan dan kekurangan.  

2. Bagaimanakah pendapat kamu tentang model CIRC dan media foto persitiwa aktual yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran menulis teks berita ? 

Jawab : seru, karena kita bisa berpikir untuk membuat kalimat yang sesuai dengan foto peristiwa aktual. 

3. Jelaskan kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : kesulitan yang saya alami selama pembelajaran menulis teks berita yaitu menerapkan unsur-

unsur 5W+1H dan mengarang judul yang menarik. 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

Jawab : tidak konsentrasi dan kesulitan untuk membuat kalimat yang sesuai dengan foto peristiwa 

aktual 

5. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : bisa mengetahui cara menulis teks berita dengan benar dan saya agak paham dengan teks berita. 

6. Apa saran yang dapat kalian berikan terhadap pembelajaran menyusun teks berita dengan model CIRC 

melalui media foto peristiwa aktual berikutnya? 

Jawab : sebaiknya menggunakan media foto yang lebih aktual lagi dan yang lebih menarik 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK SIKLUS I 

 

Nama Siswa  : Irfan Budi P 

No. Presensi  : 13 

Hari, Tanggal : Rabu, 18 April 2015 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? Berikan alasan! 

Jawab: ya saya sangat senang karena dapat menambah wawasan dan mendapat pengetahuan yang lebih 

dalam. 

2. Bagaimanakah pendapat kamu tentang model CIRC dan media foto persitiwa aktual yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran menulis teks berita ? 

Jawab : cukup bagus, karena kita bisa tau teksnya dengan media foto saja. 

3. Jelaskan kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : pada saat menentukan 5W+1H  

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

Jawab : membuat teks berita dan menentukan 5W+1H 

5. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : bisa membuat teks berita yang aktual dan menarik. 

6. Apa saran yang dapat kalian berikan terhadap pembelajaran menyusun teks berita dengan model CIRC 

melalui media foto peristiwa aktual berikutnya? 

Jawab : tingkatkan terus pembelajaran seperti ini karena bisa membuat kita lebih cerdas. 
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Lampiran 23 

HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK SIKLUS II 

 

Nama Siswa  : Surya Al Asih 

No. Presensi  : 27 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Mei 2015 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? Berikan alasan! 

Jawab: ya saya senang karena dapat menambah wawasan yang luas dan menentukan secara detail pada 

pembelajaran menulis teks berita tersebut. 

2. Bagaimanakah pendapat kamu tentang model CIRC dan media foto persitiwa aktual yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran menulis teks berita ? 

Jawab : menyenangkan karena siswa dapat memahami teks berita yang aktual. 

3. Jelaskan kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : tidak mengalami kesulitan. 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

Jawab : tidak ada 

5. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : bisa menambah informasi tentang berita dan wawasan berita secara lengkap. 

6. Apa saran yang dapat kalian berikan terhadap pembelajaran menyusun teks berita dengan model CIRC 

melalui media foto peristiwa aktual berikutnya? 

Jawab : dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita sangatlah menyenangkan dan siswa dapat 

menemukan hal-hal baru dan bisa memperdalam menulis teks berita tersebut. 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK SIKLUS II 

 

Nama Siswa  : Taufik Hidayat  

No. Presensi  : 27 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Mei 2015 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? Berikan alasan! 

Jawab: ya karena kita bisa mengetahui berita dari luar daerah. 

2. Bagaimanakah pendapat kamu tentang model CIRC dan media foto persitiwa aktual yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran menulis teks berita ? 

Jawab : model CIRC sangat cocok digunakan untuk membantu siswa ketika menulis teks berita karena 

dengan berkelompok saling berbagi pengetahuan. 

3. Jelaskan kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : kesulitan yang saya alami adalah saat membuat judul pada teks berita. 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

Jawab : tidak ada. 

5. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : bisa menambah informasi tentang berita dari luar daerah. 

6. Apa saran yang dapat kalian berikan terhadap pembelajaran menyusun teks berita dengan model CIRC 

melalui media foto peristiwa aktual berikutnya? 

Jawab : menurut saya dengan adanya model dan media ini dapat digunakan terus dalam pembelajaran 

menulis. 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK SIKLUS II 

 

Nama Siswa  : Okti Fitriyani 

No. Presensi  : 22 

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Mei 2015 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah kamu senang dan tertarik mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? Berikan alasan! 

Jawab: senang karena dapat menambah wawasan yang luas dan menentukan secara detail. 

2. Bagaimanakah pendapat kamu tentang model CIRC dan media foto persitiwa aktual yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran menulis teks berita ? 

Jawab : dengan model CIRC menulis teks berita dengan melihat media foto peristiwa aktual menjadi 

lebih jelas dan akurat. 

3. Jelaskan kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : tidak mengalami kesulitan karena mudah dipahami. 

4. Apakah penyebab kesulitan yang kamu alami dalam menulis teks berita? 

Jawab : tidak ada. 

5. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita hari ini? 

Jawab : bisa menambah wawasan tentang pembelajaran menulis teks berita. 

6. Apa saran yang dapat kalian berikan terhadap pembelajaran menyusun teks berita dengan model CIRC 

melalui media foto peristiwa aktual berikutnya? 

Jawab : menurut saya dengan adanya pembelajaran menulis teks berita menggunakan model CIRC 

membuat saya lebih senang melihat berita agar pengetahuan saya bertambah. 
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Lampiran 24 

HASIL TES KETERAMPILAN MENULIS TEKS BERITA PRASIKLUS  
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Lampiran 26 

HASIL TES KETERAMPILAN MENULIS TEKS BERITASIKLUS I 
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Lampiran 26 

HASIL TES KETERAMPILAN MENULIS TEKS BERITA SIKLUS II 
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Lampiran 27 

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 
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Lampiran 28 

SURAT PERMOHONAN IZIN OBSERVASI 
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Lampiran 29 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 30 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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Lampiran 31 

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN 
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Lampiran 33 

SURAT KETERANGAN LULUS UKDBI 

 

 

 

 

 


