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SARI 

Malik, Muhammad Abdul. 2014 ―Keefektifan  Metode Team Assisted 

Individualization (TAI) dan Metode Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita Kelas VIII 

SMP Negeri 5 Purwodadi‖. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. Wagiran, M.Hum. 

Kata kunci:  pembelajaran menulis berita, TAI, CIRC. 

  

 Pembelajaran kooperatif memiliki karakterisik yang menitikberatkan pada 

keaktifan siswa dibanding peran guru dalam proses pembelajaran, sehingga 

pemahaman akan materi dan hasil ajar akan lebih baik dan optimal. Jenis metode 

kooperatif itu sendiri beraneka ragam. Adapun jenis metode  pembelajaran 

kooperatif yang dikhususkan untuk pembelajaran menulis adalah metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Sementara metode 

pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) merupakan pembelajaraan 

kooperatif yang tidak hanya menekankan kerja sama kelompok, tetapi juga 

menekankan adannya bantuan individual. Untuk mengetahui keefektifan metode 

TAI dan metode CIRC, maka penelitian ini menerapkan keduanya pada 

pembelajaran menulis teks berita mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas 

VIII di SMP Negeri 5. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana keefektifan 

pembelajaran menulis teks berita dengan metode TAI pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 5 Purwodadi? (2) Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis teks berita 

dengan metode CIRC pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi?, dan (3) 

Adakah perbedaan tingkat keefektifan antara pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan metode TAI dan metode CIRC? Berkaitan dengan masalah 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi keefektifan penerapan 

metode TAI dan metode CIRC dalam pembelajaran menulis teks berita siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi Kabupaten Grobogan, serta mendeskripsikan 

manakah di antara kedua metode tersebut yang paling efektif. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi 

Kabupaten Grobogan menggunakan metode eksperimen semu dengan desain 

kelompok kontrol tes awal-tes akhir beracak (the randomized pretest-postest 

control group design). Kelas VIII A dipilih sebagai kelompok eksperimen satu 

yang mendapat perlakuan menggunakan metode pembelajaran TAI, sedangkan 

kelas VIII C dipilih sebagai kelompok eksperimen dua yang mendapat perlakuan 

menggunakan metode pembelajaran CIRC. Pada prinsipnya, terdapat tiga kegiatan 

inti dalam penelitian ini, yaitu tes awal (pretest), pemberian perlakuan (treatment), 

dan tes akhir (posttest). Pengambilan data dilakukan dengan metode tes dan 

nontes. Instrumen tes berupa soal proyek untuk menulis teks berita dan instrumen 

nontes berupa dokumentasi. 

Hasil Uji t kelompok TAI menunjukkan perbedaan kondisi akhir pada 

kelompok TAI, yaitu skor tes akhir lebih baik dari pada skor tes awal karena 
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didapatkan ttabel = 2.00 (dengan taraf signifikansi 5%) dan thitung = -6.168 berada di 

daerah penolakan Ho. Hasil Uji t kelompok CIRC menunjukkan perbedaan 

kondisi akhir pada kelompok CIRC, yaitu skor tes akhir  lebih baik dari pada skor 

tes awal karena didapatkan ttabel = 2.00 (dengan taraf signifikansi 5%) dan thitung=-

3.338 berada di daerah penolakan Ho. Sementara hasil Uji t data posttest 

kelompok TAI dan CIRC (dengan taraf signifikansi 5%) diperoleh ttabel = 2.00 dan 

thitung = 2.119 berada di daerah penolakan Ho. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan terdapat perbedaan kondisi akhir data posttest kelompok TAI 

dan kelompok CIRC, yaitu kemampuan kelompok TAI lebih baik dibanding 

kelompok CIRC. Simpulan akhir penelitian ini adalah penerapan metode TAI 

lebih efekif dibanding penerapan metode CIRC dalam pembelajaran menulis teks 

berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan (1) hendaknya guru bahasa 

Indonesia menggunakan metode pembelajaran TAI, khususnya dalam 

pembelajaran menulis teks berita karena sudah diuji keefektifannya dibandingkan 

dengan metode pembelajaran CIRC, dan (2) peneliti di bidang bahasa dan sastra 

Indonesia hendaknya menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk 

meningkatkan kemampuan menulis, khususnya dalam menulis teks berita.
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto 

Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-

nama benda seluruhnya (bahasa), kemudian 

mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama 

benda-benda itu jika kamu memang orang-

orang yang benar”. 

Al-Baqarah Ayat: 31 

 

“Batas bahasaku adalah batas duniaku” - Ludwigg Wittgenstein 

 

―Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di     

dalam masyarakat dan dari sejarah (Rumah Kaca, h. 352)‖  

― Pramoedya Ananta Toer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Upaya pembaharuan di bidang pendidikan pada umumnya diarahkan pada 

usaha antara lain: pengembangan materi, media, dan metode pembelajaran. 

Penerapan metode pembelajaran diorientasikan pada peningkatan pemahaman 

konsep materi dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar sehingga proses 

belajar mengajar berlangsung secara optimal antara guru dan siswa.  Interaksi 

antara guru dan siswa yang optimal berimbas pada peningkatan penguasaan 

pemahaman materi bagi para siswa. 

Di dalam proses belajar mengajar, pelajaran bahasa Indonesia dianggap 

sebagai pelajaran yang membosankan sehingga pada umumnya prestasi belajar 

siswa pada pelajaran bahasa indonesia kurang memuaskan. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu metode pembelajaran yang mudah diterapkan dan mampu 

meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Sejalan 

dengan berkembangnya penelitian di bidang pendidikan maka ditemukan metode-

metode pembelajaran baru yang dapat meningkatkan prestasi belajar dan interaksi 

siswa dalam proses belajar mengajar, yang dikenal dengan metode pembelajaran 

kooperatif. 

Menurut Jacobs (1997:1) di dalam ratusan penelitian, pembelajaran 

kooperatif mampu menunjukkan peningkatan variabel seperti prestasi, 

keterampilan interpersonal, sikap terhadap sekolah, diri sendiri, dan lain-lain. 
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Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan berpikir. 

Oleh karena itu, metode pembelajaran kooperatif menjadi pertimbangan penting 

untuk digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Shimazoe dan Aldrich 

(2010:52-57) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif bercita-cita untuk 

mengalihkan pembelajaran dari guru yang hanya memberikan ceramah pada siswa 

yang pasif menjadi siswa yang aktif berinteraksi satu sama lain. Pada 

pembelajaran kooperatif siswa didorong untuk berkoordinasi dan berinteraksi 

dengan rekan mereka sehingga siswa diharapkan dapat belajar melalui kegiatan 

mereka sendiri. 

Berkenaan dengan pembelajaran kooperatif yang tidak hanya bekerja 

secara kelompok, Jacobs (1997:1) juga menegaskan ada perbedaan antara 

pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok tradisional. Pada kelompok 

tradisional siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok tanpa diperhatikan oleh 

guru sedangkan pada pembelajaran kooperatif kelompok kerja memang benar-

benar telah dipersiapkan secara sungguh-sungguh, direncanakan, dan dimonitor 

oleh guru. Pada pembelajaran kooperatif siswa dibuat secara berkelompok untuk 

saling tukar informasi, ide, dan berdiskusi untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Metode pembelajaran kooperatif ini dapat berjalan baik apabila 

diterapkan bersamaan dengan suatu metode yang tepat agar siswa mampu bekerja 

sebagai suatu kelompok dan berdiskusi dengan baik. Dalam hal ini, melalui 

penerapan metode pembelajaran kooperatif pada pembelajaran bahasa Indonesia 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. 
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Tarigan (2008:1) menyatakan keterampilan berbahasa terdiri atas empat 

komponen, yaitu keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara 

(speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan 

menulis (writing skills). Keempat keterampilan berbahasa tersebut pada dasarnya 

saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, setiap keterampilan tersebut juga erat 

berhubungan dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannya. Makin terampil seseorang berbahasa, makin cerah dan 

jelas pula jalan pikirannya. 

Keterampilan menulis sangatlah penting karena mempunyai banyak 

fungsi. Tarigan (2008:23-24) menyebutkan empat fungsi utama menulis dalam 

dunia pendidikan, 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.  

Di dalam Standar Kompetensi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

yang tercantum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP, 

khususnya aspek menulis, siswa diharapkan mampu mengungkapkan informasi 

dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/poster. Hal tersebut berdasarkan 

pada salah satu Kompetensi Dasar berbunyi ―Menulis Teks Berita secara Singkat, 

Padat, dan Jelas”. Dengan mengacu pada Kompetensi Dasar tersebut, diharapkan 

setelah mengikuti pembelajaran, siswa kelas VIII mempunyai kemampuan untuk 

menyusun data pokokberita, merangkai pokok berita yang singkatdanjelas, 
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danmenyuntingberita. Dalam menulis teks berita, siswa harus berusaha 

menuangkan berbagai kesan, hasil pengamatan, dan perasaannya secara rinci 

dengan menyampaikan perincian mengenai karakteristik objek yang telah diamati. 

Oleh karena itu, agar kompetensi siswa tersebut dapat tercapai, salah satu faktor 

yang harus diperhatikan oleh guru adalah penerapan metode pembelajaran yang 

tepat dan efektif, sehingga dalam proses pembelajaran siswa akan lebih 

termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dan tidak merasa 

terbebani dengan pembelajaran yang harus mereka ikuti. 

Upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis berita dapat dilakukan 

dengan pengggunaan metode kooperatif yang tentunya harus sesuai dengan 

karakteristik materi yang akan diajarkan. Pembelajaran kooperatif memiliki 

karakterisik menitikberatkan pada keaktifan siswa dibanding peran guru dalam 

proses pembelajaran, sehingga pemahaman akan materi dan hasil ajar akan lebih 

baik dan optimal. Jenis metode kooperatif itu sendiri beraneka ragam. Jenis 

metode kooperatif yang sudah umum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah adalah metodeTeam Assisted Individualization (TAI) dan metode 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

Metode TAI  adalah metode pembelajaran kooperatif yang 

menitikberatkan pada pembelajaran individual. Dalam hal ini metode TAI 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang pada taraf yang sesuai 

dengan individu atau kelompok kecil. Taraf pengajaran tersebut dapat bervariasi 

sehingga memberikan kesempatan kepada guru untuk menggunakan teknik 

pembelajaran tertentu, mengulangp elajaran sampai beberapa kali, atau sekadar 
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pengulangan singkat dari materi selama presentasi langsung yang dilakukan oleh 

guru. Guru mempunyai fleksibilitas untuk berpindah dari satu kelompok ke 

kelompok lain, atau dari individu ke individu lain. Dalam pembelajaran menulis 

teks berita,  metode ini memberikan kesempatan para peserta didik untuk 

membentuk kelompok kecil dan salah satunya menjadi ketua kelompok untuk 

bertukar pikiran dalam pembuatan teks berita. Para peserta didik dituntut aktif dan 

kooperatif. Sementara guru mengawasi dan memberikan pengarahan kepada 

masing-masing kelompok. 

Metode CIRC adalah salah satu metode terpadu yang tahap 

pembelajarannya secara berkelompok. Metode CIRC merupakan metode 

pembelajaran yang diadapatasikan dengan kemampuan peserta didik dan dalam 

proses pembelajarannya membangun peserta didik untuk menulis dan menyusun 

teks berita. Metode ini mempunyai tiga unsur penting, yaitu kegiatan-kegiatan 

dasar terkait, pembelajaran langsung pembelajaran memahami berita, dan seni 

berbahasa serta menulis terpadu menurut Steven dan Slavin (1995:42). 

Rata-rata hasil pretest menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Purwodadi tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) individual dan 

klasikal. Peneliti berpendapat bahwa untuk meningkatkan keterampilan siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi yang rendah dalam menulis teks berita 

diperlukan metode pembelajaran kooperatif. Dan untuk mengetahui keefektifan 

metode TAI dan metode CIRC, maka peneliti berinisiatif untuk menerapkan 

keduanya pada pembelajaran menulis teks berita mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia kelas VIII di SMP Negeri 5 Purwodadi. 
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Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian berjudul Keefektifan Metode 

Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC) dan Team Assisted 

Individualization (TAI) dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 5 Purwodadi ini penting dilakukan sebagai upaya menentukan 

metode yang efektif untuk diterapkan sebagai alternatif mengatasi masalah 

rendahnya keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Purwodadi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan pada bab pendahuluan, 

terdapat berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya kemampuan menulis teks 

berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi. Namun secara garis besar dapat 

dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari diri 

siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar siswa. 

Faktor internal bersumber pada siswa yang merasa malas untuk menulis 

karena menganggap menulis adalah hal yang membosankan dan kurang 

bermanfaat. Selain itu, siswa juga enggan mencoba menulis karena takut salah dan 

merasa kebingungan ketika harus memperhatikan kaidah ejaan bahasa Indonesia 

yang tepat.  

Faktor eksternal bersumber pada kurangnya motivasi dari guru agar siswa 

lebih giat berlatih menulis.Guru juga tidak menerapkan metode pembelajaran 

yang sebenarnya mampu untuk membangkitkan semangat siswa mengikuti 

pembelajaran dan lebih memacu potensi mereka, terutama dalam keterampilan 
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menulis teks berita. Oleh karena itu, perlu penerapan metode pembelajaran yang 

efektif dalam pembelajaran menulis teks berita. Metode pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam menulis teks berita pada penelitian ini adalah metode TAI dan 

metode CIRC. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti 

membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini pada penerapan 

metode pembelajaran. Metode yang dikaji adalah metode TAI dan metode CIRC 

untuk kompetensi menulis teks berita. Peneliti ingin membandingkan penerapan 

kedua metode tersebut dalam pembelajaran menulis teksberita guna menentukan 

metode manakah yang lebih efektif untuk digunakan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan metode TAI 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi? 

2) Bagaimana keefektifan pemelajaran menulis teks berita dengan metodeCIRC 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi? 

3) Metode manakah yang lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran menulis 

teks berita dengan metode TAI dan metode CIRC? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) mengetahui keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan metode TAI 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi. 

2) mengetahui  keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan metode 

CIRC pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi. 

3) mengetahui perbedaan keefektifan antara pemelajaran menulis teksberita 

dengan metode TAI dan metode CIRC pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Purwodadi dengan menggunakan uji t. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai dua 

manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. 

 

 1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian tentang perbandingan keefektifan metode TAI dan CIRC 

dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan alternative pilihan 

dalam proses belajar mengajar guru mengenai penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif di SMP atau MTs. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis oleh peneliti, guru, 

siswa, dan pihak sekolah untuk:  
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1. Peneliti 

 Manfaat praktis untuk peneliti adalah untuk menambah pengalaman 

menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan dengan 

kondisi yang terjadi di lapangan. 

2. Guru 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru mendapatkan tambahan 

wawasan mengenai penerapan metode CIRC dan metode TAI. 

3. Siswa 

 Siswa menerapkan objek penelitian sehingga setelah adanya penelitian ini 

semestinya ada perubahan-perubahan dalam diri siswa baik dari aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

4. Sekolah 

 Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai alternatif perbaikan dalam proses pembelajaran dan peningkatan 

kualitas pendidikan, khususnya belajar bahasa dan sastra Indonesia maupun 

pendidikan pada umumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 

2.1   Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian, adanya penelitian lain yang relevan sangat 

dibutuhkan sebagai acuan dan tolok ukur terhadap penelitian yang sedang 

dilakukan tersebut, terutama penelitian yang  berkaitan dengan bidang pendidikan 

yang sangat mempengaruhi perkembangan pembelajaran selanjutnya. Penelitian 

di bidang bahasa yang membahas kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis 

serta keefektifan pembelajaran menulis itu sendiri masih perlu pengembangan dan 

perbaikan. 

Hingga saat ini sudah banyak peneliti yang meneliti tentang keterampilan 

menulis, terutama mengenai keterampilan menulis teks berita. Berikut ini 

beberapa penelitian yang membahas keterampilan menulis teks berita. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh Cecilia dan Ikeguchi (1997), Chow (2001), Hopkins 

(2008), Jannah (2008), Nugroho ( 2009), Aini (2009). 

Cecilia dan Ikeguchi (1997) dalam penelitiannya yang berjudul Teaching 

Integrated Writing Skill mengkaji tentang pembelajaran keterampilan menulis di 

sebuah SMP di Jepang yang mengalami kendala berupa kesulitan siswa 

memperoleh ide sebagai bahan tulisan. Pada penelitian tersebut Cecilia dan 

Ikeguchi mengintegrasikan keterampilan menulis dengan keterampilan lainnya, 

yakni membaca, berbicara, dan mendengarkan. Dalam proses pembelajaran 
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menulis tersebut digunakan media tulisan dari media massa sebagai sarana 

penunjang keberhasilan siswa. Siswa diberi tugas untuk membaca sebuah artikel 

dari media massa, kemudian siswa membuat ringkasan artikel yang dibaca. 

Sebelumnya, guru menentukan tema artikelnya. Setelah itu, siswa berkelompok 

menurut tema artikel yang dibaca. Tiap-tiap kelompok memilih seorang 

anggotanya untuk mempresentasikan hasil ringkasannya di depan kelas sementara 

kelompok yang lain menanggapi. Pada kegiatan ini, guru memberikan waktu 

sebanyak siswa ingin berbicara, atau setengah dari seluruh waktu kelas. Dengan 

demikian, siswa di dalam kelompok yang sama mengenali beragam aspek yang 

berkaitan dengan tema. Selanjutnya, siswa menulis artikel dengan tema yang sama 

dari berbagai referensi kelompoknya. Hal ini membuat siswa berpikir kreatif dan 

mengembangkan pengetahuannya.  

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Cecilia dan Ikeguchi (1997) terdapat 

kesamaan aspek antara penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut 

dengan penelitian ini. Kesamaan aspek tersebut berupa aspek yang dikaji, yaitu 

menulis berita. Perbedaannya, Cecilia dan Ikeguchi mengkaji keterampilan 

menulis artikel dengan media tulisan dari media massa, sedangkan penelitian ini 

mengkaji perbandingan keefektifan menulis teks berita dengan metode TAI dan 

metode CIRC.  

Dalam sebuah jurnal internasional yang berjudul ―A News Journal 

Approach To Teaching Advanced Writing‖ , Chow (2001)  menjelaskan bahwa 

dengan belajar menulis berita di surat kabar maka dapat meningkatkan 

pembelajaran menulis siswa. Berdasarkan penelitian tersebut keterampilan siswa 
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dalam menulis menjadi semakin baik dan lebih teratur lagi. Selain itu, dengan 

belajar menulis teks berita di surat kabar hasil tulisan siswa dapat dipublikasikan 

sehingga siswa lebih senang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chow (2001) dan penelitian ini memiliki 

persamaan berupa aspek yang dikaji, yaitu keterampilan menulis. Keduanya sama-

sama mengkaji tentang keterampilan menulis teks berita untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa. Perbedaannya, Chow mengkaji keterampilan menulis 

teks berita dengan media massa sebagai medianya, sedangkan penelitian ini 

mengkaji menulis teks berita dengan metode TAI dan metode CIRC. 

Hopkins (2008) dalam jurnal yang berjudul Teacher Say it Really Work! 

membahas permasalahan tentang menulis yang dialami di berbagai negara. 

Sebagian besar siswa, jika tidak dibiasakan untuk berlatih menulis maka akan 

mengalami kesulitan untuk memulai menulis dan kebingungan pada menit-menit 

pertama. Hopkins mengemukakan berbagai pengalaman yang ditemukan pada 

beberapa sekolah di berbagai belahan negara. Kesulitan yang dialami siswa saat 

menulis dapat diatasi dan dikurangi dengan mengadakan pelatihan menulis secara 

intensif. Pada lima menit pertama, seorang guru membiarkan siswanya untuk 

menulis pengalaman positif yang pernah dialami. Pada saat latihan, siswa masih 

melakukan banyak kesalahan pada ejaan, tanda baca, dan tata bahasa yang 

digunakan. Dengan latihan yang dilakukan secara rutin, kemampuan siswa dalam 

menulis meningkat tajam. Hal ini menunjukan bahwa menulis dalam sebuah 

jurnal siswa dapat digunakan sebagai pengajaran yang populer dan sangat 

berharga. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hopkins 

ada apa aspek yang dikaji, yaitu permasalahan menulis yang dihaadapi oleh siswa. 

Jannah (2008) melakukan penelitian menulis teks berita dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita Melalui Metode Group 

Investigation Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 2 Ulujami Pemalang. 

Berdasrkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut, sebelum dilakukan 

tindakan, nilai rata-rata pada menulis teks berita sebesar 68,45 pada siklus I 

sebesar 74,82 dan siklus II sebesar 84,34. Hal ini menunjukan peningkatan 

sebelum tindakan ke siklus 1 sebesar 6,37% sedangakan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 9,52 %. Jadi peningkatan dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II 

sebesar 15,89 %. Perubahan yang berupa peningkatan juga terjadi pada aspek 

tingkah laku siswa dalam pembelajaran, yaitu dari tingkah laku negatif menjadi 

tingkah laku positif. Pada siklus I siswa cenderung pasif dan kurang semangat 

dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukan masih sedikitnya  siswa mempunyai 

keberanian untuk bertanya, masih banyaknya siswa yang berbicara sendiri, masih 

adanya siswa sibuk sendiri, berjalan-jalan di ruang kelas, dan masih banyak siswa 

yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dalam mengumpulkan hasil tes 

tersebut. Pada siklus II siswa sudah mengalami perubahan pada tingkah lakunya 

yaitu siswa sudah aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. Hal ini sudah 

ditunjukan dengan sudah semakin banyak siswa yang mengajukan pertanyaan, 

siswa sudah tidak mengobrol sendiri ketika dijelaskan ,sudah tidak ada lagi siswa 

yang berjalan-jalan di kelas. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah 

(2005) adalah keterampilan yang dikaji yaitu keterampilan menulis teks berita.  

Nugroho (2008) melakukan penelitian berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Berita Menggunakan Model Quantum Teaching Teknik Tandur pada 

Siswa Kelas VIII SMPN 5 Semarang . Penelitian tersebut menggunakan desain 

penelitian tindakan kelas. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan 

model Quantum Teaching teknik tandur. Quantum teaching adalah TANDUR yang 

berarti a) Tumbuhkan, sertakan diri mereka, pikat mereka, puaskan AMBAK, b) Alami, 

berikan mereka pengalaman belajar, tumbuhkan kebutuhan untuk mengetahui, c) Namai, 

berikan ‗data‘, tepat saat minat memuncak, d) Ulangi, rekatkan gambaran 

keseluruhannya, e) Rayakan, ingat jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. 

Dengan menggunakan metode tersebut keterampilan siswa dalam menulis 

teks berita mengalami peningkatan signifikan yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya rata-rata nilai menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri  5 

Semarang. Hal ini terbukti dengan membandingkan hasil tes siklus 1 dan tes 

siklus II. Pada siklus I terjadi peningkatan sebesar 65,79 atau kategori cukup. 

Sedangkan nilai rata-rata pada siklus II sebesar 81 termasuk kategori baik. Hal ini 

membuktikan bahwa adanya peningkatan dari siklus 1 ke siklus II sebanyak 15,21 

atau 23,11%.    

Selain itu, peningkatan keterampilan menulis teks berita siswa tersebut 

juga diikuti dengan perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih aktif dan 

bersemangat mengikuti pembelajaran. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2008) dengan 

penelitian ini  adalah sama-sama mengkaji aspek menulis teks berita. 

Aini (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Teknik Think-

Talk-Write (TTW) untuk Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Persuasi 

pada Siswa Kelas VII MAN 1 Semarang (Studi Kuasi Eksperimen) menjelaskan 

bahwa penerapan teknik Think-Talk-Write (TTW) mampu meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf persuasi. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan pada keterampilan menulis 

paragraf persuasi siswa kelas VII MAN 1 Semarang setelah diberi perlakuan 

dengan teknik Think-Talk-Write (TTW) dan siswa dapat mencapai nilai 

ketuntasan belajar setelah diberi perlakuan dengan teknik tersebut. Berdasarkan 

hasil uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar, diperoleh hasil bahwa kelompok 

eksperimen 1 lebih baik daripada kelompok eksperimen 2. Dari hasil perhitungan 

pada taraf signifikan 5% dan dk=54 diporoleh ttabel = 2,005 dan thitung = 13,431. 

Jadi, thitung berada pada daerah penerimaan Ha. Oleh karena itu, ada perbedaan 

kondisi akhir antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. 

Selanjutnya, dari hasil uji ketuntasan belajar diperoleh nilai thitung = 2,52, dengan 

taraf nyata 5% dan dk=21 diperoleh t(0,95)(21) = 2,080. Jadi, karena thitung ≥ ttabel, 

dapat disimpulkan bahwa nilai tes praktik menulis pragraf persuasi pada kelas 

eksperimen 1 telah mencapai skor 65 atau telah mencapai nilai ketuntasan belajar. 

Persamaan peneltian yang dilakukan oleh Aini (2009) dengan penelitian 

ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah  metode eksperimen.   
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Berdasarkan uraian beberapa kajian pustaka tersebut, dapat diketahui 

bahwa penelitian tentang menulis sudah sering dilakukan. Dari beberapa 

penelitian tentang menulis tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tentang menulis teks berita dengan menggunakan model aau metode tertentu perlu 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa saat menulis. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian eksperimen dalam 

upaya mengetahui keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan 

menggunakan metode TAI dan metode CIRC pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Purwodadi. Kebaharuan dalam penelitian ini  terletak pada penerapan metode TAI 

dan metode CIRC yang menurut pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

2.2   Landasan Teoretis 

 Di dalam landasan teoretis, akan dibahas beberapa teori yang digunakan 

dalam penelitian ini mencakupi: pengertian pembelajaran kooperatif, jenis-jenis 

pembelajaran kooperatif, metode TAI,  metode CIRC, keterampilan menulis, dan 

pengertian berita. 

 

2.2.1   Pembelajaran Kooperatif 

 Dalam subbab ini akan diuraikan pengertian dari pembelajaran kooperaif 

dan jenis-jenis pembelajaran kooperatif. 
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2.2.1.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar yang mengkondisikan 

siswa belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda. Untuk menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling membantu 

untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Artinya, pembelajaran belum selesai 

jika salah satu siswa dalam kelompok belum menguasai bahan pembelajaran 

(Sutrisni 2007). Pembelajaran kooperatif bukan hanya sebuah teknik pengajaran 

yang ditujukan untuk meningkatkan pencapaian prestasi siswa, tetapi juga cara 

untuk menciptakan keceriaan, lingkungan yang prososial di dalam kelas, yang 

merupakan salah satu manfaat penting untuk memperluas perkembangan 

interpersonal dan keefektifan. 

 Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka salling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling 

membantu memecahkan masalah-masalah kompleks (Depdiknas dalam Tuhusetya 

2007). 

 Johnson & Johnson (dalam Lie 2008:18) mendefinisikan sistem 

pengajaran cooperative learning sebagai sistem kerja belajar kelompok yang 

terstruktur. Adapun yang termasuk di dalam struktur tersebut di antaranya lima 

unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, 

interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. 

 Dalam kelas kooperatif, siswa diharapkan bisa dapat saling membantu, 

saling mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang 
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mereka kuasai dan menutup kesenjangan masing-masing. Semua anggota 

kelompok harus bekerja secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang 

dibahas dalam mempelajari materi pelajaran.  

 Pengertian pembelajaran kooperatif juga dikemukakam oleh Slavin 

(2008:4) bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajaran yang mengkondisikan para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk salaing membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif (Ibrahim, 2000 : 7-9) dikembangkan untuk 

mencapai tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu :  

1) Hasil belajar akademik  

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik dan unggul dalam membantu sisiwa 

memahami konsep-konsep sulit.  

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu  

Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda 

latar belakang dan kondisi sehingga bergantung satu sama lain atau tugas- 

tugas bersama, belajar saling menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial  

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah mengerjakan keterampilan 

bekerjasama dan kolaborasi. Siswa akan belajar bekerjasama menghargai 

pendapat orang lain dan menetapkan tujuan bersama.  
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 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah sistem kerja belajar kelompok yang terstruktur yaitu saling 

ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian 

bekerja sama, dan proses kelompok. Para siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi 

pembelajaran. Jadi belajar belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok 

belum menguasai pembelajaran. 

2.2.1.2 Jenis-Jenis Pembelajaran Kooperatif 

  Depdiknas (dalam Tuhusetya 2007) mengemukakan ada beberapa model 

diskusi kelompok berbasis pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1). Student Teams-Achievment Division (STAD) yang menggunakan langkah 

pembelajaran di kelas dengan menempatkan siswa dalam tim campuran 

berdasarkan prestasi, jenis kelamin, dan suku. 

2). Team Assisted Individualisation (TAI) yang lebih menekankan pengajaran 

individual meskipun tetap ,emggumakan pola kooperatif. 

3). Cooperative Integrated Reading and Comperhension  (CIRC) yang digunakan 

untuk pembelajaran membaca dan menulis tingkat tinggi. 

4). Jigsaw  yang mengelompokkan siswa ke dalam tim yang beranggotakan enam 

orang yang mempelajari materi akademik yang telah dibagi-bagi menjadi 

beberapa subbab. 
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5). Learning Together (belajar bersama) yang melibatkan siswa untuk bekerja 

dalam kelompok beranggotakan empat atau lima siswa heterogen untuk 

mengangani tugas tertentu, dan  

6). Group Investigation  (penelitian kelompok) berupa pembelajaran kooperatif 

yang bercirikan penemuan. 

 Slavin (2005:11) mengemukakan bahwa lima prinsip dalam metode 

Pembelajaran Tim Siswa (PTS) telah dikembangkan dan diteliti secara ekstensif. 

Tiga di antaranya adalah metode pembelajaran kooperatif yang dapat 

diadaptasikan pada setiap mata pelajaran dan tingkat kelas Student-Team 

Achievment Division (STAD), Team Games-Turnament (TGT), dan Jigsaw II  . 

Sementara dua metode pembelajaran kooperatif lain dirancang untuk digunakan 

pada mata pelajaran khusus pada tingkat kelas tertentu, yaitu,  Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) yang digunakan untuk pelajaran 

membaca dan menulis pada kelas 2-8,  dan Team-Assisted Individualisation (TAI) 

untuk mata pelajaran matematika pada kelas 3-6. Kelima metode ini melibatkan 

penghargaan tim, tanggung jawab individual, dan kesempatan sukses yang sama, 

tetapi dengan cara yang berbeda. 

 Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada kerja 

sama dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan. Adapun jenis-jenis pembelajaran kooperatif yaitu; 
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1)  Student Teams-Achievment Divisions  (STAD) yang menggunakan 

langkah pembelajaran di kelas dengan menempatkan siswa ke dalam tim 

campuran berdasarkan prestasi, jenis kelamin, dan suku. 

2) Team Games-Tournament (TGT) (Turnamen game tim) dan Jigsaw II 

(Teka-teki II) 

3) Team-Assisted Individualisation (TAI) yang lebih menekankan pengajaran 

individual meskipun tetap menggunakan pola kooperatif, melibatkan 

penghargaan tim, tanggung jawab individual, dan kesempatan sukses 

yang sama. 

4) Cooperative Reading and Comperhension (CIRC) yang digunakan untuk 

pembelajaran membaca dan menulis tingkat tinggi. 

5) Jigsaw yang mengelompokkan siswa ke dalam tim beranggotakan enam 

orang yang mempelajari materi akademik yang telah dibagi-bagi menjadi 

beberapa subbab. 

6) Learning Together (belajar bersama) yang melibatkan siswa untuk bekerja 

dalam kelompok beranggotakan empat atau lima orang heterogen untuk 

menangani tugas tertentu, dan  

7) Group Investigation (penelitian kelompok) berupa pembelajaran 

kooperatif yang bercirikan penemuan. 

Dari beberapa jenis metode kooperatif yang telah disebutkan, terdapat dua metode 

yang dirancang untuk digunakan pada mata pelajaran khusus pada tingkat kelas 

tertentu, yaitu, metode Cooperative Integrated Reading and Compoperhension 

(CIRC) yang berarti metode pembelajaran mengarang dan membaca yang 
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terintegrasikan dengan pola kooperatif dan metode Team-Assisted 

Individualisation (TAI) yang berarti metode pembelajaran yang mengupayakan 

bantuan individual dalam tim. 

2.2.1 Metode Pembelajaran TAI 

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang pengertian metode TAI, 

manfaat metode TAI, dan langkah-langkah penggunaan metode TAI. 

2.2.2.1 Pengertian Metode TAI 

 TAI (Team-Assisted Individualization) merupakan pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Robert E. Slavin. Seperti pembelajaran 

kooperatif lain. Pembelajaran TAI secara sadar mengembangkan interaksi yang 

salaing asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat 

menimbulkan permusuhan, sehingga  hal tersebut bisa dijadikan sebagai latihan 

sebelum masuk ke masyarakat. 

Dasar pemikiran metode pembelajaran TAI adalah untuk mengadaptasi 

pengajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan siswa 

maupun pencapaian prestasi siswa (Slavin 2009:187). TAI dirancang untuk 

memperoleh manfaat yang sangat besar dari potensi sosialisasi yang terdapat 

dalam pembelajaran kooperatif. 

TAI juga dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah teoretis dan 

praktis dari pengajaran individual; (1) dengan meminimalisir keterlibatan guru 

dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin; (2) guru setidaknya akan 

menghabiskan separuh dari waktunya untuk mengajar kelompok-kelompok kecil; 

(3) Operasional program tersebut akan sedemikian sederhananya sehingga para 
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siswa dapat melakukannya; (4) Para siswa akan termotivasi untuk mempelajari 

materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat dan tidak dapat berbuat 

curang atau mencari jalan pintas; (5) Tersedianya banyak cara pengecekan supaya 

siswa jarang menghabiskan waktu mempelajari lagi materi yang sudah mereka 

kuasai atau menghadapi masalah serius yang membutuhkan bantuan guru; (6). 

Para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain; (7) Programnya 

mudah dipelajari oleh guru maupun siswa; (8). Dengan membuat para siswa 

bekerja dalam kelompok, program ini akan membangun kondisi positif terhadap 

siswa-siswa yang cacat dalam bidang akademik dan tidak ada kesenjangan ras dan 

sosial. 

2.2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode TAI 

Keunggulan metode pembelajaran TAI menurut Zaini dkk (2008:104) 

antara lain sebagai berikut: 

1) Praktis dan mudah dilakukan oleh setiap guru bahasa Indonesia di SMP 

karena alat bantunya mudah diperoleh dan mudah diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2) Cukup efektif untuk menumbuhkembangkan kedisiplinan, minat, kerja sama, 

keaktifan, dan tanggung jawab siswa. 

Adapun kekurangan metode pembelajaran TAI antara lain :  

1) Menimbulkan ketergantungan siswa, dimana siswa yang kurang pandai secara 

tidak langsung akan bergantung pada siswa yang pandai. 

2) Menimbulkan sikap pasif kepada siswa tertentu, karena dia hanya 

mengandalkan teman sekelompok dan tidak mau berusaha. 
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2.2.2.3 Langkah-Langkah Pembelajaran dengan Metode TAI  

Menurut (Slavin, 1995: 101-104) model pembelajaran TAI memiliki 8 

(delapan) komponen yaitu sebagai berikut: 

1) Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 5 

siswa; 

2) Placement Test, yaitu pemberian pretest kepada siswa atau melihat rata-rata 

nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang 

tertentu;  

3) Curriculum Materials, yaitu siswa bekerja secara individu tentang materi 

kurikulum penutup penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, 

pecahan, perbandingan, persen, statistika, dan aljabar;  

4) Team Study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan secara individu kepada siswa yang 

membutuhkan bantuan secara individual kepada siswa yang 

membutuhkannya.  

5) Team Scores and Team Recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan pemberian kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

berhasil dalam menyelesaikan tugas.  

6) Teaching Group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru menjelang 

pemberian tugas kelompok.  

7) Fact Test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh 

siswa.  



25 
 

 
 

8) Whole-Class Units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir waktu 

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah 

Berdasarkan pendapat Slavin di atas, maka langkah-langkah penerapan 

metode TAI dalam pembelajaran menulis teks berita adalah sebagai berikut: 

1. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari atas 4-5 orang.  

2. Siswa membaca halaman panduan dan meminta satu tim atau guru apabila 

diperlukan. 

3. Setiap kelompok diberi tugas untuk berdiskusi tentang unsur-unsur berita  

yang terdapat dalam koran dan menganalisis penggunaan bahasa dalam koran 

yang dibaca siswa.  

4. Siswa mulai mengerjakan tugas untuk menulis teks berita dari  koran yang 

diberikan guru. Kemudian setelah selesai,  jawabannya dicek oleh teman satu 

timnya, selanjutnya ditulis urutan nilai. 

5. Siswa dengan nilai tertinggi dijadikan pemimpin kelompok untuk memberikan 

arahan dan masukan kepada anggota tim lain 

6. Guru mengunjungi setiap kelompok untuk membantu dalam diskusi.  

7. Selanjutnya siswa mulai mengerjakan tugas menulis berita secara mandiri 

tanpa bantuan teman satu tim. 

8. Hasil tes siswa ditandatangani oleh tim lain dan siswa pemeriksa harus 

menghitung skornya. 

9. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran dan menyimpilkan hasil pembelajaran. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan metode TAI dalam 

pembelajaran menulis teks berita yaitu 1) briefing, yaitu proses pemberian 
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pengarahan kepada siswa tentang hal-hal yang akan dilakukan pada saat 

pembelajaran, 2)  action,  yaitu kegiatan siswa melakukan tahapan inti 

pembelajaran dengan bantuan teman satu tim, 3) review, yaitu tahapan guru 

melakukan refleksi (berdialog secara terbuka) dengan siswa mengenai 

pembelajaran. 

2.2.2 Metode Pembelajaran CIRC 

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai pengertian  CIRC, kelebihan dan 

kekurangan dalam menggunakan metode CIRC, langkah-langkah metode CIRC, 

dan tujuan pembelajaran metode CIRC. 

2.3.3.1 Pengertian Metode CIRC 

Metode CIRC adalah salah satu metode terpadu yang pembelajarannya 

dilakukan secara berkelompok. Metode ini sangat cocok untuk pembelajaran 

membaca dan menulis. Metode pembelajaran CIRC merupakan metode 

pembelajaran yang  diadaptasikan dengan kemampuan peserta didik. Dalam 

proses pembelajarannya, CIRC dimaksudkan untuk membangaun kemampuan 

peserta didik untuk menulis dan menyusun sebuah tulisan berupa teks berita 

berdasarkan topik yang telah dibaca dari media massa. Pada metode ini kelompok 

yang telah dibentuk diberi sebuah artikel untuk dianalisis.  

Metode ini juga mempunyai tiga unsur penting, yaitu kegiatan-kegiatan 

dasar yang terkait, pengajaran langsung pelajaran memahami bacaan, dan seni 

berbahasa sera menulis terpadu menurut Steven dan Slavin (1995:44). 

Pembelajaran kooperatif diartikan sebagai sistem pengajaran yang memberikan 



27 
 

 
 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesame siswa dalam 

tugas-tugas yang berstruktur (Lie, 2005 : 12).  

2.2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode CIRC 

Dalam penggunaan metode CIRC terdapat juga kelebihan dan 

kekurangannya. Kelebihan metode ini antara lain:  

1) Peserta didik dapat memberikan tanggapan secara bebas.  

2) Peserta didik ilatih untuk bekerjasama dan menghargai pendapat orang 

lain.  

3) Menumbuhkan rasa senang dan merangsan peserta didik untuk aktif 

dalam kelompok.  

4) Memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerjasama dengan 

temanya.  

Sementara kekurangan metode ini antara lain:  

1) Pada saat presentasi siswa didik yang aktif berbicara.  

2)   Banyak memboroskan waktu.  

2.2.3.3 Tujuan Pembelajaran dengan Menggunakan Metode CIRC 

Tujuan penggunaan pembelajaran kooperatif model CIRC menurut Slavin 

(1995:48) adalah: 1) untuk mengingat kemampuan pembelajaran dalam rangka 

memperbaiki hubungan dalam suatu grup; 2) mengatasi rintangan sekelas secara 

akademik; 3) menumbuhkan kesadaran pembelajaran perlu berpikir; 4)  

memecahkan masalah dan belajar baik yang menyangkut pengetahuan konsep, 

prinsip dan prosedur sehingga terjadi pemecahan yang lebih bermakna. 
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Menciptakan rasa senang pada diri pembelajar dan menyumbangkan pengetahuan 

kepada anggota-anggota kelompoknya.  

Demikian juga dengan tujuan utama metode pembelajaran CIRC terhadap 

pembelajaran menulis. Tujuan digunakannya metode pembelajaran CIRC untuk 

pembelajaran menulis  adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan 

mengevaluasi pendekatan proses menulis pada pembelajaran menulis dengan 

memanfaatkan kehadirkan teman satu kelompok. Respon dari teman satu 

kelompok merupakan ciri khas dari proses penulisan, tetapi keterlibatan teman 

jarang sekali menjadi kegiatan intinya. Dalam pembelajaran menulis yang 

menggunakan metode CIRC ini, para siswa merencanakan, merevisi, dan 

menyunting karangan mereka dengan kolaborasi yang erat dengan teman satu tim.  

2.2.3.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Menggunakan Metode CIRC  

Model pembelajaran CIRC atau pembelajaran terpadu menurut pertama kali 

dikembangkan oleh (Steven and Slavin, 1981:53), dengan langkah-langkah: 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang yang secara heterogen;  

2) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran;  

3) Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan 

memberikan tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada lembar kertas;  

4) Mempresentasikan/ membacakan hasil kelompok;  

5) Guru memberikan penguatan;  

6) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan; dan  

7) Penutup. 
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Berdasarkan pendapat Slavin di atas, maka langkah-langkah penerapan 

metode CIRC dalam pembelajaran menulis teks berita adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang yang secara heterogen.  

2) Guru memberikan sebuah teks berita dari koran sesuai topik yang telah 

ditentukan.  

3) Siswa bekerja sama  saling membacakan dan menemukan ide pokok dan 

menulis teks berita secara singkat dan jelas serta memberikan tanggapan 

terhadap teks berita tersebut yang ditulis pada lembar kertas.  

4) Siswa menyunting tulisan teman satu kelompoknya, kemudian membenahi 

teks berikut. 

5) Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.  

6) Guru membuat kesimpulan bersama.  

7) Guru dan siswa mengevaluasi hasil keseluruhan dari proses kelompok 

hingga presentasi dengan cara menilai hasil kerja siswa dan mengatasi 

kesulitan siswa selama pembelajaran.  

2.2.4  Hakikat Menulis 

Nurudin (2007:4) mengungkapkan bahwa menulis adalah segenap 

rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. 

Kecakapan menulis adalah kecakapan menuangkan gagasan ke dalam 

bentuk karangan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi (Wibowo dkk. 

2007:3). 
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Menurut Tarigan (2008:3-4) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tanpa 

bertatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Selain itu, keterampilan 

menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan yang 

cukup dan teratur. 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut jika mereka memahami bahasa 

dan gambaran grafik tersebut (Lado dalam Tarigan 2008:22). 

Dari beberapa pengertian tentang menulis di atas, dapat disimpulkan 

bahwa menulis merupakan suatu proses menuangkan gagasan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat komunikasi tidak langsung dengan memperhatikan 

berbagai kaidah penggunaan bahasa tulis tersebut. 

2.2.4.1 Tujuan Menulis 

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

lain: (1) tujuan penugasan (assignment purpose) yaitu penulis menulis sesuatu 

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

purpose) yaitu penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, 

menghilangkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca 

memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu, (3) tujuan 
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persuasif (persuasive purpose) yaitu penulis bertujuan meyakinkan para pembaca 

akan kebenaran gagasan yang diutarakan, (4) tujuan informasional, tujuan 

penerangan (informational purpose) yaitu penulis bertujuan memberi informasi 

atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca, (5) tujuan pernyataan 

(self-eVIIpressive purpose) yaitu penulis bertujuan memperkenalkan atau 

menyatakan diri sebagai sang pengarang kepada para pembaca, (6) tujuan kreatif 

(creative purpose) yaitu untuk mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian, 

(7) tujuan pemecahan masalah (problem-solving purpose) yaitu penulis berusaha 

memecahkan masalah yang dihadapi.  

Sementara itu, Syarif dkk. (2009:6) menyebutkan tujuan menulis, yaitu: 

(1) menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, 

termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan peristiwa agar 

khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang 

berbagai hal yang terjadi maupun dapat terjadi di muka bumi ini, (2) membujuk; 

melalui tulisan seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan 

sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan penulis. Penulis 

harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya 

bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan 

dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang 

menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna, (3) mendidik adalah salah satu 

tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan wawasan 

pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah, yang pada 

akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Orang-orang yang berpendidikan 
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misalnya, cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih menghargai 

pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional, dan (4) menghibur; 

fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi, bukan monopoli media massa, 

radio, televisi. Namun, media cetak dapat pula berperan dalam menghibur 

khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ―ringan‖ yang kaya 

dengan anekdot, cerita dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan pelipur lara 

atau untuk melepaskan ketegangan setelah sibuk beraktifitas. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa tujuan menulis, yaitu untuk 

menyampaikan informasi kepada pembaca, membujuk pembaca untuk melakukan 

suatu hal, dan menghibur pembaca dengan tulisan yang menarik.  

2.2.4.2 Manfaat Menulis 

Percy (dalam Nurudin 2007:19) mengemukakan beberapa manfaat 

menulis, antara lain: (1) sarana untuk mengungkapkan diri (a tool for self 

expression), (2) sarana untuk pemahaman (a tool for understanding), (3) sarana 

untuk membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga 

diri (a tool to help developing personal satisfaction, pride,  a feeling of self 

worth), (4) sarana meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan 

(a tool for increasing awareness and perception of environment), (5) sarana 

keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah (a tool for 

active involvement, not passive acceptance), (6) sarana mengembangkan suatu 

pemahaman tentang dan kemampuan menggunakan bahasa (a tool for developing 

an understanding of and ability). 
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Selain itu, Tarigan (2008:23-24) 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 sa2rana dalam menyusun urutan bagi 

pengalaman.  

 Dari kedua pengertian tersebut, manfaat yang dapat diperoleh dari 

kegiatan menulis adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman diri, 

seperti berpikir dan memperluas pengetahuan, sebagai sarana memecahkan 

masalah, dan sebagai sarana mengabadikan pengalaman hidup secara tertulis. 

2.2.4.3 Ciri-Ciri Tulisan yang Baik 

Widyamartaya (1990:37-38) menyebutkan ada enam asas yang perlu 

diperhatikan dalam menuangkan gagasan. Pertama yaitu kejelasan, berarti sifat 

tidak samar-samar sehingga tiap butif fakta atau pendapat yang dikemukakan 

seakan-akan tampak nyata oleh pembaca. Kejelasan tidak hanya berarti mudah 

dipahami, melainkan juga tidak mungkin disalahtafsirkan. Kedua yaitu 

keringkasan, yang bukan hanya berarti bahwa karangan harus pendek atau 

singkat, melainkan bahwa karangan itu tidak berboros kata, tidak berlebih-lebihan 

dengan ungkapan, tidak mengulang-ulang butir ide yang sama, dan tidak berputar-

putar dalam menyampaikan gagasan. Ketiga yaitu ketepatan, berarti bahwa 

karangan dapat menyampaikan butir-butir pengetahuan kepada pembaca dengan 

kecocokan sepenuhnya seperti yang dimaksudkan penulis. Ketepatan juga 

meliputi ketepatan menaati aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, peristilahan, 
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kelaziman bahasa, dan sebagainya. Keempat yaitu kesatupaduan, berati segala 

sesuatu yang disajikan dalam karangan harus berkisar pada satu gagasan pokok 

atau pikiran utama karangan. Segala pikiran yang disajikan harus bergayutan dan 

relevan dengan gagasan pokok atau pikiran utama yang hendak dibingkiskan 

kepada pembaca. Kelima yaitu pertautan atau koherensi merupakan asas yang 

menghendaki agar ada saling kait antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain 

dalam tiap paragraf dan juga paragraf satu dengan paragraf yang lain. Pertautan 

menghendaki agar jangan ada kata atau frasa yang tidak jelas rujukannya. Keenam 

yaitu harkat merupakan asas yang menghendaki agar karangan benar-benar 

berbobot. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Nurudin (2007:39-46) juga 

mengungkapkan enam asas menulis yang baik, yaitu: (1) kejelasan (clarity), 

maksudnya tulisan harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Kejelasan 

juga berkait erat dengan penggunaan kata umum yang sudah dikenal masyarakat, 

(2) keringkasan (consiseness), maksudnya bahwa kalimat yang disusun tidak saja 

pendek-pendek tetapi jangan menggunakan ungkapan-ungkapan yang berlebihan, 

termasuk juga jangan terlalu menghambur-hamburkan kata seenaknya, tidak 

berputar-putar atau mengulang-ulang dalam menyampaikan gagasan, (3) 

ketepatan (correctness), maksudnya adalah tulisan mampu menyampaikan 

gagasan kepada pembaca dengan kecocokan seperti apa yang dimaksud penulis. 

Ini berarti, apa yang diinginkan penulis bisa dipahami sama persis oleh 

pembacanya, (4) kesatupaduan (unity), maksudnya adalah hanya ada satu gagasan 

dalam satu alinea, (5) pertautan (coherence), maksudnya adalah antarbagian 
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bertautan satu sama lain (antaralinea atau antarkalimat), dan (6) penegasan 

(emphasis), maksudnya adalah adanya penonjolan atau mempunyai derajat 

perbedaan antarbagian.  

Menurut Adelstein & Pival (Tarigan 2008:6-7) ciri-ciri tulisan yang baik, 

antara lain: (1) mencerminkan kemampuan penulis mempergunakan nada yang 

serasi, (2) mencerminkan kemampuan penulis menyusun bahan-bahan yang 

tersedia menjadi suatu keseluruhan yang utuh, (3) mencerminkan kemampuan 

penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samar-samar: memanfaatkan 

struktur kalimat, bahasa, dan contoh-contoh sehingga maknanya sesuai dengan 

yang diinginkan penulis. Dengan demikian, para pembaca tidak mengalami 

kesulitan dalam memahami makna yang tersurat dan tersirat, (4) mencerminkan 

kemampuan penulis untuk menulis secara meyakinkan: menarik minat para 

pembaca terhadap pokok pembicaraan serta mendemonstarasikan suatu pengertian 

yang masuk akal dan cermat mengenai hal itu. Dalam hal ini, harus dihindari 

penggunaan kata-kata dan pengulangan frasa-frasa yang tidak perlu. Selain itu, 

setiap kata harus menunjang pengertian yang serasi, sesuai dengan yang 

diinginkan oleh penulis, (5) mencerminkan kemampuan penulis untuk mengkritik 

naskah tulisannya yang pertama serta memperbaikinya. Mau dan mampu merevisi 

naskah pertama merupakan kunci bagi penulisan yang tepat guna, dan (6) 

mencerminkan kebanggaan penulis dalam naskah atau manuskrip, yaitu kesudian 

mempergunakan ejaan dan tanda baca secara saksama, mememriksa makna kata 

dan hubungan ketatabahasaan dalam kalimat-kalimat sebelum menyajikannya 

kepada para pembaca. 
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 Secara singkat, ciri-ciri tulisan yang baik antara lain: (1) jujur, yaitu tidak 

memalsukan ide atau gagasan penulis, (2) jelas, yaitu tidak membingungkan para 

pembaca, (3) singkat, yaitu tulisan jangan sampai memboroskan atau membuang 

waktu pembaca, dan (4) adanya keanekaragaman, termasuk panjang kalimat yang 

beraneka ragam (Mc. Mahan & Day dalam Tarigan 2008:7).  

Dengan demikian, dari berbagai pendapat para ahli bahasa mengenai 

tulisan yang baik, dapat disimpulkan beberapa ciri tulisan yang baik, yaitu jelas, 

ringkas, tepat, satu padu, mempunyai koherensi, serta adanya penegasan terhadap 

bagian tertentu dalam tulisan. Dengan semua ciri tersebut, akan membuat 

pembaca merasa nyaman dan akan memperoleh manfaat dari hasil membaca. 

 

2.2.5 Berita 

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

berita, jenis-jenis berita, unsur-unsur berita, bahasa berita, dan teknik menulis 

berita. 

2.2.5.1 Hakikat  Berita 

Suhandang (2004: 103) mengemukakan bahwa berita adalah laporan atau 

pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang 

banyak, peristiwa yang melibatkan fakta dan data di alam semesta ini, yang terjadi 

pun aktual, dalam arti ―baru saja‖ atau hangat dibicarakan orang banyak. 

Romli (2005: 5) mengemukakan bahwa berita adalah laporan tercepat dari 

suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian 

besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka.  
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Menurut Harahap (2006: 17) berita adalah laporan tentang fakta peristiwa 

atau pendapat yang aktual, menarik, berguna dan dipublikasikan melalui media 

massa periodi: surat kabar, majalah, radio, dan TV.  

Sementara menurut Djuraid (2007:1) berita adalah sebuah laporan atau 

pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat 

umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. 

Faktor peristiwa atau keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. 

Dengan kata lain, peistiwa dan keadaan itu meupakan fakta atau kondisi yang 

sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya. 

Thobroni (2008:62) menyebutkan bahwa berita adalah rekaman kejadian 

atau peristiwa yang sungguh-sungguh faktual atau terjadi di sekitar kita. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai berita tersebut di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan atau pemberitahuan mengenai 

peristiwa yang dianggap penting dan menarik yang disampaikan kepada orang 

banyak, dengan berdasarkan fakta sebagai pembentukmya.  

2.2.5.2 Jenis-Jenis Berita 

Romli (2000:8) mengemukakan jenis-jenis berita ada lima, yaitu: (1) 

straight news (berita langsung), apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. 

Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi berita jenis ini; (2) depth news 

(berita mendalam), dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah 

suatu permukaan; (3) investigation news, berita yang dikembangkan berdasarkan 

penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber; (4) interpretative news, berita 

yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya atau reporter; dan 
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(5) opinion news, berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para 

cendekiawan, tokoh, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi 

poleksosbudhankam, dan sebagainya.  

Suhandang (2004: 104) mengemukakan ada dua jenis berita berdasarkan 

penyajian pemberitaan, yaitu berita langsung (straight news) dan berita tidak 

lanngsung (feature news). Berita langsung yaitu berita yang disajikan dengan cara 

menyampaikan fakta utama yang terlibat dalam peristiwa itu apa adanya secara 

langsung, baik hal-hal yang menjadi pokok peristiwa maupun  apa yang dikatakan  

tokoh-tokoh yang  terlibat dalam peristiwa itu. Berita langsung dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu: (1) matter of news, yaitu berita yang hanya mengemukakan 

fakta utama yang terlibat dalam peristiwa itu saja; (2) action news, yaitu berita 

yang hanya mengemukakan perbuatan, tindakan (kejadian) yang terlibat dalam 

peristiwa; (3) quote news, yaitu berita yang hanya mengemukakan kutipan dari 

apa yang diucapkan oleh para tokoh yang terlibat dalam peritiwa. Jenis berita 

berdasarkan penyajian yang kedua yaitu berita tidak langsung atau feature news, 

yaitu berita yang tidak mementingkan unsur waktu, melainkan memberikan 

tambahan bacaan yang dianggap tetap hangat walaupun tidak disajikan 

secepatnnya (pada saat) peristiwa terjadi. Berita tidak langsung atau feature news 

dibagi menjadi dua, yaitu berita tersirat (interpretative news) dan berita laporan 

(reportase). Berita tersirat yaitu berita yang menonjokan maksud 

pemberitaannnya secara tersirat, dalam arti memberikan kesempatan kepada para 

pembaca atau pendengar, atau penonton, untuk menafsirkannya sendiri pesan 

yang terkandung dalam berita. Sedangkan berita laporan (reportase) yaitu berita 
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menyuguhkan tulisan atau pemberitaan yang membuat pembaca, pendengar, dan 

penonton seolah-olah yang mengalami peristiwa itu. 

Selain itu, Harahap (2006: 16) membagi berita berdasarkan kategori asal 

berita, yakni: (1) berita berdasarkan peristiwa momentum (moment news), yaitu 

berita tentang peistiwa yang muncul tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya, seperti 

gempa bumi, tsunami, banjir, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran dan kasus-

kasus kriminal; (2) berita berdasakann peristiwa teragenda (event news), yaitu 

berita yang ditulis berdasarkan peristiwa yang disengaja, peristiwa yang terjadi 

sesuai jadwal atau agenda, contohnya kegiatan hari-hari besar, dan kongres 

organisasi; (3) berita lanjutan (follow up news), yaitu berita yang merupakan dari 

berita sebelumnya, seperti berita korupsi pejabat yang beritanya belum selesai dan 

masih ada lanjutannnya; dan (4) berita berdasarkan peristiwa fenomena, yaitu 

berita fenomena atau gejala atau kejadian yang menarik perhatian. 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

berita ada banyak sekali ragamnya yang terbagi-bagi menurut bidangnya masing-

masing.  

2.2.5.3 Unsur-Unsur Berita  

Sebelum menulis sebuah berita yang penting untuk diketahui adalah unsur-

unsur apa saja yang ada dalam berita. Agar berita tersebut mempunyai nilai yag 

baik maka harus memperhatikan unsur-unsur berita. 

Djuroto (2003: 48) menyebutkan bahwa agar berita dapat menarik 

perhatian pembaca perlu memahami unsure-unsur yang terdapat dalam berita yang 

meliputi (1) actual atau baru; (2) jarak; (3) terkanal atau ternama; (4) 
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keluarbiasaan; (5) akibat; (6) ketegangan; (7) pertentangan; (8) seks; (9) 

kemajuan; (10) human interest; (11) emosi; dan (12) humor.  

Menurut Suhandang (2004: 122-124) ada enam unsur berita, yaitu: (1) 

(what) atau apa yang terjadi; (2) (who) yaitu siapa yang melakukan peristiwa itu; 

(3) (when) yaitu kapan peristiwa itu terjadi; (4) (where) atau di mana tempat 

kejadiannya; (5) (why) atau mengapa peristiwa itu terjadi; dan (6) (how) 

bagaimana tindak lanjut dan penyelesaiannya. 

Romli (2005: 5-6) unsur atau nilai-nilai berita adalah sebagai berikut: (1) 

cepat, yaitu aktual atau ketepatan waktu, (2) nyata (faktual), yaitu informasi 

tentang sebuah fakta bukan fiksi atau karangan, (3) penting, artinya menyangkut 

kepentingan orang banyak, (4) menarik, artinya mengundang orang untuk 

membaca berita yang kita tulis.   

Djuraid (2007: 12-13) menjelaskan bahwa 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 untuk diberitakan ataui tidak. Banyaknya unsur justru akan mempermudah 

seorang wartawan untuk menentukan bahwa sebuah informasi atau peristiwa 

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, (13) humor.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

berita minimal mengandung unsur 5W+1H yaitu who, what, where, when, why, 
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dan when dan dapat ditambahi unsur-unsur pendukung seperti cepat, nyata, 

penting, dan menarik. 

2.2.5.4 Bahasa Berita 

Djuroto (2005: 50) menyebutkan kalimat berita baik untuk surat kabar, 

radio, maupun televisi, harus menggunakan kalimat yang tepat, ringkas, jelas, 

sederhana, dan dapat dipercaya. Tepat, artinya pemilihan kata dalam kalimat harus 

benar. Ringkas, artinya dalam menyusun kalimat untuk nmaskah berita, harus 

menggunakan kalimat yang ringkas, tidak berbelit-belit dan hindari kata-kata yang 

tidak perlu. Jangan menggunakan kalimat majemuk, karena banyak membuang 

kata-kata. Jelas, artinya penyusunan kalimat dan kata demi katanya harus 

dirangkai secara tepat dan mengandung arti yang jelas. Jangan menggunakan 

istilah asing atau bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh masyarakat luas. Sifat-

sifat berita yang dikemukakan tersebut memiliki sedikit perbedaan, namun pada 

dasarnya adalah sama, yakni singkat, padat, jelas, dan objektif.  

Munhof (dalam Harahap 2006: 71) mengemukakan empat penulisan 

bahasa berita, yaitu: (1) tepat (accuracy), yaitu data yang dituliskan harus sesuai 

dengan konteks permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) singkat 

(brevity), kalimat dalam berita harus singkat, dan mudah dipahami serta harus 

menghindari penggunanan kata-kata mubadzir; (3) jelas (clarity), yaitu kalimat 

harus dibuat teratur; dan (4) sederhana (simplicity), yaitu tidak 

memcampuradukkan kata-kata asing atau kata yang kurang dikenal oleh pembaca, 

pendengar atau penonton. 
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Zaenuddin (2007: 194) berpendapat bahwa bahasa jurnalistik adalah salah 

satu ragam bahasa Indonesia. Ia bukanlah bahasa yang benar-benar khusus hingga 

berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik harus tetap didasarkan 

pada bahasa baku bahasa Indonesia. Ia tetap memperhatikan kaidah-kaidah tata 

bahasa, ejaan dan tanda baca yang benar, dan dalam pemilihan kosa kata pun 

mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat. Hanya saja, bahasa 

jurnalistik memiliki sifat-sifat tertentu, dan ini terkait dengan sifat-sifat media 

massa baik cetak maupun elektronik. Menurut pakar linguistic Dr. Yus Badudu, 

―Bahasa jurnalistik harus singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, tetapi selalu 

menarik.‖ Sifat-sifat itu harus dipenuhi mengingat surat kabar (termasuk radio dan 

TV). 

Sifat-sifat bahasa yang dikemukakan tersebut memiliki sedikit perbedaan, 

namun pada dasarnya adalah sama, yakni singkat, jelas, padat, dan objektif.  

 

2.2.5.5 Teknik Menulis Berita 

Menulis sebagai proses, yakni proses penulisan. Maka dalam menulis 

berita pun terdapat teknik atau strategi dalam penulisannya agar berita tersebut 

menarik.  

Suhandang (2005:115) dari pemaparan fakta peristiwanya yang didasarkan 

pada derajat kepentingannya, maka akan diperoleh gambaran konstruksi berita itu 

berbentuk piramid terbalik di mana hal-hal yang utama diutarakan lebih dulu, 

kemudian disusul dengan hal-hal yang derajat kepentingannya lebih rendah 

(berkurang) demikian seterusnya sampai dengan naskah berita itu berakhir pada 
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hal yag tidak begitu penting, bahkan tidak penting sama sekali, sampai tempat ata 

waktunya memungkinkan.  

Menurut Romli (2005 :7-9) terdapat tiga teknik peliputan berita yakni 

reportase, wawancara, riset kepustakaan (studi literatur). Reportase adalah 

kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan. Semua jenis peliputan 

berita memerluka proses wawancara (interview) dengan sumber berita atau 

narasumber.   

Masduki (2006: 20) menyatakan bahwa struktur penulisan piramida 

terbalik dianggap lebih cocok dan khas untuk penulisan berita. Piramida terbalik 

ialah suatu bentuk penulisan yang memprioritaskan pemuatan informasi yang 

penting di depan, kemudian yang agak penting dan yang terakhir berita yang 

kurang penting. 

Zaenuddin (2007:189) juga berpendapat sama dengan Masduki bahwa 

berita yang baik selain memenuhi persyaratan rumus 5W+1H, harus pula 

memenuhi persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik ada yang dikenal dengan bentuk 

piramida terbalik. Informasi penting pada bagian awal berita, kemudian ke bawah 

memuat informasi yang kurang penting. Piramida terbalik adalah struktur 

penyajian berita dari yang paling penting hingga yang tidak penting. Jika 

digambarkan seperti berikut ini.  
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Struktur penulisan berita piramida terbalik dapat digambarkan sebagai 

berikut ini. 

 

    Judul 

     BARIS TUNGGAL 

                            

                         TERAS BERITA                                       Paling penting 

                                   

                                  TUBUH BERITA                          Penting 

 

              AKHIR  

                                  BERITA                  Tidak terlalu penting 

 

 

 

Gambar Piramida Terbalik (Suhandang 2004 : 134-136) 

Bentuk piramida terbalik dalam berita dapat di jelaskan bahwa 

mendahulukan hal-hal yang penting ( klimaks) dari peristiwanya. Selanjutnya hal-

hal yang penting , dan diakhiri oleh hal-hal yang kurang penting atau tidak 

penting. Dengan demikian apabila tempat dan waktu dalam penyajiannya tidak 

memungkinkan lagi, maka hal-hal yang kurang atau tidak penting bisa dibuang 

saja, sebagian atau semuanya tergantung tempat atau waktu yang tersedia. Namun 

demikian tuturan cerita atau beritanya tidak terganggu. 
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Irawan (2008) secara garis besar untuk menulis berita ada tiga hal yang 

harus diperhatikan (1) sebuah berita harus mengandung unsur 5W+1H yaitu  

(what) atau apa yang terjadi, (who) yaitu siapa yang melakukan peristiwa itu, 

(when) yaitu kapan peristiwa itu terjadi, (where) atau di mana tempat kejadiannya, 

(why) atau mengapa peristiwa itu terjadi,dan (how) bagaimana tindak lanjut dan 

penyelesaiannya; (2) berita ditulis dengan pola piramida terbalik; dan (3) dalam 

menulis berita tata kalimat yang dirangkai harus efektif.  

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa berita disusun 

dengan pola piramida terbalik. Penyusunan dengan pola tersebut memiliki tujuan 

untuk memudahkan pembaca mengetahui isi atau pokok berita dalam situasi yang 

terburu-buru atau cepat dan memudahkan proses penyuntingan berita. 

2.2.6 Aspek-Aspek yang Dinilai dalam Menulis Teks Berita 

 Penilaian adalah usaha menentukan kadar pencapaian tujuan atau tingkat 

keberhasilan (Nugiyantoro 2009:5). Keberhasilan yang akan dinilai dalam menulis 

teks berita dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya (a) Kelengkapan unsur-

unsur berita, (b) penggunaan EYD, (c) Penggunaan kalimat, (d) Kosakata, (e) 

Kemenarikan judul,dan (f) Keruntutan pemaparan. 
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Tabel 2.1 Aspek Penilaian Teks Berita 

No  Indikator Skor Bobot Skor Maks 

X Bobot SB B C K SK 

5 4 3 2  

1 Kelengkapan unsur-

unsur berita 

    

 

 6 30 

2 penggunaan EYD      2 10 

3 Penggunaan kalimat       3 15 

4 Kosakata       2 10 

5 Kemenarikan judul      3 15 

6 Keruntutan pemaparan      4 20 

 Jumlah   100 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tes menulis teks berita 

terdapat enam aspek penilaian, yaitu  penggunaan EYD, Keruntutan pemaparan, 

Penggunaan kalimat, Kosakata, Kemenarikan judul, Kelengkapan unsur-unsur 

berita. Setiap aspek memiliki bobot yang berbeda-beda dengan skor maksimal 5.  

Selanjutnya, dari skor dari setiap aspek akan diketahui nilai akhir dengan cara 

menjumlahkan skor tersebut sehingga akan diketahui kategori penilaian. Kategori 

sangat baik akan diperoleh skor 5, untuk kategori baik akan diperoleh skor 4, 

untuk kategori cukup baik akan diperoleh skor 3, dan kategori kurang baik akan 

diperoleh skor 2. Kriteria penilaian menulis teks berita dapat dilihat pada tabel 2 

sebagai berikut.  
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Tabel 2.2 Kategori Dan Kriteria Penilaian Teks Berita 

No  Indikator  Bobot  Deskriptor  Skor  kategori 

1 Kelengkapan unsur-

unsur teks berita 

6  Lengkap : semua 

unsur terpenuhi 

dalam teks berita.  

 Cukup lengkap : 5 

unsur yang 

tercantum.  

 Kurang lengkap: 4 

unsur yang 

tercantum.  

 Tidak lengkap: 3 

unsur yang 

tercantum. 

 Sangat Tidak 

lengkap : 2 unsur 

yang tercantum 

5 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

SB 

 

 

 

 

B 

 

C 

 

 

K 

 

 

SK 

2 Keruntutan 

pemaparan 

4  Urut dan jelas : 

sederhana mudah 

dipahami, berirama 

atau dinamis, semua 

ide tersampaikan.  

 Tidak urut, jelas: 

jalan cerita dalam  

teks  berita runtut 

berirama atau 

dinamis, tetapi jelas 

dan mudah 

dipahami.  

 Urut, kurang jelas: 

jalan cerita runtut, 

tetapi kurang 

dipahami.  

 Tidak urut, kurang 

jelas : jalan cerita 

tidak runtut, tidak 

jelas, dan kurang 

bisa dipahami. 

 Tidak ada 

pemaparan dan 

jalan cerita sama 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

SB 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

K 

 

 

 

SK 
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sekali 

3 Penggunaan kalimat  3  Singkat dan jelas: 

penyusunan kalimat 

singkat dan jelas.  

 Tidak terlalu 

panjang tetapi jelas 

:penyusunan 

kalimat tidak terlalu 

panjang dan jelas.  

 Panjang dan kurang 

jelas : 

penyusunannya 

panjang dan kurang 

jelas.  

 Singkat dan tidak 

jelas : penyusunan 

kalimat singkat 

tetapi tidak jelas. 

 Terlalu panjang dan 

rancu.. 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

SB 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

K 

 

SK 

4 Kosakata  2  Kata yang 

digunakan tepat, 

menarik, dan mudah 

dipahami.  

 Terdapat kata yang 

tidak baku, kurang 

menarik,dan kurang 

dipahami.  

 Terdapat kata yang 

tidak lazim dan 

tidak menarik.  

 Kata-kata yang 

digunakan tidak 

dapat dipahami. 

 Tidak ada kata yang 

seharusnya ada 

sebagai penjelas 

informasi utama 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

SB 

 

 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 

 

 

SK 

5 Kemenarikan judul 3  Judul sangat relevan 

dan selaras dengan 

isi informasi yang 

disajikan dan 

merangsang untuk 

dibaca.  

 Judul cukup relevan 

 

5 

 

 

 

 

 

 

SB 
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dengan isi informasi 

dan kurang menarik 

untuk dibaca.  

 Judul kurang 

relevan dengan 

informasi dan 

kurang menarik 

untuk dibaca.  

 Judul tidak relevan 

dengan isi informasi 

dan tidak menarik 

untuk dibaca.  

 Tidak ada judul 

sama sekali 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

 

K 

 

 

SK 

6 Ketepatan 

penggunaan EYD 

2  Sesuai dengan 

EYD, tidak ada 

kesalahan EYD.  

 Terdapat lima 

kesalahan: 

penggunaan EYD.  

 Terdapat delapan 

kesalahan: 

penggunaan EYD 

 Terdapat sepuluh 

kesalahan : 

penggunaan EYD. 

 Terdapat lebih dari 

sepuluh kesalahan 

penggunaan EYD 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

SB 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 

 

 

SK 

Dari pedoman penilaian diatas, guru dapat mengetahui 

keterampilan menulis teks berita siswa mencapai kategori sangat baik, 

baik, cukup baik, dan kurang baik. Dari nilai tersebut maka dapat 

diketahui rentang skor komulatif dan kategori nilai yang dicapai siswa, 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 2.3 Standar Penulisan Teks Berita 

No Kategori Rentang nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Sangat kurang baik 

85-100 

75-84 

65-74 

55-64 

0-54 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan keterampilan yang mendasar yang harus dikuasi oleh 

siswa, karena dengan menulis siswa dapat mengekspresikan dirinya dengan 

bahasa tulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sulit di kuasai 

karena memerlukan keterampilan yang lain, selain itu keteampilan menulis juga 

memerlukan penguasaan berbagai unsur berbagai unsur kebahasaan maupun non 

kebahasaan. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan metode pembelajaran yang 

efektif guna meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. 

Metode TAI  merupakan metode yang lebih menekankan bantuan individual 

tim kepada siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu TAI  lebih 

memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran agar sisiwa dapat berpikir aktif 

dan berkembang pikiriannya. 

Metode CIRC merupakan metode yang dapat membentuk siswa agar mau 

bekerjasama dan berpikir aktif dalam menuangkan ide yang ada dalam pikirannya 

secara berkelompok. Pada metode ini siswa dikelompokan manjadi beberapa 

kelompok kecil. Kerja kelompok atau kerja tim akan mempercepat waktu kerja 

mereka dalam mendapatkan informasi.  
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

  
Siswa Kelas VIII 

SMP N 5 

Purwodadi 

Pembelajaran 

menulis teks berita  

Metode Team Assisted 

Individualization  

(TAI) 
 

 

 

Masalah: 

Keterampilan  

menulis teks berita 

siswa kurang  

 

Penerapan 

1) Siswa membentuk kelompok  yang 

terdiri dari atas 4-5 orang.  

2) Para siswa membaca halaman 

panduan dan meminta satu tim atau 

guru apabila diperlukan. 

3) Setiap kelompok diberi tugas untuk 

berdiskusi tentang unsur-unsur berita  

yang terdapat dalam Koran dan 

menganalisis penggunaan bahasa 

dalam Koran yang di baca siswa.  

4) Siswa mulai tugas untuk menulis teks 

berita dari  koran yang di berikan 

guru, kemudian setelah selesai 

jawabannya dicek oleh teman satu 

timnya, selanjutnya ditulis urutan 

nilai. 

5) Siswa dengan nilai tertinggi 

dijadikan pemimpin kelompok. 

6) Siswa mulai mengerjakan tugas 

menulis berita secara mandiri tanpa 

bantuan teman satu tim. 

7) Hasil tes siswa ditandatangani oleh 

tim lain dan siswa pemeriksa harus 

menghitung skornya. 

8) Guru mengevaluasi hasil 

pembelajaran dan menyimpilkan 

hasil pembelajaran. 

 

1) Siswa membentuk kelompok yang 

anggotanya 4-5 orang yang secara 

heterogen.  

2) Guru memberikan sebuah teks berita 

dari Koran sesuai topik yang telah 

ditentukan. 

3) Siswa bekerja sama  saling 

membacakan dan menemukan ide 

pokok dan menulis teks berita secara 

singkat dan jelas serta memberikan 

tanggapan terhadap teks berita tersebut 

yang ditulis pada lembar kertas.  

4) Siswa menyunting tulisan teman satu 

kelompoknya, kemudian membenahi 

teks berikut. 

5) Mempresentasikan atau membacakan 

hasil kelompok.  

6) Guru membuat kesimpulan bersama. 

7) Guru dan sisiwa mengevaluasi hasil 

keseluruhan dari proses kelompok 

hingga presentasi dengan cara menilai 

hasil kerja siswa dan mengatasi 

kesulitan siswa selama pembelajaran.  

 

 

Hasil: 

 Terdapat perbedaan kemampuan menulis teks berita setelah diberi 

perlakuan dengan metode TAI dan CIRC. 

 Keterampilan siswa dalam menulis teks berita mengalami peningkatan. 

Metode Cooperative Integrated 

Reading and Composition 

(CIRC ) 
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2.4   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Pembelajaran menulis menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Purwodadi setelah diberi perlakuan menggunakan metode  TAI memenuhi 

kriteria keefektifan. 

2) Pembelajaran menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Purwodadi setelah diberi perlakuan menggunakan metode CIRC  

memenuhi kriteria keefektifan.  

3) Terdapat perbedaan keefektifan antara pembelajaran menulis teks berita 

siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi dengan menggunakan metode 

TAI dan pembelajaran menulis teks berita menggunakan metode CIRC 

yang ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimen semu dengan 

tujuan untuk mendapatkan perbandingan hasil pembelejaran dari dua metode 

pembelajaran yang berbeda. Alasan digunakannya metode ini karena metode 

eksperimen merupakan salah satu metode yang sudah baku dan teruji dalam 

berbagai kegiatan penelitian. Adapun desain metode eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rancangan kelompok kontrol tes awal-tes akhir 

beracak (the randomized pretest-posttest control group design). 

Adapun dalam desain eksperimen ini peneliti menjadikan dua kelas menjadi 

kelompok sampel. Masing-masing dari keduanya menjadi kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Peneliti menyebut kelompok sampel pertama sebagai kelompok 

TAI dan kelompok sampel kedua sebagai kelompok CIRC. Adapun pengaruh 

perlakuan diperhitungkan melalui perbedaan antara tes akhir dengan tes awal, 

baikpada kelompok TAI maupun kelompok CIRC. 

Desain metode eksperimen dalam penelitian ini digambarkan seperti pada 

Bagan2 berikut. 

Bagan 2.2 Desain Penelitian 

Class Pretest Treatment Posttest 

  VIII A T2 

    

  

T2 

T2 

VIII A 

 VIII C 

 

T1 

T1 

TAI 

CIRC 
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Keterangan: 

T1  :Tes awal (pretest). 

T2  : Tes akhir (posttest). 

VIII A : Kelas yang menjadi kelompok kontroldan eksperimen dengan 

tindakan penerapan metode TAI. 

VIII C :Kelas yang menjadi kelompok kontrol dan eksperimen dengan 

tindakan berupa penerapan metode CIRC. 

 

3.2 Populasi 

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-

individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui (Anggorodkk:4.2). Menurut 

Sudjana (2002:71), yang dimaksud dengan populasi adalah totalitas semua nilai 

yang mungkin hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif terhadap 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. 

Sedangkan menurut Arikunto (1997:115), mendefinisikan populasi sebagai 

keseluruhan objek penelitian. 

Populasi pada penelitian ini adalah kemampuan menulis berita seluruh siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi Kabupaten Grobogan yang terdiri atas tujuh 

kelas. 
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3.3 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili untuk dijadikan 

sumber data (Sutedi, 2009:147). Menurut Surakhmad (1980:107), sampel adalah 

penarikan dari populasi. Sementara menurut Angoro (2008:4), sampel adalah 

sebagian dari anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik cluster 

random sampling. Sampel pada penelitian ini adalah kelas VIII A yang ditentukan 

sebagai kelompok sampel pertama dengan perlakuan berupa penerapan metode 

TAI serta kelas VIII C yang ditentukan sebagai kelompok sampel kedua dengan 

perlakuan berupa penerapan metode CIRC. Alasan kedua kelas tersebut dijadikan 

sebagai sampel adalah karena kedua kelas tersebut memiliki distribusi materi mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang sama oleh guru yang sama sehingga penelitian 

ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, sampel 

dipastikan memiliki kondisi yang sama mulai sebelum pemberian perlakuan 

sampai setelah menerima perlakuan menggunakan model-model pembelajaran 

tersebut sesuai kelas masing-masing. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu fenomena yang bervariasi atau suatu faktor yang 

jika diukur akan menghasilkan skor yang bervariasi (Arifin 2010:185).Penelitian 

ini terdiriatas dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel  terikat 

(dependen). Menurut Arends (2008:178), variabel independen mengacu pada 
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properti yang dianggap sebagai penyebab sesuatu, sedangkan variabel dependen 

adalah konsekuensinya. Sementara Arikunto (2010:162) membagi variabel 

berdasarkan kesamaan pengaruh suatu perlakuan menjadi dua yaitu: (1). Variabel 

bebas atau independent variable (X) yaitu variabel yang mempengaruhi. (2). 

Variabel terikat atau dependent variable (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas.  

Jadi, variabel bebas atau independent variable (X) dalam penelitian ini 

adalahpenerapan metode pembelajaran TAI dan CIRC, sedangkan variabel 

terikatnya atau dependent variable (Y) adalah kemampuan menulis berita siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitianyang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu 

instrumen tes dan instrumen nontes yang terdiri atas pedoman observasi dan 

dokumentasi. 

3.5.1 Instrumen Tes 

Bentuk instrumen tes pada penelitian ini adalah soal menulis teks berita 

bagisiswa kelas VIII SMP Negeri5 Purwodadi. Siswa menulis sebuah berita 

sesuai dengan topik dan objek yang disukai oleh mereka. Bentuk instrumen ini 

digunakan untuk mengungkap data tentang kemampuan siswa dalam menulis teks 

berita. 

Pemberian tes dilakukan dua kali, yaitu sebelum pembelajaran (pretest) dan 

setelah pembelajaran (posttest). Kriteria yang dinilai dalam menulis teks berita, 
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yaitu (1) kelengkapan unsur berita (2) keruntutan pemaparan (3) penggunaan 

kalimat (4) pemilihan kosa kata atau diksi (5) judul (6) ejaan dan tanda baca, dan 

(7) kerapian tulisan. Perincian ketujuh aspek tersebut disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Teks Berita 

No Aspek Bobot 
Skor 

Maksimal 
Nilai 

(Bobot x Skor Maksimal) 

1. 
Kelengkapan unsur 

berita 
6 5 30 

2. Keruntutan pemaparan 4 5 20 

3. Penggunaan kalimat 3 5 15 

4. Diksi atau pilihan kata 2 5 10 

5. Judul 3 5 15 

6. Ejaan dan tanda baca 2 5 10 

Jumlah 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut, setiap aspek penilaian memiliki bobot yang 

berbeda-beda, tetapi skor maksimal adalah 5. Nilai akhir akan diperoleh dengan 

menjumlahkan skor sehingga diketahui kategori penilaiannya. Kategori sangat 

baik mendapat skor 5, kategori baik mendapat skor 4, kategori cukup mendapat 

skor 3, dan kategori kurang mendapat skor 2.Kategori dan kriteria penilaian 

tersebut disajikan dalam tabel 5 berikut ini. 
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Tabel 3.2 Kategori dan Kriteria Penilaian Teks Berita 

No. Aspek 

Penilaian 

Kategori Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan 

unsur berita 

Sangat Baik Lengkap : semua unsur terpenuhi dalam 

teks berita. 

Baik Cukup lengkap : 5 unsur yang tercantum. 

Cukup Kurang lengkap: 4 unsur yang tercantum. 

Kurang Baik Tidak lengkap: 3 unsur yang tercantum. 

2. Keruntutan 

pemaparan 

Sangat Baik Urut dan jelas : sederhana mudah 

dipahami, berirama atau dinamis, semua 

ide tersampaikan. 

Baik Tidak urut, jelas: jalan cerita dalam  teks  

berita runtut berirama atau dinamis, 

tetapi jelas dan mudah dipahami. 

Cukup Urut, kurang jelas: jalan cerita runtut, 

tetapi kurang dipahami. 

Kurang Baik Tidak urut, kurang jelas : jalan cerita 

tidak runtut, tidak jelas, dan kurang 

dipahami. 

3. Penggunaan 

kalimat 

Sangat Baik Singkat dan jelas: penyusunan kalimat 

singkat dan jelas. 

Baik Tidak terlalu panjang tetapi jelas : 

penyusunan kalimat tidak terlalu panjang 

dan jelas. 

Cukup Panjang dan kurang jelas : 

penyusunannya panjang dan kurang 

jelas. 

Kurang Baik Singkat dan tidak jelas : penyusunan 

kalimat singkat tetapi tidak jelas. 

4. Diksi atau 

pilihan kata 

Sangat baik Kata yang digunakan tepat, menarik, dan 

mudah dipahami. 

Baik Terdapat kata yang tidak baku, kurang 

menarik,dan kurang dipahami. 

Cukup Terdapat kata yang tidak lazim dantidak 

menarik. 

Kurang Baik Kata-kata yang digunakan tidak dapat 

dipahami. 

5. Kemenarikan 

judul 

Sangat baik Judul sangat relevan dan selaras dengan 

isi informasi yang disajikan dan 

merangsang untuk dibaca. 

Baik Judul cukup relevan dengan isi informasi 

dan kurang menarik untuk dibaca. 

Cukup Judul kurang relevan dengan informasi 

dan kurang menarik untuk dibaca. 
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Kurang Baik Judul tidak relevan dengan isi informasi 

dan tidak menarik untuk dibaca. 

6. Ejaan dan 

tanda baca 

Sangat baik Sesuai dengan EYD : tidak ada kesalahan 

EYD. 

Baik Terdapat lima kesalahan: penggunaan 

EYD. 

Cukup Terdapat delapan kesalahan: penggunaan 

EYD. 

Kurang Baik Terdapat sepuluh kesalahan : 

penggunaan EYD. 

 

Berdasarkan tabel 5 tersebut, guru dapat mengetahui keterampilan menulis 

berita siswa mencapai kategori sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang baik 

sehingga dapat diketahui pula rentang skor kumulatif dan kategori nilai yang 

dicapai siswa. Standar penilaian menulis beritadisajikan dalam tabel 6 berikut. 

 

Tabel 3.3 Standar Penilaian Menulis Berita 

No Kategori Rentang nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Sangat kurang baik 

85-100 

75-84 

65-74 

55-64 

0-54 

 

Berdasarkan tabel 8 tersebut, nilai siswa dikatakan mencapai kategori sangat 

baik jika berada pada rentang nilai 85—100,mencapai kategori baik pada rentang 

nilai 70—84, mencapai kategoricukup pada rentang nilai 60—
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69,dikategorikankurang baik pada rentang nilai 50—59, dan dikategorikan tidak 

baik pada rentang 0—49. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan teknik 

nontes. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan menulis 

berita siswa kelas SMP Negeri 5 Purwodadi khususnya kelompok sampel, yaitu 

kelas VIII A yang merupakan kelompok eksperimen dan kelas VIII C yang 

merupakan kelompok kontrol. 

Data yang diperlukan dari teknik tes ini meliputi data kemampuan awal siswa 

menulis teks berita yang ditunjukkan oleh hasil pretes kelas VIII A sebagai 

kelompok eksperimendan kelas VIII C yang ditentukan sebagai kelompok 

kontrol.Serta data kemampuan akhir siswa dalam menulis teks berita yang 

ditunjukkan oleh hasil posttest kedua kelas tersebut setelah menerima perlakuan 

dengan CIRC dan TAI. 

 

3.6.2 Teknik Nontest 

Teknik pengumpulan data Nontest dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Dokumentasidiperlukanuntuk memeroleh data nama siswa dan foto kegiatan 

pembelajaran. Data yang diperlukan adalah daftar nama siswa kelas VIII A dan 
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VIII C SMP Negeri 5 Purwodadi, sedangkan foto dimaksudkan untuk memeroleh 

gambaran visual aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, baik 

pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, seperti bagaimana siswa 

memperhatikan penjelasan guru, bagaimana siswa menuruti segala perintah guru, 

dan bagaimana siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dokumentasi 

digunakan sebagai bukti yang mendukung dari hasil observasi yang telah 

dilaksanakan. Dokumentasi foto diambil mulai dari awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran. Data-data foto ini berwujud gambar visual yang meliputi 

rangkaian pembelajaran yang mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lapangan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh, 

mulai dari data awal sampai dengan data akhir. Teknik analisis data meliputi 

pengujian sampel dan uji hipotesis. 

 

3.7.1 Pengujian Sampel 

Pengujian sampel dilakukan sebelum pemberian perlakuan. Selain untuk 

mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak, pengujian ini juga 

dilakukan untuk mengetahui apakah sampel homogen atau tidak. Pengujian 

sampel ini berupa uji normalitas dan uji homogenitas sampel dengan sumber data 

nilai tes awal (pretest) kelompokeksperimen dan  kontrol. 
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2 =  
(𝖮i − Ei)2

Ei

𝑘

𝑖=1

 

 

3.7.1.1  Uji Normalitas 

Sebelum data tes awal (pretest) yang diperoleh dianalisis lebih lanjut, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nilai 

tes awal kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal atau tidak. Rumus 

yang digunakan adalah rumus chi-kuadrat sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan: 

χ2 
=  chi-kuadrat 

k = jumlah kelas interval 

Oi =  frekuensi yang diperoleh 

Ei =  frekuensi yang diharapkan 

Kriteria pengujiannya, yaitu jika χ
2

hitung ≤ χ
2
tabel dengan derajat kebebasan 

dk = k - 3 dan taraf signifikansi 5% maka data berdistribusi normal (Sudjana 

2005:273). 

Untuk uji normalitas, digunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Menentukan nilai tertinggi dan terendah 

(2) Menentukan rentang (R) dengan rumus berikut. 

R  =  

Skor tertinggi 

Skor terendah 
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i  =  

Rentangan (R) 

Banyak kelas 

(BK) 

 

 

 

 

 

 

(3) Menentukan banyak kelas (BK) menggunakan rumus Sturgess berikut. 

BK = 1 + 3,3 log n  

(4) Menentukan panjang kelas (i) dengan rumus berikut 

 

 

 

(5) Menghitung rata-rata (  ) dengan rumus berikut. 

 

=  

Jumlah nilai sampel () 

Banyak sampel (n) 

  

(6) Menghitung simpangan baku (s) dengan rumus berikut. 

𝑠 =   
(𝑛 (𝑓𝑖𝑥𝑖)

2
−    𝑓𝑖 𝑥𝑖 2

𝑛 𝑛 − 1 
 

(7) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan langkah sebagai berikut. 

(a) Membuat tabulasi data ke dalam kelas interval 

(b) Menentukan batas kelas, yaitu angka nilai kiri kelas interval pertama 

dikurangi 0,5 sedangkan angka nilai kanan kelas interval ditambah 0,5. 

(c) Menghitung nilai Z-score dari setiap batas kelas interval dengan rumus: 

Z =  

Batas kelas – rata-rata () 

Simpangan baku (s) 

 

(d) Mencari peluang untuk Z dari tabel kurve normal dari 0 – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk nilai Z-score. 
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(e) Mencari luas kelas untuk Z dengan mengurangkan angka-angka 0 – Z, 

yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, angka baris kedua 

dikurangi angka baris ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi, khusus untuk 

angka yang berbeda pada baris paling tengah, ditambahkan dengan angka 

pada baris berikutnya (Riduwan 2010:189). 

(f) Menghitung frekuensi yang diharapkan (E) dengan cara mengalikan luas 

kelas untuk Z dengan banyaknya sampel (n). 

(g) Menghitung chi-kuadrat (2
hitung) dengan rumus: 

2 =  
(𝖮i − Ei)2

Ei

𝑘

𝑖=1

 

Membandingkan nilai 2
hitung dengan 2

tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 

dk = k - 3. Setelah itu, menarik simpulan dengan kriteria: jika  2
hitung>

2
tabel 

maka data berdistribusi tidak normal dan jika  2
hitung<

2
tabel maka data 

berdistribusi normal. 

3.7.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok sampel tersebut 

mempunyai varians yang sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan 

homogen. Pengujian kesamaan varians untuk 2 (dua) sampel menggunakan 

hipotesis berikut. 

Ho : σ1
2
 = σ2

2
 (variansnya homogen) 

Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (variansnya tidak homogen) 

Keterangan: 
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F = 
Varians terbesar 

Varians terkecil 

 

 

σ1
2 
 =  varians  kelompok eksperimen 

  σ2
2
 =  varians  kelompok kontrol 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah uji F dari Havley 

berikut. 

 

 

 

Kriteria pengujiannya, yaitu Ho diterima jika Fhitung ≤ Ftabel½α (n1-1)(n2-1)dengan 

taraf signifikansi 5% dan dk pembilang = (nb–1) dan dk penyebut = (nk–1) 

(Sudjana 2005:250). 

Keterangan: 

nb = banyaknya data yang variansnya lebih besar 

nk = banyaknya data yang variansnya lebih kecil 

 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini ada lima, yaitu uji perbedaan 

dua rata-rata, uji ketuntasan belajar, dan uji proporsi satu pihak. 

3.7.2.1 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji t) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mencari perbedaan rata-rata kamampuan 

menulis deskripsi antara kelompok eksperimen dan kontrol. Berikut rumus uji t. 

 

t =  
χ1 − χ2

s  
1
n1

+  
1

n2

        dengan        s2 =   
 n1 −  1 s1

2 + (n2 −  1)s2
2

n1 +  n2 −  2
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Keterangan: 

χ1 = rata-rata sampel  eksperimen 

χ2 = rata-rata sampel  kontrol 

s =  simpangan baku gabungan 

s1 = simpangan baku  eksperimen 

s2 = simpangan baku  kontrol 

n1 =  jumlah data sampel  eksperimen 

n2 =  jumlah data sampel  kontrol 

 

Nilai thitung dikonsultasikan dengan nilai ttabel dengan dk = (n1 + n2 – 2) dengan 

taraf signifikansi 5%. Jika thitung ≥ ttabel maka data dikatakan memiliki perbedaan 

yang signifikan pada taraf signifikansi tersebut. Setelah data diolah dengan rumus 

uji t, kemudian ditentukan hipotesis nol (Ho) ditolak atau diterima. Jika thitung ≥ 

ttabel maka Ho ditolak. Sebaliknya, jika thitung ≤ ttabel maka Ho diterima (Sudjana 

2005: 239). 

3.7.2.2 Uji Ketuntasan Belajar 

Uji ketuntasan belajar digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa 

berdasarkan ketuntasan minimal (KKM) individual. KKM yang ditetapkan untuk 

pembelajaran menulis berita sebesar 70. Jadi, siswa dikatakan tuntas jika rata-rata 

hasil belajarnya mencapai KKM individual yang ditetapkan yaitu lebih dari atau 

sama dengan 70. Berikut rumus uji ketuntasan belajar. 
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Keterangan: 

Keterangan : 

t  = uji t 

χ  =  mean 

s  = simpangan baku gabungan 

n  =  jumlah siswa 

µ0 =  70 

 

 Kriteria pengujiannya, yaitu Ho diterima jika t < t(1-½α) dengan taraf 

signifikansi 5%. 

3.7.2.3 Uji Proporsi Satu Pihak 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika memenuhi syarat ketuntasan belajar 

85% dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) klasikal, artinya peserta didik 

dikatakan memenuhi KKM klasikal apabila sekurang-kurangnya 85% dari peserta 

didik yang berada di kelas tersebut memeroleh nilai lebih dari atau sama dengan 

70. Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji proporsi satu pihak. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah persentase ketuntasan peserta didik yang 

memeroleh perlakuan berupa Metode TAI (TAI) lebih baik daripada persentase 

ketuntasan peserta didik dengan CIRC. 

t =
χ −  μ0

s

 n
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z =

x
n − 0

 
0 1−0 

n

 

Hipotesis yang akan duji untuk mengetahui apakah persentase ketuntasan 

kelompok eksperimen lebih baik daripada persentase ketuntasan kelompok 

kontrol sebagai berikut. 

Ho : 1 = 0, artinya persentase ketuntasan belajar peserta didik kelompok 

eksperimen sama dengan persentase ketuntasan belajar peserta didik kelompok 

kontrol. 

H1  : 1 >0, artinya  persentase ketuntasan belajar peserta didik kelompok 

eksperimen lebih baik dibanding persentase ketuntasan belajar peserta didik 

kelompok kontrol. 

 

Pengujiannya menggunakan statistik z dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

VII  =  banyak peserta didik yang tuntas pada kelompok eksperimen 

n  =  banyak seluruh peserta didik kelompok eksperimen 

0 =  proporsi 

Kriteria pengujiannya, yaitu Ho ditolak jika zhitung > z(0,5-) dengan z(0,5-

) diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang (0,5-). 
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3.7.2.4 Uji Gain 

Uji yang kedua adalah untuk mengukur peningkatan rata-rata pemahaman 

siswa dalammenulis teks berita. Peningkatanrata-rata pemahaman siswa 

dalammenulis teks berita bertujuan untuk mengetahui besar peningkatan rata-rata 

pemahamanmenulis teks berita siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah 

mendapatkan perlakuan. Peningkatan ratap-rata pemahaman menulis teks beritas 

siswa dapat dihitung menggunakan rumus ujigain sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

g : besarnya farkor g 

Spre : skor rata-rata pre-test (%) 

Spost : skor rata-rata post-test (%) 

Besarnya faktor-g dikategorikan sebagai berikut: 

Tinggi : g > 0,7 

Sedang : 0,3  g< 0,7 

Rendah: g < 0,3 

pre

prepost

S

SS
g






%100
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3.8 Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi kegiatan sebelum pemberian perlakuan, 

kegiatan pemberian perlakuan, dan kegiatan setelah pemberian perlakuan. 

3.8.1 Kegiatan Sebelum Pemberian Perlakuan 

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk masing-masing kelas 

sampel. 

2. Membuat soal tes awal berupa proyek menulis teks berita. Tes awal 

dilakukan untuk menguji keterampilan siswa dalam menulis berita 

sebelum memberikan perlakuan kepada kedua kelas (VIII A dan VIII C). 

3. Membuat soal tes akhir berupa proyek menulis teks berita. Tes akhir 

dilakukan untuk menguji keterampilan siswa dalam menulis 

teksberitasetelah diberikan perlakuan kepada kedua kelas (VIII A dan VIII 

C). Perlakuan tersebut adalah penerapan metode TAI untuk kelompok 

sampel pertama (kelas VIII A) dan penerapan metode CIRC untuk 

kelompok sampel kedua (kelas VIII C) 

4. Menyiapkan perlengkapan dokumentasi. 

5. Mengajarkan tentang materi menulis teks berita kepada kedua kompok 

sampel. 

6. Mengadakan test awal (pretest) 

7. Melakukan dokumentasi. 

8. Melakukan uji sampel untuk mengetahui sampel berdistribusi normal dan 

homogen atau tidak. 
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3.8.2 Kegiatan Pemberian Perlakuan 

1. Melaksanakan pembelajaran menulis berita menggunakan metodeTAIpada 

kelas VIII A (kelompok sampel pertama) selama dua kali pertemuan 

dengan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang sudah disusun sebelumnya. Selama 

pembelajaran, peneliti juga mengambil data nontes melalui dokumentasi. 

2. Melaksanakan pembelajaran menulis berita menggunakan CIRC pada 

kelas VIII C (kelompok sampel kedua) selama dua kali pertemuan dengan 

langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang sudah disusun sebelumnya.Selama 

pembelajaran, peneliti juga mengambil data nontes melalui dokumentasi. 

3. Melakukan dokumentasi. 

3.8.3 Kegiatan Setelah Pemberian Perlakuan 

1. Mengadakan tes akhir (postest) untuk kelas VIII A dan VIII C. Soal tes 

akhir berupa proyek menulis berita. Tes akhir dilakukan untuk menguji 

keterampilan menulis berita siswa setelah pembelajaran selesai. 

2. Melakukan dokumentasi. 

3. Menilai teks berita siswa berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh 

peneliti untuk menghasilkan data kuantitatif keterampilan menulis teks 

berita siswa. 

4. Melakukan uji normalitas dan homogenitas data tes akhir siswa untuk 

mengetahui apakah setelah pemberian perlakuan, sampel berdistribusi 

normal dan homogen atau tidak. 
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5. Melakukan uji ketuntasan belajar untuk menentukan ketuntasan belajar 

siswa berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) individual. 

6. Melakukan uji proporsi satu pihak untuk menentukan keefektifan 

pembelajaran satau ketuntasan belajar siswa berdasarkan KKM klasikal. 

7. Melakukan uji hipotesis untuk membandingkan perbedaan dua rata-rata 

nilai yang diperoleh siswa antara  kelas VIII A (kelompok sampel 

pertama) dan VIII C (kelompok sampel kedua) dengan menggunakan uji t 

untuk menentukan signifikansi perbedaan tiap-tiap kelompok sampel. 

8. Melakukan uji gain untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa 

terkait ketrampilan menulis teks berita masing-masing kelompok sampel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 5 Purwodadi Kabupaten 

Grobogan bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan metode 

pembelajaran TAI dan metode pembelajaran CIRC dalam pembelajaran menulis 

teks berita siswa kelas VIII. Keefektifan diperhitungkan berdasarkan 

perbandingan hasil tes akhir (posttest) kelompok TAI dengan kelompok CIRC 

menggunakan rumus perbedaan dua rata-rata (uji t). 

 

4.1.1 Deskripsi Data 

Pendeskripsian data penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran 

data hasil penelitian sebelum dianalisis lebih lanjut. Data penelitian diambil dari 

kelas VIII A dan VIII C. Dua kelas tersebut ditentukan sebagai kelas sampel 

berdasarkan kesamaan pendistribusian materi pelajaran bahasa Indonesia yang 

sama-sama diajarkan oleh guru yang sama. Berikut ini adalah deskripsi data hasil 

pretest dan postest dari kelompok TAI dan CIRC. 

4.1.1.1 Data Tes Awal (Pretest) Kemampuan Menulis Teks Berita Kelompok 

TAI 

Berdasarkan analisis data tes awal kelompok TAI (kelas VIII A), 

diperoleh skor terendah = 48, skor tertinggi = 82, dan rata-rata = 67,60. Rata-rata 

skor tes awal tersebut belum mencapai 70 sehingga belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) individual yang ditetapkan. 
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Tabel 4.1 Frekuensi Skor Tes Awal Kelompok TAI 

No. Interval Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 85-100 0 0,00 % - 

2 70-84 10 33,33 % Tuntas 

3 60-69 18 60,00 % Belum Tuntas 

4 50-59 1 3,33 % Belum Tuntas 

5 0-49 1 3,33 % Belum Tuntas 

Jumlah 30 100 %  

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat diketahui jumlah siswa yang 

memperoleh skor tes awal dengan kategori belum tuntas sebanyak 20 orang, yaitu 

1 orang dengan persentase 3,33% berada pada interval skor 0-49, 1 orang dengan 

persentase 3,33% berada pada intervalskor 50-59, dan 18 orang dengan persentase 

60,00% berada pada interval skor 60-69, sedangkan jumlah siswa yang 

memperoleh skor tes awal dengan kategori tuntas sebanyak 10 orang dengan 

persentase 33,33% berada pada interval skor 70-84. 

Sementara jika ditinjau dari aspek-aspek penilaian yang digunakan, rata-

rata per aspek penilaian tes awal kelompok TAI adalah sebagai berikut. 

        Tabel  4.2 Rata-Rata Per Aspek Penilaian Tes Awal Kelompok TAI 

No. Aspek Penilaian Rata-Rata 

1 Kelengkapan Unsur Berita 29.80 

2 Keruntuan Pemaparan 13.07 

3 Penggunaan Kalimat 8.40 

4 Pemilihan Kosa Kata 4.80 

5 Kemenarikan Judul 8.40 

6 Penggunaan EYD 3.13 

Jumlah 67.6 
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Keenam rata-rata skor aspek penilaian di atas sudah dikalikan dengan 

bobot masing-masing aspek. Dan jumlah dari enam rata-rata skor per aspek 

tersebut merupakan rata-rata nilai tes awal kelompok TAI yaitu 67,6. 

4.1.1.2 Data Tes Akhir (Posttest) Kelompok TAI 

Perlakuan yang diberikan untuk kelas VIII A adalah penerapan  metode 

pembelajaran kooperatif TAI  yang  dikembangkan oleh Robert E. Slavin dkk. 

Seperti pembelajaran kooperatif lain, metode TAI secara sadar mengembangkan 

interaksi yang salaing asuh untuk menghindari ketersinggunngan dan 

kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan, sehingga  hal tersebut 

bisa dijadikan sebagai latihan sebelum masuk ke masyarakat. Dasar pemikiran 

metode Team-Assisted Individualization (TAI) adalah untuk mengadaptasi 

pengajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan siswa 

maupun pencapaian prestasi siswa (Slavin 2009:187). 

Metode TAI memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih 

menuliskan teks berita secara berkelompok dengan bantuan yang bersifat 

individual dari salah satu teman mereka yang paling memahami materi. Dalam 

metode pembelajaran ini, peran guru sengaja dikurangi. Guru lebih banyak 

menghabiskan alokasi waktu pembelajaran untuk berkeliling memberikan 

penjelasan atau pengarahan ke setiap kelompok jika terdapat adanya kekurangan. 

Sementara itu pemaparan materi tentang unsur-unsur berita, struktur berita, serta 

cara menynting teks berita yang baik dijelaskan oleh guru di awal pembelajaran 

secara singkat dalam bentuk eksplorasi dan elaborasi. 
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Mula-mula siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil 

yang berjumlah 4-5. Para siswa bebas berdiskusi apa pun kejadian yang terjadi 

baik yang terjadi di kehidupan mereka maupun yang mereka yang saksikan atau 

simak melalui media elektronik  atau cetak. Setelah itu, guru menunjuk salah 

seorang siswa untuk menjadi ketua kelompok yang bertugas memberikan instuksi 

dan pemahaman terhadap setiap anggota kelompoknya serta mengoreksi 

kekurangan yang ada pada hasil pekerjaan yang dibuat oleh setiap anggotanya. 

Berdasarkan analisis data tes akhir kelompok TAI, diperoleh skor 

terendah = 56, skor tertinggi = 91, dan rata-rata = 78,83. Rata-rata skortes akhir 

tersebut sudah mencapai 70 sehingga diperoleh simpulan sementara bahwa 

kelompok TAI sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) individual. 

Untuk membuktikannya, diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan uji 

ketuntasan belajar. Berikut disajikan tabel frekuensi skor tes akhir kelompok TAI. 

Tabel 4.3 Frekuensi Skor Tes Akhir Kelompok TAI 

No. Interval Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 85-100 5 16,67 % Tuntas  

2 70-84 21 70,00 % Tuntas 

3 60-69 3 10,00 % Belum Tuntas 

4 50-59 1 3,33 % Belum Tuntas 

5 0-49 0 0,00 % - 

Jumlah 30 100 %  

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui jumlah siswa yang 

memeroleh skor tes awal dengan kategori belum tuntas sebanyak 4 orang, yaitu 1 

orang dengan persentase 3,33% berada pada intervalskor 50-59, dan 3 orang 

dengan persentase 10,00% berada pada interval skor 60-69, sedangkan jumlah 

siswa yang memeroleh skor tes awal dengan kategori tuntas sebanyak 21 orang 
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dengan persentase 70,00% berada pada interval skor 70-84 dan 5 orang dengan 

persentase 16,67% berada pada interval skor 85-100. 

Sementara jika ditinjau dari aspek-aspek penilaian yang digunakan, rata-

rata per aspek penilaian tes akhir kelompok TAI adalah sebagai berikut. 

        Tabel  4.4 Rata-Rata Per Aspek Penilaian Tes Akhir Kelompok TAI 

No. Aspek Penilaian Rata-Rata 

1 Kelengkapan Unsur Berita 29.20 

2 Keruntuan Pemaparan 15.20 

3 Penggunaan Kalimat 10.30 

4 Pemilihan Kosa Kata 6.47 

5 Kemenarikan Judul 11.40 

6 Penggunaan EYD 6.27 

Jumlah 78.83 

Keenam rata-rata skor aspek penilaian di atas sudah dikalikan dengan 

bobot masing-masing aspek. Dan jumlah dari enam rata-rata skor per aspek 

tersebut merupakan rata-rata nilai tes akhir kelompok TAI yaitu 78,83. 

4.1.1.3 Data Test Awal dan Akhir Kelompok TAI Berdasarkan Aspek 

Penilaian Teks Berita 

Langkah-langkah penilaian data test awal dan tes akhir dilakukan dengan 

cara memberikan skor pada setiap lembar jawaban siswa pada kelompok TAI. 

Adapun skor tersebut terdiri dari enam jenis skor yang disesuaikan dengan enam 

aspek penilaian tesk berita yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu : 

1. Kelengkapan unsur-unsur berita 

Dengan ketentuan nilai skor maksimal 5 dan bobot 6. 

2. Keruntutan pemaparan 
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Dengan ketentuan nilai skor maksimal 5 dan bobot 4. 

3. Penggunaan kalimat 

Dengan ketentuan nilai skor maksimal 5 dan bobot 3. 

4. Kosakata 

Dengan ketentuan nilai skor maksimal 5 dan bobot 2. 

5. Kemenarikan judul 

Dengan ketentuan nilai skor maksimal 5 dan bobot 3. 

6. penggunaan EYD 

Dengan ketentuan nilai skor maksimal 5 dan bobot 2. 

Setelah pemberian enam jenis skor untuk masing-masing data test, 

langkah selanjutnya dalam prosedur penilaian hasil tes awal dan tes akhir 

kelompok TAI adalah mengalikannya dengan bobot masing-masing skor agar 

menjadi skor maksimal. Kemudian peneliti menjumlahkan enam macam skor 

maksimal agar menjadi nilai total.  

Berikut ini adalah tabel perbandingan rata-rata peningkatan per-aspek 

penilaian teks berita pada tes awal dan test akhir kelompok TAI. 
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Tabel 4.5. Rata-Rata Peningkatan Per Aspek Penilaian Teks Berita 

Pada Tes Awal dan Test Akhir Kelompok TAI 

Kelompok Test 

Aspek Penilaian 

Total 
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TAI 
Pretest 29.80 13.07 8.40 4.80 8.40 3.13 67.60 

Postest 29.20 15.20 10.30 6.47 11.40 6.27 78.83 

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan perbandingan rata-rata 

peningkatan per aspek penilaian teks berita pada tes awal dan test akhir kelompok 

TAI dengan menggunakan diagram batang. 

Diagram 4.1 Perbandingan Rata-Rata Aspek Penilaian Hasil Pretest dan 

Postest Kelompok TAI 
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Adapun rata-rata nilai postest kelompok TAI sebesar 78,83. Nilai tersebut 

lebih tinggi dibanding nilai pretest yaitu sebesar 67,60. Berdasarkan data tersebut 

dapat dilihat adanya kenaikan rata-rata nilai siswa kelompok TAI dalam 

pembelajaran menulis teks berita. Peningkatan rata-rata nilai tersebut sebesar 

11,23. Berikut adalah diagram rata-rata nilai pretest dan postes kelompok TAI.  . 

Diagram 4.2 Kenaikan Rata-Rata Kelompok TAI 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melihat peningkatan dan penurunan skor per aspek teks berita dari 

kelompok TAI dibutuhkan pengujian dengan rumus uji t yang dihitung 

berdasarkan jumlah skor per aspek (setelah dikalikan bobot), jumlah siswa 

kelompok TAI, rata-rata skor per aspek, dan variasi data per aspek. Keempat 

koefisien hitung tersebut terdiri dari dua macam yang diambil dari data pretest 

dan posttest kelompok TAI. Hasil uji t rata-rata aspek penilaian menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan dan penurunan berdasarkan kondisi awal dan akhir per 

aspek kelompok TAI. Adapun hasil uji t terhadap enam aspek penilaian teks berita 

kelompok CIRC tersebut sebagai berikut. 
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1. Uji t aspek kelengkapan unsur berita 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek kelengkapan unsur 

berita dapat disimpulkan bahwa thitung=1,40 dan ttabel=2,00. thitung 

berada pada daerah penerimaan Ho. Berdasarkan hasil uji t tersebut 

maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kondisi akhir pada rata-

rata aspek kelengkapan unsur berita kelompok TAI, yaitu rata-rata 

aspek kelengkapan unsur berita tes akhir (setelah mendapat 

perlakuan) kurang dari rata-rata aspek kelengkapan unsur berita tes 

awal (sebelum diberi perlakuan). Untuk lebih jelasnya perhatikan 

kurva berikut ini. 

Kurva 4.1 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Kelengkapan 

Unsur Berita Kelompok TAI 
 

  
                  

                   

                   

                   

     
-2.00 1.401 

 
2.00 

     
 

2. Peningkatan rata-rata aspek keruntutan pemaparan 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek keruntutan pemaparan 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-3,853 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek keruntutan pemaparan 

kelompok TAI, yaitu rata-rata aspek keruntutan pemaparan tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata aspek 

keruntutan pemaparan tes awal (sebelum diberi perlakuan). 



82 
 

 
 

Kurva 4.2 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Keruntutan 

Pemaparan Kelompok TAI 
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3. Peningkatan rata-rata aspek penggunaan kalimat 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek penggunaan kalimat 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-4,160 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek penggunaan kalimat 

kelompok TAI, yaitu rata-rata aspek penggunaan kalimat tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata aspek 

penggunaan kalimat tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.3 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Penggunan Kalimat 

Kelompok TAI 
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4. Peningkatan rata-rata aspek pemilihan kosa kata 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek kosa kata dapat 

disimpulkan bahwa thitung=-5,704 dan ttabel=2,00. thitung berada pada 

daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 
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kondisi akhir pada rata-rata aspek pemilihan kosa kata kelompok 

TAI, yaitu rata-rata aspek pemilihan kosa kata tes akhir (setelah 

mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata aspek pemilihan kosa 

kata tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.4 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Pemilihan Kosa 

Kata Kelompok TAI 
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5. Peningkatan rata-rata aspek kemenarikan judul 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek kemenarikan judul 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-5,421 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek kemenarikan judul 

kelompok TAI, yaitu rata-rata aspek kemenarikan judul tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata aspek 

penggunaan kalimat tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.5 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Kemenarikan 

Judul Kelompok TAI 
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6. Peningkatan rata-rata aspek penggunaan EYD 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek penggunaan EYD 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-3,104 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek penggunaan EYD 

kelompok TAI, yaitu rata-rata aspek penggunaan EYD tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata aspek 

penggunaan EYD kalimat tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.6 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Penggunaan EYD 

Kelompok TAI 
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Dari keenam hasil.uji t per aspek penilaian teks berita kelompok TAI di 

atas dapat disimpulkan bahwa kelompok TAI mengalami penurunan skor hanya 

pada aspek kelengkapan unsur berita setelah diberi tindakan. Sementara kelima 

aspek lainnya mengalami peningkatan skor setelah diberi tindakan. Kelima aspek 

penilaian teks berita tersebut adalah aspek keruntutan pemaparan, aspek 

penggunaan kalimat, aspek pemilihan kosakata, aspek kemenarikan judul, dan 

aspek penggunaan EYD. 

4.1.1.4 Data Tes Awal (Pretest) Kelompok CIRC 

Berdasarkan analisis data tes awal kelompok CIRC, diperoleh skor 

terendah = 44, skor tertinggi = 82, dan rata-rata = 68,07. Rata-rata skortes awal 
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tersebut belum mencapai 70 sehingga belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) individual yang ditetapkan. Berikut disajikan tabel frekuensi skor 

tes awal kelompok CIRC. 

Tabel 4.5  Frekuensi Skor Tes Awal Kelompok CIRC 

No. Interval Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 85-100 0 0,00 % - 

2 70-84 11 36,67 % Tuntas 

3 60-69 16 53,33 % Belum Tuntas 

4 50-59 2 6,67 % Belum Tuntas 

5 0-49 1 3,33 % Belum Tuntas  

Jumlah 30 100 %  

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat diketahui jumlah siswa yang 

memperoleh skor tes awal dengan kategori belum tuntas sebanyak 19 orang, yaitu 

1 orang dengan persentase 3,33% berada pada interval skor 0-49, 2 orang dengan 

persentase 6,67% berada pada intervalskor 50-59, dan 16 orang dengan persentase 

53,33% berada pada interval skor 60-69, sedangkan jumlah siswa yang 

memperoleh skor tes awal dengan kategori tuntas sebanyak 11 orang dengan 

persentase 36,67% berada pada interval skor 70-84.  

Sementara jika ditinjau dari aspek-aspek penilaian yang digunakan, rata-

rata per aspek penilaian tes awal kelompok CIRC adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Rata-Rata Per Aspek Penilaian Tes Awal Kelompok CIRC 

No. Aspek Penilaian Rata-Rata 

1 Kelengkapan Unsur Berita 28.00 

2 Keruntuan Pemaparan 12.27 

3 Penggunaan Kalimat 8.80 

4 Kosa Kata 5.47 

5 Kemenarikan Judul 9.60 

6 Penggunaan EYD 3.93 

Jumlah 68.07 
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Keenam rata-rata skor aspek penilaian di atas sudah dikalikan dengan 

bobot masing-masing aspek. Dan jumlah dari enam rata-rata skor per aspek 

tersebut merupakan rata-rata nilai tes awal kelompok CIRC yaitu 68,07. 

4.1.1.5 Data Tes Akhir (Posttest) Kelompok CIRC 

Perlakuan (treatment) yang diberikan kepada kepada kelas VIII C berupa 

pembelajaran menggunakan metode CIRC. Metode CIRC merupakan 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok sebagai unsur utama. 

Pembelajaran kooperatif diartikan sebagai sistem pengajaran sebagai sistem 

pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang berstruktur (Lie 2005 : 12). 

Metode CIRC memberikan kesempatan bagi siswa secara berkelompok 

untuk berlatih mencari unsur-unsur berita dalam teks berita yang diberikan guru. 

Di dalam teks tersebut, terdapat unsur-unsur berita yang kemudian siswa harus 

menentukan unsur apa saja yang ada dalam teks tersebut beserta penjelasannya. 

Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan ini sekira sepuluh menit. Tujuan dari 

tahap ini adalah agar  siswa berusaha terlebih dahulu dalam menyelesaikan sebuah 

persoalan secara kelompok. 

Kegiatan selanjutnya, siswa mendiskusikan tugas untuk mencari unsur-

unsur berita yang diberikan oleh guru. Siswa mendiskusikan dan menyatukan 

pendapat dalam kelompok mengenai jawaban dari soal yang telah siswa kerjakan 

secara individu. Tiap-tiap anggota kelompok harus memberikan pendapatnya 

berkaitan dengan jawaban masing-masing sehingga diperoleh kepastian jawaban 

berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama. Hal yang perlu diperhatikan 
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selama kegiatan ini berlangsung adalah bahwa setiap anggota kelompok bebas 

mengutarakan pendapatnya berkaitan dengan pekerjaan siswa sebelumnya. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah agar setiap siswa dapat bekerja sama dengan berdiskusi 

dan saling mengutarakan pendapat siswa sehingga dapat menghargai perbedaan 

pendapat yang muncul selama diskusi. Selain itu, jika ada siswa yang masih 

merasa kesulitan dapat bertanya dengan teman dalam kelompoknya sehingga 

siswa akan saling membantu. Setelah diskusi selesai, semua siswa harus dalam 

menuliskan jawaban sesuai hasil diskusi yang telah siswa lakukan.  

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan hasil diskusi secara bersama 

antara guru dengan siswa. Guru bertanya kepada beberapa kelompok mengenai 

jawaban kelompok siswa, sedangkan kelompok lain memberikan tanggapan atas 

jawaban kelompok tersebut. Jika jawaban sudah benar maka dilanjutkan dengan 

pembahasan pada nomor selanjutnya, tetapi jika belum maka guru akan 

memberikan penjelasan secukupnya. Setelah semua kegiatan tersebut selesai, guru 

mulai memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan materi menulis 

menulis teks berita, terutama yang belum dipahami sepenuhnya oleh siswa. 

Berdasarkan analisis data tes akhir kelompok CIRC, diperoleh skor 

terendah = 59, skor tertinggi = 90, dan rata-rata = 74,73. Rata-rata skortes akhir 

tersebut sudah mencapai 70 sehingga diperoleh hipotesis sementara bahwa 

kelompok CIRC sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) individual. 

Untuk membuktikannya, diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan uji 

ketuntasan belajar. Berikut disajikan tabel frekuensi skor tes akhir kelompok 

CIRC. 



88 
 

 
 

Tabel 4.7 Frekuensi Skor Tes Akhir Kelompok CIRC 

No. Interval Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 85-100 3 10,00 % Tuntas 

2 70-84 19 63,33 % Tuntas 

3 60-69 7 23,33 % Belum Tuntas 

4 50-59 1 3,33 % Belum Tuntas 

5 0-49 0 0,00 % - 

Jumlah 30 100 %  

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat diketahui jumlah siswa yang 

memeroleh skor tes awal dengan kategori belum tuntas sebanyak 8 orang, yaitu 1 

orang dengan persentase 3,33% berada pada intervalskor 50-59, dan 7 orang 

dengan persentase 23,33% berada pada interval skor 60-69, sedangkan jumlah 

siswa yang memeroleh skor tes awal dengan kategori tuntas sebanyak 19 orang 

dengan persentase 63,33% berada pada interval skor 70-84 dan 3 orang dengan 

persentase 10,00% berada pada interval skor 85-100. 

Sementara jika ditinjau dari aspek-aspek penilaian yang digunakan, rata-

rata per aspek penilaian tes akhir kelompok CIRC adalah sebagai berikut. 

Tabel  4.8 Rata-Rata Per Aspek Penilaian Tes Akhir Kelompok CIRC 

No. Aspek Penilaian Rata-Rata 

1 Kelengkapan Unsur Berita 28.20 

2 Keruntuan Pemaparan 14.53 

3 Penggunaan Kalimat 9.60 

4 Kosa Kata 6.47 

5 Kemenarikan Judul 10.60 

6 Penggunaan EYD 5.33 

Jumlah 74.73 

Keenam rata-rata skor aspek penilaian di atas sudah dikalikan dengan 

bobot masing-masing aspek. Dan jumlah dari enam rata-rata skor per aspek 

tersebut merupakan rata-rata nilai tes akhir kelompok CIRC yaitu 74,73. 
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4.1.1.6 Data Test Awal dan Akhir Kelompok CIRC Berdasarkan Aspek 

Penilaian Teks Berita 

Langkah-langkah penilaian data test awal dan akhir kelompok CIRC 

sama dengan langkah-langkah penilaian  pada kelompok TAI yang berdasar pada 

aspek-aspek penilaian teks berita. 

Berikut ini adalah tabel yang menggabarkan rata-rata peningkatan per-

aspek penilaian teks berita pada tes awal dan test akhir kelompok CIRC. 

Tabel 4.9 Rata-Rata Peningkatan Per Aspek Penilaian Teks Berita 

Pada Tes Awal dan Test Akhir Kelompok CIRC 

 

Kelompok Test 

Aspek Penilaian 

Total 
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CIRC 
Pretest 28.00 12.27 8.80 5.47 9.60 3.93 68.07 

Postest 28.20 14.53 9.60 6.47 10.60 5.33 74.73 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penggambaran rata-rata 

peningkatan per aspek penilaian teks berita pada tes awal dan test akhir kelompok 

TAI dengan menggunakan diagram batang. 

  



90 
 

 
 

Diagram 4.3 Perbandingan Rata-Rata Aspek Penilaian Hasil Pretest dan 

Postest Kelompok CIRC 

 

Adapun rata-rata nilai postest sebesar 74,73 lebih tinggi dibanding nilai 

pretest yaitu sebesar 68,07. Dari sini dapat terlihat adanya kenaikan rata-rata nilai 

siswa kelompok CIRC dalam pembelajaran menulis naskah berita. Peningkatan 

rata-rata tersebut adalah 6,66. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan 

diagram yang menunjukkan nilai hasil tes awal dan tes akhir. 

Diagram 4.4 Kenaikan Rata-Rata Nilai Pretest dan Postest Kelompok CIRC 
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Untuk melihat peningkatan dan penurunan yang lebih mendalam per 

aspek teks berita dari kelompok CIRC dibutuhkan pengujian dengan rumus uji t 

yang dihitung berdasarkan jumlah skor per aspek (setelah dikalikan bobot), 

jumlah siswa kelompok CIRC, rata-rata skor per aspek, dan variasi data per aspek. 

Keempat koefisien hitung tersebut terdiri dari dua macam yang diambil dari data 

pretest dan posttest kelompok CIRC. Hasil uji t rata-rata aspek penilaian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan berdasarkan kondisi awal 

dan akhir per aspek kelompok CIRC. Adapun hasil uji t terhadap enam aspek 

penilaian teks berita kelompok CIRC tersebut sebagai berikut. 

1. Peningkatan rata-rata aspek kelengkapan unsur berita 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek kelengkapan unsur 

berita dapat disimpulkan bahwa thitung=-0,254 dan ttabel=2,00. thitung 

berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek kelengkapan unsur 

berita kelompok CIRC, yaitu rata-rata aspek kelengkapan unsur 

berita tes akhir (setelah mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata 

aspek kelengkapan unsur berita tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.7 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Kelengkapan 

Unsur Berita Kelompok CIRC 
 
                   

                  

                  

                  

     
-2.00 -0.254 

 
2.00 
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2. Peningkatan rata-rata aspek keruntutan pemaparan 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek keruntutan pemaparan 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-3,113 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek keruntutan pemaparan 

kelompok CIRC, yaitu rata-rata aspek keruntutan pemaparan tes 

akhir (setelah mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata aspek 

keruntutan pemaparan tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.8 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Keruntutan 

Pemaparan Kelompok CIRC 
 

  
                 

                  

                  

                  

   
-3.113 

 
-2.00 

  
2.00 

    
 

3. Peningkatan rata-rata aspek penggunaan kalimat 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek penggunaan kalimat 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-1,927 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek penggunaan kalimat 

kelompok CIRC, yaitu rata-rata aspek penggunaan kalimat tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) kurang dari rata-rata aspek 

penggunaan kalimat tes awal (sebelum diberi perlakuan). 
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Kurva 4.9 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Penggunaan 

Kalimat Kelompok CIRC 
 

  
                 

                  

                  

                  

     
-2.00 -1.927 

 
2.00 

    
 

4. Peningkatan rata-rata aspek pemilihan kosa kata 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek kosa kata dapat 

disimpulkan bahwa thitung=-2,936 dan ttabel=2,00. thitung berada pada 

daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

kondisi akhir pada rata-rata aspek pemilihan kosa kata kelompok 

CIRC, yaitu rata-rata aspek pemilihan kosa kata tes akhir (setelah 

mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata aspek pemilihan kosa 

kata tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.10 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Pemilihan Kosa 

Kata Kelompok CIRC 
 

  
                 

                  

                  

                  

   
-2.936 

 
-2.00 

  
2.00 

    
 

5. Peningkatan rata-rata aspek kemenarikan judul 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek kemenarikan judul 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-1,787 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek kemenarikan judul 
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kelompok CIRC, yaitu rata-rata aspek kemenarikan judul tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) kurang dari rata-rata aspek 

penggunaan kalimat tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.11 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Kemenarikan 

Judul Kelompok CIRC 
 

  
                  

                   

                   

                   

      
-2.00 

 
-1.787 

   
2.00 

      
 

6. Peningkatan rata-rata aspek penggunaan EYD 

Berdasarkan uji t peningkatan rata-rata aspek penggunaan EYD 

dapat disimpulkan bahwa thitung=-4,078 dan ttabel=2,00. thitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada rata-rata aspek penggunaan EYD 

kelompok CIRC, yaitu rata-rata aspek penggunaan EYD tes akhir 

(setelah mendapat perlakuan) lebih baik dari rata-rata penggunaan 

EYD kalimat tes awal (sebelum diberi perlakuan). 

Kurva 4.12 Hasil Uji t Tes Awal-Akhir Aspek Penggunaan EYD 

Kelompok CIRC 
 

  
                 

                  

                  

                  

   
-4.078 

 
-2.00 

  
2.00 

    
 

Dari keenam hasil.uji t per aspek penilaian teks berita kelompok CIRC di 

atas dapat disimpulkan bahwa kelompok CIRC mengalami penurunan skor hanya 
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pada tiga aspek penilaian teks berita, yaitu aspek kelengkapan unsur berita, aspek 

penggunaan kalimat, dan aspek kemenarikan judul setelah diberi tindakan. 

Sementara tiga aspek lainnya mengalami peningkatan skor setelah diberi tindakan. 

Ketiga aspek penilaian teks berita tersebut adalah aspek keruntutan pemaparan, 

aspek pemilihan kosakata, dan aspek penggunaan EYD. 

 

4.1.2 Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis diperlukan untuk memastikan data tes awal 

kelompok sampel yang sudah diperoleh berdistribusi normal dan mempunyai 

kesamaan varians (homogen). Untuk itu, terlebih dahulu harus diuji dengan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Kedua uji tersebut merupakan syarat yang harus 

dipenuhi sebelum sampel diberi perlakuan. Setelah syarat kedua uji tersebut 

terpenuhi, barulah data diuji menggunakan uji perbedaan dua rata-rata (uji t). 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Data harus berdistribusi normal sebagai syarat dilakukannya uji 

hipotesis. 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas Data Tes Awal (Pretest) 

Sebelum eksperimen dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu apakah 

data tes awal kedua kelompok berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan rumus chi-kuadrat dengan kriteria pengujiannya, yaitu data sampel 
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dikatakan berdistribusi normal jika nilai 
2

hitung<
2

tabeldengan derajat kebebasan 

dk = k-3 dan taraf signifikansi 5%.  

Berdasarkan uji normalitas data tes awal kelompok TAI, diperoleh 
2

hitung 

= 2,589 dan 
2

tabel = 7,81. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
2

hitung lebih kecil 

daripada 
2

tabel sehingga dapat disimpulkan data tes awal kelompok TAI 

berdistribusi normal. Adapun berdasarkan uji normalitas data tes awal kelompok 

CIRC, diperoleh 
2

hitung = 2,375dan 
2

tabel = 7,81 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data tes awal kelompok CIRC juga berdistribusi normal karena 
2

hitunglebih 

kecil daripada 
2

tabel. Hasil uji normalitas  data pretest kelompok TAI 

digambarkan dengan kurva berikut. 

Kurva 4.13 Uji Normalitas Data Pretest Kelompok TAI 

 
 

          
  

  
 

    
 

  
                    

                     

                     

      
2.589 

 
7.81   

        

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan 

bahwa data tes awal kelompok TAI tersebut  berdistribusi normal. 

 

 

Sementara hasil uji normalitas data pretest kelompok CIRC digambarkan 

dengan kurva berikut. 

Kurva 4.14 Uji Normalitas Data Pretest Kelompok CIRC 
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2.375 

 
7.81   

        

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa 

data tes awal kelompok CIRC tersebut  berdistribusi normal. 

 

Kedua Grafik uji normalitas data pretest kelompok TAI dan konrol di 

atas dapat disimpulkan bahwasanya keduanya berdistribusi normal dan secara 

ringkas disajikan pada tabel hasil uji normalitas data pretest berikut ini. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Data Tes Awal 

Variabel dk 
2

hitung 
2

tabel Kriteria
2

hitung<
2

tabel 

Kelompok TAI 3 2,589 7,81 Berdistribusi normal 

Kelompok CIRC 3 2,375 7,81 Berdistribusi normal 

 

4.1.2.1.2 Uji Normalitas Data Tes Akhir (Posttest) 

Sebelum uji hipotesis dilakukan terhadap data tes akhir, terlebih dahulu 

perlu diketahui apakah data kedua kelompok berdistribusi normal. Uji data tes 

akhir ini sama seperti uji normalitas data tes awal karena menggunakan rumus dan 

kriteria pengujian yang sama. 

Berdasarkan uji normalitas data tes akhir kelompok TAI, diperoleh 


2

hitung = 6,296 dan 
2

tabel = 7,81. Dengan demikian, data tes akhir tersebut 

berdistribusi normal karena 
2

hitung lebih kecil daripada 
2

tabel. Adapun berdasarkan 

uji normalitas pada kelompok CIRC, diperoleh 
2

hitung = 4,774 dan 
2
tabel = 7,81 

yang berarti 
2

hitung lebih kecil daripada 
2

tabel  sehingga data tes akhir tersebut juga 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitasdata postest kelompok TAI digambarkan 

dengan  kurva berikut. 
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Kurva 4.15 Uji Normalitas Data Postest Kelompok TAI 

 

 

  
                   

                     

                     

      
6.296 

 
7.81   

        

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa 

data tes akhir kelompok TAI tersebut  berdistribusi normal. 

Sementara hasil uji normalitas data postest kelompok CIRC digambarkan 

dengan kurva berikut. 

Kurva 4.16 Uji Normalitas Data Postest Kelompok CIRC 

 
 

          
  

  
 

    

  

 

      

        

        

      
4.774 

 
7.81   

        

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa 

data tes akhir kelompok kontrol tersebut  berdistribusi normal. 

 

Kedua Grafik uji normalitas data postest kelompok TAI dan kelompok 

CIRC di atas dapat disimpulkan bahwasanya keduanya berdistribusi normal dan 

secara ringkas disajikan pada tabel hasil uji normalitas data pretest berikut ini. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Data Tes Akhir 

Variabel dk 
2

hitung 
2

tabel Kriteria
2

hitung<
2

tabel 

Kelompok TAI 3 6,296 7,81 Berdistribusi normal 

Kelompok CIRC 3 4,774 7,81 Berdistribusi normal 
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4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua 

kelompok sampel homogen atau tidak. Pengujian ini dilakukan sebelum dan 

sesudah pemberian perlakuan. Pengujian sebelum pemberian perlakuan yang 

didasarkan pada hasil tes awal (pretest) diperlukan untuk mengetahui 

keseimbangan kemampuan awal rata-rata kedua kelompok sampel, sedangkan 

pengujian setelah pemberian perlakuan yang didasarkan pada hasil tes akhir 

(posttest) diperlukan untuk membuktikan bahwa perbedaan hasil test akhir 

merupakan efek pemberian perlakuan yang berbeda kepada kedua kelompok 

sampel tersebut. Kesamaan varians diuji untuk memastikan apakah kedua 

kelompok sampel tersebut adalah homogen. 

4.1.2.2.1 Uji Homogenitas Data Tes Awal (Pretest) 

Rumus yang digunakan untuk uji homogenitas adalah rumus uji Bartlet 

dengan chi-kuadrat. Kriteria pengujiannya yaitu data kelompok sampel dikatakan 

homogen jika 
2

hitung <
2

tabel dengan taraf signifikansi 5% dan dk = k-1. 

Berdasarkan hasil tes awal yang telah dilakukan, diperoleh nilai rata-rata 

kelompok TAI sebesar 67,60 dan nilai rata-rata kelompok CIRC sebesar 68,07 

sehingga nilai rata-rata kedua kelompok sampel tersebut berada pada kategori 

cukup baik. Setelah pengujian, diperoleh χ
2

hitung = 0,799, χ
2 

tabel = 3,84, dan dk = 1. 

Karena χ
2

hitung<χ
2 

tabel.  maka simpulan uji homogenitas ini adalah kedua kelompok 

sampel mempunyai kesamaan varians atau kedua kelompok termasuk dalam 

kriteria homogen sebelum diberi perlakuan. Kurva di bawah ini menggambarkan 

hasil dari uji homogenitas data pretest kelompok TAI dan kelompok CIRC. 
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Kurva 4.17 Uji Homogenitas Data Pretest Kelompok TAI dan Kelompok 

CIRC 

  

 

  

             

                
                
                

     
0.799 3.84 

        
Karena 

2
hitung < 

2
tabel maka dapat disimpulkan bahwa data antar kelompok 

homogen (memiliki varians yang sama). 

 

 Hasil uji homogenitas data tes awal tersebut dapat dilihat pada tabel 

4.12  berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Homogenitas Tes Awal 

Data dk χ
 2

hitung χ
 2

tabel 
Kriteria 


2

hitung<
2

tabel 

Nilai tes awal kelompok 

TAI dan kelompok CIRC 
1 0,799 3,84 Homogen 

 

4.1.2.2.2 Uji Homogenitas Data Tes Akhir (Posttest) 

 Tes akhir dilakukan setelah pemberian perlakuan. Berdasarkan data tes 

akhir tersebut, diperoleh nilai rata-rata kelompok TAI sebesar 78,83 dengan 

kategori baik dan nilai rata-rata kelompok CIRC sebesar 74,73 dengan kategori 

cukup baik. Setelah pengujian, diperoleh χ
2

hitung= 0,015, χ
2

tabel = 3,84, dan dk = 1. 

Karena χ
2

hitung<χ
2 

tabel, maka simpulan uji homogenitas ini adalah kedua kelompok 

sampel mempunyai kesamaan varians atau kedua kelompok termasuk dalam 

kriteria homogen setelah diberi perlakuan. Hasil uji homogenitas data posttest 

kelompok TAI dan kelompok CIRC tersebut digambarkan dengan kurva berikut 

ini. 
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Kurva 4.18 Uji Homogenitas Data Posttest Kelompok TAI dan Kelompok 

CIRC 

  

 

  

             

                
                
                

     
0.015 3.84 

        

Karena 
2

hitung < 
2

tabel maka dapat disimpulkan bahwa data antarkelompok 

homogen (memiliki varians yang sama). 

 

Hasil uji homogenitas data tes akhir tersebut secara sederhana dapat 

dipahami dengan melihat tabel  4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Homogenitas Tes Akhir 

Data dk χ
 2

hitung χ
 2

tabel 
Kriteria 


2

hitung<
2

tabel 

Nilai tes awal kelompok 

TAI dan kelompok CIRC 
1 0,015 3,84 Homogen 

 

4.1.2.2.3 Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Awal (Pretest) 

Uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui kesamaan varians 

dari populasi. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama jika Fhitung< Ftabel yang berarti juga Ho diterima. 

Berdasarkan analisis data tes awal, diperoleh Fhitung sebesar 1,395dan Ftabel  

sebesar 2,10. Karena Fhitung< Ftabel, maka sampel penelitian ini mempunyai 

kesamaan varians atau kedua kelompok sebelum diberi perlakuan masuk dalam 

kriteria homogen. Hasil uji kesamaan dua varians data pretest tersebut dapat 

dipahami dengan memperhatikan kurva berikut ini. 
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Kurva 4.19 Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Awal (Pretest) 

 

 

  
                  

                    

                    

                    

                    

   
1.395 

 
2.10 

            
                    
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok memiliki varians yang sama. 

 

Hasil uji kesamaan dua varians data pretest dari kelompok TAI dan 

kelompok CIRC secara singkat disajikan pada tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Awal (Pretest) 

Kelompok Varians dk Fhitung Ftabel 
Kriteria 

Fhitung≤Ftabel 

TAI 44,593 29 
1,395 2,10 Homogen 

CIRC 62,202 29 

 

4.1.2.2.4 Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Akhir (Posttest) 

Uji kesamaan dua varians data tes akhir dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai kesamaan varians atau 

masih dalam kriteria homogen setelah diberi perlakuan. 

Kriteria pengujiannya adalah kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama jika Fhitung< Ftabel. Berdasarkan analisis data tes akhir, diperoleh Fhitung 

sebesar 1,395dan Ftabel  sebesar 2,10. Jadi, karena Fhitung< Ftabelmaka populasi 

penelitian ini mempunyai kesamaan varians atau kedua kelompok sebelum diberi 

perlakuan masuk dalam kriteria homogen. Hasil uji kesamaan dua varians tersebut 

disajikan pada tabel 18 berikut. 
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Kurva 4.20 Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Awal (Posttest) 

 

 

  
                  

                    

                    

                    

                    

   
1.046 

 
2.10 

            
                    
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok memiliki varians yang sama. 

 

Hasil uji kesamaan dua varians data postest dari kelompok TAI dan 

kelompok CIRC secara singkat disajikan pada tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Tes Akhir(Postest) 

Kelompok Varians dk F hitung F tabel Kriteria 

TAI 54,902 29 
1,046 2,10 Homogen 

CIRC 57,444 29 

 

4.1.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji t) Skor Tes Awal (Pretest) 

Untuk menguji apakah hasil tes awal yang berasal dari dua kelompok 

sampel tersebut memiliki persamaan kemampuan dalam hal menulis teks berita 

sebelum diberi perlakuan, maka dilakukan uji t terhadap hasil tes awal kedua 

kelompok sampel. Rata-rata nilai kelompok TAI adalah 67,60 dan rata-rata nilai 

kelompok CIRC adalah 68,06. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel sebelum diberi perlakuan.  

Akan tetapi, perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk mengetahui apakah 

sampel benar-benar layak diberi perlakuan atau tidak. Hipotesis yang digunakan 
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yaitu Ho diterima jika tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kelompok TAI 

dan kelompok CIRC, sedangkan Ho ditolak (Ha diterima) jika terdapat perbedaan 

kemampuan antara kelompok TAI dan kelompok CIRC. Kriteria pengujiannya 

yaitu dengan taraf signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2– 2) maka Hodinyatakan 

diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh dk = 58, thitung= ±0,247, 

dan t(1-1/2α)(n1+n2-2) = ±2,00 sehingga thitung berada di daerah penerimaan Ho yang 

berarti tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata skor tes awal kelompok TAI 

dengan kelompok CIRC. Hal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan 

kemampuan menulis teks berita kelompok TAI dengan kelompok CIRC. Jadi, 

kedua kelompok dapat diberi perlakuan yang berbeda. Berikut disajikan Kurva 

hasil uji t skor tes awal kedua kelompok sampel. 

Kurva 4.21 Uji Perbedaan Dua Rata-rata (Uji t) Skor Tes Awal 

(Pretest) 

  

 

  
                    

                       

                       

                       

       
-2.00 -0.247 

 
2.00 

        

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan rata-rata skor tes awal kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol. Dengan demikian, kedua kelompok sampel tersebut memiliki kesamaan 

kemampuan, terutama berkaitan dengan menulis naskah berita. 
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Berikut disajikan secara ringkas tabel hasil uji t skor tes awal kedua 

kelompok sampel. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji t) Skor Tes Awal(Pretest) 

Kelompok Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

Krieria 

-t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t 

< t(1-1/2α)(n1+n2-2) 

TAI 67,600 
±0,247 ±2,00 

Kedua Kelompok 

memiliki 

kemampuan yang 

sama CIRC 68,067 

 

4.1.3 Uji Hipotesis Akhir 

4.1.3.1 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji t) 

Perbedaan dua rata-rata (uji t) skor akhir yang diuji meliputi uji t tes awal-

tes akhir (pretest-posttest) kelompok TAI, uji t tes awal dan tes akhir (pretest-

posttest) kelompok CIRC, dan uji t tes akhir kelompok TAI dan kelompok CIRC. 

Tujuan uji t tersebut adalah untuk mengetahui perbedaan kedua kelompok 

sebelum dan setelah diberi perlakuan serta untuk mengetahui perbandingan rata-

rata skor akhirnya. 

4.1.3.1.1 Uji t Tes Awal dan Tes Akhir Kelompok TAI 

Uji t tes awal dan tes akhir kelompok TAI dilakukan untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan rata-rata kelompok TAI sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan. Kriteria pengujiannya, yaitu Hodinyatakan diterima apabila  -t(1-

1/2a)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2)dengan taraf signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2– 2). 

Rata-rata skor tes awal kelompok TAI sebesar 67,600, sedangkan rata-

rata skor tes akhirnya sebesar 78,833. Setelah dilakukan uji t, diperoleh thitung = 

±6,168, t(1-1/2a)(n1+n2-2)= ±2,00, dan dk = 58 sehingga thitung berada pada daerah 
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penerimaan Ha. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata tes awal dan tes 

akhir kelompok TAI, yaitu skor setelah perlakuan lebih baik daripada skor 

sebelum perlakuan.Gambaran posisi t darihasil uji t tes awal-tes akhir kelompok 

TAI dapat dilihat pada kurva berikut. 

Kurva 4.22 Uji t Tes Awal–Tes Akhir Kelompok TAI 

 

 

  
                     

                       

                       

                       

    
-6.168 

 
-2.00 

  
2.00 

        
Karena t berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada kelompok TAI, yaitu skor tes akhir (setelah 

mendapat perlakuan) lebih baik daripada skor tes awal (sebelum diberi 

perlakuan). 

Gambaran posisi hasil uji t tes awal-tes akhir kelompok TAI dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Uji t Tes Awal dan Tes Akhir Kelompok TAI 

Data Rata-rata thitung  t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

Tes Awal 67,600 
±6,168 ±2,00 

Tes Akhir 78,833 

 

4.1.3.1.2 Uji t Tes Awal dan Tes Akhir Kelompok CIRC 

Uji t tes awal dan tes akhir pada kelompok CIRC juga perlu dilakukan 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata kelompok CIRC sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan. Kriteria pengujian yang digunakan juga sama seperti uji 

t tes awal-tes akhir kelompok TAI, yaitu Hodinyatakan diterima apabila-t(1-

1/2a)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2a)(n1+n2-2)dengan taraf signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2– 2). 



107 
 

 
 

Rata-rata skor tes awal kelompok CIRC sebesar 68,067, sedangkan rata-

rata skor tes akhirnya sebesar 74,733. Setelah dilakukan uji t, diperoleh thitung = 

±3,338, t(1-1/2a)(n1+n2-2)= ±2,00, dan dk = 58 sehingga thitung berada pada daerah 

penerimaan Ha. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata tes awal dan tes 

akhir kelompok CIRC, yaitu skor setelah perlakuan lebih baik daripada skor 

sebelum perlakuan. Gambaran posisis t dari hasil uji t tes awal-tes akhir kelompok 

CIRC dapat dilihat pada kurva berikut. 

Kurva 4.23 Uji t Tes Awal dan Tes Akhir Kelompok CIRC 

 

 

  
                     

                       

                       

                       

    
-3.338 

 
-2.00 

  
2.00 

        

Karena t berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan kondisi akhir pada kelompok CIRC, yaitu skor tes akhir (setelah 

mendapat perlakuan) lebih baik dari pada skor tes awal (sebelum diberi 

perlakuan). 

Gambaran posisihasil uji t tes awal-tes akhir kelompok konrol dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Uji t Tes Awal dan Tes Akhir Kelompok CIRC 

Data Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

Tes Awal 68,067 
±3,338 ±2,00 

Tes Akhir 74,733 

 

 

4.1.3.1.3 Uji t Perbedaan Dua Rata-Rata Skor Tes Akhir (Posttest) 

Untuk menguji apakah hasil tes akhir berasal dari dua kelompok sampel 

yang memiliki perbedaan dalam hal peningkatan kemampuan dalam hal menulis 

teks berita setelah diberi perlakuan maka dilakukan uji t terhadap hasil tes akhir 
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kedua kelompok sampel. Rata-rata nilai akhir kelompok TAI adalah 78,83 dan 

rata-rata nilai kelompok CIRC adalah 74,73. Data tersebut menunjukkan terdapat 

perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel setelah diberi perlakuan.Hipotesis 

yang digunakan, yaitu Ho diterima jika tidak terdapat perbedaan kemampuan 

antara kelompok TAI dan kelompok CIRC, sedangkan Ho ditolak (Ha diterima) 

jika terdapat perbedaan kemampuan antara kelompok TAI dan kelompok CIRC. 

Kriteria pengujiannya, yaitu dengan taraf signifikansi 5% dan dk = (n1 + n2 – 2) 

maka Ho dinyatakan diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, diperoleh dk = 58, thitung = ±2,119, 

dan t(1-1/2α)(n1+n2-2) = ±2,00 sehingga thitung berada di daerah penolakan Ho yang 

berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kondisi akhir antara kelompok 

TAI dan kelompok CIRC, yaitu kelompok TAI lebih baik dibanding kelompok 

CIRC. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemampuan menulis teks 

berita kelompok TAI dengan kelompok CIRC. Di mana kelompok TAI 

berkemampuan lebih baik dibanding kelompok CIRC setelah keduanya masing-

masing diberikan perlakuan yang berbeda. Berikut disajikan Kurva hasil uji t skor 

tes akhir kedua kelompok sampel. 

Kurva 4.24 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji t) Skor Tes Akhir (Posttest) 

                       

 

 

  
                     

                       

                       

                       

       
-2.00   

 
2.00 2.119 

      
Karena t berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan kondisi akhir antara kelompok TAI dan kelompok CIRC, yaitu 
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kemampuan kelompok TAI lebih baik dibanding kelompok CIRC setelah 

keduanya masing-masing diberikan perlakuan yang berbeda. 

Berikut disajikan secara ringkas tabel hasil uji t skor tes awal kedua 

kelompok sampel. 

Tabel 4.19 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Uji t) Skor Tes Akhir (Posttest) 

Kelompok Rata-rata thitung t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

Krieria 

-t(1-1/2α)(n1+n2-2)< t 

< t(1-1/2α)(n1+n2-2) 

TAI 78,83 

±2,119 ±2,00 

Kedua 

Kelompok 

memiliki 

kemampuan 

yang berbeda 

(setelah diberi 

perlakuan) 

CIRC 74,73 

 

 

4.1.3.1.4 Uji Ketuntasan Belajar 

Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk mengetahui apakah hasil belajar 

siswa kelompok TAI dan kelompok CIRC dapat mencapai ketuntasan belajar 

secara individual atau tidak. Siswa dikatakan tuntas apabila mampu mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) individual yang sudah ditetapkan, yaitu 

sebesar 70. Dengan demikian, secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila rata-

rata hasil belajar kognitifnya lebih dari sama dengan 70. Kriteria pengujian yang 

digunakan, yaitu Ho ditolak (Ha diterima) jika thitung ≥  t(1-1/2α)(n-1) dengan taraf 

signifikansi 5%. Hoberarti belum mencapai ketuntasan belajar individual. 

 Berdasarkan uji ketuntasan belajar kelompok TAI, maka dapat diketahui 

rata-rata nilai tes akhir siswa sebesar 78,83. Sedangkan berdasarkan perhitungan 

uji t menunjukkan thitung= 6,530 dan ttabel =t(0,95:29) = 2,04. Dengan demikian, 
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thitung>ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok TAI sudah mencapai 

ketuntasan belajar individual. 

 Berdasarkan uji ketuntasan belajar kelompok CIRC, diketahui rata-rata 

nilai tes akhir siswa sebesar 74,733, sedangkan berdasarkan perhitungan uji t 

menunjukkan thitung= 3,421 dan ttabel =t(0,95:29) = 2,04. Dengan demikian, thitung>ttabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok CIRC sudah mencapai ketuntasan 

belajar individual. 

Tabel 4.20 Hasil Uji Ketuntasan Belajar 

Kelompok Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

TAI 78,833 6,530 2,04 Tuntas 

CIRC 74,733 3,421 2,04 Tuntas 

 

4.1.3.2  Uji Proporsi Satu Pihak 

Peserta didik dikatakan tuntas pada kompetensi dasar menulis teks berita 

jika telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) individual, yaitu 

memeroleh nilai lebih dari atau sama dengan 70. Akan tetapi, peserta didik 

dikatakan memenuhi KKM klasikal apabila sekurang-kurangnya 85% dari seluruh 

peserta didik yang berada di kelas tersebut memeroleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 70. Untuk itu, digunakan uji proporsi satu pihak.  

Uji proporsi satu pihak ini digunakan untuk mengetahui apakah persentase 

ketuntasan peserta didik kelas VIII A yang memperoleh perlakuan berupa metode 

pembelajaran TAI lebih baik daripada persentase ketuntasan peserta didik kelas 

VIII C yang memperoleh metode CIRC . Kriteria pengujiannya yaitu Hoditolak 
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jika zhitung> z(0,5-) dengan z(0,5-) diperoleh dari distribusi normal baku dengan 

peluang (0,5-). 

Berdasarkan hasil penghitungan, pada kelompok TAI diketahui sebanyak 

26 dari 30 siswa sudah tuntas dengan persentase ketuntasan 86,67%, sedangkan 

pada kelompok CIRC diketahui sebanyak 22 dari 30 siswa sudah tuntas dengan 

persentase ketuntasan 73,33%. Sementara itu, diperoleh zhitung = 1,651 dan dari 

daftar normal baku dengan taraf nyata 5% diperoleh z(0,5-) = z(0,45) = 1,64 

sehingga jelas bahwa zhitung= 1,651> z(0,5-)= 1,64. Dengan demikian, Ho ditolak 

sehingga diperoleh simpulan bahwa persentase ketuntasan belajar peserta didik 

kelompok TAI lebih baik dibanding persentase ketuntasan belajar peserta didik 

kelompok CIRC. Hipotesis tersebut juga membuktikan bahwa kelompok TAI 

sudah memenuhi KKM klasikal, sedangkan kelompok CIRC belum 

memenuhinya. Berikut disajikan tabel penghitungan uji proporsi satu pihak.  

Tabel 4.21 Hasil Uji Proporsi Satu Pihak 

No

. 
Kelas n  Tuntas 

Persentase Ketuntasan 

() 
zhitung ztabel 

1. TAI 30 26 86,67% 
1,651 1,645 

2. CIRC 30 22 73,33% 

 

4.1.3.3 Uji Gain 

Uji Gainbertujuan untuk mengukur seberapa besar peningkatan 

pemahamanmenulis teks berita saat pretest kemudian posttest. Berikut ini adalah 

diagram uji gain <g> peningkatan rata-rata pemahaman siswa kelompok TAI dan 

kelompok CIRC.  
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Diagram 4.5 Uji Gain <g> Peningkatan Rata-Rata Pemahaman Siswa 

Kelompok TAI dan Kelompok CIRC 

 

 

 

Diagram 5 menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman siswa dalam 

menulis teks berita. Nilai <g> pada kelompok TAI adalah sebesar 0,35 dan <g> 

pada kelompok CIRC adalah sebesar 0,21. Faktor gain pada kelompok TAI masuk 

dalam kategori sedang. Sementara faktor gain pada kelompok CIRC masuk dalam 

kategori rendah. Data menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata pemahaman 

siswa dalam menulis teks berita kelompok TAI lebih besar dibandingkan 

kelompok CIRC. Selisih peningkatan pemahaman menulis teks berita kedua 

kelompok adalah sebesar 0,14. 

Berdasarkan hasil di atas, kelas VIII A menunjukan peningkatan 

pemahaman materi menulis teks berita dengan nilai <g> sebesar 0,35. Sementara 

pemahaman materi menulis teks berita kelas VIII C sebesar 0,21. Hal ini 

menunjukan bahwa peningkatan pemahaman menulis tesk berita kelompok TAI 

lebih baik dari pada peningkatan pemahaman menulis tesk berita kelompok CIRC.  
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4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian yang akan dipaparkan pada subbab pembahasan ini 

berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. 

Rumusan masalah tersebut yaitu: 

4) mengetahui keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan metode TAI 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi. 

5) mengetahui  keefektifan pemelajaran menulis teks berita dengan metode 

CIRC pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi. 

6) mengetahui perbedaan keefektifan antara pemelajaran menulis teks berita 

dengan metode TAI dan metode CIRC pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Purwodadi dengan menggunakan uji t. 

Hasil beberapa uji data dalam penelitian ini dalam penelitian ini 

dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

a. Hasil Uji Persyaratan Analisis 

Adapun seluruh hasil uji persyaratan analisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.22 Keseluruhan Hasil Uji Persyaratan Analisis 

No. Kelompok TAI 
Uji Persyaratan 

Analisis 
Kelompok CIRC 

1. Diketahui ²hitung = 2.589 

< ²tabel = 7.81. ²hitung  

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

data tes awal kelompok 

TAI tersebut  berdistribusi 

normal. 

Uji Normalitas Data 

Tes Awal (Pretest) 

Diketahui ²hitung = 2.375 

< ²tabel = 7.81. ²hitung  

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

data tes awal kelompok 

CIRC tersebut  

berdistribusi normal. 

2. Diketahui ²hitung = 6.296 

< ²tabel = 7.81. ²hitung  

berada pada daerah 

Uji Normalitas Data 

Tes Akhir (Posttest) 

Diketahui ²hitung = 4.774 

< ²tabel = 7.81. ²hitung  

berada pada daerah 
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penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

data tes akhir kelompok 

TAI tersebut  berdistribusi 

normal. 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

data tes akhir kelompok 

CIRC tersebut  

berdistribusi normal. 

3. Karena 
2

hitung = 0.799  < 


2

tabel = 3.84 maka dapat 

disimpulkan bahwa data 

pretest antar kelompok 

TAI dan CIRC homogen 

(memiliki varians yang 

sama). 

Uji Homogenitas 

Data Tes Awal 

(Pretest) 

Karena 
2

hitung = 0.799  < 


2

tabel = 3.84 maka dapat 

disimpulkan bahwa data 

postest antar kelompok 

TAI dan CIRC homogen 

(memiliki varians yang 

sama). 

4. Karena 
2

hitung = 0.015  < 


2

tabel = 3.84 maka dapat 

disimpulkan bahwa data 

posttest antar kelompok 

TAI dan CIRC homogen 

(memiliki varians yang 

sama). 

Uji Homogenitas 

Data Tes Akhir 

(Posttest) 

Karena 
2

hitung = 0.015  < 


2

tabel = 3.84 maka dapat 

disimpulkan bahwa data 

posttest antar kelompok 

TAI dan CIRC homogen 

(memiliki varians yang 

sama). 

5. Diketahui Fhitung  = 1.395 

≥ Ftabel = 2.10. Fhitung  

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok memiliki 

varians yang sama. 

Uji Kesamaan Dua 

Varians Data Tes 

Awal (Pretest) 

Diketahui Fhitung  = 1.395 

≥ Ftabel = 2.10. Fhitung  

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok memiliki 

varians yang sama. 

6. Diketahui Fhitung  = 1.046  

≥ Ftabel = 2.10. Fhitung  

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok memiliki 

varians yang sama. 

Uji Kesamaan Dua 

Varians Data Tes 

Akhir (Postest) 

Diketahui Fhitung  = 1.046  

≥ Ftabel = 2.10. Fhitung  

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok memiliki 

varians yang sama. 

7. Karena t = -0.247. dan 

persyaratan t(1-1/2α)(n1+n2-2) < t 

< t(1-1/2α)(n1+n2-2)  diterima 

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan kedua 

kelompok sampel tersebut 

memiliki kesamaan 

kemampuan, terutama 

berkaitan dengan menulis 

naskah berita. 

Uji Perbedaan Dua 

Rata-Rata (Uji t) Skor 

Tes Awal (Pretest) 

Karena t = -0.247. dan 

persyaratan t(1-1/2α)(n1+n2-2) < t 

< t(1-1/2α)(n1+n2-2)  diterima 

berada pada daerah 

penerimaan Ho maka 

dapat disimpulkan kedua 

kelompok sampel tersebut 

memiliki kesamaan 

kemampuan, terutama 

berkaitan dengan menulis 

naskah berita. 
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b. Hasil Uji Hipotesis Akhir 

Adapun seluruh hasil uji hipotesis akhir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.23 Keseluruhan Hasil Uji Hipotesis Akhir 

No. Kelompok TAI Uji Hipotesis Akhir Kelompok CIRC 

1. Diketahui Ho = -6.168 

tidak sesuai dengan syarat 

penerimaan Ho yaitu -t(1-

1/2α)(n1+n2-2) < t < t(1-

1/2α)(n1+n2-2), maka 

dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan 

kondisi akhir pada 

kelompok TAI, yaitu skor 

tes akhir (setelah 

mendapat perlakuan) lebih 

baik daripada skor tes 

awal (sebelum diberi 

perlakuan). 

Uji t Tes Awal dan 

Tes Akhir (Kelompok 

TAI dan CIRC) 

Diketahui Ho = -3.338 

tidak sesuai dengan syarat 

penerimaan Ho yaitu -t(1-

1/2α)(n1+n2-2) < t < t(1-

1/2α)(n1+n2-2), maka 

dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan 

kondisi akhir pada 

kelompok CIRC, yaitu 

skor tes akhir (setelah 

mendapat perlakuan) 

lebih baik daripada skor 

tes awal (sebelum diberi 

perlakuan). 

2. Karena t = 2.119. dan 

persyaratan t(1-1/2α)(n1+n2-2) < t 

< t(1-1/2α)(n1+n2-2)  diterima 

berada pada daerah 

penerimaan Ho, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan kondisi 

akhir antara kelompok 

TAI dan kelompok CIRC, 

yaitu kemampuan 

kelompok TAI lebih baik 

dibanding kelompok 

CIRC setelah keduanya 

masing-masing diberikan 

perlakuan yang berbeda. 

Uji Perbedaan Dua 

Rata-Rata (Uji t) Skor 

Tes Akhir (Postest) 

Karena t = 2.119. dan 

persyaratan t(1-1/2α)(n1+n2-2) < t 

< t(1-1/2α)(n1+n2-2)  diterima 

berada pada daerah 

penerimaan Ho, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan kondisi 

akhir antara kelompok 

TAI dan kelompok CIRC, 

yaitu kemampuan 

kelompok TAI lebih baik 

dibanding kelompok 

CIRC setelah keduanya 

masing-masing diberikan 

perlakuan yang berbeda. 

3. Karena t = 6.530 dan 

berada di daerah 

penolakan Ho maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil 

belajar kelompok TAI 

setelah perlakuan lebih 

Uji Ketuntasan 

Belajar 

Karena t = 3.421 dan 

berada di daerah 

penolakan Ho maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil 

belajar kelompok TAI 

setelah perlakuan lebih 
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besar sama dengan 70 

atau sudah mencapai 

ketuntasan hasil belajar 

individual. 

besar sama dengan 70 

atau sudah mencapai 

ketuntasan hasil belajar 

individual. 

4. Karena diperoleh zhitung = 

1,651 dan z(0,5-α) = 1,645, 

maka zhitung > z(0,5-α) 

sehingga Ho ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa 

persentase ketuntasan 

belajar siswa kelompok 

TAI lebih baik dari pada 

persentase ketuntasan 

belajar siswa kelompok 

CIRC. 

Uji Proporsi Satu 

Pihak 

Karena diperoleh zhitung = 

1,651 dan z(0,5-α) = 1,645, 

maka zhitung > z(0,5-α) 

sehingga Ho ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa 

persentase ketuntasan 

belajar siswa kelompok 

TAI lebih baik dari pada 

persentase ketuntasan 

belajar siswa kelompok 

CIRC. 

5. Nilai <g> pada kelompok 

TAI adalah sebesar 0,35 

dan <g> pada kelompok 

CIRC adalah sebesar 0,21. 

Faktor gain pada 

kelompok TAI masuk 

dalam kategori sedang. 

Sedangkan faktor gain 

pada kelompok CIRC 

masuk dalam kategori 

rendah. 

Uji Gain 

Nilai <g> pada kelompok 

TAI adalah sebesar 0,35 

dan <g> pada kelompok 

CIRC adalah sebesar 

0,21. Faktor gain pada 

kelompok TAI masuk 

dalam kategori sedang. 

Sedangkan faktor gain 

pada kelompok CIRC 

masuk dalam kategori 

rendah. 

 

 

4.2.1 Keefektifan Penerapan Metode TAI dalam Pembelajaran Menulis 

Teks Berita Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi 

Peningkatan kemampuan menulis berita siswa kelompok TAI dapat 

diketahui melalui perbedaan rata-rata nilai tes awal (pretest) sebelum diberi 

perlakuan dan tes akhir (posttest) sesudah diberi perlakuan berupa metode  TAI. 

Rata-rata nilai test awal kelompok TAI adalah sebesar 67,60 dan rata-rata nilai 

test akhirnya adalah 78,833. Terdapat kenaikan nilai rata-rata sebesar 11,23 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode TAI dalam pembelajaran menulis 

teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 purwodadi efektif. 
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Berdasarkan uji perbedaan dua rata-rata (uji t) skor tes awal (pretest) dan 

tes akhir (posttest) kelompok TAI, diperoleh thitung = ±6,168 dan ttabel = ±2,00 

sehingga thitung berada di daerah penolakan Ho yang berarti terdapat perbedaan di 

mana hasil tes akhir lebih baik dari pada tes awal. Uji perbedaan dua rata-rata (uji 

t) skor tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) kelompok TAI menunjukkan 

bahwa penerapan metode TAI dalam pembelajaran menulis teks berita siswa kelas 

VIII SMP Negeri 5 Purwodadi efektif. 

Untuk menentukan keefektifan suatu proses pembelajaran adalah apabila 

hasil belajar siswa telah memenuhi KKM individual yang ditetapkan, yaitu 

sebesar 70. Jadi secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila rata-rata hasil 

kemampuan menulis teks berita lebih besar atau sama dengan 70. Untuk itu 

diperlukan uji ketuntasan belajar dengan sumber data berupa nilai tes akhir 

kelompok TAI. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh thitung = 6,530 dan ttabel = 

2,04 dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Karena thitung> ttabel dan t berada di daerah 

penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks berita 

kelompok TAI setelah diberi perlakuan lebih besar sama dengan 70. Dengan 

demikian, hasil belajar kelompok TAI yang memperoleh perlakuan berupa metode 

pembelajaran TAI sudah memenuhi KKM individual yang ditetapkan yaitu 70. 

Selain harus memenuhi KKM individual, proses pembelajaran dapat 

dikatakan efektif jika memenuhi KKM  klasikal, yaitu apabila sekurang-

kurangnya 85% dari peserta didik yang berada di kelas tersebut memperoleh nilai 

lebih besar sama dengan 70. Berdasarkan daftar ketuntasan belajar tes akhir 
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kelompok TAI diperoleh persentase ketuntasan belajar kelompok TAI sebesar 

86,67%.  

Berdasarkan kedua uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran TAI dalam pembelajaran menulis teks berita siswa kelas 

VIII SMP N 5 Purwodadi efektif. 

Dalam pembelajaran menggunakan metode TAI, hambatan yang muncul 

tidak begitu signifikan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembentukan 

kelompok, siswa dikelompokkan berdasarkan nilai yang diperoleh pada 

pertemuan pertama. Adapun hambaatn yang ditemui saat menerapkan metode ini 

di antarannya adalah keengganan beberapa siswa untuk dimasukkan ke dalam 

suatu kelompok yang sudah ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan siswa-siswa 

tersebut belum mampu memanfaatkan diskusi dan peran ketua kelompok untuk 

mengoptimalkan hasil pekerjaan mereka. Semenara secara umum siswa bisa 

memanfaatkan kelompok diskusi secara maksimal karena siswa yang 

berkemampuan kurang bisa terbantu oleh siswa yang memiliki pemahaman lebih 

baik. 

 

4.2.2 Keefektifan Penerapan Metode Pembelajaran CIRC dalam 

Pembelajaran Menulis Menulis Teks Berita Siswa VIII SMP N 5 

Purwodadi 

Peningkatan kemampuan menulis teks berita siswa kelompok CIRC dapat 

diketahui melalui perbedaan rata-rata nilai tes awal (pretest) sebelum diberi 

perlakuan dan tes akhir (posttest) sesudah diberi perlakuan berupa metode CIRC. 

Rata-rata nilai test awal kelompok CIRC adalah sebesar 68,067 dan rata-rata nilai 
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test akhirnya adalah 74,733. Terdapat kenaikan nilai rata-rata sebesar 6,66 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa penerapan metode CIRC dalam pembelajaran menulis 

teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 purwodadi efektif. 

Kriteria kedua untuk menentukan keefektifan suatu proses pembelajaran 

adalah apabila hasil belajar siswa telah memenuhi KKM individual yang 

ditetapkan, yaitu sebesar 70. Jadi secara statistik siswa dikatakan tuntas apabila 

rata-rata hasil kemampuan menulis teks berita lebih besar atau sama dengan 70. 

Untuk itu, diperlukan uji ketuntasan belajar dengan sumber data berupa nilai tes 

akhir kelas kelompok CIRC. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh thitung = 3,421 

dan ttabel = 2,04 dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Karena thitung> ttabel dan t 

berada di daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menulis teks berita kelas VIII C setelah diberi perlakuan lebih besar sama dengan 

70. Dengan demikian, hasil belajar kelas VIII C yang memperoleh perlakuan 

berupa metode pembelajaran CIRC sudah memenuhi KKM individual yang 

ditetapkan. 

Selain harus memenuhi KKM individual, proses pembelajaran dapat 

dikatakan efektif jika memenuhi KKM klasikal, yaitu apabila sekurang-kurangnya 

85% dari peserta didik yang berada di kelas tersebut memperoleh nilai lebih besar 

sama dengan 70. Berdasarkan daftar ketuntasan belajar tes akhir kelompok CIRC, 

diperoleh persentase ketuntasan belajar kelompok CIRC sebesar 73,33%.  

Berdasarkan kedua uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran CIRC dalam pembelajaran menulis menulis teks berita 

siswa kelas VIII SMP N 5 Purwodadi efektif. 
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Terdapat dua masalah yang dihadapi saat menerapkan metode CIRC pada 

kelas sampel. Pertama,  manajemen kelas yang belum optimal. Kelompok CIRC 

terhadap kinerja kelompok belum dapat dilakukan secara maksimal. Siswa belum 

mampu memanfaatkan diskusi untuk mengoptimalkan hasil pekerjaan mereka 

yang telah dilakukan secara individu sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh 

grup diskusi siswa tidak berfungsi secara optimal dikarenakan kemampuan siswa 

dalam satu grup sama-sama kurang atau siswa kurang dapat bertukar pikiran 

secara maksimal dalam diskusi sehingga kemampuan analisis siswa tidak 

meningkat secara signifikan. Kedua, kesulitan siswa memperoleh ide sebagai 

bahan tulisan. 

 

4.2.3 Perbedaan Keefektifan Metode Pembelajaran TAI dan Metode 

Pembelajaran CIRC dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita Siswa 

Kelas VIII SMP N 5 Purwodadi 

Setelah diketahui keefektifan penerapan metode pembelajaran TAI dan 

metode pembelajaran CIRC dalam pembelajaran menulis teks berita, pembahasan 

selanjutnya berkaitan dengan perbedaan keefektifan tiap-tiap metode 

pembelajaran tersebut. Tujuannya, yaitu untuk mengetahui manakah di antara 

kedua metode pembelajaran tersebut yang lebih efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks berita siswa kelas VIII SMP N 5 Purwodadi. 

Hasil peningkatan rata-rata nilai test kelompok TAI dan CIRC 

menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata nilai kelompok TAI sebesar 11,23% 

lebih besar dari pada peningkatan rata-rata nilai kelompok CIRC sebesar 6,66%. 
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Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penerapan metode TAI lebih efektif 

dari pada penerapan metode CIRC dalam pembelajaran menulis teks berita siswa 

SMP Negeri 5 Purwodadi. 

Hasil Uji t perbedaan dua rata-rata data posttest kelompok TAI dan CIRC 

diperoleh besarnya thitung adalah 2,00 sedangkan ttabel adalah 2,119. Karena t berada 

pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kondisi 

akhir setelah mendapatkan perlakuan (treatment) antara kelompok TAI dan 

kelompok CIRC, yaitu kemampuan kelompok TAI dalam menulis teks berita 

lebih baik dibanding kelompok. 

Berdasarkan uji ketuntasan belajar kelompok TAI diperoleh  thitung = 6,530 

dan ttabel =t(0,95:29) = 2,04. Dengan demikian, thitung>ttabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelompok TAI sudah mencapai ketuntasan belajar individual. Sementara 

berdasarkan uji ketuntasan belajar kelompok CIRC diperoleh thitung = 3,421 dan 

ttabel = t(0,95:29) = 2,04. Dengan demikian, thitung>ttabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelompok CIRC juga sudah mencapai ketuntasan belajar individual. Dalam 

hal ini kedua kelompok sampel memiliki sama-sama sudah mencapai ketuntasan 

belajar individual. 

Berdasarkan uji proporsi satu pihak, diperoleh zhitung = 1,651, ttabel = 1,645, 

dengan nilai alpha 5%. Karena zhitung > ztabel maka zhitung berada di daerah 

penolakan Ho sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara 

kelompok TAI dan kelompok CIRC, yaitu persentase ketuntasan belajar 

kelompok TAI lebih baik dibanding ketuntasan belajar kelompok CIRC dengan 

kata lain kelompok TAI dengan penerapan metode pembelajaran TAI lebih efektif 
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dibanding kelompok CIRC dengan penerapan metode pembelajaran CIRC dalam 

pembelajaran menulis menulis teks berita siswa kelas VIII SMP N 5 Purwodadi. 

Berdasarkan hasil di atas, kelompok TAI menunjukan peningkatan rata-

rata pemahaman <g> sebesar 0,35 (sedang) dan kelompok CIRC sebesar 0,21 

(rendah). Hal ini menunjukan bahwa peningkatan rata-rata pemahaman menulis 

tesk berita kelompok TAI lebih baik dari pada peningkatan pemahaman menulis 

tesk berita kelompok CIRC. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode TAI lebih 

efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran CIRC dalam pembelajaran 

menulis teks berita siswa kelas VIII SMP N 5 Purwodadi. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penerapan metode pembelajaran TAI dalam pembelajaran menulis teks berita 

siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi Kabupaten Grobogan efektif. Hal 

tersebut dibuktikan melalui uji hipotesis akhir yaitu: (1) berdasarkan uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t) skor tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) 

kelompok TAI, diperoleh thitung = ±6,168 dan ttabel = ±2,00 sehingga thitung 

berada di daerah penolakan Ho yang menunjukkan hasil tes akhir lebih baik 

dari pada tes awal. Hasil uji tersebut diperkuat dengan penghitungan hasil 

rata-rata nilai kelompok TAI  yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,23%, 

yang semula hanya 67,60 meningkat menjadi 78,83 setelah diberi perlakuan. 

(2) berdasarkan uji ketuntasan belajar kelompok TAI, diperoleh thitung = 6,530 

> ttabel = 2,04 sehingga kelompok TAI sudah mencapai ketuntasan belajar 

individual, dan (3) berdasarkan uji proporsi satu pihak, diperoleh zhitung = 

1,651 > z(0,5-) = 1,645 sehingga kelompok TAI dinyatakan telah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. Hasil uji tersebut juga diperkuat dengan data 

ketuntasan belajar klasikal kelompok TAI yang mencapai 86,67% yang berarti 

lebih besar dari kriteria minimal ketuntasan belajar klasikal sebesar 85%. 
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2. Penerapan metode pembelajaran CIRC dalam pembelajaran menulis teks 

berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi Kabupaten Grobogan efektif. 

Hal tersebut dibuktikan melalui uji hipotesis akhir yaitu: (1) berdasarkan uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t) skor tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) 

kelompok CIRC diperoleh thitung = ±3,338 dan ttabel =  ±2,00 sehingga thitung 

berada di daerah penolakan Ho yang berarti terdapat perbedaan hasil, yaitu tes 

akhir lebih baik daripada tes awal. Hasil uji tersebut Hasil uji tersebut 

diperkuat dengan penghitungan hasil rata-rata nilai kelompok CIRC yang 

menunjukkan 6,66% peningkatan nilai rata-rata kelompok yang semula hanya 

68,07 meningkat menjadi 74,73 setelah diberi perlakuan. (2) berdasarkan uji 

ketuntasan belajar diperoleh thitung = 3,421 > ttabel = 2,04 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar kelompok CIRC setelah perlakuan lebih besar 

sama dengan 70 atau sudah mencapai ketuntasan hasil belajar individual., dan 

(3) berdasarkan uji proporsi satu pihak diperoleh simpulan bahwa persentase 

ketuntasan belajar siswa kelompok CIRC kurang dari pada persentase 

ketuntasan belajar siswa kelompok TAI. Meskipun kelompok CIRC sudah 

mencapai  ketuntasan belajar individual dan klasikal, persentase ketuntasan 

belajar kelompok CIRC itu sendiri lebih rendah karena hanya sebesar 73,33% 

yang mana lebih kecil dari kriteria minimal ketuntasan belajar klasikal sebesar 

85%. 

3. Metode pembelajaran TAI lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran 

menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Purwodadi Kabupaten 

Grobogan dibanding metode pembelajaran CIRC. Simpulan ini berdasarkan 
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(1) Hasil uji t perbedaan dua rata-rata yang diperoleh thitung = ±2,119 dan ttabel = 

±2,00. Karena thitung berada pada daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan kondisi akhir antara kelompok TAI dan kelompok 

CIRC, yaitu kemampuan kelompok TAI lebih baik dibanding kelompok CIRC 

setelah masing-masing keduanya diberikan perlakuan yang berbeda. Hasil uji t 

perbedaan dua rata-rata tersebut juga diperkuat dengan data peningkatan rata-

rata nilai siswa pada kelompok TAI dari 67,600 menjadi 78,833 dengan 

peningkatan rata-rata sebesar 11,23%, sedangkan pada kelompok CIRC dari 

68,067 menjadi 74,733 dengan peningkatan rata-rata sebesar 6,66%. (2) 

Berdasarkan uji proporsi satu pihak, diperoleh zhitung = 1,651, ttabel = 1,645, 

dengan nilai alpha 5%. Karena zhitung > ztabel maka zhitung berada di daerah 

penolakan Ho sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara 

kelompok TAI dan kelompok CIRC, yaitu persentase ketuntasan belajar 

kelompok TAI lebih baik dibanding ketuntasan belajar kelompok CIRC dalam 

pembelajaran menulis menulis teks berita siswa kelas VIII SMP N 5 

Purwodadi. (3) Berdasarkan hasil uji gain, kelompok TAI menunjukan 

peningkatan peningkatan rata-rata pemahaman <g> sebesar 0,35 (sedang) dan 

kelompok CIRC sebesar 0,21 (rendah). Hal ini menunjukan bahwa 

peningkatan rata-rata pemahaman menulis tesk berita kelompok TAI lebih 

baik dari pada peningkatan pemahaman menulis tesk berita kelompok CIRC.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran 

berikut. 

(1) Guru bahasa Indonesia hendaknya menerapkan metode pembelajaran TAI 

dalam pembelajaran menulis teks berita karena sudah diuji keefektifannya 

dibandingkan dengan metode pembelajaran CIRC. 

(2) Peneliti bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan hasil penelitian 

ini sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan menulis, khususnya 

dalam menulis teks berita. 
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Lampiran 1 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) MENGGUNAKAN METODE 

TAEM ASSISTEDINDIV IDUALIZATION (TAI)  

UNTUK KELAS VIII A 
 
 

 
    

I. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat  

1). Siswa mampu menulis pokok – pokok berita  

2). Siswa mampu menyusun pokok-pokok berita menjadi  teks berita yang singkat, padat, 

dan jelas 

  3). Siswa mampu menyunting teks berita 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya (Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tekun (diligence)  

Tanggung jawab (responsibility) 

 

II. Materi Pembelajaran 
1). menulis topik berita dengan kalimat yang singkat dan jelas 

 contoh :  Teks bacaan berita 

Sekolah : SMPN 5 Purwodadi 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas /Semester : VIII/2 

Standar 

Kompetensi 

: 12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman,  teks berita, 

slogan/poster 

Kompetensi Dasar : 12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas 

Indikator 1). Siswa mampu menulis pokok – pokok berita  

2). Siswa mampu menyusun pokok-pokok berita 

     menjadi  teks berita yang singkat, padat, dan jelas 

3). Siswa mampu menyunting teks berita  

Alokasi Waktu  :   4  X  40 menit (2 pertemuan) 
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Kabut Asap Selimuti Kota Jambi 

 

JAMBI, MINGGU – Kabut asap menyelimuti Kota Jambi sejak Sabtu (23/2) hingga Minggu 

(24/2) pagi. Namun  kabut asap tidak mengganggu pendaratan pesawat di Bandara Sultan Thaha 

Saifudin (STS) Jambi karena jarak pandang antara pilot dengan landasan masih di atas 2.000 

meter, jarak minimal yang diperlukan untuk pendaratan. 

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Provinsi Jambi, Remus L Tobing di Jambi, 

mengatakan kabut asap yang terjadi pada Sabtu (23/2) merupakan kabut asap akibat pembakaran 

lahan dari Provinsi Riau. Sementara kabut pekat pada Minggu pagi merupakan kabut radiasi yang 

ditimbulkan akibat pemanasan yang tinggi disertai hujan menimbulkan kumpulan uap. 

Kabut radiasi itu pada Minggu pagi sekitar pukul 06.00 WIB kepekatannya cukup tinggi dan 

jarak pandanghanya 200 meter, namun akan berangsur hilang diterpa sinar matahari. 

Dikhawatirkan bila di provinsi tetangga Riau tidak turun hujan maka kabut asap akibat 

pembakaran lahan itu akan kembali muncul di Jambi terbawa angin. Kabut asap akibat 

pembakaran lahan itu akan lama hilang bila tidak ada hujan, selain itu juga dapat mengganggu 

kesehatan. 

 

(Dikutip dari Kompas.com dengan perubahan seperlunya) 

 

2). Menulis pokok – pokok berita 

 - Berupa kalimat singkat 

 - Dicari dengan menggunakan kata tanya ( 5 W + 1 H ) atau ASDiBiMeGa ( Apa, Siapa, 

Dimana, Bilamana/ Kapan, Mengapa, Bagaimana ) atau ADiK SiMBa ( Apa, Dimana, 

Kapan, Siapa, Mengapa, Bagaimana )  

 Contoh : 

 - Apa yang diberitakan  :  kabut asap 

 - Siapa     :  warga kota Jambi 

 - Dimana    :  Jambi dan Riau 

 - Kapan    :  hari Sabtu dan Minggu 

- Mengapa                                          :  pembakaranlahan di Provinsi Riau 

dankumpulanuapakibatpemanasan. 

 - Bagaimana    :  Akan terus muncul jika tidak hujan 
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3). Merangkai data pokok-pokok berita  menjadi  teks berita yang singkat, padat, dan jelas 

 HARDIKNAS 2008 

  Pada tanggal 2 dan 3 Mei 2008 dilaksanakan lomba baca puisi dalam rangka 

memperingati Hardiknas tahun 2008. Lomba dilaksanakan di aula sekolah dengan juri guru 

bahasa Indonesia. 

 

III. Metode Pembelajaran 
 

Team Assisted Individualization (TAI): 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Kerja sama kelompok 

 Bantuan individu 

 Gambar peristiwa 

 Penugasan 

IV. Langkah – Langkah Pembelajaran     
 

Pertemuan Pertama 

Langkah – langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Metode 

A.Kegiatan Awal: 

Apresiasi 

1. Guru membuka pelajaran dengan Tanya jawab 
kepada siswa untuk memberikan contoh  berita yang 
pernah didengar  

2. Siswa menjelaskan isi berita yang pernah didengar 
3. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran    

 

10 menit 
Tanya 

Jawab 

B.Kegiatan Inti: 

 

Eksplorasi 

 

1. Guru memberikan sebuah teks berita untuk 
didiskusikan. 

2. Siswa membentuk kelompok yang terdiriatas 4 -5 
orang 

3. Siswa menemukan cara mudah menulis berita bagi 
mereka dengan bimbingan guru. 

60 menit 
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4. Siswa menuliskan pertanyaan – pertanyaan pokok 
berita. 
 

Elaborasi 

 

1. Guru memberikan teks/gambar atau rekaman berita 
untuk dianalisis oleh siswa dalam kelompok. 

2. Siswa memperhatikan gambar atau media yang 
tersedia, lalu menyusun jawaban dari pertanyaan – 
pertanyaan pokok berkaitan dengan fakta yang 
terdapat dalam gambar atau media tersebut. 

3. Berdasarkan jawaban – jawaban singkat  yang telah 
tersusun,  siswa menulis kalimat – kalimat singkat 
tentang isi berita 

4. Siswa menyususn kalimat-kalimat singkat tersebut 
menjadi sebuah teks berita. 

5. Secara berkelompok siswa menyunting teks berita 
yang ditulis. 
 

Konfirmasi 

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

2. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

C.Kegiatan Penutup 

1. Siswa dan guru melakukan refleksi dengan tanya 
jawab tentang materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa mendapatkan tugas untuk mendata hal-hal 
yang terdapat di lingkungan sekolahnya yang dapat 
diangkat sebagai berita dan menuliskan pokok-pokok 
beritanya dengan memperhatikan 5 W + 1 H. 

3. Siswa diberi pekerjaan rumah (PR) untuk 
menentukan aspek-aspek berita  (5W + 1H) dan 
menuliskan inti berita yang didengar di rumah. 

 

10 menit 

 

 

Pertemuan Kedua 

Langkah – langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Metode 

A Kegiatan Awal:   
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Apresiasi 

1. Membuka pelajaran dengan tanya jawab tentang 
materi pertemuan pertama. 

2. Guru mengecek tugas/PR siswa. 
3. Guru menyampaikan tujuan pelajaran 

 

 

 

10 menit 

 

 

Tanya 

Jawab 

B Kegiatan Inti: 

Eksplorasi 

1. Siswa membahas tugas yang diberikan. 
2. Siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 4 -5 

orang 
3. Siswa dengan nilai tertinggi pada pertemuan 

pertama dijadikan ketua kelompok untuk 
memberikan arahan dan masukan kepada anggota 
timmnya. 

4. Para siswa membaca halaman panduan dan 
meminta bantuan teman satu tim atau guru apabila 
diperlukan. 

 

Elaborasi 

1. Setiap kelompok diberi tugas untuk berdiskusi 
tentang unsur-unsur berita yang terdapat dalam 
media (artikel) dan menganalisis penggunaan 
bahaasa dalam Koran yang dibaca siswa. 

2. Siswa memulai tugas untuk menulis teks berita dari 
media/Koran yang diberikan guru. Kemudian setelah 
selesai, jawaban diceko leh ketua kelompok. 

3. Guru mengunjungi setiap kelompok untuk 
membantu dalam diskusi. 

4. Siswa mengerjakan tugas menulis berita secara 
mandiri tanpa bantuan ketua kelompok atau teman 
satu tim. 

 

Konfirmasi 

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

2. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi 

dan elaborasi peserta didik melalui berbagai 

sumber.  

60 menit 

 

 

 

 

Briefing 

 

 

 

 

 

 

Action 

 

 

 

 

 

 

 

Review 

 

 

C.Kegiatan Penutup 

1. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

10 menit 
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2. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran. 

3. Guru memberikan nasehat dan motivasi agar lebih 

giat belajar. 

 

V. SUMBER BELAJAR 
 Gambar 

 Rekaman berita 

 Buku Bahasa Indonesia 

 Lembar kerjasiswa 

 

VI. PENILAIAN 
1. Teknik   : Unjuk karya 
2. Bentuk Instrumen : Portofolio 
3. Kisi – Kisi soal penilaian 

 

Tabel 1 RubrikPenilaianTeksBerita 

No Indikator 

Skor 
Bobot Skor Maks 

VII Bobot 

SB B C K SK   

5 4 3 2 1   

1 
Kelengkapan unsur-
unsur berita 

     6 30 

2 
Keruntutan 
pemaparan 

     4 20 

3 Penggunaan kalimat      3 15 

4 Kosakata      2 10 

5 Kemenarikan judul      3 15 

6 penggunaan EYD      2 10 

 Jumlah  100 
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Tabel 2 Kategori Dan KriteriaPenilaianTeksBerita 

No  Indikator  Bobot  Deskriptor Skor  kategori 

1 Kelengkapan unsur-
unsur teks berita 

6  Lengkap : semua 

unsur terpenuhi 

dalam teks berita.  

 Cukup lengkap : 5 

unsur yang 

tercantum.  

 Kurang lengkap: 4 

unsur yang 

tercantum.  

 Tidak lengkap: 3 

unsur yang 

tercantum. 

 Sangat Tidak 

lengkap : 2 unsur 

yang tercantum 

5 
 
 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

SB 
 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 
 

SK 

2 Keruntutan 
pemaparan 

4  Urut dan jelas : 

sederhana mudah 

dipahami, berirama 

atau dinamis, semua 

ide tersampaikan.  

 Tidak urut, jelas: 

jalan cerita dalam  

teks  berita runtut 

berirama atau 

dinamis, tetapi jelas 

dan mudah dipahami.  

 Urut, kurang jelas: 

jalan cerita runtut, 

tetapi kurang 

dipahami.  

 Tidak urut, kurang 

jelas : jalan cerita 

tidak runtut, tidak 

jelas, dan kurang 

dipahami. 

 Tidak ada pemaparan 

dan jalan cerita sama 

sekali 

5 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

SB 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

K 
 
 
 

SK 

3 Penggunaan kalimat  3  Singkat dan jelas: 

penyusunan kalimat 

singkat dan jelas.  

 Tidak terlalu panjang 

tetapi jelas : 

penyusunan kalimat 

tidak terlalu panjang 

dan jelas.  

 Panjang dan kurang 

jelas : 

penyusunannya 

panjang dan kurang 

jelas.  

 Singkat dan tidak 

jelas : penyusunan 

kalimat singkat tetapi 

 
5 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 

 
SB 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

K 
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tidak jelas. 

 Terlalu panjang dan 

rancu. 

 
1 

 
SK 

4 Kosakata  2  Kata yang digunakan 

tepat, menarik, dan 

mudah dipahami.  

 Terdapat kata yang 

tidak baku, kurang 

menarik,dan kurang 

dipahami.  

 Terdapat kata yang 

tidak lazim dantidak 

menarik.  

 Kata-kata yang 

digunakan tidak 

dapat dipahami. 

 Tidak ada kata yang 

seharusnya ada 

sebagai penjelas 

informasi utama 

5 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

SB 
 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 
 

SK 

5 Kemenarikan judul 3  Judul sangat relevan 

dan selaras dengan 

isi informasi yang 

disajikan dan 

merangsang untuk 

dibaca.  

 Judul cukup relevan 

dengan isi informasi 

dan kurang menarik 

untuk dibaca.  

 Judul kurang relevan 

dengan informasi dan 

kurang menarik 

untuk dibaca.  

 Judul tidak relevan 

dengan isi informasi 

dan tidak menarik 

untuk dibaca.  

 Tidak ada judul sama 

sekali 

 
5 
 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 

1 

 
SB 

 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 
 
 
 

K 
 

SK 

6 Ketepatan 
penggunaan EYD 

2  Sesuai dengan EYD : 

tidak ada kesalahan 

EYD.  

 Terdapat lima 

kesalahan: 

penggunaan EYD.  

 Terdapat delapan 

kesalahan: 

penggunaan EYD 

 Terdapat sepuluh 

kesalahan : 

penggunaan EYD. 

 Terdapat lebih dari 

sepuluh kesalahan 

penggunaan EYD 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

SB 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 
 

SK 
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Penilaian keterampilan menulis teks berita 

No.  Kategori Rentang nilai 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat baik 

85 - 100 
75 - 84 
65 - 74 
55 - 64 
0 - 55 

 

 

Penilaian dihitung dengan rumus: 

NP =  
R

NM
× 100   

 

Keterangan: 

NP : nilai prosentase 

R : jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa 

NM : nilai total maksimal 

Purwodadi, 25 Maret 2014 

 

Guru Mata Pelajaran,      Peneliti 

 

 

Lucas Suprijanto, M. Pd.        M. Abdul Malik   

NIP. 19660104 198803 1 010     NIM. 2101407042 

 

 

  

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Lucas Suprijanto, M. Pd. 

 NIP.19660104 198803 1 010  
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) MENGGUNAKAN METODE 

COOPERATIVE INTERATED READING AND COMPOSITION (CIRC) UNTUK KELAS 

VIII C 
 
 

Sekolah : SMPN 5 Purwodadi 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas /Semester : VIII/2 

Standar 

Kompetensi 

: 12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman,  

teks berita, slogan/poster 

Kompetensi Dasar : 12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas 

Indikator 1). Siswa mampu menulis pokok – pokok berita  

2). Siswa mampu menyusun pokok-pokok berita 

     menjadi  teks berita yang singkat, padat, dan jelas 

3). Siswa mampu menyunting teks berita 

Alokasi Waktu  :   4  X  40 menit (2 pertemuan) 

 

    

VII. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat  

1). Siswa mampu menulis pokok – pokok berita  

2). Siswa mampu menyusun pokok-pokok berita menjadi  teks berita yang singkat, padat, 

dan jelas 

  3). Siswa mampu menyunting teks berita 

 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya (Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tekun (diligence)  

Tanggung jawab (responsibility) 
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VIII. Materi Pembelajaran 
1). menulis topik berita dengan kalimat yang singkat dan jelas 

 contoh :  Teks bacaan berita 

 

Kabut Asap Selimuti Kota Jambi 

 

JAMBI, MINGGU – Kabut asap menyelimuti Kota Jambi sejak Sabtu (23/2) hingga Minggu 

(24/2) pagi. Namun kabut asap tidak mengganggu pendaratan pesawat di Bandara Sultan Thaha 

Saifudin (STS) Jambi karena jarak pandang antara pilot dengan landasan masih di atas 2.000 

meter, jarak minimal yang diperlukan untuk pendaratan. 

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Provinsi Jambi, Remus L Tobing di Jambi, 

mengatakan kabut asap yang terjadi pada Sabtu (23/2) merupakan kabut asap akibat pembakaran 

lahan dari Provinsi Riau. Sementara kabut pekat pada Minggu pagi merupakan kabut radiasi yang 

ditimbulkan akibat pemanasan yang tinggi disertai hujan menimbulkan kumpulan uap. 

Kabut radiasi itu pada Minggu pagi sekitar pukul 06.00 WIB kepekatannya cukup tinggi dan 

jarak pandang hanya 200 meter, namun akan berangsur hilang diterpa sinar matahari. 

Dikhawatirkan bila di provinsi tetangga Riau tidak turun hujan maka kabut asap akibat 

pembakaran lahan itu akan kembali muncul di Jambi terbawa angin. Kabut asap akibat 

pembakaran lahan itu akan lama hilang bila tidak ada hujan, selain itu juga dapat mengganggu 

kesehatan. 

 

(Dikutip dari Kompas.com dengan perubahan seperlunya ) 

 

2). Menulis pokok – pokok berita 

 

 - Berupa kalimat singkat 

 - Dicari dengan menggunakan kata tanya ( 5 W + 1 H ) atau ASDiBiMeGa ( Apa, Siapa, 

Dimana, Bilamana/ Kapan, Mengapa, Bagaimana ) atau ADiK SiMBa ( Apa, Dimana, 

Kapan, Siapa, Mengapa, Bagaimana )  

 Contoh : 

 - Apa yang diberitakan  :  kabut asap 

 - Siapa     :  warga kota Jambi 

 - Dimana    :  Jambi dan Riau 

 - Kapan    :  hari Sabtu dan Minggu 

- Mengapa                                          :  pembakaranlahan di Provinsi Riau dan kumpulan 

uapakibat pemanasan. 
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 - Bagaimana    :  Akan terus muncul jika tidak hujan 

 

3). Merangkai data pokok-pokok berita  menjadi  teks berita yang singkat,  

     padat, dan jelas. 

    HARDIKNAS 2008 

  Pada tanggal 2 dan 3 Mei 2008 dilaksanakan lomba baca puisi dalam rangka 

memperingati Hardiknas tahun 2008. Lomba dilaksanakan di aula sekolah dengan juri guru 

bahasa Indonesia. 

 

IX. Metode Pembelajaran 
 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC): 

 Ceramah 

 Tanya jawab 

 Kerja sama dalamkelompok 

 Gambar peristiwa 

 Penugasan 

 

X. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 

Pertemuan Pertama 

 

Langkah – langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Metode 

A.Kegiatan Awal: 

Apresiasi 

1. Guru membuka pelajaran dengan Tanya jawab 
kepada siswa untuk memberikan contoh  berita yang 
pernah didengar  

2. Siswa menjelaskan isi berita yang pernah didengar 
3. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran    
4. Guru menjelaskan materi pelajaran. 

 

10 menit 

 

 

Tanya 

Jawab 
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B.Kegiatan Inti: 

 

Eksplorasi 

1. Guru memberikan sebuah teks berita untuk 
didiskusikan. 

2. Siswa membentuk kelompok yang terdiriatas 4 -5 
orang 

3. Siswa menemukan cara mudah menulis berita bagi 
mereka dengan bimbingan guru. 

4. Siswa menuliskan pertanyaan – pertanyaan pokok 
berita. 
 

Elaborasi 

1. Guru memberikan teks/gambar atau rekaman berita 
untuk dianalisis oleh siswa dalam kelompok. 

2. Siswa memperhatikan gambar atau media yang 
tersedia, lalu menyusun jawaban dari pertanyaan – 
pertanyaan pokok berkaitan dengan fakta yang 
terdapat dalam gambar atau media tersebut. 

3. Berdasarkan jawaban – jawaban singkat  yang telah 
tersusun,  siswa menulis kalimat – kalimat singkat 
tentang isi berita 

4. Siswa menyusun kalimat-kalimat singkat tersebut 
menjadi sebuah teks berita. 

5. Secara berkelompok siswa menyunting teks berita 
yang ditulis. 
 

Konfirmasi 

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

2. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

Diskoveri 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

C.Kegiatan Penutup 

1. Siswa dan guru melakukan refleksi dengan tanya 
jawab tentang materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa mendapatkan tugas untuk mendata hal-hal 
yang terdapat di lingkungan sekolahnya yang dapat 
diangkat sebagai berita dan menuliskan pokok-pokok 
beritanya dengan memperhatikan 5 W + 1 H. 

3. Siswa diberi pekerjaan rumah (PR) untuk 
menentukan aspek-aspek berita  (5W + 1H) dan 
menuliskan inti berita yang didengar di rumah. 

 

10 menit 
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Pertemuan Kedua 

 

Langkah – langkah Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Metode 

A Kegiatan Awal: 

Apresiasi 

1. Membuka pelajaran dengan tanya jawab tentang 
materi pertemuan pertama 

2. Guru mengecek tugas pekerjaan rumah siswa. 
3. Guru menyampaikan tujuan pelajaran. 
4. Guru menyampaikan materi apas aja yang akan 

dipelajari. 
 

10 menit 
Tanya 

Jawab 

B Kegiatan Inti: 

 

Eksplorasi 

1. Siswa membentuk kelompok dengan anggota yang 
sama seperti  pertemuan sebelumnya. 

2. Secara berkelompok siswa menyusun pokok-pokok 
berita dengan menghasilkan unsur-unsur berita 5W 
1H. 

 

Elaborasi 

1. Berdasarkan identifikasi topik berita tersebut 
kemudian siswa mengembangkan ke dalam bentuk 
teks berita. 

2. Secara individu dalam kelompok, siswa menulis teks 
berita secara singkat, padat, dan jelas. 

3. Siswa saling membacakan hasil pekerjaannya dan 
saling mengoreksi. 

4. Siswa melanjutkan penyuntingan terhadap 
kesalahan dan kekurangan dengan memperhatikan 
ketepatan penggunaan kata, tandabaca, dan ejaan 
secara berkelompok. 
 

Konfirmasi 

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

2. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

Diskoveri 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Ceramah 
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dan elaborasi peserta didik melalui berbagai 

sumber. 

 

C.Kegiatan Penutup 

1. Siswa dan guru melakukan refleksi 

 

10 menit 

 

 

XI. SUMBER BELAJAR 
 Gambar 

 Rekaman berita 

 Buku Bahasa Indonesia 

 Lembar kerja siswa 

XII. PENILAIAN 
1. Teknik   : Unjuk karya 
2. Bentuk Instrumen : Portofolio 
3. Kisi – Kisi soal penilaian 
 

Tabel 1 RubrikPenilaianTeksBerita 

No Indikator 

Skor 
Bobot Skor Maks 

VII Bobot 

SB B C K SK   

5 4 3 2 1   

1 
Kelengkapan unsur-
unsur berita 

     6 30 

2 
Keruntutan 
pemaparan 

     4 20 

3 Penggunaan kalimat      3 15 

4 Kosakata      2 10 

5 Kemenarikan judul      3 15 

6 penggunaan EYD      2 10 

 Jumlah  100 
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Tabel 2 Kategori Dan KriteriaPenilaianTeksBerita 

No  Indikator  Bobot  Deskriptor Skor  kategori 

1 Kelengkapan unsur-
unsur teks berita 

6  Lengkap : semua 

unsur terpenuhi 

dalam teks berita.  

 Cukup lengkap : 5 

unsur yang 

tercantum.  

 Kurang lengkap: 4 

unsur yang 

tercantum.  

 Tidak lengkap: 3 

unsur yang 

tercantum. 

 Sangat Tidak 

lengkap : 2 unsur 

yang tercantum 

5 
 
 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

1 

SB 
 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 
 

SK 

2 Keruntutan 
pemaparan 

4  Urut dan jelas : 

sederhana mudah 

dipahami, berirama 

atau dinamis, semua 

ide tersampaikan.  

 Tidak urut, jelas: 

jalan cerita dalam  

teks  berita runtut 

berirama atau 

dinamis, tetapi jelas 

dan mudah dipahami.  

 Urut, kurang jelas: 

jalan cerita runtut, 

tetapi kurang 

dipahami.  

 Tidak urut, kurang 

jelas : jalan cerita 

tidak runtut, tidak 

jelas, dan kurang 

dipahami. 

 Tidak ada pemaparan 

dan jalan cerita sama 

sekali 

5 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

SB 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

K 
 
 
 

SK 

3 Penggunaan kalimat  3  Singkat dan jelas: 

penyusunan kalimat 

singkat dan jelas.  

 Tidak terlalu panjang 

tetapi jelas : 

penyusunan kalimat 

tidak terlalu panjang 

dan jelas.  

 Panjang dan kurang 

jelas : 

penyusunannya 

panjang dan kurang 

jelas.  

 Singkat dan tidak 

jelas : penyusunan 

kalimat singkat tetapi 

 
5 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 

 
SB 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

K 
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tidak jelas. 

 Terlalu panjang dan 

rancu. 

 
1 

 
SK 

4 Kosakata  2  Kata yang digunakan 

tepat, menarik, dan 

mudah dipahami.  

 Terdapat kata yang 

tidak baku, kurang 

menarik,dan kurang 

dipahami.  

 Terdapat kata yang 

tidak lazim dantidak 

menarik.  

 Kata-kata yang 

digunakan tidak 

dapat dipahami. 

 Tidak ada kata yang 

seharusnya ada 

sebagai penjelas 

informasi utama 

5 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

SB 
 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 
 

SK 

5 Kemenarikan judul 3  Judul sangat relevan 

dan selaras dengan 

isi informasi yang 

disajikan dan 

merangsang untuk 

dibaca.  

 Judul cukup relevan 

dengan isi informasi 

dan kurang menarik 

untuk dibaca.  

 Judul kurang relevan 

dengan informasi dan 

kurang menarik 

untuk dibaca.  

 Judul tidak relevan 

dengan isi informasi 

dan tidak menarik 

untuk dibaca.  

 Tidak ada judul sama 

sekali 

 
5 
 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 

1 

 
SB 

 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 
 
 
 

K 
 

SK 

6 Ketepatan 
penggunaan EYD 

2  Sesuai dengan EYD : 

tidak ada kesalahan 

EYD.  

 Terdapat lima 

kesalahan: 

penggunaan EYD.  

 Terdapat delapan 

kesalahan: 

penggunaan EYD 

 Terdapat sepuluh 

kesalahan : 

penggunaan EYD. 

 Terdapat lebih dari 

sepuluh kesalahan 

penggunaan EYD 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

SB 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 
 

SK 
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Penilaian keterampilan menulis teks berita 

No.  Kategori Rentang nilai 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat baik 

85 - 100 
75 - 84 
65 - 74 
55 - 64 
0 - 55 

 

Penilaian dihitung dengan rumus: 

NP =  
R

NM
× 100  

 

Keterangan: 

 

NP : nilai prosentase 

R : jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa 

NM : nilai total maksimal 

 

Purwodadi, 25 Maret 2014 

 

Guru Mata Pelajaran,      Peneliti, 

 

 

 

Suratman, S. Pd.        M. Abdul Malik   

NIP. 1963044 198902 1 004     NIM. 2101407042 

 

  

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Lucas Suprijanto, M. Pd. 

              NIP. 19660104 198803 1 010  
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Lampiran 3 

 

INSTRUMEN (PRETES)  

A. Soal 

Buatlah teks berita dengan tema ―Kabut asap‖! Berikut ketentuan yang harus dipenuhi 

dalam menulis berita. 

a. Judul menarik  

b. Isi berita lengkap mengandung unsur-unsur berita ADIKSIMBA yaitu :  

1. Apa  

2. Siapa 

3.  Di mana  

4. Kapan 

5.  Mengapa 

6.  Bagaiman  

c. Pemaparan runtut (isi berita urut dan jelas) 

d. Penggunaan kalimat singkat dan jelas  

e. Kosakata yang digunakan tepat sasaran  

f. Menggunakan ejaan yang tepat   

g. Kerapian penulisan 
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Nama                 : .................................................................. 

No. Absen         : .................................................................. 

Kelas                 : .................................................................. 

 

Lembar jawaban 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................................

........................................................................................ 
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Lampiran 4 

 

INSTRUMEN (POSTES) 

B. Soal 

Buatlah teks berita  dengan satu topik‖Bencana Alam‖! 

Dengan kriteria penilaian meliputi: 

h. Isi berita lengkap mengandung unsur ADIKSIMBA yaitu :  

1. Apa  

2. Siapa  

3. Di mana 

4.  Kapan 

5. Mengapa 

6. Bagaimana 

i. Pemaparan runtut (isi berita urut dan jelas) 

j. Penggunaan kalimat singkat dan jelas  

k. Kosakata yang digunakan tepat sasaran  

l. Judul menarik  

m. Menggunakan ejaan yang tepat 

n. Kerapian penulisan 
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   Nama               : ………………………………………... 

No. Absen         : .................................................................. 

Kelas                 : .................................................................. 

Lembar Jawaban 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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Lampiran 5 

Media Pretest Kelompok TAI 

 

Kabut Asap Selimuti Kota Jambi 

Minggu, 24 Februari 2008 

JAMBI, MINGGU - Kabut asap menyelimuti Kota Jambi sejak Sabtu (23/2) hingga Minggu (24/2) 

pagi. Namun kabut asap tidak mengganggu pendaratan pesawat di Bandara Sultan Thaha Saifudin 

(STS) Jambi karena jarak pandang antara pilot dengan landasan masih diatas 2.000 meter, jarak 

minimal yang diperlukan untuk pendaratan. 

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Provinsi Jambi, Remus L Tobing di Jambi, 

mengatakan kabut asap yang terjadi pada Sabtu (23/2) merupakan kabut asap akibat pembakaran 

lahan dari Provinsi Riau. Sementara kabut pekat pada Minggu pagi merupakan kabut radiasi yang 

ditimbulkan akibat pemanasan yang tinggi disertai hujan menimbulkan kumpulan uap. 

Kabut radiasi itu pada Minggu pagi sekitar pukul 06.00 WIB kepekatannya cukup tinggi dan jarak 

pandang hanya 200 meter, namun akan berangsur hilang diterpa sinar matahari. 

Dikhawatirkan bila di provinsi tetangga Riau tidak turun hujan maka kabut asap akibat pembakaran 

lahan itu akan kembali muncul di Jambi terbawa angin. Kabut asap akibat pembakaran lahan itu 

akan lama hilang bila tidak ada hujan, selain itu  juga dapat mengganggu kesehatan. 
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Lampiran 6 

Media Pretest K. Kelompok CIRC 

 

Kabut Asap dari Riau Selimuti Palembang 

Jumat, 14 Maret 2014 

 

PALEMBANG, KOMPAS.com – Kabut asap yang muncul karena kebakaran lahan di sejumlah 

wilayah di Sumatera, mulai berdampak ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.  

Sejak dua hari terakhir, beberapa wilayah Palembang mulai diselumuti kabut asap. Berdasarkan 

pantauan Kompas.com, Jumat (15/3) siang, kabut asap terlihat cukup jelas di sekitar Jembatan 

Ampera.  

Dari arah Jalan Sudirman menuju wilayah Jakabaring dan sebaliknya, terlihat asap tipis 

menyelimuti menara Jembatan Ampera. Saat melintas di atas jembatan itu, asap tipis juga tampak di 

sekitar perairan Sungai Musi.  

Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II 

Palembang, Agus Santosa membenarkan adanya kabut asap. Dia menjelaskan, kabut asap itu 

merupakan kiriman dari wilayah tetangga Sumsel, seperti Riau dan Jambi.  

―Sumber kabut asap kebanyakan dari wilayah luar yang mengalami kebakaran lahan karena titik api 

di Sumsel masih sedikit, baru sekitar 2 sampai 3 titik,‖ kata Agus.  

Agus menjelaskan, kabut asap dari luar masuk ke Palembang karena terbawa angin yang saat ini 

bertiup dari arah timur laut dan utara ke selatan. Kecepatan angin saat ini masih normal, yakni 

belum melebihi 25 kilometer (km) per jam.  

Sementara itu, jarak pandang di Palembang  pada Jumat siang sekitar 6 km. Jarak pandang itu 

memang lebih pendek dibandingkan jika cuaca cerah tanpa kabut asap. Namun, aktivitas 

penerbangan dan kegiatan warga belum terganggu. 
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Lampiran 7 

Media Postest Kelompok TAI dan CIRC 

Boeing Malaysia Airlines Hilang, Kontak Terakhir Diduga 

dari Wilayah Udara Vietnam 
Sabtu, 8 Maret 2014 | 08:59 WIB  
 

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com  - Penerbangan Malaysia Airlines yang mengangkut 227 

penumpang dan 12 awak, hilang kontak dengan pengawas lalu lintas udara, Sabtu (8/3/2014), dalam 

penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Beijing, China. Lokasi kontak terakhir 

diperkirakan berada di wilayah udara Vietnam. 

"Malaysia Airlines saat ini bekerja dengan pihak berwenang telah mengaktifkan tim pencarian dan 

penyelamatan untuk menemukan pesawat," ujar pernyataan Malaysia Airlines seperti dikutip dari 

Reuters, Sabtu. 

Penerbangan MH 370 menggunakan Boeing B777-200 berangkat dari Kuala Lumpur pada Sabtu 

pukul 00.21 waktu setempat atau Jumat pukul 23.21 WIB, dan dijadwalkan tiba di Beijing pukul 

06.30 waktu Malaysia atau 05.30 WIB. Pesawat dilaporkan hilang kontak pada pukul 02.40 waktu 

Malaysia. 

Saluran televisi China, CCTV, melaporkan bahwa di atas pesawat itu terdapat 160 warga negara 

China, sebagimana dikutip Reuters dari situs mikroblog Weibo. TV Pemerintah China mengabarkan 

belum ada laporan pesawat jatuh di perairan China. 

Kantor berita Xinhua melaporkan kontak dengan radar CIRC penerbangan hilang saat pesawat 

tersebut diperkirakan berada di wilayah udara Vietnam. Boeing menyatakan telah menerima laporan 

hilangnya pesawat milik Malaysia Airlines ini dan sedang memantau perkembangan situasi, 

menolak berkomentar lebih lanjut. 

Bila pesawat ini jatuh, maka ini akan menjadi kecelakaan Boeing 777 yang kedua dalam kurun 

kurang dari satu tahun setelah catatan keamanan penerbangan tanpa cacat dari produk yang 

diluncurkan pada 1995 itu. Pada musim panas 2013, Boeing 777 yang dioperasikan Asiana Airlines 

mendarat tak sempurna di Bandara San Fransisco, Amerika, menewaskan tiga penumpang. 
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Lampiran 8 
        DAFTAR NILAI TES AWAL (PRETEST)  

KELOMPOK TAI DAN CIRC 

TAI CIRC 

NO KODE NILAI KODE NILAI 

1 A1 72 C1 67 

2 A2 68 C2 68 

3 A3 66 C3 69 

4 A4 70 C4 72 

5 A5 63 C5 76 

6 A6 80 C6 68 

7 A7 65 C7 71 

8 A8 67 C8 63 

9 A9 74 C9 66 

10 A10 66 C10 65 

11 A11 48 C11 64 

12 A12 68 C12 60 

13 A13 66 C13 72 

14 A14 58 C14 58 

15 A15 63 C15 80 

16 A16 63 C16 62 

17 A17 68 C17 57 

18 A18 62 C18 67 

19 A19 75 C19 76 

20 A20 66 C20 82 

21 A21 74 C21 44 

22 A22 66 C22 66 

23 A23 65 C23 68 

24 A24 72 C24 74 

25 A25 67 C25 67 

26 A26 60 C26 77 

27 A27 77 C27 75 

28 A28 70 C28 68 

29 A29 82 C29 79 

30 A30 67 C30 61 

∑ 2028 2042 

 67.600 68.067 

Si² 44.593 62.202 

ni-1 29 29 

Log Si 1.649 1.794 

(ni-1) Log Si 47.829 52.020 

(ni-1) Si² 1293.200 1803.867 
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Lampiran 9 

DAFTAR NILAI PER ASPEK DATA PRETEST KELOMPOK TAI 

             

KODE 

K
e
le

n
g
k
a
p
a

n
 u

n
s
u
r-u

n
s
u
r 

b
e
rita

 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

K
e
ru

n
tu

ta
n
 p

e
m

a
p
a
ra

n
 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 k

a
lim

a
t 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
m

ilih
a
n
 k

o
s
a
 k

a
ta

 

(d
ik

s
i) 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

K
e
m

e
n
a
rik

a
n
 ju

d
u
l 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 E

Y
D

 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

T1 5 30 4 16 3 9 2 4 3 9 2 4 

T2 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

T3 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 1 2 

T4 5 30 4 16 2 6 2 4 4 12 1 2 

T5 5 30 3 12 3 9 2 4 2 6 1 2 

T6 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 2 4 

T7 5 30 3 12 2 6 2 4 3 9 2 4 

T8 5 30 3 12 2 6 3 6 3 9 2 4 

T9 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 2 4 

T10 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 1 2 

T11 4 24 2 8 2 6 1 2 2 6 1 2 

T12 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

T13 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 1 2 

T14 5 30 2 8 2 6 3 6 2 6 1 2 

T15 5 30 3 12 3 9 2 4 2 6 1 2 

T16 5 30 3 12 2 6 2 4 3 9 1 2 

T17 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

T18 5 30 3 12 2 6 2 4 2 6 2 4 

T19 5 30 3 12 3 9 3 6 4 12 3 6 

T20 5 30 4 16 2 6 3 6 2 6 1 2 

T21 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 2 4 

T22 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 1 2 

T23 5 30 3 12 3 9 3 6 2 6 1 2 

T24 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 1 2 

T25 5 30 4 16 3 9 2 4 2 6 1 2 

T26 5 30 3 12 2 6 2 4 2 6 1 2 

T27 5 30 4 16 4 12 3 6 3 9 2 4 

T28 5 30 3 12 3 9 3 6 3 9 2 4 

T29 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

T30 5 30 3 12 3 9 3 6 2 6 2 4 

∑   894   392   252   144   252   94 

   29.8   13.07   8.4   4.8   8.4   3.133 

Si²   1.2   5.444   3.352   1.269   3.972   1.568 

ni-1   29   29   29   29   29   29 

Log Si   0.079   0.736   0.525   0.103   0.599   0.195 

(ni-1) Log Si 2.296   21.34   15.23   3   17.37   5.664 

(ni-1) Si²   34.8   157.9   97.2   36.8   115.2   45.47 
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Lampiran 10 

DAFTAR NILAI PER ASPEK DATA POSTTEST KELOMPOK TAI 

             

KODE 

K
e
le

n
g
k
a
p
a

n
 u

n
s
u
r-u

n
s
u
r 

b
e
rita

 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

K
e
ru

n
tu

ta
n
 p

e
m

a
p
a
ra

n
 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 k

a
lim

a
t 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
m

ilih
a
n
 k

o
s
a
 k

a
ta

 (d
ik

s
i) 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

K
e
m

e
n
a
rik

a
n
 ju

d
u
l 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 E

Y
D

 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

T1 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

T2 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

T3 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

T4 5 30 4 16 3 9 4 8 4 12 3 6 

T5 4 24 4 16 4 12 4 8 3 9 3 6 

T6 5 30 5 20 4 12 4 8 5 15 3 6 

T7 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

T8 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 3 6 

T9 5 30 4 16 4 12 4 8 4 12 4 8 

T10 4 24 3 12 3 9 3 6 3 9 3 6 

T11 4 24 3 12 2 6 2 4 2 6 2 4 

T12 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

T13 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 3 6 

T14 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

T15 5 30 3 12 3 9 3 6 4 12 3 6 

T16 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

T17 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 3 6 

T18 5 30 4 16 4 12 4 8 4 12 4 8 

T19 5 30 4 16 4 12 4 8 5 15 4 8 

T20 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

T21 5 30 4 16 4 12 4 8 5 15 4 8 

T22 5 30 3 12 3 9 4 8 5 15 3 6 

T23 4 24 3 12 3 9 3 6 3 9 3 6 

T24 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

T25 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 3 6 

T26 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

T27 5 30 4 16 4 12 4 8 3 9 4 8 

T28 5 30 3 12 4 12 3 6 5 15 3 6 

T29 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 4 8 

T30 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

∑   876   456   309   194   342   188 

   29.2   15.2   10.3   6.4667   11.4   6.2667 

Si²   4.3034   3.7517   2.9069   1.292   5.2138   1.0299 

ni-1   29   29   29   29   29   29 

Log Si   0.6338   0.5742   0.4634   0.1112   0.7172   0.0128 

(ni-1) Log Si 18.381   16.653   13.439   3.2262   20.797   0.3709 

(ni-1) Si²   124.8   108.8   84.3   37.467   151.2   29.867 

 



158 
 

 
 

 

  



159 
 

 
 

  



160 
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Lampiran 12 

DAFTAR NILAI PER ASPEK DATA PRETEST KELOMPOK CIRC 

             

KODE 

K
e
le

n
g
k
a
p
a

n
 u

n
s
u
r-u

n
s
u
r 

b
e
rita

 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

K
e
ru

n
tu

ta
n
 p

e
m

a
p
a
ra

n
 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 k

a
lim

a
t 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

K
o
s
a
k
a
ta

 (d
ik

s
i) 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

K
e
m

e
n
a
rik

a
n
 ju

d
u
l 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 E

Y
D

 

Nilai 
(Skor x 
bobot) 

E1 5 30 3 12 3 9 2 4 2 6 3 6 

E2 5 30 3 12 2 6 2 4 4 12 2 4 

E3 5 30 2 8 4 12 3 6 3 9 2 4 

E4 5 30 3 12 3 9 3 6 3 9 3 6 

E5 5 30 3 12 4 12 3 6 4 12 2 4 

E6 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

E7 5 30 2 8 3 9 3 6 4 12 3 6 

E8 5 30 3 12 2 6 2 4 3 9 1 2 

E9 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 1 2 

E10 5 30 3 12 3 9 3 6 2 6 1 2 

E11 4 24 3 12 3 9 3 6 3 9 2 4 

E12 4 24 3 12 3 9 2 4 3 9 1 2 

E13 5 30 4 16 3 9 2 4 3 9 2 4 

E14 4 24 2 8 3 9 2 4 3 9 2 4 

E15 5 30 3 12 3 9 4 8 5 15 3 6 

E16 4 24 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

E17 4 24 2 8 2 6 3 6 3 9 2 4 

E18 4 24 3 12 3 9 3 6 4 12 2 4 

E19 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 3 6 

E20 5 30 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

E21 3 18 2 8 2 6 2 4 2 6 1 2 

E22 4 24 3 12 3 9 4 8 3 9 2 4 

E23 5 30 3 12 3 9 3 6 3 9 1 2 

E24 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 2 4 

E25 5 30 4 16 3 9 2 4 2 6 1 2 

E26 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 2 4 

E27 5 30 3 12 3 9 4 8 4 12 2 4 

E28 5 30 3 12 3 9 3 6 3 9 1 2 

E29 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

E30 4 24 3 12 2 6 3 6 3 9 2 4 

∑   840   368   264   164   288   118 

   28   12.267   8.8   5.4667   9.6   3.9333 

Si²   10.759   6.5471   2.4414   1.6368   4.5931   2.0644 

ni-1   29   29   29   29   29   29 

Log Si   1.0318   0.8161   0.3876   0.214   0.6621   0.3148 

(ni-1) Log Si 29.921   23.665   11.241   6.2057   19.201   9.1288 

(ni-1) Si²   312   189.87   70.8   47.467   133.2   59.867 
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Lampiran 13 

DAFTAR NILAI PER ASPEK DATA POSTTEST KELOMPOK CIRC 

             

KODE 

K
e
le

n
g
k
a
p
a

n
 u

n
s
u
r-u

n
s
u
r 

b
e
rita

 

Nilai 
(Skor 

x 
bobot) 

K
e
ru

n
tu

ta
n
 p

e
m

a
p
a
ra

n
 

Nilai 
(Skor 

x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 k

a
lim

a
t 

Nilai 
(Skor 

x 
bobot) 

K
o
s
a
k
a
ta

 (d
ik

s
i) 

Nilai 
(Skor 

x 
bobot) 

K
e
m

e
n
a
rik

a
n
 ju

d
u
l 

Nilai 
(Skor 

x 
bobot) 

P
e
n

g
g
u

n
a
a

n
 E

Y
D

 

Nilai 
(Skor 

x 
bobot) 

E1 5 30 4 16 3 9 3 6 3 9 2 4 

E2 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

E3 5 30 3 12 3 9 4 8 4 12 2 4 

E4 5 30 3 12 3 9 4 8 4 12 2 4 

E5 5 30 3 12 2 6 4 8 4 12 3 6 

E6 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 2 4 

E7 4 24 5 20 3 9 3 6 4 12 3 6 

E8 5 30 3 12 3 9 3 6 3 9 2 4 

E9 5 30 3 12 3 9 2 4 3 9 2 4 

E10 5 30 3 12 3 9 3 6 3 9 2 4 

E11 4 24 4 16 4 12 3 6 3 9 3 6 

E12 4 24 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

E13 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

E14 5 30 3 12 3 9 2 4 2 6 2 4 

E15 5 30 5 20 4 12 4 8 4 12 3 6 

E16 5 30 2 8 3 9 3 6 3 9 2 4 

E17 4 24 3 12 3 9 3 6 3 9 3 6 

E18 5 30 4 16 3 9 4 8 4 12 3 6 

E19 5 30 4 16 4 12 4 8 5 15 4 8 

E20 5 30 5 20 4 12 4 8 4 12 4 8 

E21 4 24 3 12 2 6 2 4 3 9 2 4 

E22 5 30 3 12 3 9 4 8 4 12 3 6 

E23 5 30 4 16 3 9 3 6 4 12 3 6 

E24 5 30 4 16 3 9 4 8 3 9 3 6 

E25 4 24 4 16 4 12 3 6 4 12 3 6 

E26 5 30 5 20 3 9 4 8 3 9 3 6 

E27 4 24 4 16 4 12 4 8 4 12 3 6 

E28 4 24 3 12 4 12 3 6 3 9 2 4 

E29 5 30 4 16 3 9 3 6 5 15 3 6 

E30 4 24 3 12 3 9 3 6 2 6 3 6 

∑   846   436   288   194   318   160 

   28.2   14.533   9.6   6.4667   10.6   5.3333 

Si²   7.8207   9.3609   2.731   1.8437   4.8   1.4713 

ni-1   29   29   29   29   29   29 

Log Si   0.8932   0.9713   0.4363   0.2657   0.6812   0.1677 

(ni-1) Log Si   25.904   28.168   12.653   7.7049   19.756   4.863 

(ni-1) Si²   226.8   271.47   79.2   53.467   139.2   42.667 
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Lampiran 15 
                                      UJI NORMALITAS DATA NILAI TES AWAL (PRETEST) 

 KELOMPOK TAI 
                     Hipotesis 

                 

Ho : 
Data berdistribusi 

normal              

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
           

                     Pengujian Hipotesis: 
               

Rumus yang digunakan adalah 
             

 

 

 

  

                    

                                                                                    Kriteria yang digunakan 
              

Ho diterima jika 
2
 hitung < 

2
 tabel              

                     Pengujian Hipotesis 
               

Nilai maksimal 
 

= 82.00 
  

 

Panjang 

Kelas 
  

= 5.7  6 

 
Nilai minimal 

 
= 48.00 

  
 

Rata-rata 

() 
  

= 67.60 
 

Rentang (R) 
 

= 34.00 
  

 

Simpangan baku (s) = 6.678 
 

Banyak kelas (BK) = 5.875 
 

 

Banyak data (n) 
 

= 30 
  

                     

Kelas Interval 
Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Ei 

48.00 - 53.00 47.50 -3.01 0.4987 0.0161 0.4818 1 0.557 

54.00 - 59.00 53.50 -2.11 0.4826 0.0952 2.8561 1 1.206 

60.00 - 65.00 59.50 -1.21 0.3874 0.2640 7.9203 7 0.107 

66.00 - 71.00 65.50 -0.31 0.1234 0.3438 10.3145 13 0.699 

72.00 - 77.00 71.50 0.58 0.2204 0.2105 6.3150 6 0.016 

78.00 - 83.00 77.50 1.48 0.4309 0.0639 1.9163 2 0.004 

          83.50 2.56 0.4948         

                                ² = 2.589 

Untuk  α = 5% dan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ²tabel  
 

= 7.81 
 

    
                                                                   

  
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
      

2.589 
 

7.81   
        

                                                                                                                                                                  Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data tes awal 

kelompok TAI tersebut  berdistribusi normal. 
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Lampiran 16 
                                     UJI NORMALITAS DATA NILAI TES AWAL (PRETEST) 

 KELOMPOK CIRC 
                     Hipotesis 

                 
Ho : Data berdistribusi normal 

             
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

           
                     Pengujian Hipotesis: 

               
Rumus yang digunakan adalah 

             
 

  
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kriteria yang digunakan 
              

Ho diterima jika 
2
 hitung < 

2
 tabel              

                     Pengujian Hipotesis 
               

Nilai maksimal 
 

= 82.00 
  

 

Panjang Kelas 
  

= 6.3  7 
 Nilai minimal 

 
= 44.00 

  
 

Rata-rata () 
  

= 68.07 
 

Rentang (R) 
 

= 38.00 
  

 

Simpangan baku (s) = 7.887 
 

Banyak kelas (BK) = 5.875 
 

 

Banyak data (n) 
 

= 30 
  

                     
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

44.00 - 50.00 43.50 -3.11 0.4991 0.0120 0.3613 1 1.129 

51.00 - 57.00 50.50 -2.23 0.4870 0.0772 2.3159 1 0.748 

58.00 - 64.00 57.50 -1.34 0.4098 0.2354 7.0618 6 0.160 

65.00 - 71.00 64.50 -0.45 0.1744 0.3428 10.284 12 0.286 

72.00 - 78.00 71.50 0.44 0.1683 0.2387 7.1618 7 0.004 

79.00 - 85.00 78.50 1.32 0.4071 0.0881 2.6430 3 0.048 

          85.50 2.59 0.4952         

                                ² = 2.375 

Untuk  α = 5% dan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ²tabel  
 

= 7.81 
 

    
                                                                                                                                                                      

  
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      

2.375 
 

7.81   
        

                                                                                                            Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data tes awal 

kelompok CIRC tersebut  berdistribusi normal. 
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Lampiran 17 
             

                 

 UJI HOMOGENITAS DATA TES AWAL (PRETEST) 

                 

 
Ho : σ1

2
 = σ2

2
 

           

 
Ha : σ1

2
 ≠ σ2

2
 

           

                 

 
Kriteria: 

              

 
Ho diterima jika 

2
 hitung < 

2
 (1-α) (k-1)         

   

 

  

             

                 

                 

        


2

(a)(k-

1)         

 
Pengujian Hipotesis 

         
                 
 Sampel ni dk = ni - 1 Si

2
 (dk) Si

2
 log Si

2
 

(dk) log 

Si
2
 

 

 
A 30 29 44.593 1293.200 1.649 47.829 

 
B 30 29 62.202 1803.867 1.794 52.020 

 å 60 58 106.795 3097.067 3.443 99.849 

                 
 

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah 
       

 S
2
 = 

å(ni-1) Si
2
 

= 
3097.067 

= 53.398   

 
å(ni-1) 58 

  

 
Log S

2 
 = 1.728 

           
                 
 

Harga satuan B 
            

                 
 

B = (Log S
2 

) å (ni - 1) 
         

   
= 1.728 x 58 

         
   

= 100.196 
           

                 

 
2
 = 

(Ln 10) { B - å(ni-1) log Si
2
}  

 
 

          

   
= 2.3026 100.196  99.849 

     

   
= 0.799 

           

 
Untuk α = 5% dan dk = k - 1 = 2 - 1 = 1 diperoleh 

2
tabel    = 3.84     

   

 

  

             

                 
                 

      
0.799 3.84 

        

 Karena 
2

hitung < 
2

tabel maka dapat disimpulkan bahwa data antar kelompok homogen 

(memiliki varians yang sama).  
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Lampiran 18 
                  UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA TES AWAL (PRETEST)  

 ANTARA KELOMPOK TAI DAN CIRC  

                    Hipotesis 
                 

Ho : 1
2
 = 2

2


               

Ha : 1
2
 ≠ 2

2


               

                    
Uji Hipotesis 

                
                    Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 

        
 

  
                   

                    

                    
                    
Kriteria pengujian: 

               
Ho diterima apabila F < F 1/2α (nb-1):(nk-1)           
                    

 

 

  
                  

       

 

            

                    

                    

                    

      
F 1/2α (nb-1):(nk-1)           

                    
Dari data diperoleh: 

               

   Sumber Variasi TAI CIRC   

     

   
å 2028 2042 

  

   
n 30 30 

  

   
 67.600 68.067 

  

   
Varians (s

2
) 44.593 62.202 

  

   
Standar deviasi (s) 6.678 7.887 

  
                    Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

           

 F = 
62.202 

= 1.395            

 
44.593 

           
                    
Pada α = 5%,                                 

 
 

dk pembilang = nb - 1 = 30 - 1 = 29 
    

 
 

dk penyebut  = nk - 1 = 30 - 1 = 29 
    

F (0.025)(31:31) = 2.10 
             

                

                

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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1.395 

 
2.10 

            
                    
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

memiliki varians yang sama. 
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Lampiran 19 

                  

                       UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA (UJI T) DATA TES AWAL (PRETEST)  

ANTARA KELOMPOK TAI DAN KELOMPOK CIRC 

                       Hipotesis 

                   
Ho : 1 

= 2 

                 
Ha : 1 ≠ 2 

                 
                       Uji Hipotesis 

                  
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 

         
 

  
                      

           

 

   

        
dengan 

    

              

                       
Kriteria pengujian 

                 

Ho diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)        

   

 

  
                   

                       

                       

                       

      
-t(1-1/2α)dk    

t(1-1/2α)dk         

Berdasarkan data, diperoleh 
               

Sumber Variasi TAI CIRC   

  

å 2028 2042 
  

n 30 30 
  

  67.600 68.067 
  

Varians (s
2
) 44.593 62.202 

  

Standar deviasi (s) 6.678 7.887 
  

                       
Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

            

   

 
 

 

     

 

      

 

  
      

s =  
30 1 44.593 + 30 1 62.202 

=  
3097.067 

= 7.307 

  
30 + 30 

 

2 
     

58 

             
s 

         

t = 

67.600 
 

68.067   
 

= 

           

   

 

  
    

-0.467 
= -0.247      

7.307  
1 

+ 
1 

 
1.887 

     

 
30 30 

            

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+




( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2

22

2

11

+

+


ss



180 
 

 
 

                 
  

     

Pada α = 5% dan dk = 30 + 30 - 2 = 58 diperoleh t(0.975)(60)   = 2.00       

                       

  

 

  
                    

                       

                       

                       

       
-2.00 -0.247 

 
2.00 

        

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata skor tes awal 

kelompok TAI dengan kelompok CIRC. Dengan demikian, kedua kelompok sampel tersebut memiliki kesamaan 

kemampuan, terutama berkaitan dengan menulis naskah berita. 
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Lampiran 20 
        DAFTAR NILAI TES AKHIR (POSTTEST)  

KELOMPOK TAI DAN CIRC 

NO 
TAI CIRC 

KODE NILAI KODE NILAI 

1 A1 82 C1 74 

2 A2 79 C2 68 

3 A3 82 C3 75 

4 A4 81 C4 75 

5 A5 75 C5 74 

6 A6 91 C6 77 

7 A7 82 C7 77 

8 A8 76 C8 70 

9 A9 86 C9 68 

10 A10 66 C10 70 

11 A11 56 C11 73 

12 A12 79 C12 76 

13 A13 76 C13 79 

14 A14 79 C14 65 

15 A15 75 C15 88 

16 A16 79 C16 66 

17 A17 76 C17 66 

18 A18 86 C18 81 

19 A19 89 C19 89 

20 A20 82 C20 90 

21 A21 89 C21 59 

22 A22 80 C22 77 

23 A23 66 C23 79 

24 A24 82 C24 78 

25 A25 76 C25 76 

26 A26 68 C26 82 

27 A27 83 C27 78 

28 A28 81 C28 67 

29 A29 84 C29 82 

30 A30 79 C30 63 

∑ 2365 2242 

 78.833 74.733 

Si² 54.902 57.444 

ni-1 29 29 

Log Si 1.740 1.759 

(ni-1) Log Si 50.448 51.018 

(ni-1) Si² 1592.167 1665.867 
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Lampiran 21 
                                     UJI NORMALITAS DATA NILAI TES AKHIR (POSTEST) 

 KELOMPOK TAI 
                     Hipotesis 

                 
Ho : Data berdistribusi normal 

             
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

           
                     Pengujian Hipotesis: 

               
Rumus yang digunakan adalah 

             
 

  
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kriteria yang digunakan 
              

Ho diterima jika 
2
 hitung < 

2
 tabel              

                     Pengujian Hipotesis 
               

Nilai maksimal 
 

= 91.00 
  

 

Panjang Kelas 
  

= 5.8  6 
 Nilai minimal 

 
= 56.00 

  
 

Rata-rata () 
  

= 78.833 
 

Rentang (R) 
 

= 35.00 
  

 

Simpangan baku (s) = 7.410 
 

Banyak kelas (BK) = 5.875 
 

 

Banyak data (n) 
 

= 30 
  

                     
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

56.00 - 61.00 55.50 -3.15 0.4992 0.0088 0.2652 1 2.036 

62.00 - 67.00 61.50 -2.34 0.4903 0.0534 1.6021 2 0.099 

68.00 - 73.00 67.50 -1.53 0.4369 0.1728 5.1829 1 3.376 

74.00 - 79.00 73.50 -0.72 0.2642 0.3000 9.0005 11 0.444 

80.00 - 85.00 79.50 0.09 0.0358 0.2800 8.4007 10 0.304 

86.00 - 91.00 85.50 0.90 0.3159 0.1816 5.4480 5 0.037 

          91.50 2.80 0.4975         

                                ² = 6.296 

Untuk  α = 5% dan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ²tabel  
 

= 7.81 
 

    

 

 

 
 

          
  

  
 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      

6.296 
 

7.81   
        

                                                                           Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data tes akhir 

kelompok TAI tersebut  berdistribusi normal. 
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Lampiran 22 
                                     UJI NORMALITAS DATA NILAI TES AKHIR (POSTEST) 

 KELOMPOK CIRC 
                     Hipotesis 

                 
Ho : Data berdistribusi normal 

             
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

           
                     Pengujian Hipotesis: 

               
Rumus yang digunakan adalah 

             
                                                         

  
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kriteria yang digunakan 
              

Ho diterima jika 
2
 hitung < 

2
 tabel              

                     Pengujian Hipotesis 
               

Nilai maksimal 
 

= 90.00 
  

 

Panjang Kelas 
  

= 5.2  6 
 Nilai minimal 

 
= 59.00 

  
 

Rata-rata () 
  

= 74.733 
 

Rentang (R) 
 

= 31.00 
  

 

Simpangan baku (s) = 7.579 
 

Banyak kelas (BK) = 5.875 
 

 

Banyak data (n) 
 

= 30 
  

                     
Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 

59.00 - 64.00 58.50 -2.14 0.4839 0.0724 2.1712 2 0.014 

65.00 - 70.00 64.50 -1.35 0.4115 0.1998 5.9927 8 0.672 

71.00 - 76.00 70.50 -0.56 0.2118 0.3039 9.1176 7 0.492 

77.00 - 82.00 76.50 0.23 0.0922 0.2551 7.6530 10 0.720 

83.00 - 88.00 82.50 1.02 0.3473 0.1181 3.5426 1 1.825 

89.00 - 94.00 88.50 1.82 0.4653 0.0328 0.9832 2 1.051 

          94.50 2.90 0.4981         

                                ² = 4.774 

Untuk  α = 5% dan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ²tabel  
 

= 7.81 
 

    
                  
 

        
 

                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      

4.774 
 

7.81   
        

                  Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa data tes akhir 

kelompok CIRC tersebut  berdistribusi normal. 
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Lampiran 23 
            

                 

 UJI HOMOGENITAS DATA TES AKHIR (POSTTEST) 

                 

 
Hipotesis 

             

 
Ho : σ1

2
 = σ2

2
 

           

 
Ha : σ1

2
 ≠ σ2

2
 

           

                 

 
Kriteria: 

              

 
Ho diterima jika 

2
 hitung < 

2
 (1-α) (k-1)         

   

 

  

             

                 
                 
                 

        


2
(a)(k-1)         

                 
 

Pengujian Hipotesis 
           

                 
 Sampel ni dk = ni - 1 Si

2
 (dk) Si

2
 

log 

Si
2
 

(dk) log 

Si
2
  

 
A 30 29 54.902 1592.167 1.740 50.448 

 
B 30 29 57.444 1665.867 1.759 51.018 

 
å 60 58 112.346 3258.033 3.499 101.466 

                 
 

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah 
       

 S
2
 = 

å(ni-1) Si
2
 

= 
3258.033 

= 56.173   

 
å(ni-1) 58 

  
 

Log S
2 

 = 1.750 
           

                 
 

Harga satuan B 
            

                 
 

B = (Log S
2 

) å (ni - 1) 
         

   
= 1.750 x 58 

         
   

= 101.473 
           

                 

 
2
 = (Ln 10) { B - å(ni-1) log Si

2
} 

 
 

 

          

   
= 2.3026 101.473 

 

101.466 
     

             
   

= 0.015 
           

 
Untuk α = 5% dan dk = k - 1 = 2 - 1 = 1 diperoleh 

2
tabel    = 3.84     

                 

   

 

  

             

                 
                 
                 
                 
      

0.015 3.84 
        

 Karena 
2

hitung < 
2

tabel maka dapat disimpulkan bahwa data antarkelompok homogen (memiliki varians 

yang sama).  
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Lampiran 24 

                

                    UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA TES AKHIR (POSTTEST)  

 ANTARA KELOMPOK TAI DAN CIRC  

                    Hipotesis 
                 

Ho : 1
2
= 2

2


               

Ha : 1
2
≠ 2

2


               

                    Uji Hipotesis 
                

                    Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 
        

 

  
                   

                    
Kriteria pengujian: 

               
Ho diterima apabila F < F 1/2α (nb-1):(nk-1) 

          

                    

 

 

  
                  

                    

                    

                    

                    

      
F 1/2α (nb-1):(nk-1) 

          
  

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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                    Dari data diperoleh: 

               

   Sumber Variasi TAI CIRC   

     

   
å 2365 2242 

  

   
n 30 30 

  

   
 78.833 74.733 

  

   
Varians (s2) 54.902 57.444 

  

   
Standar deviasi (s) 7.410 7.579 

  

                     

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh            

 F = 
57.444 

= 1.046            

 
54.902 

           

                    Pada α = 5%,                                 

 
 

dk pembilang = nb - 1 = 30 - 1 = 29 
    

 
 

dk penyebut  = nk - 1 = 30 - 1 = 29 
    

F (0.025)(29:29) = 2.10 
             

                    

 

 

  
                  

                    

                    

                    

                    

   
1.046 

 
2.10 

            

                    
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki 

varians yang sama. 
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190 
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Lampiran 28 
  

          DAFTAR KETUNTASAN NILAI TES AKHIR (POSTTEST)  

KELOMPOK TAI DAN CIRC 
TAI CIRC 

NO KODE NILAI KETERANGAN KODE NILAI KETERANGAN 

1 A1 82 Tuntas C1 74 Tuntas 

2 A2 79 Tuntas C2 68 Belum Tuntas 

3 A3 82 Tuntas C3 75 Tuntas 

4 A4 81 Tuntas C4 75 Tuntas 

5 A5 75 Tuntas C5 74 Tuntas 

6 A6 91 Tuntas C6 77 Tuntas 

7 A7 82 Tuntas C7 77 Tuntas 

8 A8 76 Tuntas C8 70 Tuntas 

9 A9 86 Tuntas C9 68 Belum Tuntas 

10 A10 66 Belum Tuntas C10 70 Tuntas 

11 A11 56 Belum Tuntas C11 73 Tuntas 

12 A12 79 Tuntas C12 76 Tuntas 

13 A13 76 Tuntas C13 79 Tuntas 

14 A14 79 Tuntas C14 65 Belum Tuntas 

15 A15 75 Tuntas C15 88 Tuntas 

16 A16 79 Tuntas C16 66 Belum Tuntas 

17 A17 76 Tuntas C17 66 Belum Tuntas 

18 A18 86 Tuntas C18 81 Tuntas 

19 A19 89 Tuntas C19 89 Tuntas 

20 A20 82 Tuntas C20 90 Tuntas 

21 A21 89 Tuntas C21 59 Belum Tuntas 

22 A22 80 Tuntas C22 77 Tuntas 

23 A23 66 Belum Tuntas C23 79 Tuntas 

24 A24 82 Tuntas C24 78 Tuntas 

25 A25 76 Tuntas C25 76 Tuntas 

26 A26 68 Belum Tuntas C26 82 Tuntas 

27 A27 83 Tuntas C27 78 Tuntas 

28 A28 81 Tuntas C28 67 Belum Tuntas 

29 A29 84 Tuntas C29 82 Tuntas 

30 A30 79 Tuntas C30 63 Belum Tuntas 

  å Tuntas 26 å Tuntas 22 

  % Tuntas 86.67% % Tuntas 73.33% 
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Lampiran 29 
              

                  
UJI KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK TAI 

 
                  
Hipotesis 

               
Ho : μ < 70  (belum mencapai ketuntasan belajar) 

       
Ha : μ ≥ 70  (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

       
                  Pengujian Hipotesis: 

             
Rumus yang digunakan adalah 

           

 
 

             

              

              

              

              
Kriteria yang digunakan 

            
Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1)             
                  Dari data diperoleh 

             
                  
  Sumber Variasi Nilai   
    

  
å 2365 

  

  
n 30 

  

  
 78.833 

  

  
Varians (s

2
) 54.902 

  

  
Standar deviasi (s) 7.410 

  

                  
Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

          

                  

 
t = 78.833 

 

70 
= 

8.833 
= 6.530      

    
7.410 

 
1.353 

     

    

 

  
             

    
30 

            

                  
Untuk α = 5% dengan dk = 30 diperoleh t(1-1/2α)(n-1)  = 2.04         

 

  
                 

                  

                  

                  

        
2.04 6.530 

      

Karena t berada di daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

kelompok TAI setelah perlakuan lebih besar sama dengan 70 atau sudah mencapai ketuntasan 

hasil belajar individual. 

n

S

x
t 0
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Lampiran 30 
              

                  
UJI KETUNTASAN BELAJAR KELOMPOK CIRC 

                  
Hipotesis 

               
Ho : μ < 70  (belum mencapai ketuntasan belajar) 

       
Ha : μ ≥ 70  (sudah mencapai ketuntasan belajar) 

       
                  Pengujian Hipotesis: 

             
Rumus yang digunakan adalah 

           

 
 

             

              

              

              

              
Kriteria yang digunakan 

            
Ha diterima jika t > t(1-α)(n-1)             
                  Dari data diperoleh 

             
                  
  Sumber Variasi Nilai   
    

  
å 2242 

  

  
n 30 

  

  
 74.733 

  

  
Varians (s

2
) 57.444 

  

  
Standar deviasi (s) 7.579 

  

                  
Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh 

          

                  

 
t = 74.733 

 

70 
= 

4.733 
= 3.421      

    
7.579 

 
1.384 

     

    

 

  
             

    
30 

            

                  
Untuk α = 5% dengan dk = 30 diperoleh t(1-1/2α)(n-1) = 2.04         

 

  
                 

                  

                  

                  

       
2.04 3.421 

      
Karena t berada di daerah penolakan Ho maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kelompok 

CIRC setelah perlakuan lebih besar sama dengan 70 atau sudah mencapai ketuntasan hasil belajar 

individual. 

n

S

x
t 0
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Lampiran 31 
              

Uji Gain <g> Peningkatan Rata-Rata Pemahaman Siswa 

                        Rumus yang digunakan: 
   

   

  

     

                          Keterangan: 

  
  

  <g> = besarnya faktor g 

 
 

   <Spre> = skor rata-rata pretest 

  
 

  <Spost> = skor rata-rata posttest 

  
 

          Kriteria pengambilan keputusan: 

 
 

  g > 0,7  (tinggi) 

 
 

  0,3 < g < 0,7 (sedang) 

 
 

  g < 0,3  (rendah) 

 
 

          Perhitungan: 

   
 

  Dari data diperoleh: 

                
Rata-Rata Kelompok TAI 

Kelompok 

CIRC 
   

     

  
Pre Test 67.60 68.07 

   

  
Pos Test 78.83 74.73 

                   Kelompok TAI 

     

<g> = 

 

78.83 
 

67.60 

     

100.00 
 

67.60 

            

 

= 0.35 (Kriteria Sedang) 

            Kelompok CIRC 

      

<g> = 

 

74.73 
 

68.07 

     

100.00 
 

68.07 

            

 

= 0.21 (Kriteria Rendah) 
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Lampiran 32 
                                       UJI PROPORSI SATU PIHAK 

                      Hipotesis 

                  Ho :  = 
               Ha :  ≠ 
                                     Uji Hipotesis 

                 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus berikut. 

        
 
 

 

                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kriteria yang digunakan  

              
Kriteria tolak Ho jika zhitung > z(0,5-α) 

            
                      Berdasarkan rumus, maka 

              
 = persentase ketuntasan belajar kelompok CIRC 

       
 = x0 

= 
22 

= 0.73              

   
n0 30 

             
                      x = 26 

                  
n = 30 

                  
                      z = 26 

- 0.733 
              

   

30     
            

  

 

 
 

                   
  

= 

 

 

                 

   

0.733 1 - 0.733 
                                  

  

    30     

                                   
z = 

0.133 

 
= 1.651 

             0.081 

                                    Dari daftar normal baku dengan taraf nyata 5%, diperoleh z(0,5-α) = z(0,45) = 1,645   

                      

Karena diperoleh zhitung = 1,651 dan z(0,5-α) = 1,645 maka zhitung > z(0,5-α) sehingga Ho ditolak. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persentase ketuntasan belajar siswa kelompok 

TAI lebih baik dari pada persentase ketuntasan belajar siswa kelompok CIRC. 
 

  

( )
n

n

x





00

0

1 
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Lampiran 33 

INTERVAL SKOR PRETES KELAS TAI 
       

No 
Interval Skor Frekuensi 

Presentase 

(%) 
Kategori 

1 0-49 1 3.33 Tidak Tuntas 

2 50-59 1 3.33 Tidak Tuntas 

3 60-69 18 60.00 Tidak Tuntas 

4 70-84 10 33.33 Tuntas 

5 85-100 0 0.00 Tuntas 

  Jumlah 30 100.00   

                            INTERVAL SKOR PRETES KELAS CIRC 
       

No 
Interval Skor Frekuensi 

Presentase 

(%) 
Kategori 

1 0-49 1 3.33 Tidak Tuntas 

2 50-59 2 6.67 Tidak Tuntas 

3 60-69 16 53.33 Tidak Tuntas 

4 70-84 11 36.67 Tuntas 

5 85-100 0 0.00 Tuntas 

  Jumlah 30 100   

                         INTERVAL SKOR POSTES KELAS TAI 
       

No 
Interval Skor Frekuensi 

Presentase 

(%) 
Kategori 

1 0-49 0 0.00 Tidak Tuntas 

2 50-59 1 3.33 Tidak Tuntas 

3 60-69 3 10.00 Tidak Tuntas 

4 70-84 21 70.00 Tuntas 

5 85-100 5 16.67 Tuntas 

  Jumlah 30 100   

                      INTERVAL SKOR POSTES KELAS CIRC 
       

No 
Interval Skor Frekuensi 

Presentase 

(%) 
Kategori 

1 0-49 0 0.00 Tidak Tuntas 

2 50-59 1 3.33 Tidak Tuntas 

3 60-69 7 23.33 Tidak Tuntas 

4 70-84 19 63.33 Tuntas 

5 85-100 3 10.00 Tuntas 

  Jumlah 30 100.00   
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DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK TAI 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1 dan 2.Guru menjelaskan materi di depan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 dan 4. Kegiatan pembimbingan kepada para siswa kelompok TAI 

  

Lampiran 34 
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Gambar 5 dan 6.Siswa sedang mengerjakan soal tes awal (pretest) secara mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 dan 8. Siswa sedang mengerjakan soal tes akhir (posttest) 
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DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

KELOMPOK CIRC 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1 dan 2. Guru menjelaskan materi di depan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 dan 4. Kegiatan pembimbingan kepada para siswa kelompok CIRC 

 

  

Lampiran 35 
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Gambar 5 dan 6.Siswa sedang mengerjakan soal tes awal (pretest) secara mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 dan 8. Siswa sedang mengerjakan soal tes akhir (posttest) 
 

 

 

 


