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SARI 

Maharfanny, Arminda Aghista. 2014. “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks 

Berita Menggunakan Teknik Pengamatan Langsung yang Bermuatan 

Pendidikan Karakter pada Peserta Didik Kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat, Kabupaten Tegal”. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Pembimbing II: Dr. Mimi 

Mulyani, M.Hum. 

 

Kata Kunci : teks berita, teknik pengamatan langsung, pendidikan karakter 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia 

yang mengajar kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal, 

keterampilan menulis teks berita yang dimiliki peserta didik kelas VIII A masih 

rendah. Hal ini disebabkan peserta didik kurang berminat dan kurang memberi respon 

yang baik. Selama ini pembelajaran menulis teks berita yang dilakukan guru masih 

menggunakan metode ceramah sehingga proses interaksi menjadi monoton. Oleh 

karena itu, pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter diharapkan dapat mempermudah 

peserta didik dalam menulis teks berita. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses 

pembelajaran menulis teks berita, peningkatan keterampilan menulis teks berita, dan 

perubahan perilaku peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat Kabupaten 

Tegal, setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran menulis teks berita, 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis teks berita, dan mendeskripsikan 

perubahan perilaku peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat Kabupaten 

Tegal setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi guru, peserta didik, dan peneliti lain. 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas melalui tiga 

tahap, yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas proses 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 

keterampilan menulis teks berita peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat Kabupaten Tegal. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat Kabupaten Tegal dengan 

jumlah 37 peserta didik. Teknik pengambilan data adalah dengan tes dan nontes 

berupa observasi, jurnal peserta didik, jurnal guru, jurnal wawancara, dan 

dokumentasi. 
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Hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pembelajaran menulis teks berita 

berjalan baik dan lancar setelah adanya upaya perbaikan yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Selain itu, hasil tes keterampilan menulis teks berita mengalami 

peningkatan dengan nilai tes prasiklus peserta didik dari keseluruhan aspek 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 50,9. Pada siklus I, hasil tes peserta didik rata-rata 

sebesar 61,5. Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 84,1, sehingga terjadi peningkatan 

dari prasiklus ke siklus II sebesar 33,2. Adapun perilaku peserta didik mengalami 

perubahan ke arah yang positif. Hal tersebut diwujudkan dengan senangnya peserta 

didik mengikuti pembelajaran menulis teks berita, banyaknya peserta didik yang 

mengemukakan pendapat, dan motivasi peserta didik untuk dapat menulis teks berita. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan menulis teks berita peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat Kabupaten Tegal dan mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif. 

Saran untuk guru bahasa Indonesia agar menggunakan teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter dalam pembelajaran menulis teks berita. Bagi 

peneliti di bidang bahasa dan sastra Indonesia disarankan agar melakukan penelitian 

tindakan kelas lanjutan mengenai keterampilan menulis teks berita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil 

seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan pikirannya. Melatih 

keterampilan berbahasa berarti pula berlatih keterampilan berpikir. Menulis 

merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan 

menulis hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak 

pelatihan. Peserta didik akan terampil mengorganisasikan gagasan dengan runtut, 

menggunakan kosakata yang tepat dan sesuai, memperhatikan ejaan dan tanda 

baca yang benar, serta menggunakan ragam kalimat yang efektif dan variatif 

dalam menulis jika memiliki kompetensi menulis yang baik. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) salah satu standar 

kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang harus dikembangkan melalui 

pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah menulis teks berita 

dengan kompetensi dasar menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

Dengan pembelajaran menulis teks berita,  diharapkan dapat melatih peserta didik 

menulis berita dengan ide yang orisinal. Peserta didik menulis berita dengan 

menggunakan bahasa yang efektif sehingga dapat melatih untuk menuliskan 

kejadian yang ada di sekitar mereka. Pengembangan keterampilan menulis 
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memerlukan perhatian khusus, karena keterampilan ini melatih peserta didik 

untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan efektif, terutama 

dalam menulis teks berita. 

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap peserta didik kelas 

VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal, ternyata keterampilan 

menulis teks berita para peserta didik masih relatif rendah baik dalam penulisan 

maupun penggunaan bahasanya. Adapun penyebab rendahnya keterampilan 

menulis berita tersebut tampak dalam hal peserta didik masih kurang berminat 

dan kurang memberi respon yang baik. Peserta didik tampak mengalami kesulitan 

sejak pembelajaran menulis dimulai dan mereka harus menuliskan kalimat 

pertama pada tulisan mereka. Peserta didik kerap menghadapi sindrom kertas 

kosong (blank page syndrome).  

Para peserta didik pada umumnya kurang tertarik pada pelajaran menulis 

teks berita. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor dari peserta didik 

antara lain: banyak yang mengeluh dalam menulis berita dengan teknik 

konvensional. Peserta didik hanya diberi penjelasan materi yang kemudian diikuti 

dengan kegiatan menulis berita di dalam kelas. Selain itu, para peserta didik 

kurang berminat dalam menulis berita karena menganggap menulis berita itu 

hanya menyampaikan apa yang diamatinya saja. Faktor yang cukup berpengaruh 

adalah kurangnya motivasi dan keterampilan menulis pada diri peserta didik. 
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Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Suroso (2007:13) yang mengemukakan 

bahwa: 

Rendahnya kemampuan baca tulis peserta didik setidaknya ada dua faktor. 

Pertama, sistem pendidikan kita, terutama persekolahan formal kurang 

memberikan peluang yang cukup bagi tumbuhnya budaya baca dan tulis. 

Pembinaan-pembinaan membaca kurang disosialisasikan di sekolah maupun 

di luar sekolah. Guru-guru di sekolah belum dapat dijadikan patron model 

membaca anak. Pendidikan minat baca, teknik-teknik membaca, belum 

dilakukan secara optimal. Perpustakaan sekolah belum difungsikan sebagai 

pusat sumber belajar karena memang tidak tersedianya ruang belajar dan 

koleksi buku yang memadai. Kedua, rendahnya kemampuan baca tulis 

peserta didik karena kurangnya pemahaman dan penguasaan pengajar 

terhadap hakikat, konsep, teknik pengajaran dan praktik menulis. Aktivitas 

belajar mengajar lebih didominir dengan kegiatan ceramah tanpa melibatkan 

aktivitas pembelajar melakukan kegiatan membaca dan menulis. 

 

Kegiatan menghasilkan karya berbentuk tulisan masih sangat jarang. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Wiyanto (2004:4) yang menyatakan bahwa: 

Kurangnya kegiatan tulis-menulis masih sepi. Sebagai bukti, buku yang 

terbit di negara kita hanya sekitar 5000 judul setiap tahun. Padahal, kegiatan 

tulis menulis lebih penting lagi bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. 

Agaknya dunia ini tidak ada sekolah yang dikembangkan tanpa buku. Mulai 

dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai perguruan tinggi, 

semuanya memerlukan buku sebagai sarana belajar. Kegiatan menulis 

memerlukan sejumlah potensi pendukung yang untuk mencapainya 

diperlukan kesungguhan, kemauan keras, dan harus belajar dan berlatih 

dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. 

Dengan demikian, wajar bila dikatakan bahwa menciptakan iklim budaya 

tulis akan mendorong seseorang menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih 

cerdas. Hal ini bisa terjadi karena untuk mempersiapkan sebuah tulisan, 

sejumlah komponen harus dikuasai, mulai dari hal-hal yang sederhana, 

seperti memilih kata, merakit kalimat, sampai ke hal-hal yang agak rumit, 

yaitu merakit paragraf. 

 

Peserta didik merasa kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran 

disebabkan oleh pemilihan teknik dan media yang kurang tepat oleh guru. Peserta 
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didik merasa bosan dan tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran. 

Kecenderungan peserta didik yang pasif dan kurang kreatif merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis teks berita. 

         Penyebab lain di samping faktor dari peserta didik adalah faktor dari 

guru, antara lain guru cenderung menerangkan hal-hal yang bersifat teori. Guru 

umumnya menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan teori menulis, kemudian 

guru memberi tugas kepada peserta didik untuk menulis teks berita, dan di akhir 

proses tersebut adalah memberikan penilaian. Proses belajar yang demikian 

kurang mendapatkan hasil maksimal karena guru tidak memberikan bimbingan 

menulis teks berita dengan cara menunjukkan proses penulisan teks berita kepada 

peserta didik, sehingga ketika diberi tugas menulis teks berita peserta didik 

mengalami kesulitan. 

Proses pembelajaran menulis dalam bentuk berita merupakan salah satu 

keterampilan menulis yang tidak hanya diajarkan melalui penjelasan atau uraian 

semata. Keterampilan menulis lebih banyak diperoleh melalui latihan secara 

terus-menerus. Memberikan kesempatan lebih banyak bagi peserta didik untuk 

berlatih menulis teks berita merupakan sebuah cara yang dapat diterapkan agar 

keterampilan menulis teks berita meningkat dan berkembang secara cepat. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan sebuah kegiatan belajar-mengajar 

yang edukatif. Kegiatan belajar-mengajar adalah sebuah interaksi edukatif antara 

guru dan peserta didik. Bahan pelajaran yang diberikan guru akan kurang 
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memotivasi kepada peserta didik jika penyampaiannya menggunakan strategi 

yang kurang tepat. Pendekatan dan teknik merupakan cara yang digunakan guru 

dalam mengajar satuan atau unit materi pelajaran dengan memusatkan pada 

seluruh proses atau situasi belajar untuk mencapai tujuan. Teknik mengajar harus 

berpedoman pada prinsip belajar aktif sehingga dalam proses belajar-mengajar 

perhatian utama kepada peserta didik yang belajar bahan pelajaran (Haryadi 

2004:6).  

Berdasarkan kenyataan itu, perlu diadakan proses pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan menulis berita, khususnya pada masa ini 

proses belajar-mengajar lebih menekankan peserta didik untuk lebih aktif dan 

kegiatan pembelajaran  dapat menyenangkan serta bermakna. Dalam hal ini peran 

guru sangat penting dalam memberikan pengajaran. Guru diharapkan pandai 

mengelola kelas agar kegiatan proses belajar mengajar dapat tercapai sesuai 

dengan tujuan. Untuk itu, perlu digunakan beberapa pendekatan, metode dan 

teknik, ,model, atau pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi dalam 

pembelajaran dalam menulis teks berita adalah teknik pengamatan langsung. 

Menurut Keraf (1992:9), teknik pengamatan langsung merupakan suatu 

teknik atau siasat yang digunakan oleh guru dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai pendukung pengajaran dan sumber belajar melalui sebuah pengamatan 

atau peninjauan langsung terhadap lingkungan tersebut. 
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Pembelajaran menulis teks berita sangat tepat jika menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter karena peserta didik 

tidak hanya mengamati, tetapi belajar dan dapat menumbuhkan sifat  kemandirian 

dan saling menghargai. Peserta didik terlibat langsung dalam mengumpulkan dan 

memproses informasi sehingga belajar menjadi lebih efektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan dalam menulis berita 

pada peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

Permasalahan ini akan diatasi dengan pemberian pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang muncul dalam keterampilan menulis teks berita dapat 

dipengaruhi oleh faktor peserta didik dan faktor guru. Dari studi awal yang 

dilakukan, ditemukan beberapa indikator yang menunjukkan rendahnya 

keterampilan peserta didik dalam menulis teks berita, antara lain, 1) judul berita 

kurang menggambarkan isi berita, 2) berita tidak ditulis dengan pola piramida 

terbalik, 3) unsur 5W+1H dalam berita kurang lengkap, 4) struktur kalimat yang 

ditulis masih kurang tepat, 5) pilihan kata yang digunakan masih terbatas dan 

kurang tepat, terutama pada penggunaan konjungsi untuk membuat narasi/jalan 

cerita dalam berita, dan 6) tanda baca dan ejaan yang digunakan masih banyak 
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kesalahan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut hasil tulisan diposisikan 

rentang nilai dari kurang sampai cukup. 

Indikator-indikator rendahnya keterampilan menulis teks berita peserta 

didik tersebut didukung pula dengan hasil pengamatan terhadap proses 

pembelajaran menulis teks berita. Hasil pengamatan itu menunjukkan tiga hal 

yang berhubungan dengan rendahnya keterampilan menulis teks berita pada 

peserta didik. Pertama, peserta didik memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

menyelesaikan sebuah teks berita yang baik. Kedua, peserta didik mengalami 

kebingungan untuk memulai menulis, atau kalimat pertama yang akan ditulis. 

Ketiga, peserta didik kurang antusias dan tidak menunjukkan respon yang baik 

ketika mendapat tugas menulis teks berita. 

Dari hasil analisis dan diskusi disimpulkan dua faktor utama sebagai 

penyebab rendahnya keterampilan menulis tersebut. Pertama, faktor yang 

berhubungan dengan strategi pembelajaran keterampilan menulis. Kedua, faktor 

yang berkaitan dengan proses penilaian pembelajaran keterampilan menulis. 

Ada lima indikator faktor penyebab yang berhubungan dengan strategi 

pembelajaran menulis. Pertama, pembelajaran menulis yang dikembangkan masih 

dilakukan dengan cara mengutamakan aspek teoretis, mekanis, dan kurang 

variatif sehingga kurang menarik minat belajar peserta didik. Kedua, peserta didik 

belum dibiasakan dan dilatih untuk menulis secara berkesinambungan . Ketiga, 

tugas-tugas menulis teks berita atau membuat karangan yang harus dikerjakan 
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peserta didik sangat formal, dibatasi jenisnya secara kaku, dan menuntut 

kesempurnaan hasil sehingga kreativitas peserta didik untuk mengekspresikan diri 

melalui tulisan kurang dapat berkembang. Keempat, bimbingan dan pengamatan 

yang diberikan guru terhadap kegiatan menulis yang dilakukan peserta didik 

belum optimal. Kelima, pembelajaran menulis yang dilaksanakan cenderung 

eksklusif dan tidak terpadu dengan pembelajaran aspek keterampilan berbahasa 

lain. 

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul di atas, maka perlu dicari cara 

atau model yang tepat agar dapat digunakan untuk pembelajaran menulis, yakni 

melalui teknik pengamatan langsung. Penelitian ini membatasi permasalahan 

pada penggunaan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada 

peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah keterampilan 

menulis teks berita dengan memfokuskan upaya peningkatan keterampilan 

menulis teks berita dengan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, 

Kabupaten Tegal. 
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1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter pada peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, 

Kabupaten Tegal? 

2)  Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada 

peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal? 

3)  Bagaimanakah perubahan tingkah laku peserta didik kelas VIII MTs Nurul 

Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal setelah mengikuti pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan peserta didik kelas 

VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dalam menulis teks berita 
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setelah diberi pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

2) Untuk mendeskripsikan  peningkatan keterampilan peserta didik kelas VIII 

MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dalam menulis teks berita 

setelah diberi pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

3) Untuk mendeskripsikan perubahan perilaku peserta didik kelas VIII MTs 

Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal setelah diberi pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. 

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori 

pembelajaran menulis khususnya menulis teks berita dan penggunaan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, peserta 

didik, sekolah, dan bagi peneliti. Bagi guru hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif serta 

efisien dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memotivasi untuk 

berpikir kritis dan kreatif serta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. 

Manfaat bagi peserta didik adalah untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam menulis teks berita dan mengembangkan peserta didik untuk 

aktif, berpikir kritis dan kreatif.  

Manfaat bagi sekolah adalah akan memberikan perbaikan kondisi panduan 

pembelajaran bagi mata pembelajaran bahasa Indonesia untuk menciptakan 

panduan bagi mata pelajaran lain dan pertimbangan lain dalam membuat teknik 

keputusan pembelajaran yang akan diterapkan bagi perbaikan masa yang akan 

datang.  

Manfaat bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pelengkap terutama dalam hal bagaimana cara meningkatkan keterampilan 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis pada peserta didik telah 

banyak dilakukan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang dilakukan oleh 

para ahli bahasa maupun mahasiswa. Penelitian tersebut belum semuanya sempurna. 

Oleh karena itu, penelitian tersebut memerlukan penelitian lanjutan demi melengkapi 

dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.  

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian 

ini yaitu penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis yang akan dijadikan 

sebagai kajian pustaka dalam penelitian. Penelitian tindakan kelas tentang menulis 

teks berita merupakan penelitian yang bermanfaat. Banyaknya penelitian tentang 

menulis teks berita dapat dijadikan salah satu bukti bahwa menulis berita di sekolah 

sangat baik untuk diteliti. Penelitian menulis teks berita dilakukan antara lain oleh 

Ikhsani (2006), Nuraeni (2006), Sumartanti (2007), dan Janah (2008). 

Ikhsani (2006) melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Berita Jenis Straightnews melalui Objek Langsung pada 

Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 40 Kota Semarang Tahun Ajaran 2006/2007”, 

menjelaskan bahwa teknik objek langsung berhasil meningkatkan keterampilan 

menulis teks berita peserta didik kelas VIIIA SMP Negeri 40 Kota Semarang Tahun 
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Ajaran 2006 dan adanya perubahan perilaku peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan dengan 

membandingkan hasil tes siklus I, dan tes siklus II. Hasil tes siklus I nilai rata-rata 

75,56. Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 84,39 atau meningkat 11,69% dari nilai 

rata-rata siklus I. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsani (2006) 

adalah sama-sama meneliti pada aspek pembelajaran menulis teks berita. Yang 

berbeda hanya pada tujuan terarah yang diinginkan. Tujuan terarah yang diinginkan 

pada penelitian ini adalah pembelajaran bermuatan karakter, sedangkan tujuan terarah 

pada penelitian yang dilakukan Ikhsani tidak disebutkan. 

Penelitian keterampilan menulis teks berita juga dilakukan oleh Nuraeni 

(2006) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Rangkuman dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Konstruktivisme pada 

Peserta Didik Kelas VIIIC SMP Negeri 2 Limpung Kabupaten Batang”, menjelaskan 

bahwa pendekatan kontekstual komponen kontruktivisme dapat dijadikan sebagai 

upaya peningkatan keterampilan menulis dan perilaku peserta didik dalam 

keterampilan menulis  rangkuman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan 

dalam keterampilan menulis peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pratindakan, 

peserta didik hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 54,88. Hasil tes siklus I nilai rata-

rata sebesar 66,00 atau meningkat 20,27% dari pratindakan. Hasil tes tersebut belum 

memenuhi target yang ditentukan sehingga dilakukan tindakan siklus II. Pada siklus 
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II nilai rata-rata sebesar 75,65 atau meningkat sebesar 14,62% dari nilai rata-rata 

siklus I. Nilai rata-rata tersebut telah mencapai target yang ditentukan sehingga 

tindakan siklus III tidak diadakan.  

Penelitian yang dilakukan Nuraeni (2006) juga mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama jenis penelitian pada aspek pembelajaran menulis teks 

berita. Yang berbeda adalah dalam penelitian yang dilakukan Nuraeni menggunakan 

pendekatan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu teknik 

pengamatan langsung. 

Rahmawati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Berita melalui Teknik Pengamatan Gambar pada Peserta 

Didik Kelas VIII D SMP N 1 Batangan Pati” meneliti menggunakan teknik 

pengamatan gambar untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis 

teks berita. Penelitian dilakukan melalui dua siklus yaitu siklus I dan siklus II yang 

sebelumnya dilakukan juga pratindakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah pratindakan nilai rata-rata 55,6 sedangkan pada siklus II nilai rata-rata 82,19. 

Secara rinci, terdapat peningkatan pada tiap-tiap aspek penilaian. Hal ini 

membuktikan bahwa penelitian ini dapat dikatakan berhasil. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sumartanti (2007) juga mempunyai 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama berjenis penelitian pada aspek 

pembelajaran menulis teks berita. Adapun letak perbedaannya adalah teknik yang 
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digunakan Sumartanti adalah teknik adopsi siaran berita televisi, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan teknik pengamatan langsung. 

Selain itu, Janah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Berita Melalui Metode Group Investigation pada Kelas 

VIII E SMP Negeri 2 Ulujami Pemalang”, menjelaskan bahwa metode group 

investigation dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis dan 

perilaku peserta didik dalam menulis teks berita. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan peningkatan dalam keterampilan menulis peserta didik. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil yang dilakukan pada siklus I yang nilainya rata-rata sebesar 68,45. 

Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 84,34 atau meningkat sebesar 15,89% dari nilai 

rata-rata siklus I. Nilai rata-rata tersebut telah mencapai target yang ditentukan 

sehingga tindakan siklus III tidak diadakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Janah (2008) mempunyai persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama penelitian berjenis pada aspek pembelajaran menulis 

teks berita. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Janah 

menggunakan metode group investigation, sedangkan penelitian ini tidak 

menggunakan metode tetapi teknik pengamatan langsung. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, terdapat beberapa persamaan 

yaitu penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai menulis dan objek kajiannya 

sama pula yaitu menulis teks berita. Hanya saja berbeda dalam penggunaan teknik 
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dan pendekatan. Terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, 

penelitian tersebut dapat menjadi panduan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas tentang menulis memiliki persamaan yaitu bahwa penelitian menulis 

dilakukan oleh beberapa peneliti, keterampilan peserta didik untuk menulis masih 

rendah sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan menulis melalui percobaan 

penggunaan teknik dan pendekatan yang berbeda. 

Perbedaannya, setiap penelitian mempunyai kebaruan dalam hal cara sehingga 

hasilnya pun berbeda. Namun demikian, penelitian tersebut mempunyai tujuan yang 

sama yaitu meningkatkan keterampilan menulis peserta didik. Para peneliti 

menggunakan teknik, metode, media, maupun pendekatan yang bervariasi dalam 

upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis peserta didik. Berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan maka pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian 

yang berbeda dalam penggunaan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini teknik 

yang digunakan adalah teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter pada peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian yang sudah ada. 

Tujuannya untuk memberikan pemikiran dan tolok ukur kajian pada penelitian-

penelitian lebih lanjut sehingga dapat menambah khasanah pengembangan 

pengetahuan mengenai pembelajaran menulis khususnya menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 



 
 

 

17 

alternatif peningkatan keterampilan menulis teks berita dan mengubah perilaku 

peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang akan dipaparkan dalam landasan teori berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu meliputi teori tentang menulis, hakikat berita, teknik pengamatan 

langsung, dan pendidikan karakter. 

 

2.2.1 Hakikat Menulis 

Pada hakikatnya keterampilan menulis terkait dengan keterampilan berbahasa 

yang lain yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan 

membaca. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak langsung datang 

dengan sendirinya melainkan harus banyak dilakukan dengan latihan dan praktik 

secara langsung. Di dalam pembahasan ini, penulis akan membahas yang berkaitan 

dengan menulis, yaitu: (1) pengertian menulis; (2) tujuan menulis; dan (3) fungsi 

menulis. 

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Ada banyak definisi tentang menulis. Tarigan (1986:21) mengemukakan 

bahwa menulis menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 
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menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang 

lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami 

bahasa dan lambang grafik itu. Gambar atau lukisan mungkin dapat menyampaikan 

makna-makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-kesatuan bahasa. Menulis 

merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa. 

Menulis merupakan salah satu kegiatan berbahasa (Rusyana 2001:1). 

Kegiatan berbahasa lain yang dianggap primer adalah berbicara dan mendengarkan. 

Untuk kegiatan sehari-hari, pada umumnya kita mampu melakukan kegiatan 

berbicara dan mendengarkan itu. Tetapi, kita tidak selalu merasa mampu untuk 

menulis. Sering kita perlu mengemukakan sesuatu secara tertulis, tetapi pada waktu 

kita akan mewujudkannya karena tangan kita seolah kaku. Apa yang timbul dalam 

pikiran dan perasaan seperti tidak menemukan jalan keluar. Kalaupun tulisan itu 

terwujud, kita merasa tak puas sebab serasa tulisan itu tidak pas dengan apa yang kita 

maksudkan. 

Menurut Akhadiah. dkk (1997:13), menulis merupakan kegiatan penyampaian  

pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai mediumnya. Maksudnya, bahwa 

menulis merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan oleh penulis untuk 

menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan penulis. Beberapa tujuan pesan penulis 

antara lain dapat berupa memberitahukan atau mengajar, meyakinkan atau mendesak, 

menghibur atau menyenangkan, dan mengutarakan atau mengekspresikan perasaan 

dan emosi. 
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Serupa dengan pendapat sebelumnya, Wagiran dan Doyin (2005:2) 

menyatakan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak 

didapatkan secara alamiah, tetapi juga harus melalui proses belajar dan berlatih. 

Berdasarkan sifatnya, menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang 

produktif dan reseptif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus tampil memanfaatkan 

grafologi, kosakata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian menulis di atas dapat 

disimpulkan bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa untuk 

menyampaikan atau mengungkapkan suatu pengetahuan, pendapat, pikiran, isi hati, 

perasaan kepada orang lain atau pembaca secara efektif, jelas, jujur, teratur, tidak 

emosional, melalui bahasa, kata-kata dan struktur kalimat yang baik dalam bentuk 

tertulis dan dalam memerolehnya memerlukan suatu proses dan tahap-tahap tertentu. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan, tetapi karena tujuan itu 

sangat beraneka ragam, maka perlu diperhatikan kategori tujuan menulis yaitu 

memberitahukan atau mengajar, meyakinkan atau mendesak, menghibur atau 

menyenangkan, mengutarakan atau suatu mengeskpresikan perasaan dan emosi yang  

berapi-api (Tarigan 1986:23). 
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Dalam kegiatan menulis pasti ada tujuan tertentu yang hendak dicapai 

misalnya adalah menyampaikan ide, gagasan atau buah pikiran melalui bahasa tulis. 

Tujuan lain dari kegiatan menulis adalah menyampaikan informasi secara tertulis 

kepada orang lain atau umum. 

Hartig (dalam Tarigan 1986:24) menyebutkan bahwa tujuan kegiatan menulis 

ada tujuh, yaitu (1) Assigment purpose (tujuan penugasan) yaitu tujuan menulis 

karena ditugaskan, bukan karena kemauan sendiri, (2) Altrucistic purpose (tujuan 

alturuistik) dalam tujuan ini penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, 

menghindarkan kedudukan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, 

menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih 

mudah dan lebih baik menyenangkan dengan karyanya itu, (3) Persuasive purpose 

(tujuan persuasif) yaitu tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan 

kebenaran gagasan yang diutarakan, (4) Informational  purpose (tujuan 

informasional, tujuan penerangan) yaitu tulisan yang bertujuan memberi informasi 

atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca, (5) Self-expressive (tujuan 

penyatuan diri) yaitu tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri 

sang pengarang kepada para pembaca, (6) Creative purpose (tujuan kreatif), tujuan 

ini erat hubungannya dengan pernyataan diri, (7) Problem-solving purpose (tujuan 

pemecahan masalah), dalam penulisan ini sang penulis ingin memecahkan masalah 

yang dihadapi.  
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

selalu dikaitkan antara penulis dengan orang lain atau sebaliknya. Penulis berusaha 

untuk menyenangkan, memberi, meyakinkan, menceritakan tentang suatu hal. 

Sebaliknya, informasi dari orang lain dibutuhkan oleh penulis. 

 

2.1.1.3 Fungsi Menulis 

Banyak sekali manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan 

menulis. Menurut Tarigan (1986:22), menyebutkan beberapa fungsi menulis bagi 

pelajar: (1) menulis memudahkan pelajar untuk berpikir kritis, (2) menulis 

memudahkan untuk merasakan dan menikmati hubungan kemanusiaan yaitu sstem 

tempat penulisan dan pembaca bersatu dalam berbagai pengetahuan, nilai-nilai 

perspektif dalam suatu masyarakat, (3) menulis memperdalam daya tangkap, (4) 

menulis memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan (5) menulis menyusun 

pengalaman. 

Pada prinsipnya, fungsi utama penulisan adalah sebagai alat komunikasi yang 

tidak langsung, menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para 

pelajar berpikir secara kritis. Tulisan dapat membantu menjelaskan pikiran-pikiran 

kita. Tidak jarang kita menemui apa yang sebenarnya kita pikirkan dan rasakan 

mengenai orang-orang, gagasan-gagasan, masalah-masalah, dan kejadian-kejadian 

hanya dalam proses menulis aktual (Tarigan 1986:22). 



 
 

 

22 

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Akhadiah. dkk (1997:2) mengatakan 

bahwa fungsi menulis adalah: (1) dapat mengenali keterampilan dan potensi diri 

penulis, (2) dapat melatih dalam mengembangkan berbagai gagasan, (3) dapat lebih 

banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik 

yang ditulis, (4) dapat melatih dan mengorganisasi gagasan secara sistematis yang 

mengungkapkan secara tersurat, (5) dapat meninjau serta meniali gagasan sendiri 

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

dapat membiasakan diri berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. 

Jadi, fungsi menulis memudahkan kita untuk berpikir kreatif, merasakan dan 

menikmati pengetahuan antara penulis dan pembaca, menyampaikan pengalaman, 

memperdalam daya tangkap, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

 

2.2.2  Berita 

 Beberapa ahli di bidang berita telah mengemukakan pendapatnya tentang 

hakikat  berita, baik berupa pengertian berita, unsur berita, persyaratan berita, struktur 

berita, sifat berita, bahasa berita/bahasa jurnalistik. Hal tersebut dapat dilihat pada 

uraian berikut ini. 

 

2.2.2.1 Pengertian Berita 

 Berita atau laporan adalah pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang 

menarik perhatian orang banyak (Suhandang 2004:103-104). Peristiwa yang 
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melibatkan fakta dan data yang ada di alam semesta ini, yang terjadinya pun aktual 

dalam arti “baru saja” atau  hangat dibicarakan orang banyak. 

 Serupa dengan pendapat di atas, Sumaridia (2006:65) memaparkan bahwa 

berita atau laporan adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang 

benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala 

seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet.  

Berita berasal dari bahasa Sansekerta “irit” yang dalam bahasa Inggris disebut 

“write”, arti sebenarnya ialah “ada” atau “terjadi”. Ada juga yang menyebut dengan 

“writta” artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. Vritta dalam bahasa Indonesia 

kemudian menjadi “berita” atau “warta”. Berita yakni cerita atau keterangan 

mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi menurut artinya, berita adalah 

laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna dan 

dipublikasikan melalui media massa periodik; surat kabar, majalah, radio dan TV 

(Harahap 2006:3). 

 Berita adalah sesuatu yang nyata (news is real). Wartawan adalah pencari 

fakta. Fakta yang dilengkapi dengan benar akan sama dengan kebenaran itu sendiri. 

Berita adalah juga peristiwa yang segar, yang baru saja terjadi, plus dan minus. Dari 

peristiwa itu, berita merentang sedikit ke masa lampau dan masa datang. Tekanan 

pada unsur waktu ini perlu sebab masyarakat sadar akan sifat sementara dari suatu 

keadaan. Keadaan selalu berubah dan konsumen berita ingin informasi yang paling 
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kini. Perkembangan berita pagi ini mungkin sudah meninggalkan “fakta” yang ditulis 

semalam (Ishwara 2012:52-53). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dilihat simpulan mengenai 

pengertian berita, yaitu informasi/laporan mengenai sebuah peristiwa hangat yang 

sedang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat umum serta dipublikasikan melalui 

media massa. 

 

2.2.2.2 Unsur-Unsur Berita 

 Dalam menulis berita, seorang wartawan mengacu kepada nilai-nilai berita 

untuk kemudian dipadukan dengan unsur-unsur berita sebagai rumusan umum 

penulisan berita, agar tercipta sebuah berita yang lengkap. Menurut Sumaridia 

(2006:118-119), unsur-unsur berita itu dikenal dengan 5W+1H singkatan dari: (1) 

what, apa yang terjadi; (2) where, di mana hal itu terjadi; (3) when, kapan peristiwa 

itu terjadi; (4) who, siapa yang terlibat dalam kejadian itu; (5) why, kenapa hal itu 

terjadi, dan (6) how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Rumusan Indonesia 5W+1H 

adalah 3A-3M, kependekan dari apa, si-apa, meng-apa, bila-mana, di mana, dan 

bagai-mana. Sebuah berita hendaknya memenuhi keenam unsur tersebut. Cara 

menyusun teks berita dengan alat bantu unsur-unsur (who, what, why, how, when, dan 

where) mungkin kurang memuaskan. Memang kelemahan metode tersebut cukup 

banyak, misalnya menjadi sangat terpaku pada rumus, sehingga gagasan-gagasan 

tidak leluasa berkembang. Cara tersebut bisa diabaikan, tapi bagi pemula metode 
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tersebut masih menolong. Sekiranya sudah cukup mahir menyusun kata-kata, bisa 

menggunakan patokan lain yang lebih leluasa. 

 Selain itu, menurut Djuraid (2006:84) unsur teks berita dikenal dengan istilah 

5W+1H (what, who, where, why, when, how). Untuk Negara Indonesia rumusan ini 

ditambah satu lagi S (security) atau keamanan. What (apa), artinya apa yang tengah 

terjadi. Peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. Who (siapa), artinya siapa 

pelaku kejadian atau peristiwa itu. Siapa saja yang terlibat. Where (di mana), artinya 

di mana peristiwa atau kejadian itu berlangsung. When (kapan), artinya kapan 

peristiwa atau kejadian itu berlangsung. Why (mengapa), artinya mengapa kejadian 

itu bisa terjadi. How (bagaimana), artinya bagaimana kejadian itu bisa berlangsung. 

Untuk itu perlu diceriakan. Security (aman) atau keamanan (aman bagi keseluruhan), 

artinya apakah data yang diambil dari peristiwa atau kejadian itu bila dijadikan berita 

kemudian disiarkan, bisa menjadi aman atau mungkin malah menimbulkan 

kekeliruan, ini yang perlu diperhatikan. Berita yang dibuat meskipun berdasarkan 

data yang benar dalam hal penyiarannya, perlu dipertimbangkan keamanannya. 

Selain 5W+H+S, satu lagi yang masuk dalam persyaratan berita, yakni kebenaran. 

Artinya sebuah berita harus benar. Karena banyak kejadian atau peristiwa atau 

pendapat orang yang dikira merupakan fakta tetapi ternyata banyak mengandung 

kebohongan. Terkadang sebuah berita ditambah-tambahi atau dikurangi faktanya oleh 

orang. Padahal fakta itu merupakan data utama. Jika hal ini dijadikan berita maka 

beritanya menjadi bohong. Hal seperti ini tidak dibenarkan. 
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 Dalam berita ada unsur karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai nilai berita 

(news value). Nilai berita ini menjadi ukuran yang berguna, atau yang biasa 

diterapkan, untuk menentukan layak berita (newsworthy). Peristiwa-peristiwa yang 

memiliki nilai berita ini misalnya yang mengandung konflik, bencana, dan kemajuan, 

dampak, kemasyhuran, segar dan kedekatan, keganjilan, human interest, dan aneka 

nilai lainnya (Ishwara 2011:77-81). Melaporkan dalam pengertian jurnalistik berarti 

menyusun suatu pesan yang layak untuk diketahui oleh orang banyak (khalayak). 

Dalam laporan itu mengandung unsur nilai-nilai yang patut untuk direnungkan, 

dipelajari, ditiru, dan ditarik hikmahnya sebagai pelajaran hidup. Laporan jurnalistik 

muatan informasinya mengandung unsur nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai yang menjadi 

kriteria sesuatu itu layak dimuat sering dijuluki “nilai berita” (news value). 

 Tujuh unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah berita, “karakteristik utama” 

sebuah berita dapat dipublikasikan di media massa (layak muat) dan dikenal pula 

dengan nilai-nilai berita (news value) atau nilai-nilai jurnalistik menurut Mott (dalam 

Sumaridia 2006:71-79) adalah: (1) cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu; (2) 

berita sebagai rekaman (news as record); (3) interpretasi; (4) sensasi, artinya 

mengundang orang untuk membaca berita yang ditulis; (5) human interest; (6) berita 

sebagai ekspresi; (7) berita sebagai gambar. Secara ringkas dan praktis dapat 

disimpulkan, berita adalah laporan peristiwa yang memenuhi ketujuh unsur tersebut, 

karena tidak semua peristiwa layak dilaporkan.  



 
 

 

27 

1) Unsur aktual atau baru (termasa) merupakan bagian penting agar berita dapat 

menarik pembaca. Sesuatu yang baru, peristiwa yang baru terjadi, kejadian yang 

masih hangat dibicarakan masyarakat lebih menarik, dibanding kejadian atau 

peristiwa yang sudah lama berlangsung. Pengertian aktual atau baru di sini 

sifatnya lentur. Artinya kejadian atau peristiwa yang sudah lama bisa menjadi 

aktual atau baru lagi, bila bisa mendapatkan duta baru yang merupakan 

pengembangan dari peristiwa atau kejadian lama itu. 

2) Berita sebagai rekaman. Jauh dekatnya yang terimbas berita, merupakan unsur 

yang perlu diperhatikan. Jika membuat berita untuk kepentingan warga kota, 

maka kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan kota, lebih 

menarik perhatian daripada kegiatan atau peristiwa di kota lain. 

3)  Interpretasi dalam berita terkait penting atau tidaknya peristiwa atau kejadian 

untuk diberitakan, tidak hanya terletak pada besar kecilnya peristiwa, menarik 

atau tidaknya kejadian itu, tetapi juga terkenal atau tidaknya subjek yang terkait 

pula peristiwa tersebut dan juga tujuan berita itu akan dipublikasikan. Kejadian 

atau peristiwa yang aneh dan luar biasa, selalu menarik perhatian. Kejadian atau 

peristiwa yang dapat menimbulkan akibat atau pengaruh biasanya menarik 

perhatian masyarakat. Hal ini karena sifat manusia yang egosentris selalu 

mementingkan dirinya sendiri. Suatu kejadian yang bisa menimbulkan akbat atau 

pengaruh akan selalu menarik perhatian masyarakat karena dapat menggugah 

sifat egosentris manusia. 
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4) Sensasi atau ketegangan dapat dijadikan salah satu unsur dalam pembuatan 

berita agar dapat menarik perhatian pembaca. Unsur ketegangan dapat 

dimasukkan agar pembaca tetap terangsang mengikuti pemberitaan. Perang 

merupakan berita yang banyak dibaca oleh masyarakat. Karena perang 

menimbulkan pertentangan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Pembaca 

mengikuti berita perang dengan serius, karena sikap pertentangan mempengaruhi 

mereka. Berita olahraga tentang tinju juga banyak menarik perhatian masyarakat. 

Tinju merupakan gambaran dari suatu pertentangan bahkan sampai dengan 

mengadu fisik. Pembaca akan tertarik mana kala ada petinju yang mampu 

memenagi pertandingan dalam waktu yang cepat. Suasana pertentanganlah yang 

menarik perhatian masyarakat, itulah sebabnya unsur pertentangan perlu 

diperhatikan dalam pembauatan sebuah berita. Semua manusia ingin maju, itu 

adalah sifat positif. Karena itu, unsur kemajuan penting diperhatikan dalam 

membuat berita. Pemberitaan tentang kemajuan selalu menarik perhatian. 

Pemberitaan seperti ini penting, karena selain memberitakan sesuatu yang 

menarik, juga dapat dijadikan contoh bagi masyarakat lain. Pembaca mengikuti 

berita semacam ini. 

5) Istilah human interest lebih jelas disebut dengan satu kehidupan yang menarik. 

Dalam hal ini pembuatan berita unsur ini perlu diperhatikan. Dalam hal ini 

menampilkan human interest, yang perlu diperhatikan adalah pemaparan sesuatu 

yang menarik dari satu kehidupan. Bisa kehidupan manusia dan bisa juga 
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kehidupan binatang. Kehidupan yang menarik pada penampilan berita, 

merupakan rangsangan positif tersendiri bagi pembaca. Ini karena sifat manusia 

selalu ingin mengetahui yang aneh dan menarik. 

6) Emosi merupakan salah satu sifat atau ekspresi manusia yang didahului rasa 

simpati. Ini dapat dijadikan unsur dalam pembuatan berita. Simpati yang 

ditimbulkan oleh suatu berita, selalu menarik perhatian pembaca. Di sini peranan 

pembuat berita sangat diperlukan. Bagaimana cara mengetuk hati nurani 

pembaca hingga sifat simpatinya muncul. 

7) Humor adalah bagian dari sifat manusia. Sesuatu yang lucu, biasanya 

menyenangkan. Humor yang ringan yang dapat merangsang pembaca untuk ikut 

tertawa merupakan bagian dari sisi pembuatan berita agar disenangi. Humor 

tidak harus dengan memaparkan gambar seperti karikatur dan sebagainya. 

Pengolahan kata yang unik yang bisa membuat pembaca tersenyum merupakan 

bagian dari humor. Pembuat berita sedapat mungkin bisa mengundang pembaca 

untuk tertawa. Akan tetapi jangan sampai karena humor, sebuah tulisan malah 

ditertawakan oleh pembaca. 

  Dapat disimpulkan, unsur berita meliputi kebermaknaan (significance), 

besaran (magnitude), kebaruan (timeliness), kedekatan (proximity), 

kemasyfuran/sisimanusiawi (prominence/human interest), aktualitas, kelangkaan, 

cepat, nyata (factual), penting, menarik, 5W+1H+S (what, who, where, when, why, 



 
 

 

30 

how, security), jarak, terkenal (ternama), keluarbiasaan, akibat, ketegangan, 

pertentangan, kemajuan, emosi (perasaan), dan humor. 

 

2.2.2.3 Persyaratan Berita 

 Dalam ilmu jurnalis atau publistik, diisyaratkan pula bahwa berita hendaknya 

faktual, akurat, objektif, lengkap, dan jelas. Faktual berarti bahwa berita itu 

berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Akurat berarti bahwa setiap 

keterangan dari sumber berita dikutip dengan tepat. Objektif berarti tidak berat 

sebelah manakala berita itu melibatkan beberapa pihak yang mempunyai pandangan 

berbeda atau saling bertentangan. Dengan mengikuti persyaratan-persyaratan ini, 

berita itu menjadi lengkap dan jelas (Suriamiharja, dkk 1996/1997:64). 

 Selain itu menurut Ishwara (2011:117-130), syarat menulis berita yang baik 

untuk surat kabar, radio, televisi harus menggunakan kalimat yang tepat, ringkas, 

jelas, sederhana, dan dapat dipercaya. 

(1) berita harus tepat, artinya pemilihan kata-kata dalam menyusun kalimat harus 

tepat dan benar; (2) berita harus ringkas, artinya dalam menyusun kalimat untuk 

naskah berita, harus menggunakan kalimat yang ringkas, tidak berbelit, dan hindari 

kata-kata yang tidak perlu. Jangan menggunakan kalimat majemuk, karena 

membuang kata-kata; (3) berita harus jelas, artinya susunan kalimat berita, kata demi 

katanya, harus dirangkai secara tepat dan mengandung arti yang jelas. Jangan 

menggunakan istilah asing atau bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh masyarakat 
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luas. Hal ini bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda dan pengertian lain. Agar 

berita itu mudah dimengerti, gunakan unsur 5W+1H. Jika dipandang perlu lengkapi 

dengan gambar; (4) Berita harus sederhana, artinya susunan kata dan rangkaian 

kalimat dibuat sesederhana mungkin dan harus sesuai dengan standar bahasa 

Indonesia yang baik dan benar; (5) bahasa yang baik adalah bahasa yang kata-katanya 

cukup etis atau masuk akal. Sedangkan pengertian bahasa yang benar adalah bahasa 

Indonesia yang sesuai dengan standar bahasa yang sudah dibakukan. Berita harus 

dipercaya, artinya semua kalimat untuk berita harus mempunyai arti dan makna yang 

benar dan masuk akal. 

 Suatu berita dikatakan bermutu apabila isi beritanya memuat kaidah 

jurnalistik, antara lain: (1) faktualitas, artinya berita tersebut berisi aktualitas, 

kelengkapan, kejelasan, dan objektivitas; (2) kaidah nilai berita, artinya berisi 

besarnya peristiwa, ketermasaan, kedekatan, konflik, konsekuensi, kemenonjolan, 

seksualitas, dan human interest; (3) kaidah politik pemberitaan, artinya setiap media 

berisi kepentingan politik pemberitaan yang berbeda; (4) mutu pemberitaan, artinya 

meliputi isi, sistematika, dan bahasa (Ishwara 2011:131). 

 Untuk menghasilkan tulisan jurnalistik yang berkualitas, syarat pelaporan 

liputan berikut harus dipenuhi, yaitu: (1) menuliskan fakta peristiwa menjadi sebuah 

kisah yang memasukkan human interest sehingga menjadi berita yang menarik; (2) 

menggunakan bahasa, kata, dan kalimat yang ringkas, sederhana, dan tepat. Akar 

cerita mengalir dengan jernih; (3) mampu membuat paragraf-paragraf pendek agar isi 
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berita mudah dipahami pembaca; (4) menggunakan struktur penulisan berita dengan 

cara naratif (bercerita), namun tetap dalam bahasa jurnalistik yang sederhana. Dengan 

demikian, kisah peristiwa yang ditulis menjadi enak dibaca (Harahap 2002:71). 

 Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat dibuat suatu kesimpulan 

mengenai persyaratan berita meliputi faktual, akurat, objektif, lengkap, jelas, 

kebenaran, tepat, ringkas, sederhana, dapat dipercaya, memuat kaidah jurnalistik, 

antara lain : (1) faktualitas; (2) nilai berita; (3) politik pemberitaan; dan (4) mutu 

pemberitaan. Dengan demikian berita baru bisa dikatakan sebagai laporan peristiwa 

yang baik, bermutu, dan berkualitas. 

 

2.2.2.4 Struktur Berita 

 Salah satu susunan struktur berita yaitu teras berita. Teras berita ialah istilah 

yang ditetapkan oleh kantor berita “Antara” sebagai terjemahan kata dari bahasa 

Inggris “lead”. Ada orang yang menyalinnya dengan istilah pengantar berita atau 

awal berita. Ada yang menyukai menggunakan istilah “intro”. Seperti diketahui 

sebuah berita terdiri dari “lead and body”, jadi ada teras berita dan tubuh berita. 

Teras berita merupakan bagian yang penting. Ia bisa terdiri dari sebuah kalimat 

belaka atau suatu paragraf yang terdiri beberapa kalimat. Bagaimana pun juga, ia 

harus menarik, caranya ialah menulis dengan kalimat-kalimat pendek (Sumaridia 

2006:126). 
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 Struktur berita, khususnya berita langsung (straight news), pada umumnya 

mengacu pada struktur piramida terbalik (inverted pyramid), yaitu memulai penulisan 

berita dengan mengemukakan fakta/data yang dianggap paling penting, kemudian 

diikuti bagian-bagian yang dianggap penting, kurang penting, dan seterusnya (Semi 

1995:81). Susunan berita bentuk piramida terbalik ini menguntungkan pembaca 

dalam hal efisiensi waktu karena langsung mengetahui berita paling penting. 

Karenanya, bentuk ini bisa lebih menarik perhatian pembaca. Selain itu, bentuk ini 

pun memudahkan kerja redaktur/editor/penyunting untuk melakukan pemotongan 

naskah (cutting) jika kolom atau ruang yang tersedia terbatas atau tidak cukup untuk 

memuat seluruh bagian berita. 

 Suhandang (2004:115) membagi struktur berita sebagai berikut: (1) judul 

(head); (2) waktu berita (dateline); (3) teras berita (lead); (4) isi berita (body). 

1) Judul berita adalah nama dari suatu berita yang diharapkan bisa membantu 

pembaca yang berburu waktu. Biasanya pembaca yang sibuk terbatas waktunya. 

Padahal ia ingin mengetahui kejadian atau peristiwa di sekitarnya yang termuat 

di surat kabar. Tujuan lain dari judul berita, untuk memikat agar pembaca 

melihat dan mambaca berita tersebut. Judul yang baik, dengan disertai huruf 

besar dan tebal, akan menarik perhatian. 

2) Dateline atau disebut juga baris tanggal, yaitu nama tempat berlangsungnya 

peristiwa atau tempat berita dibuat serta  nama media. 
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3) Teras berita dalam bahasa asing disebut lead atau intro. Lead adalah pembuka 

cerita, suatu janji kepada pembaca mengenai apa yang akan datang. Karena itu, 

paragraf pembuka ini sangat penting. Paragraf pembuka menceritakan kepada 

pembaca tentang inti seluruh cerita itu. Pembuka ini bagaikan surat kesanggupan 

atau promes (promissory note) dari penulis kepada pembaca untuk menceritakan 

apa yang tertera di dalam pembuka itu. Penulisan teras berita ini cukup sulit 

karena harus menggambarkan faktor terpenting dari data yang dimiliki. Dengan 

susunan teras berita yang menarik, akan memikat pembaca untuk mengikuti 

berita seluruhnya. Sebenarnya teras berita itu adalah ringkasan dari seluruh 

berita yang disajikan. Itulah sebabnya harus bisa menonjolkan bagian-bagian 

penting dari berita yang ditulis.  

4) Isi berita atau body berupa uraian penjelasan dari yang sudah tertuang di teras 

berita. 

 Berdasarkan uraian dari para ahli di bidang berita, dapat disimpulkan bahwa 

struktur berita khususnya berita langsung (straight news) umumnya mengacu pada 

struktur piramida terbalik (inverted pyramid), yaitu memulai penulisan berita dengan 

mengemukakakn fakta/data yang dianggap agak penting, kurang penting, dan 

seterusnya. Struktur berita sendiri terdiri dari judul (head), tempat atau waktu berita 

itu diperoleh dan disusun (dateline), teras berita (lead), dan isi berita (body). 
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2.2.2.5 Sifat Berita 

 Menurut Djuroto (2005:27-32), berita, baik untuk surat kabar, radio, maupun 

televisi memiliki tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu: (1) mengarahkan; (2) 

menumbuhkan; dan (3) memberikan penerangan. 

1) Mengarahkan, artinya berita yang dibuat harus mampu mengarahkan perhatian 

pembaca, pendengar atau pemirsa sehingga mengikuti alur pemikiran penulis. 

2) Menumbuhkan atau membangkitkan semangat, artinya dengan berita juga bisa 

memberi rangsangan, dorongan dan semangat. Akan tetapi dengan berita pula 

bisa menghancurkan lawan, menang perang, dan menguasai lawan. 

3) Memberikan penerangan, artinya harus mampu memberikan penjelasan atau 

contoh-contoh kejadian yang tidak baik agar tidak ditiru oleh masyarakat. 

Lain halnya dengan pendapat Suhandang (2010:139) yang mengatakan bahwa 

satu-satunya sifat utama dari berita adalah menarik perhatian banyak orang. Menarik 

perhatian karena peristiwanya maupun karena penyajian beritanya. Dengan demikian 

unsur utama bagi berita yang berharga adalah perhatian umum, suatu hal yang 

penting adanya untuk menjadi ukuran baik buruknya suatu berita. 

Serupa dengan pendapat sebelumnya, Sumaridia (2005:53) mengungkapkan 

bahwa sifat berita harus berimbang (dalam menulis berita haruslah lengkap, setiap 

fakta dihubungkan secara jelas), objektif (berita ditulis dengan tidak melakukan 

keberpihakan serta jujur), ringkas, jelas (berita langsung menyangkut peristiwa yang 

dimaksud. 
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 Dapat disimpulkan, sejumlah sifat berita yaitu mengarahkan, menumbuhkan 

atau membangkitkan semangat,  memberikan penerangan, menarik, berimbang 

(dalam menulis berita haruslah lengkap, setiap fakta dihubungkan secara jelas), 

objektif (berita ditulis dengan tidak melakukan keberpihakan serta jujur), ringkas, 

jelas (berita langsung menyangkut peristiwa yang dimaksud). 

 

2.2.2.6 Bahasa Berita 

 Menurut Sumaridia (2004:127), ciri utama bahasa jurnalistik di antaranya 

sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, mengutamakan 

kalimat aktif, sejauh mungkin menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah 

teknis, dan tunduk kepada kaidah serta etika bahasa baku. 

 Setiati (2005:85) menjelaskan bahwa bahasa jurnalistik merupakan salah satu 

ragam bahasa kreatif yang digunakan kalangan pers/wartawan Indonesia dalam 

penulisan berita di media massa. Bahasa jurnalistik kerap disebut bahasa pers dan 

juga memiliki karakter yang berbeda, sesuai dengan jenis tulisan yang akan mereka 

beritakan. Wartawan biasanya memiliki gaya tersendiri dalam penyampaian berita 

yang mereka tulis. 

 Masih menurut Setiati (2005:85), dalam proses komunikasi, bahasa bukan 

sekadar sarana untuk dimuati pesan, tetapi juga memiliki arti teramat penting 

terhadap proses permaknaan suat perisiwa. Bahasa tidak hanya memfokuskan atau 
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menarik perhatian khalayak pada masalah tertentu melainkan juga membatasi 

persepsi dan mengarahkan pembaca untuk memikirkan kebenaran suatu peristiwa. 

 Bahasa jurnalistik harus mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya 

karena tidak semua orang mempunyai cukup untuk memahami hal tulisan yang 

ditulis oleh wartawan. Jadi, bahasa jurnalistik bahkan harus bisa dipahami oleh 

tingkat masyarakat berintelektual rendah. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa 

komunikasi massa yang berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dan bahasa 

komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik 

(Setiati 2005:87). 

 Setiati (2005:88) menyebutkan ciri-ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik, 

sebagai berikut. (1) Singkat, artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan 

yang panjang dan bertele-tele. (2) Padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu 

sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan 

pembaca sudah tertampung di dalamnya. Menerapkan prinsip 5W+1H, pembuangan 

kata-kata adalah mubazir dan lebih baik menerapkan ekonomi kata. (3) Sederhana, 

artinya bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan 

kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks. Kalimat yang digunakan juga 

harus efektif, praktis, dan pengungkapannya tidak berlebihan (bombastis). (4) Lugas, 

artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi 

secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. (5) Menarik, 

artinya menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang. 
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Hindari kata-kata yang sudah mati (tak pernah lagi digunakan dalam masyarakat). (6) 

Jelas, artinya informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami 

oleh khalayak umum (pembaca). Struktur kalimatnya tidak menimbulkan 

penimpangan atau pengertian makna yang berbeda, menghindari ungkapan bersayap 

atau bermakna ganda (ambigu). Oleh karena itu, seyogyanya bahasa jurnalistik 

menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif (bermakna sebenarnya). 

 Dalam penulisan berita, hendaknya wartawan memperhatikan kaidah bahasa 

Indonesia baku sehingga mampu membuat suatu tulisan yang baik. Adapun hal-hal 

yang harus diingat, menurut Santana (2005:88-89) adalah sebagai berikut. (1) 

Penggunaan “kata-kata” yang pas. “Kata” merupakan modal dasar dalam menulis. 

Semakin banyak kosakata yang dikuasai sesorang, semakin banyak pula gagasan 

yang sanggup diungkapkannya. Wartawan dapat menggunakan ragam Bahasa 

Indonesia Jurnalistik sesuai ketepatan dan kesesuaian pilihan kata yang digunakan. 

(2) Penggunaan kalimat efektif. Dalam penulisan berita hendaknya wartawan 

menggunakan kalimat efektif. Melalui penyampaian pesan dalam ini berita yang 

mudah dipahami oleh pembaca. (3) Penggunaan alinea atau paragraf yang kompak. 

Alinea merupakan suatu kesatuan pikiran. Dalam satu alinea, terdapat satu gagasan 

pokok dan beberapa gagasan penjelas. Pembuatan alinea bertujuan memudahkan 

pengertian dan pemahaman dengan memisahkan suatu tema dari tema yang lain. 

 Menurut Sudarman (2008:90-91), bahasa jurnalistik juga memiliki kekuatan 

dahsyat dalam membentuk perilaku pembaca. Bahasa jurnalistik di dalam 
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pemberitaan jangan hanya memfokuskan diri pada upaya menarik perhatian khalayak 

pada masalah tertentu. Bahasa setidaknya dapat membatasi persepsi dan membantu 

pembaca memikirkan sesuatu yang diyakininya. Misalnya, pernyataan keras elit 

politik atau korban konflik di lapangan bisa membakar emosi atau sebaliknya, sejuk 

dan mententramkan. Tergantung pada cara wartawan memformat isi dan bahasa yang 

dipergunakannya. Selain itu, bahasa juga bisa mendominasi pemberitaan, baik berita 

politik atau ekonomi dan sebagainya. Bahasa bisa meredam tindak kekerasan. 

 Sesuai dengan pemaparan berbagai sumber, dapat disimpulkan pada intinya 

bahasa berita/bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku, memperhatikan 

ejaan yang benar, bersifat khas (singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan 

menarik), jernih, demokratis, mengutamakan kalimat aktif, sejauh mungkin 

menghindari penggunaan kata-kata asing, mempunyai gaya berita. Bahasa jurnalistik 

bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan bagian dari kegiatan sosial 

yang terstruktur dan terlibat pada kondisi riil, terkait dengan isi pemberitaan. Bahasa 

jurnalistik juga berfungsi menyampaikan ideasional dan referensial, yaitu 

penyampaian fakta-fakta dalam penulisannya. 

 

2.2.3 Teknik Pengamatan Langsung 

 Dalam proses kegiatan belajar mengajar diperlukan berbagai metode, teknik, 

pendekatan, media, dan strategi. Hal tersebut diperlukan agar proses belajar mengajar 

dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan. Menurut Haryadi (2004:6), 
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dalam kegiatan belajar mengajar, teknik merupakan siasat yang yang digunakan guru 

dalam melaksanakan fungsinya dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal. Oleh 

sebab itu, kehadiran teknik sangat diperlukan dalam memperlancar proses belajar-

mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik dalam kegiatan belajar-

mengajar sangat beragam salah satunya teknik pengamatan langsung. Teknik 

pengamatan langsung merupakan teknik yang dilakukan di luar kelas untuk 

mendapatkan pengetahuan secara langsung. Pengertian mengenai teknik pengamatan 

langsung untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam beberapa pengertian berikut ini. 

 Keraf (1992:10) menyatakan pengamatan langsung dalam hubungannya 

dengan menulis diperlukan karena fakta-fakta yang diajukan sebagai evidensi 

mungkin belum memuaskan seorang pengarang atau penulis. Untuk lebih 

meyakinkan dirinya sendiri dan sekaligus dapat menggunakannya sebaik-baiknya 

dalam usaha meyakinkan para pembaca, maka kadang-kadang pengarang merasa 

perlu untuk mengadakan peninjauan atau yang disebut pengamatan langsung. 

 Margono (2004:158) mengatakan bahwa pengamatan langsung diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan oleh si pengamat. 

 Sehubungan dengan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengamatan langsung adalah suatu proses pengamatan, peninjauan, dan pencatatan 

sistematik terhadap suatu objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. 
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Pengamatan dalam hubungannya dengan kegiatan belajar-mengajar perlu dilakukan 

karena dengan mengamati peserta didik dapat memperoleh pengetahuan secara 

langsung. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa mengajar adalah membimbing 

peserta didik belajar. Karena itu, guru perlu mengatur lingkungan sebaik-baiknya 

sehingga tercipta lingkungan sebagai komponen pengajaran yang penting 

kedudukannya secara baik dan memenuhi syarat. Mengingat betapa pentingnya 

lingkungan, maka lingkungan harus diketahui dan dikenali lebih dalam agar dapat 

dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan atau sumber belajar. 

 Menurut Semiawan (1997:43), lingkungan adalah segala sesuatu yang bersifat 

eksternal terhadap diri individu, karena lingkungan itu merupakan sumber informasi 

yang diperoleh melalui panca indera. Adapun menurut Rohani (2004:19), lingkungan 

adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. 

 Dalam hubungannya dengan pengajaran maka muncul istilah lingkungan 

pengajaran. Lingkungan pengajaran merupakan segala apa yang bisa mendukung 

pengajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai “sumber pengajaran” atau 

“sumber belajar” (Rohani 2004:19). Ada dua macam cara menggunakan lingkungan 

sebagai sumber pengajaran atau belajar menurut Rohani (2004:19-20) meliputi; (1) 

membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk keperluan pelajaran 

(karya wisata, service project, school camping, interview, survey), (2) membawa 

sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas pengajaran untuk kepentingan 

pelajaran (resource persons, benda-benda seperti pameran atau koleksi). 
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Suyatno (2004:82) mengatakan bahwa teknik pembelajaran menulis objek 

langsung bertujuan agar peserta didik dapat menulis dengan cepat berdasarkan objek 

yang dilihat. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan para peserta 

didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan fakta yang telah mereka peroleh dari 

lapangan untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan.  

Serupa dengan pendapat di atas, Sudjana (2005:147-148) mengemukakan 

bahwa teknik pengamatan langsung dilakukan sebagai studi yang direncanakan 

terlebih dahulu oleh pendidik bersama peserta didik. Penyusunan rencana 

pengamatan secara langsung di lapangan didasarkan atas kebutuhan belajar yang 

dirasakan dan dinyatakan oleh para peserta didik. Tujuan penggunaan teknik ini ialah 

agar peserta didik memperoleh pengalaman langsung dari objek-objek yang 

dikunjungi serta memperoleh pengalaman belajar dari kegiatan di lapangan.  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengamatan 

langsung adalah suatu teknik atau siasat yang digunakan oleh guru dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai pendukung pengajaran dan sumber belajar melalui 

sebuah pengamatan atau peninjauan langsung terhadap lingkungan tersebut. 

 

2.2.4 Pendidikan Karakter 

Amri. dkk (2011:30) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 
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tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.  Dalam pendidikan 

karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk 

komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan 

lingkungan sekolah. 

Musfiroh (dalam Amri. dkk 2011:3) mendefinisikan bahwa karakter mengacu 

kepada serangkaian sikap (attitude), perilaku (behavior), motivasi (motivation) dan 

keterampilan (skill). Karakter berasal dari kata Yunani yang berarti “to mark” atau 

menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam 

bentuk tindakan atau tingkah laku sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan 

perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang 

perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. 

Selain pendapat di atas, Lickona (2012:81) mendefinisikan orang yang 

berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral, 

yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Karakter 

yang baik meliputi “knowing the good, desiring the good, and doing the good”, yang 

berarti pula kebiasaan dalam berpikir, kebiasaan dalam hati, kebiasaan dalam 
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bertindak. Pengertian ini hampir serupa dengan yang diungkapkan oleh Novak 

(dalam Lickona 2012:81) bahwa karakter merupakan campuran kompatibel dari 

seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum 

bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. 

 Lebih dalam Lickona (2012:112) menjelaskan bahwa pendidikan karakter 

harus dilakukan secara komperehensif dengan melibatkan semua pihak yakni peran 

guru beserta pendekatannya; (1) sebagai pembimbing, model, dan mentor: 

memperlakukan siswa dengan cinta dan respek, menjadi contoh yang baik, 

mendorong perilaku prososial, dan meperbaiki perlaku yang kurang baik. Guru 

sebagai model merupakan cara yang efektif untuk menanamkan keterampilan, sikap, 

dan nilai. Apa yang dicontohkan akan jauh lebih efektif daripada yang diucapkan, (2) 

menciptakan suasana moral di kelas: membantu peserta didik mengenal satu sama 

lain, menghargai dan saling membantu, membangun kebersamaan sebagai satu 

kelompok yang solid, (3) menerapkan disiplin, menciptakan dan menegakkan aturan 

sebagai cara untuk menanamkan pemahaman moral, pengendalian diri, saling 

menghargai satu sama lain, dan internalisasi nilai, (4) menciptakan lingkungan kelas 

yang demokratis; melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan, berbagi 

tanggung jawab untuk membuat suasana kelas menjadi nyaman untuk belajar, (5) 

memasukkan penanaman nilai ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran, (6) 

menggunakan pembelajaran kooperatif: mendorong peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, saling membantu, dan bekerja sama, (7) menanamkan kesadaran utuk bisa 
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menjadi terampil, (8) mendorong peserta didik untuk bisa merefleksikan diri melalui 

kegiatan membaca, menulis, diskusi, latihan memecahkan masalah, dan berdebat, (9) 

mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya dan tidak 

merusak. Peran sekolah dijelaskan sebagai berikut; (1) mendorong kepedulian 

terhadap lingkungan dan masyarakat, (2) membudayakan nilai-nilai positif di sekolah 

dengan didukung semua pihak, baik kepala sekolah, staf, guru, maupun peserta didik, 

(3) melibatkan orang tua dan masyarakat untuk ikut andil dalam pendidikan nilai. 

 Sementara itu menurut Aziz (2011:21) menjelaskan bahwa strategi pendidikan 

berbasis pendidikan karakter (PBK) adalah melalui; (1) pembiasaan. Otak 

membutuhkan pengulangan untuk membuat tingkah laku tertentu menjadi kebiasaan, 

(2) keteladanan. Abdullah Nashih Ulwan mengatakan “keteladanan dalam pendidikan 

merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil atau membekas 

dalam mempersiapkan dan membentuk aspek karakter, moral, spritual dan etos 

peserta didik”. 

 Implementasi pendidikan yang terjadi pada saat peserta didik menulis berita 

dengan mengamati para pedagang makanan dan pegawai sekolah diantaranya; (1) 

peserta didik menjadi peka terhadap lingkungan, (2) dapat menumbuhkan rasa 

kepedulian sosial terhadap sesama, dan (3) dapat menumbuhkan sikap empati. 
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2.2.5 Implementasi Pembelajaran Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter 

 

 Secara umum, kegiatan inti pembelajaran keterampilan menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

adalah sebagai berikut. 

(1) guru menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari; 

(2) guru membagi contoh teks berita yang bermuatan pendidikan karakter; 

(3) peserta didik berdiskusi menemukan hal-hal yang berkaitan dengan materi  

teks berita; 

(4) peserta didik membuat daftar pertanyaan untuk mewawancarai narasumber; 

(5) peserta didik melakukan pengamatan dan mewawancarai narasumber di 

lingkungan sekolah; 

(6)  peserta didik menulis teks berita yang bermuatan pendidikan karakter 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber; 

(7)   peserta didik menyampaikan hasil teks berita yang kemudian ditanggapi oleh 

peserta didik lain; 

(8)  peserta didik menyunting teks berita yang masih belum benar. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya tulisan itu memiliki jenis yang beragam. Salah satunya adalah 

berita. Berita merupakan tulisan yang berisi informasi, persoalan, fakta yang 

disampaikan kepada orang lain (pemberi tugas) secara objektif. 
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Pembelajaran menulis pada dasarnya merupakan pembelajaran yang 

membutuhkan suatu teknik. Oleh karena itu, sebelum menulis, peserta didik dibekali 

dengan teknik-teknik menulis. Dengan demikian, peserta didik akan dapat 

menggunakan sendiri teknik-teknik tersebut secara bebas dalam proses belajar-

mengajar. 

Pada umumnya peserta didik menganggap bahwa kegiatan menulis berita itu 

hanya menyampaikan apa yang diamatinya saja sehingga membuat peserta didik 

kurang tertarik. Selain itu, peserta didik banyak mengalami kesulitan menuangkan 

ide-ide dalam bentuk berita serta kesulitan dalam merangkai kalimat-kalimat yang 

akan disampaikannya. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka pembelajaran menulis, khususnya 

menulis berita hendaknya dibuat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan 

bermakna oleh peserta didik. Pembelajaran menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter dapat dijadikan sebagai pilihan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis berita. Peserta didik dilibatkan secara aktif dan 

dituntut untuk berpikir kritis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermakna bagi 

dirinya. 

Pembelajaran menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter dapat membantu peserta didik menyusun strategi memperoleh 

pengetahuan baru yang bermakna, khususnya peserta didik dapat merasa senang serta 

lebih aktif. Dengan demikian, peserta didik tidak menganggap kegiatan menulis 
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berita bukan sebagai kegiatan yang membosankan, tetapi menjadikan kegiatan 

menulis berita sebagai kegiatan yang membutuhkan perhatian yang utuh, teliti, 

seksama, dan membutuhkan kreativitas dari penulis. Peserta didik diharapkan dapat 

menjadikan kegiatan menulis berita sebagai kegiatan yang menyenangkan bagi 

dirinya ketika terjun di lingkungan masyarakat. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah akan terjadi 

peningkatan keterampilan menulis teks berita dan perubahan perilaku kearah positif 

selama proses pembelajaran menulis teks berita apabila pembelajaran menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada peserta didik 

kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 

dapat didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh perilaku 

tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan rasional dalam 

melaksanakan tugas memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan 

serta memperbaiki kondisi di mana praktik pembelajaran tersebut dilakukan. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, menggunakan dua siklus, yaitu siklus I 

dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Siklus-siklus tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

                           Gambar 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas 
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3.2 Prosedur Penelitian Siklus I 

Siklus I dilakukan sebagai usaha peningkatan keterampilan peserta didik 

dalam menulis berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. Proses tindakan yang dilakukan pada siklus I ini meliputi 

tahapan sebagai berikut. 

 

3.2.1 Perencanaan 

Pada siklus I rencana pembelajaran menulis berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang berisi (1) judul yang meliputi jenis mata pelajaran, kelas 

dan semester, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan alokasi waktu, (2) 

langkah-langkah pembelajaran meliputi apersepsi, kegiatan inti, dan penutup, (3) alat 

pengajaran dan teknik pembelajaran, (4) jenis penilaian, (5) sumber bahan. 

Alat pengajaran yang digunakan adalah buku teks pelajaran bahasa Indonesia kelas 

VIII SMP dan pengamatan (lingkungan sekolah).  

Jenis penilaian yang digunakan adalah tes dan nontes. Hasil tes berupa 

penilaian terhadap hasil teks berita peserta didik. Penilaian hasil teks berita peserta 

didik  meliputi kelengkapan isi berita yang bermuatan pendidikan karakter, 

kelengkapan struktur berita, penggunaan kalimat, keruntutan pemaparan, kosakata, 

dan penggunaan EYD. Hasil nontes berupa pengamatan (observasi) terhadap sikap 

dan tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan siklus I adalah (1) 

menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Pada 

tahap ini guru mengidentifikasi dan merumuskan masalah yaitu guru melakukan 

persiapan pembelajaran menyangkut fokus kunjungan, mengelompokkan peserta 

didik dan menentukan apa yang akan dilakukan setiap kelompok selama kunjungan 

dan pada waktu kembali ke sekolah, (2) menyusun rancangan evaluasi berupa tes 

(tugas rubrik) dan nontes, (3) melakukan kolaboratif dengan guru matapelajaran 

bahasa Indonesia. 

 

3.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilaksanakan dalam siklus I meliputi tiga tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut. 

Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan mental peserta didik 

untuk mengikuti proses belajar-mengajar dengan baik. Persiapan dilakukan dengan 

cara mengadakan apersepsi terhadap materi yang terkait sebagai langkah awal untuk 

memancing pengetahuan peserta didik tentang menulis teks berita dan prasyarat 

pengetahuan peserta didik mengenai materi tersebut melalui teknik tanya-jawab. 

Pada tahap persiapan ini guru mempersiapkan pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung dengan sebaik-baiknya. Persiapan 

itu meliputi; (1) menentukan topik dan program yaitu menulis berita berdasarkan 

pengamatan dan mengecek langkah-langkah pengamatan, (2) menjelaskan tujuan 
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yang akan dicapai dalam pembelajaran menulis berita, (3) melakukan persiapan 

kunjungan, misalnya menentukan fokus kunjungan. kunjungan pada siklus I ini 

adalah penjual makanan di sekitar sekolah, (4) mengecek peralatan dan bahan 

pengamatan yang akan dipergunakan. 

Tahap pelaksanaan adalah tahap inti untuk melakukan kegiatan menulis teks 

berita. Pada tahap ini guru melakukan penyajian program yang telah dipersiapkan, di 

antaranya; (1) guru memberi penjelasan terhadap tugas yang akan dilakukan peserta 

didik melalui kegiatan berinteraksi, tugas tersebut yaitu menulis berita berdasarkan 

pengamatan dan wawancara kepada penjual makanan di sekitar sekolah. Adapun hal-

hal yang perlu dilakukan oleh peserta didik adalah: mengobservasi dan mencari 

informasi mengenai asal barang dagangan, mengobservasi dan mencari informasi 

mengenai keuntungan pedagang, mengobservasi dan mencari informasi mengenai 

pengalaman berdagang. Serta mengobservasi dan mencari informasi mengenai 

pendidikan pedagang. Setelah menjelaskan beberapa tugas yang harus dilakukan oleh 

peserta didik, guru memberikan contoh berupa teks berita. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan model agar meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai berita 

yang baik, (2) peserta didik membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan 

pengamatan pengamatan dan mewawancarai narasumber, (3) peserta didik 

melakukan pengamatan dan mewawancarai narasumber melalui kegiatan terbimbing, 

(4) peserta didik menulis teks berita yang bermuatan pendidikan karakter berdasarkan 
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informasi yang diperoleh dari narasumber, (5) hasil teks berita didemonstrasikan di 

kelas, (6) peserta didik menyunting hasil teks berita yang masih belum benar. 

Tahap berikutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut bertujuan untuk 

membuktikan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang baru 

dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui sampai di mana keterampilan peserta 

didik dalam menulis teks berita. 

 

3.2.3 Observasi 

Pada tahap observasi siklus I ini,  mengubah hasil tes dan nontes. Hasil tes 

berupa observasi mengenai hasil tes menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang telah dilaksanakan. Selain itu, pada observasi tes dapat 

dilihat bagaimana sikap positif dan negatif peserta didik pada waktu menulis berita 

serta dapat diketahui pula hasil tes menulis berita peserta didik kelas VIII A MTs 

Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

Kegiatan observasi dalam siklus I ini tidak hanya dilakukan pada tes saja 

melainkan observasi juga dilaksanakan untuk mengamati data nontes. Data nontes 

tersebut berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumen foto kegiatan oservasi. 

Pada data nontes berupa observasi ini dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran. 

Observasi bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi ini berisi pernyataan mengenai kegiatan atau sikap 

yang dilakukan oleh peserta didik pada waktu pembelajaran. Lembar observasi diisi 
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dengan membuat tanda cek list pada setiap kolom yang sesuai dengan sikap peserta 

didik pada saat itu melalui kegiatan observasi ini dapat diketahui sikap peserta didik 

baik positif atau negatif selama pembelajaran berlangsung pada siklus I. 

Observasi pada kegiatan pengisian jurnal peserta didik dilakukan pada saat 

peserta didik mengisi jurnal peserta didik. Dalam kegiatan ini dapat diamati 

bagaimana sikap peserta didik pada saat memberi pendapat mengenai pembelajaran 

menulis teks berita dengan melakukan pengamatan di sekitar sekolah. Kegiatan 

observasi ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter dan diungkapkan dalam jurnal peserta didik. 

Observasi yang dilakukan melalui wawancara bertujuan untuk mengetahui 

pendapat peserta didik secara lisan. Melalui kegiatan ini dapat diketahui sikap dan 

pendapat peserta didik terhadap pembelajaran menulis berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

Dalam siklus I ini observasi dilakukan pula melalui dokumen foto. Foto 

dilakukan untuk memperkuat hasil observasi data nontes lainnya. Observasi ini 

sebagai bukti visual selama pembelajaran berlangsung. Melalui observasi ini dapat 

dilihat gambar foto berupa sikap peserta didik pada saat pembelajaran menulis berita 

dilaksanakan. 

Hasil keseluruhan observasi baik dari data tes dan nontes ini digunakan 

sebagai hasil observasi. Observasi data tes berupa keterangan hasil tes dan sikap 
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peserta didik pada saat menulis berita. Observasi data nontes berupa keterangan sikap 

peserta didik pada saat dilakukan observasi, pengisian jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Data observasi ini digunakan sebagai keterangan kegiatan peserta 

didik selama proses pembelajaran menulis berita berlangsung. Data observasi yang 

diperoleh pada siklus I dijadikan sebagai acuan dan bahan refleksi perbaikan pada 

siklus II. 

 

3.2.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil pengamatan 

sehingga dapat dilakukan revisi terhadap proses belajar-mengajar selanjutnya. 

Refleksi pada siklus I ini dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengetahui kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil 

refleksi ini digunakan untuk menerapkan langkah lebih lanjut sebagai dasar perbaikan 

pada pembelajaran berikutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Dalam kegiatan refleksi pada siklus I ini adalah menganalisis hasil 

pengamatan terhadap sikap dan tingkah laku peserta didik. Analisa sikap dan tingkah 

laku peserta didik, meliputi sejauh mana peserta didik aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan sejauh mana peserta didik antusias terhadap kegiatan menulis 

berita. Analisa hasil berita peserta didik dilakukan dengan menentukan rata-rata nilai 

kelas. Hasil analisa digunakan sebagai kajian dan bahan pembanding terhadap hasil 

siklus II. 
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3.3  Prosedur Penelitian  Siklus II 

Siklus II ini dilakukan sebagai usaha peningkatan keterampilan peserta didik 

dalam menulis berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter dan untuk meyakinkan hasil pembelajaran pada siklus I. Hasil 

pembelajaran pada siklus II ini diharapkan lebih baik dibanding dengan hasil 

pembelajaran pada siklus I. 

 

3.3.1 Perencanaan 

Pada siklus II disusun rencana pembelajaran yang bagian-bagiannya sama 

dengan rencana pembelajaran siklus I. Perbedaannya terdapat pada fokus kunjungan. 

Pada siklus II ini kunjungan dilakukan masih di lingkungan sekolah yaitu pegawai 

sekolah. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan siklus II adalah (1) 

menyusun perbaikan rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan 

dilakukan. Pada tahap ini guru mengidentifikasi dan merumuskan masalah yaitu guru 

melakukan persiapan pembelajaran menyangkut fokus kunjungan, mengelompokkan 

peserta didik, dan menentukan apa yang akan dilakukan setiap kelompok selama 

kunjungan dan pada waktu kembali ke sekolah, (2) menyusun rancangan evaluasi 

berupa tes (tugas rubrik) dan nontes, (3) melakukan kolaboratif dengan guru 

matapelajaran bahasa Indonesia. 
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3.3.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan dalam siklus II meliputi tiga tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. 

Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan mental peserta didik 

untuk mengikuti proses belajar-mengajar dengan baik. Persiapan dilakukan dengan 

cara mengadakan apersepsi terhadap materi yang terkait sebagai langkah awal untuk 

memancing pengetahuan peserta didik tentang menulis teks berita dan prasyarat 

pengetahuan peserta didik mengenai materi tersebut melalui teknik tanya-jawab. 

Pada tahap persiapan ini guru mempersiapkan pembelajaran menulis berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

dengan sebaik-baiknya. Persiapan itu meliputi; (1) menentukan topik dan program 

yaitu menulis teks berita berdasarkan pengamatan dan mengecek langkah-langkah 

pengamatan, (2) menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran menulis 

teks berita, (3) melakukan persiapan kunjungan, misalnya menentukan fokus 

kunjungan. Kunjungan pada siklus II ini adalah pegawai di sekolah, (4) mengecek 

peralatan dan bahan pengamatan yang akan dipergunakan. 

Tahap pelaksanaan adalah tahap inti untuk melakukan kegiatan menulis teks 

berita. Pada tahap ini guru melakukan penyajian program yang telah dipersiapkan, 

diantaranya ; (1) guru memberi penjelasan terhadap tugas yang akan dilakukan 

peserta didik melalui kegiatan berinteraksi, tugas tersebut yaitu menulis teks berita 

berdasarkan pengamatan di lingkungan sekolah. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh 
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peserta didik adalah: mengobservasi dan mencari informasi mengenai identitas 

pegawai, mengobservasi dan mencari informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan 

sehari-hari, serta mengobservasi dan mencari informasi mengenai suka duka 

pekerjaan para pegawai, (2) peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok melalui 

kegiatan terbimbing, (3) peserta didik membuat daftar pertanyaan sebelum 

melakukan pengamatan dan mewawancarai narasumber, (4) peserta didik melakukan 

pengamatan dan mewawancarai narasumber melalui kegiatan terbimbing, (5) peserta 

didik menulis teks berita yang bermuatan pendidikan karakter berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari narasumber, (6) hasil teks berita didemonstrasikan di kelas, (7) 

peserta didik menyunting hasil teks berita yang masih belum benar. 

 

3.3.3 Observasi 

Pada tahap observasi siklus II ini, dilakukan pengubahan hasil tes dan nontes. 

Hasil tes berupa observasi mengenai hasil menulis berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter yang telah dilaksanakan. 

Selain itu, pada observasi tes dapat dilihat bagaimana sikap positif dan negatif peserta 

didik pada waktu menulis teks berita serta dapat diketahui pula hasil tes menulis teks 

berita peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

Kegiatan observasi dalam siklus II ini tidak hanya dilakukan pada tes saja 

melainkan observasi juga dilaksanakan untuk mengamati data nontes. Data nontes 

tersebut berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumen foto kegiatan observasi. 
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Pada data nontes berupa observasi ini dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran. 

Observasi bertujuan untuk mengetahui sikap peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi ini berisi pernyataan mengenai kegiatan atau sikap 

yang dilakukan oleh peserta didik pada waktu pembelajaran. Lembar observasi diisi 

dengan membuat tanda cek list pada setiap kolom yang sesuai dengan sikap peserta 

didik pada saat itu melalui kegiatan observasi ini dapat diketahui sikap peserta didik 

baik positif atau negatif selama pembelajaran berlangsung pada siklus II. 

Observasi pada kegiatan pengisian jurnal peserta didik dilakukan pada saat 

peserta didik mengisi jurnal peserta didik. Kemudian mengobservasi bagaimana sikap 

peserta didik pada saat memberi pendapat mengenai pembelajaran menulis teks berita 

dengan melakukan pengamatan di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Kegiatan 

observasi ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran 

menulis berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter yang diungkapkan dalam jurnal peserta didik. 

Observasi yang dilakukan melalui wawancara dengan peserta didik bertujuan 

untuk mengetahui pendapatnya secara lisan. Melalui kegiatan ini dapat diketahui 

sikap dan pendapat peserta didik terhadap pembelajaran menulis berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

Dalam siklus II ini observasi dilakukan pula melalui kegiatan dokumentasi 

foto. Foto dilakukan untuk memperkuat hasil observasi data nontes lainnya. 

Observasi ini sebagai bukti visual selama pembelajaran berlangsung. Melalui 
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observasi ini dapat dilihat gambar foto berupa sikap peserta didik pada saat 

pembelajaran menulis teks berita dilaksanakan, Foto yang diambil dalam siklus II ini 

meliputi; (1) gambar kegiatan awal pembelajaran, (2) gambar peserta didik pada saat 

melakukan aktivitas membuat persiapan sebelum melakukan pengamatan dan 

mewawancarai pegawai sekitar sekolah, (3) gambar peserta didik sedang 

mendengarkan penjelasan narasumber, (4) gambar peserta didik sedang mencatat 

hasil wawancara dan mengajukan pertanyaan tentang aktivitas narasumber, dan (5) 

gambar peserta didik pada saat menulis teks berita. 

Hasil keseluruhan observasi baik dari data tes dan nontes ini digunakan 

sebagai hasil observasi. Observasi data tes berupa keterangan hasil tes dan sikap 

peserta didik pada saat menulis teks berita. Observasi data nontes berupa keterangan 

sikap peserta didik pada saat dilakukan observasi, pengisian jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Data observasi ini digunakan sebagai keterangan kegiatan peserta 

didik selama proses pembelajaran menulis teks berita berlangsung. Data observasi 

yang diperoleh pada siklus II dijadikan sebagai pembanding pada siklus I. 

 

3.3.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil pengamatan 

sehingga dapat dilakukan revisi terhadap proses belajar-mengajar selanjutnya. 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengetahui kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil 
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refleksi ini digunakan untuk menerapkan langkah lebih lanjut sebagai dasar perbaikan 

pada pembelajaran berikutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Dalam kegiatan refleksi pada siklus II ini adalah menganalisa hasil 

pengamatan terhadap sikap dan tingkah laku peserta didik. Analisa sikap dan tingkah 

laku meliputi sejauh mana oeserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

sejauh mana peserta didik antusias terhadap kegiatan menulis berita.  Analisa hasil 

berita peserta didik dilakukan dengan menentukan rata-rata nilai kelas. Hasil analisa 

digunakan sebagai kajian dan bahan pembanding terhadap hasil siklus I. 

 

3.4 Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis berita peserta didik kelas 

VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

Alasan memilih subjek penelitian keterampilan menulis teks berita karena 

keterampilan menulis merupakan bagian dari empat keterampilan berbahasa. Oleh 

karena itu, dipilih materi menulis teks berita sebagai satu cara untuk meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam menulis sesuai dengan kompetensi dasar pada 

KTSP kelas VIII. Dipilihnya teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter dimaksudkan sebagai alternatif untuk mendorong peserta didik 

agar lebih mudah untuk menuangkan ide dan gagasannya serta agar dapat membuat 

pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. 
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Alasan dipilihnya peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, 

Kabupaten Tegal diambil sebagai sample penelitian karena (1) berdasarkan hasil 

pengamatan ternyata banyak peserta didik yang mengeluh dalam menulis berita 

karena kurang menarik dan membosankan, (2) berdasarkan informasi dari guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, 

Kabupaten Tegal keterampilan dalam menulis  berita masih rendah. 

 

3.5 Varibel Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka variabel pada 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable). Variabel terikat pada penelitian ini adalah keterampilan 

menulis teks berita dan perilaku peserta didik, sedangkan variabel bebasnya adalah 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

 

3.5.1 Variabel Keterampilan Menulis Teks Berita  

Berita adalah tulisan yang berisi informasi, persoalan, saran, fakta yang 

disampaikan kepada orang lain (pemberi tugas) secara objektif. Keterampilan menulis 

berita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterampilan mengungkapkan 

informasi berdasarkan hasil pengamatan atas kunjungan berdasarkan tahapan 

(catatan, konsep awal, perbaikan dan final). Indikator keterampilan menulis berita 

dapat diamati dari kelengkapan isi berita yang bermuatan pendidikan karakter, 
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kelengkapan struktur berita, penggunaan kalimat, keruntutan pemaparan, kosakata, 

dan ketepatan dalam penggunaan EYD. 

Target penelitian ini adalah menemukan solusi terhadap kondisi peserta didik 

yang terampil menulis berita berdasarkan hasil pengamatan yang dilihat. 

Peningkatan keterampilan menulis berita dapat diketahui dengan 

meningkatnya hasil keterampilan menulis berita dan perubahan tingkah laku peserta 

didik selama proses pembelajaran berlangsung melalui teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter.  

 

3.5.2 Variabel Perubahan Perilaku Peserta Didik 

 Karakteristik peserta didik merupakan salah satu variabel dari kondisi 

pengajaran. Variabel ini didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas individu 

peserta didik. Aspek-aspek berkaitan dapat berupa bakat, minat, sikap, motivasi 

belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal (hasil belajar) yang 

telah dimilikinya. 

 Setiap peserta didik dipastikan memiliki perilaku dan karakteristik yang 

cenderung berbeda. Dalam pembelajaran, kondisi ini penting untuk diperhatikan 

karena dengan mengidentifikasi kondisi awal peserta didik saat akan mengikuti 

pembelajaran dapat memberikan informasi penting untuk guru dalam pemilihan 

strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran.  
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Variabel perilaku peserta didik mengacu pada perilaku pada saat proses 

pembelajaran berlangsung diantaranya: (1) kesiapan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran, (2) keseriusan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, (3) 

keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan (4) respon peserta didik 

terhadap teknik pembelajaran yang digunakan. 

 

3.5.3 Variabel Teknik Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan 

Karakter 

 

Variabel teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

lebih tertuju pada pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, menuntut peserta 

didik berpikir kreatif, menumbuhkan rasa empati, peduli, dan saling menghargai 

terhadap sesama. Pembelajaran bermuatan pendidikan karakter adalah dampak yang 

dihasilkan pada saat pembelajaran telah dilakukan. Peserta didik diajak meninjau 

langsung dan di situ akan  tumbuh sifat-sifat berkarakter positif. 

Target penelitian ini adalah peserta didik dapat lebih mudah memeroleh 

informasi dan memproses informasi tersebut menjadi sebuah teks berita dengan 

memunculkan nilai-nilai karakter. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua bentuk instrumen yaitu tes dan nontes. 
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3.6.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil karya (produk) 

peserta didik dalam menulis. Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan tes awal atau 

protes untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang berita. Pada 

tes awal ini peserta didik juga menulis berita. Setelah pre tes peserta didik diberi tes 

kembali dengan menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. Tes ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana 

keterampilan peserta didik menulis berita setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Ada enam aspek pokok yang dijadikan kriteria penilaian, yaitu; (1) 

kelengkapan isi berita, (2) keruntutan pemaparan, (3) penggunan kalimat, (4) 

kosakata, (5) kemenarikan judul, dan (6) ketepatan dalam penggunaan EYD. 

Tabel 3.1 Rubrik Penilaian Menulis Teks Berita 

No Aspek Penilaian Skor Bobot 

Nilai 

Bobot 

Maksimal SB B C K SK 

5 4 3 2 1 
1 Kelengkapan isi 

berita yang 

bermuatan 

pendidikan karakter 

     

5 25 

2 Kelengkapan struktur 

berita 

     
4 20 

3 Penggunaan Kalimat      4 20 

4 Keruntutan 

pemaparan 

     
3 15 

5 Kosakata       2 10 

6 Penggunaan EYD      2 10 

 

Pada tabel berikut dapat dilihat aspek-aspek penilaian dengan rentangan skor dan 

kategori penilaian 
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Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Menulis Teks Berita 

No Aspek Bobot Kriteria Penilaian Skor Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kelengkapan 

isi teks berita 

(5W+1H) yang 

bermuatan 

pendidikan 

karakter 

5 a. Lengkap: semua unsur 

5W+1H (apa,siapa, di 

mana, kapan, mengapa, 

dan bagaimana) 

tercantum, mengandung 

>5 nilai pendidikan 

karakter. 

b. Cukup lengkap: 4 unsur 

yang tercantum dalam 

teks berita (apa, siapa 

atau kapan, di mana,  

mengapa atau 

bagaimana), mengandung 

4 nilai pendidikan 

karakter. 

c.  Kurang lengkap: 3 unsur 

yang tercantum dalam teks 

berita (apa, di mana, 

mengapa atau bagaimana), 

mengandung 3 nilai 

pendidikan karakter 
d. Tidak lengkap: hanya 

mencantumkan 2 unsur 

dalam teks berita (apa dan 

siapa atau kapan, di mana), 

mengandung 2 nilai 

pendidikan karakter 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

SB 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

K 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan 

struktur berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Karakter judul (judul yang 

digunakan relevan, sesuai 

dengan isi informasi yang 

disajikan, dan sangat 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead ( singkat, 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, merangsang), 

dan pengembangan tubuh 

berita (kronologis, lengkap, 

mendalam). 

b. Karakter judul (judul yang 

digunakan relevan, sesuai 
dengan isi informasi, dan  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

SB 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menarik untuk dibaca), 
Penggarapan lead (singkat, 

cukup mengandung nilai 

berita, mewakili isi, 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh berita 

kronologis, tidak lengkap, 

mendalam). 

c.  Karakteristik judul (judul 

yang digunakan cukup 

relevan, sesuai isi informasi 

tetapi kurang menarik untuk 

dibaca), penggarapan lead 

(terlalu panjang, 

mengandung nilai dan 

kurang menarik untuk 

dibaca), penggarapan lead 

(terlalu panjang, kurang 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, tidak 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh berita 

(tidak kronologis, tidak 

lengkap, mendalam)berita, 

mewakili isi, kurang 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh berita 

(tidak kronologis, lengkap, 

mendalam). 

d. Karakteristik judul (judul 

yang digunakan kurang 

relevan dengan isi informasi 

dan kurang relevan dengan 

isi informasi dan kurang 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead (terlalu 

panjang, tidak mengandung 

nilai berita, mewakili isi, 

tidak merangsang), dan 

pengembangan tubuh berita 
(tidak kronologis, tidak 

lengkap, dan mendalam). 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 Penggunaan 

Kalimat 

4 a. Kalimat efektif, singkat, 

dan jelas. 

b. Beberapa bukan kalimat 

efektif, tidak terlalu 

panjang, dan jelas. 

c. Hampir semua kalimat 

tidak efektif, kalimat 

panjang, dan kurang jelas. 

d. Semua kalimat bukan 

kalimat efektif, kalimat 

panjang, dan kurang jelas. 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

SB 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 

4 

 

 

 

Keruntutan 

Pemaparan 

 

 

3 

 

 

 

a. Urut dan jelas: sederhana, 

mudah dipahami, semua 

ide tersampaikan. 

b. Tidak urut, jelas: jalan 

cerita dalam berita tidak  

runtut, tetapi jelas dan 

mudah dipahami. 

c. Urut, kurang jelas: jalan 

cerita dalam berita runtut 

tetapi kurang dapat 

dipahami. 

 d. Tidak urut, tidak jelas: 

jalan cerita dalam berita 

tidak runtut, tidak jelas, 

dan kurang dapat 

dipahami 

5 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

SB 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

K 

 

 

 

5 Kosakata yang 

digunakan 

2 a. Kata yang digunakan 

 tepat, bermakna satu dan 

mudah dipahami. 

b.  Beberapa kata yang 

digunakan dan kurang 

dapat kurang tepat, 

dipahami. 

c.  Terdapat kata yang tidak 

boleh dan tidak lazim 

digunakan dan kurang 

dapat dipahami. 

Kata-kata yang digunakan 

tidak dapat dipahami 

 

5 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

SB 

 

 

B 

 

 

 

C 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6 Ketepatan 

Penggunaan 

EYD 

2 a.  Terdapat 1 sampai 4 

kesalahan EYD. 

b. Terdapat 5 sampai 8 

kesalahan EYD. 

c.  Terdapat 9 sampai 12 

kesalahan EYD. 

d.  Terdapat lebih dari 12 

kesalahan EYD. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

SB 

 

B 

 

C 

 

K 

 

Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas dengan menggunakan penilaian rentang nilai 

maka menggunakan rumus berikut. 

                                                                      Jumlah nilai seluruh peserta didik 

               Nilai rata-rata                     =         

                                                                                Jumlah peserta didik 

  

Dari pedoman di atas, guru dapat mengetahui keterampilan menulis teks 

berita peserta didik berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan 

sangat kurang. 

Tabel 3.3 Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No Kategori Rentang Skor 

1 Sangat Baik 86-100 

2 Baik 71-85 

3 Cukup 56-70 

4 Kurang 41-55 

5 Sangat Kurang <40 

 

3.6.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi, pedoman wawancara, jurnal dan dokumentasi foto. 
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3.6.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati keadaan, sikap, dan keaktifan 

peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Aspek yang diamati adalah 

(1) persiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, (2) keseriusan peserta 

didik dalam mengikuti pembelajara (keaktifan peserta didik dalam bekerjasama, 

keberanian peserta didik dalam bertanya kepada narasumber, keseriusan peserta didik 

dalam mengumpulkan data dan ketepatan waktu peserta didik dalam proses 

pengamatan dan mewawancarai narasumber), (3) keaktifan peserta didik selama 

proses pembelajaran (peserta didik aktif bertanya jawab tentang materi teks berita), 

(4) respon peserta didik terhadap teknik pembelajaran yang digunakan (peserta didik 

fokus terhadap teknik pembelajaran yang digunakan). 

 

3.6.2.2 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan catatan selama penelitian berlangsung. Jurnal dalam 

penelitian ini terdiri atas jurnal peserta didik dan jurnal guru. Aspek yang diungkap 

dalam jurnal peserta didik berupa: 1) perasaan peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter, 2) kesulitan-kesulitan peserta didik selama pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, 3) 

pesan dan kesan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, 4) pendapat 
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peserta didik tentang pembelajaran menulis berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter, 5) suasana kelas saat pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. 

Aspek yang diungkap dalam jurnal guru berupa 1) perhatian dan minat peserta 

didik dalam pembelajaran menulis berita dengan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter, 2) respon peserta didik terhadap teknik yang 

digunakan guru, 3) keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran menulis 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter, 4) perilaku peserta didik di dalam kelas atau pun di luar kelas pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, dan 5) fenomena-fenomena lain yang muncul di 

kelas saat pembelajaran berlangsung. 

 

3.6.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pembelajaran menulis berita. Kegiatan wawancara ini meliputi; (1) peningkatan 

keterampilan menulis berita beserta penyebabnya, (2) penurunan atau tetap dalam 

menulis berita beserta penyebabnya, (3) minat peserta didik dalam menulis berita, (4) 

tidak minatnya peserta didik dalam menulis berita, (4) tidak minatnya peserta didik 

dalam menulis berita, (5) harapan peserta didik dari pembelajaran menulis berita. 

 



 
 

 

72 

3.6.2.4 Dokumentasi Berupa Foto 

Foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan peserta didik saat proses 

pembelajaran. Foto yang diambil berupa aktivitas-aktivitas peserta didik dalam 

penelitian. Gambar-gambar foto dideskripsikan sesuai dengan aktivitas yang 

dilakukan pada peserta didik tiap siklus. Foto tersebut meliputi; (1) gambar kegiatan 

awal pembelajaran, (2) gambar aktivitas didik dalam membuat persiapan sebelum 

pengamatan, (3) gambar peserta didik sedang berwawancara, (4) gambar peserta 

didik sedang mencatat hasil wawancara dan pengamatan,  (5) gambar peserta didik 

pada saat menulis teks berita. 

Pengambilan foto dalam proses pembelajaran menulis teks berita dapat 

dijadikan gambaran perilaku peserta didik dalam penelitian. Foto yang diambil 

sebagai sumber data dapat memperjelas penelitian. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan 

tes dan nontes. 

 

3.7.1 Teknik Tes 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis tugas, yaitu 

peserta didik diberi tugas untuk melakukan pengamatan dan menuliskannya dalam 

bentuk teks berita. Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan 
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tes awal dan tes akhir. Tes awal dilakukan sekali pada siklus I untuk mengetahui 

sejauh mana keterampilan peserta didik dalam menulis teks berita. Setelah itu, pada 

siklus II diadakan tes akhir. Tes akhir dilakukan dengan memberikan tugas menulis 

teks berita yang lebih baik dari sebelumnya. Penilaian dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung yaitu perilaku peserta didik dan pada saat pembelajaran 

berakhir yaitu penilaian pada hasil tugas menulis teks berita peserta didik. 

 

3.7.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pengambilan data nontes dilakukan 

dengan jurnal peserta didik, jurnal guru, pedoman wawancara, dokumentasi foto dan 

data dari hasil observasi. 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran dan dilakukan pada 

peserta didik dengan memberikan tanda cek list ( ) pada lembar observasi. Observasi 

digunakan untuk mengetahui keadaan peserta didik selama mengikuti keiatan 

pembelajaran. 

Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran menulis teks berita. Kegiatan ini tidak dilakukan kepada semua peserta 

didik, tetapi hanya dilakukan kepada peserta didik tertentu. Peserta didik yang 

diwawancarai adalah yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah dengan 
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menjawab lima pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran keterampilan 

menulis berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. Pelaksanaan ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai 

atau di luar jam pelajaran. 

Jurnal diberikan kepada peserta didik setelah proses pembelajaran selesai 

yang digunakan untuk mengetahui tanggapan dan minat peserta didik terhadap 

pembelajaran serta pesan, kesan, saran, dan kesulitan yang dihadapi peserta didik 

dalam menulis berita. 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama 

pembelajaran berlangsung melalui foto yang diambil pada saat proses pembelajaran 

kita dapat mengetahui aktivitas-aktivitas selama proses pembelajaran. Kegiatan yang 

didokumentasikan antara lain; (1) gambar kegiatan awal pembelajaran, (2) gambar 

peserta didik pada saat melakukan aktivitas membuat persiapan sebelum pengamatan 

dan wawancara (3) gambar peserta didik sedang mewawancarai narasumber, (4) 

gambar peserta didik sedang mencatat hasil wawancara dan pengamatan, dan (5) 

gambar peserta didik saat menulis berita. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

kualitatif dan kuantitatif. Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes 
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yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data observasi, 

dan jurnal menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. 

 

3.8.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalis data hasil siklus I dan siklus 

II. Analisis data hasil tes dihitung dengan langkah-langkah: (1) menjumlah nilai dari 

beberapa aspek yang diperoleh setiap peserta didik, (2) menjumlah keseluruhan nilai 

yang dicapai peserta didik, (3) menghitung nilai rata-rata seluruh didik, baik pada 

siklus I dan siklus II, dan (4) menghitung persentase nilai setiap didik. Persentase 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

NP = F x 100% 

          R 

Keterangan : 

NP : Nilai Persentase 

F     : Frekuensi 

R    : Jumlah responden 

  Hasil penghitungan nilai peserta didik dari hasil tes siklus 1 dan siklus II 

dibandingkan. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai persentase 

peningkatan keterampilan menulis berita menggunakan teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter. 
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3.8.2 Teknik Kualitatif  

Digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil nontes. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui perubahan perilaku serta kelebihan dan 

kekurangan menulis berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter. Hasil analisis tersebut sebagai dasar untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis berita. 

Teknik kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data nontes yang diperoleh 

melalui kegiatan observasi, wawancara, jurnal dan dokumentasi foto. Adapun 

langkah penganalisisan data adalah: (1) data jurnal dianalisis dengan cara membaca 

terlebih dahulu seluruh jurnal guru dan jurnal peserta didik, (2) data wawancara 

dianalisis dengan cara membaca kembali catatan hasil wawancara, (3) data observasi 

dianalisis dengan cara membaca kembali lembar observasi yang sudah diisi. Dari 

hasil analisis tersebut akan diketahui gambaran mengenai peserta didik yang masih 

kesulitan menulis berita, mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran 

menulis berita dan mengetahui peningkatan keterampilan menulis berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang berupa hasil tes dan nontes 

yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

Hasil tes terbagi atas tiga bagian yaitu, prasiklus, siklus I, dan siklus II yang 

dijelaskan dalam bentuk data kuantitatif. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil 

tes keterampilan peserta didik dalam menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Hasil tes siklus I dan 

siklus II tersebut disajikan dalam bentuk data kuantitatif. 

Hasil nontes berupa hasil observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal peserta 

didik, dan dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II ini disajikan dalam bentuk 

data kualitatif. 

 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal 

Hasil tes ini didapat dari pembelajaran menulis teks berita sebelum peserta 

didik diberi perlakuan  berupa penerapan penggunaan teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter. Hasil tes prasiklus dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui keadaan awal keterampilan menulis teks berita peserta didik kelas 
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VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. Tes prasiklus yang dilakukan 

adalah menulis teks berita bertema pedagang atau petani di sekitar tempat tinggal 

masing-masing peserta didik. Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Prasiklus Pembelajaran Menulis Teks Berita 

No. Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 

Nilai 

Rata-rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 86-100 - - - 
2132 

  = 

  37 

 

50,9 

 
Kategori 

Kurang 

2. Baik 71-85 1 2,7 72 

3. Cukup 56-70 10 27,0 621 

4. Kurang 41-55 22 59,5 1038 

5. Sangat kurang <40 4 10,8 151 

Jumlah - 37 100 1882  

 

 Data pada tabel 4.1 menunjukkan hasil tes prasiklus keterampilan peserta 

didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dalam menulis teks 

berita. Secara klasikal mempunyai rata-rata nilai 50,9 atau berkategori kurang. 

Peserta didik tidak ada yang memperoleh nilai 86-100 dengan kategori sangat baik. 

Peserta didik yang memperoleh nilai 71-85 dengan kategori baik sebanyak 1 peserta 

didik atau sebesar 2,7%. Peserta didik yang memperoleh nilai 56-70 sebanyak 10 

peserta didik atau sebesar 27% dengan kategori cukup. Peserta didik yang 

memperoleh nilai 41-55 sebanyak 22 peserta didik atau sebesar 59,5% dengan 

kategori kurang, sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai <40 sebanyak 4 

peserta didik sebesar 10,8% atau berkategori sangat kurang. Dari hasil tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa keterampilan menulis teks berita peserta didik masih sangat 

rendah karena rata-rata nilai peserta didik hanya 50,9 dalam kategori kurang, 

sedangkan KKM matapelajaran bahasa Indonesia adalah 72. 

 Perincian hasil keterampilan menulis teks berita untuk tiap aspek pada 

prasiklus dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Teks Berita Pada Tiap Aspek Tahap 

Prasiklus 

No Aspek Jumlah Skor Skor Rata-Rata 

1. Kelengkapan isi berita 460 12,4 

2. Kelengkapan struktur berita 336 9,1 

3. Penggunaan kalimat 356 9,6 

4. Keruntutan pemaparan 276 7,5 

5. Kosakata 226 6,1 

6. Ketepatan penggunaan EYD 228 6,2 

Jumlah 1881 50,9 

 

 Dari data yang terdapat pada tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

keterampilan menulis teks berita peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat, Kabupaten Tegal tergolong masih rendah dengan jumlah nilai 1882 dengan 

nilai rata-rata 57,6. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek 

kelengkapan isi berita sebesar 460 dengan skor rata-rata mencapai 12,4. Jumlah nilai 

dari keseluruhan peserta didik dalam aspek kelengkapan struktur berita sebesar 336 

dengan skor rata-rata mencapai 9,1. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam 

aspek penggunaan kalimat sebesar 356 dengan skor rata-rata mencapai 9,6. Jumlah 
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nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek keruntutan pemaparan sebesar 276 

dengan skor rata-rata mencapai 7,5. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam 

aspek kosakata yang digunakan sebesar 226 dengan skor rata-rata mencapai 6,1. 

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek ketepatan penggunaan EYD 

sebesar 228 dengan skor rata-rata mencapai 6,2. 

Dengan demikian, keterampilan dalam menulis teks berita perlu ditingkatkan. 

Peningkatan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan pada siklus I 

melalui pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter. 

 

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Siklus I dilaksanakan 

sebagai upaya perbaikan tes prasiklus yang rata-rata nilai tiap aspek maupum rata-

rata nilai klasikal peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat Kabupaten 

Tegal masih rendah. Pelaksanaan pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengmatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter siklus I terdiri atas 

tes dan nontes.  
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan 

Teknik Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter 

Siklus I 

 

Proses pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada peserta didik kelas VIII A MTs 

Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal siklus I dapat diuraikan sebagai berikut. 

Kegiatan awal ketika guru memasuki ruangan, peserta didik sudah duduk di tempat 

duduknya masing-masing. Namun, masih becanda dan berbicara dengan temannya. 

Guru mengondisikan peserta didik agar siap menerima materi pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, kemudian meminta peserta didik untuk berdo’a dahulu sebelum 

pembelajaran dimulai. Suasana kelas sudah agak tenang, kondusif, dan siap 

menerima pembelajaran. Guru kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan 

pokok materi, tujuan, serta manfaat dari kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

 
Gambar 4.1 Kesiapan Peserta Didik Menerima Pembelajaran 
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 Selanjutnya peserta didik bertanya jawab guru tentang pembelajaran menulis 

teks berita. Namun, peserta didik masih kelihatan takut dan malu-malu untuk 

menyampaikan pendapatnya. Kemudian guru membagikan fotokopi contoh teks 

berita yang bermuatan pendidikan karakter. Setelah mencermati contoh teks berita 

tersebut, peserta didik dengan bahasanya sendiri mendeskripsikan hakikat berita. 

unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai karakter yang ada dalam teks berita 

tersebut. Selanjutnya peserta didik bersama guru menyimpulkan hakikat berita, 

unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai karakter yang ada dalam teks berita.  

 
      Gambar 4.2 Aktivitas Peserta Didik Saat Mencermati Contoh Teks berita 

 

Kegiatan berikutnya adalah peserta didik membuat daftar pertanyaan untuk 

mewawancarai narasumber dengan bimbingan guru. Peserta didik secara 

berkelompok melakukan pengamatan dan mewawancarai narasumber. Setelah 
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selesai mewawancarai narasumber, peserta didik kembali ke dalam kelas yang 

selanjutnya mengembangkan informasi yang didapat menjadi sebuah teks berita. 

 
Gambar 4.3 Aktivitas Peserta Didik Saat Melakukan Pengamatan 

dan Wawancara 

 

Selanjutnya peserta didik menulis teks berita yang bermuatan pendidikan 

karakter berdasarkan informasi dari narasumber. Peserta didik terlihat sangat antusias 

saat menulis teks berita meskipun ada beberapa peserta didik yang masih tidak serius 

dan gaduh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Peserta Didik Saat Menulis Teks Berita 
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Beberapa peserta didik menyampaikan hasil teks berita yang telah dibuat dan 

kemudian ditanggapi oleh guru dan temannya. Hasil pekerjaan peserta didik dibahas 

bersama-sama, kemudian peserta didik menyunting teks berita yang masih salah dan 

setelah itu dikumpulkan kepada guru. 

 
         Gambar 4.5 Peserta Didik Saat Membacakan Hasil Teks Berita 

 

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Kemudian, peserta didik mengisi jurnal peserta didik untuk 

memberikan kesan terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebelum 

guru menutup pembelajaran, peserta didik diberi motivasi untuk terus giat dan tekun 

belajar menulis teks berita. 

 



 
 

 

86 

 
                  Gambar 4.6 Aktivitas Guru dan Peserta Didik Saat Kegiatan Refleksi 

 

4.1.2.2 Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik Pengamatan 

Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter Siklus I 

 

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter. Hasil menulis teks berita didasarkan pada enam aspek yang harus 

diperhatikan dalam menulis teks berita. Keenam aspek tersebut meliputi: (a) 

kelengkapan isi berita, (b) kelengkapan struktur berita, (c) penggunaan kalimat, (d) 

keruntutan pemaparan, (e) kosakata, (f) penggunaan EYD. Jumlah peserta didik yang 

mengikuti tes siklus I adalah 37 peserta didik. Hasil menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada siklus I dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.3 Hasil Tes Siklus 1 Pembelajaran Menulis Teks Berita 

No Kategori Nilai 
Frekuensi Jumlah 

Nilai 
Rata-

Rata Jumlah % 

1. Sangat baik 86-100 1 2,7 95 2275 

 

  37 

61,5 

Kategori 

Cukup 

2. Baik 71-85 5 13,5 387 

3. Cukup 56-70 18 48,6 1098 

4. Kurang 41-55 13 35,1 695 

5. Sangat 

Kurang 

<40 - - - 

Jumlah - 37 100 2275 
 

 

 Data yang terdapat pada tabel 4.3 menunjukkan nilai tes rata-rata kelas VIII A 

MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dalam siklus I sebesar 61,5 dengan 

kategori cukup. Peserta didik yang memperoleh nilai 86-100 sebanyak 1 peserta didik 

atau sebesar 2,7% dengan kategori sangat baik. Peserta didik yang memperoleh nilai 

71-85 sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 13,5% dengan kategori baik. Peserta 

didik yang memperoleh nilai 56-70 sebanyak 18 peserta didik atau sebesar 48,6% 

dengan kategori cukup. Peserta didik yang memperoleh nilai 41-55 sebanyak 13 

peserta didik atau sebesar 35,1% dengan kategori kurang dan tidak ada peserta didik 

yang memperoleh nilai <40 dengan kategori sangat kurang. 

 Hasil tes keterampilan menulis teks berita tersebut dijelaskan pula melalui 

grafik 4.1 berikut ini. 
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Grafik 4.1 Hasil Tes Siklus I Pembelajaran Menulis Teks Berita 

 

Keterangan nilai: 

Sangat Baik  = 86-100   Kurang  = 41- 55 

Baik   = 71-85   Sangat Kurang  = <40 

Cukup   = 56-70 

 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis teks berita 

peserta didik sudah cukup baik, tetapi masih banyak peserta didik yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 72. Oleh 

karena itu, keterampilan peserta didik dalam menulis teks berita masih perlu 

ditingkatkan dengan melakukan tindakan siklus II dengan menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Untuk lebih jelasnya, 

perincian hasil keterampilan menulis teks berita untuk tiap aspek pada tahap siklus I 

dijelaskan sebagai berikut. 
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4.1.2.2.1 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Kelengkapan Isi Berita 

 

 Aspek pertama dalam penilaian menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter adalah aspek kelengkapan 

isi berita. Pada aspek kelengkapan isi berita penilaiannya dipusatkan pada isi berita 

bermuatan unsur-unsur berita. Dalam menulis teks berita, aspek kelengkapan isi 

berita sangatlah penting. Sebuah berita harus mengandung unsur-unsur berita 

(5W+1H) agar informasi yang akan disampaikan menjadi lebih jelas dan berbobot. 

Hasil penilaian pada aspek kelengkapan isi berita pada tes siklus I dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Tes Siklus I Pembelajaran Menulis Teks Berita  

Aspek Kelengkapan Isi Berita 

No Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata Jumlah % 

1. Sangat Baik  25 1 2,7 25 490 

37 

13,2 

Kategori 

Kurang 

2. Baik 20 3 8,1 60 

3. Cukup 15 15 40,5 225 

4. Kurang 10 18 48,6 180 

5. Sangat Kurang 5 - - - 

Jumlah  37 100 490  

 

 Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek kelengkapan isi berita rata-rata kelas sebesar 13,2. 

Dalam aspek kelengkapan isi berita, kategori sangat baik dengan skor 25 dicapai oleh 

1 peserta didik atau sebesar 2,7%. Adapun kategori baik dengan skor 20 dicapai oleh 

3 peserta didik atau sebesar 8,1%. Kategori cukup dengan skor 15 dicapai oleh 15 
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peserta didik atau sebesar 40,5%. Kategori kurang dengan skor 10 dicapai oleh 18 

peserta didik atau sebesar 48,6% dan peserta didik tidak  ada yang memperoleh skor 

5 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata keterampilan peserta didik aspek 

kelengkapan isi berita dalam keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus I 

berkategori kurang. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Kelengkapan Struktur Berita  

 

Pada aspek kelengkapan struktur berita penilaian dipusatkan pada 

kelengkapan struktur berita seperti judul, teras berita, dan tubuh berita.  Hasil 

penilaian aspek kelengkapan struktur berita pada tes siklus I dapat dilihat pada tabel 

4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita  

Aspek Kelengkapan Struktur Berita 

No Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata Jumlah % 

1. Sangat Baik 20 1 2,7 20  436 

  37 

11,8 

Kategori 

Kurang 

2. Baik 16 3 8,1 48 

3. Cukup 12 26 70,2 312 

4. Kurang 8 7 18,9 56 

5. Sangat Kurang 4 - - - 

Jumlah  37 100 436  

 

 Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter pada aspek kelengkapan struktur berita, peserta didik  yang memperoleh skor 
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20 dicapai oleh 1 peserta didik atau sebesar 2,7% dalam kategori sangat baik. Adapun 

kategori baik dengan skor 16 dicapai oleh 3 peserta didik atau sebesar 8,1%. Kategori 

cukup dengan skor 12 dicapai oleh 26 peserta didik atau sebesar 70,2%. Kategori 

kurang dengan skor 8 dicapai oleh 7 peserta didik atau sebesar 18,9% , dan peserta 

didik tidak ada yang memperoleh skor 4 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata 

skor keterampilan peserta didik aspek kelengkapan struktur berita dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus I berkategori kurang. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Penggunaan Kalimat 

 

 Hasil penilaian aspek penggunaan kalimat pada tes siklus I dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita 

 Aspek Penggunaan Kalimat 

No. Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 
Rata-rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 20 4 10,8 80  460 

  37 

12,4 

Kategori 

Cukup 

2. Baik  16 3 8,1 48 

3. Cukup  12 23 62,1 276 

4. Kurang  8 7 18,9 56 

5. Sangat Kurang 4 - - - 

Jumlah  37 100 460  

 

 Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 
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pendidikan karakter pada aspek penggunaan kalimat rata-rata kelas sebesar 12,4. 

Dalam aspek penggunaan kalimat, peserta didik yang memperoleh skor 20 dicapai 

oleh 4 peserta didik atau sebesar 10,8% dalam kategori sangat baik. Adapun kategori 

baik dengan skor 16 dicapai oleh 3 peserta didik atau sebesar 8,1%. Kategori cukup 

dengan skor 12 dicapai oleh 23 peserta didik atau sebesar 62,1%. Kategori kurang 

dengan skor 8 dicapai oleh 7 peserta didik atau sebesar 18,9% dan tidak ada peserta 

didik yang memperoleh skor 4 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata skor 

keterampilan peserta didik aspek penggunaan kalimat dalam keterampilan menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter pada tahap siklus I berkategori cukup. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Keruntutan Pemaparan 

 

      Hasil penilaian aspek keruntutan pemaparan pada tes siklus I dalam 

keterampilan menulis teks berita yang bermuatan pendidikan karakter dapat dilihat 

pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita 

 Aspek Keruntutan Pemaparan 

No Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata Jumlah % 

1. Sangat Baik 15 1 2,7 15 351 

37 

9,5 

Kategori 

Cukup 

2. Baik 12 5 16,2 60 

3. Cukup 9 30 78,3 270 

4. Kurang 6 1 2,7 6 

5. Sangat Kurang 3 - - - 

Jumlah  37 100 351  
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 Data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek kosakata rata-rata kelas sebesar 9,5. Dalam aspek 

kosakata, kategori sangat baik dicapai oleh 1 peserta didik atau sebesar 2,7%. 

Kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 5 peserta didik atau sebesar 16,2%. 

Kategori cukup dengan skor 9 dicapai oleh 30 peserta didik atau sebesar 78,3%. 

Kategori kurang dengan skor 6 dicapai oleh 1 peserta didik atau sebesar 2,7% dan 

peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 3 dalam kategori sangat kurang. Jadi 

rata-rata skor keterampilan peserta didik aspek keruntutan pemaparan dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus I berkategori cukup. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek Kosakata 

 

 Penilaian aspek kosakata dipusatkan pada kosakata yang digunakan adalah 

bahasa yang tepat. Hasil penilaian aspek kosakata pada tes siklus I dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita  

Aspek Kosakata 

No Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata Jumlah % 

1. Sangat Baik 10 8 21,6 20 280 

 

 37 

7,6 

Kategori 

Cukup 

2. Baik 8 13 35,1 104 

3. Cukup 6 16 43,2 96 

4. Kurang 4 - - - 

5. Sangat Kurang 2 - - - 

Jumlah  37 100 280  

 

 Data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek kosakata rata-rata kelas sebesar 7,6. Dalam aspek 

kemenarikan judul, kategori sangat baik dengan skor 10 dicapai oleh 8 peserta didik 

atau sebesar 21,6%. Kategori baik dengan skor 8 dicapai oleh 13 peserta didik atau 

sebesar 35,1%. Kategori cukup dengan skor 6 dicapai oleh 16 peserta didik atau 

sebesar 43,2%. Peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 4 dalam kategori 

kurang dan peserta didik juga tidak ada yang memperoleh skor 2 dalam kategori 

sangat kurang. Jadi rata-rata skor keterampilan peserta didik aspek kosakata dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus I berkategori cukup. 
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4.1.2.2.6 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek Ketepatan 

Penggunaan EYD 

 

 Hasil penilaian aspek ketepatan penggunaan EYD pada tes siklus I dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek Ketepatan 

Penggunaan EYD 

No Kategori Skor 
Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-

Rata Jumlah % 

1. Sangat Baik 10 7 18,9 70 258 

 37 

6,9 

Kategori 

Cukup 

2. Baik 8 14 37,8 112 

3. Cukup 6 6 16,2 36 

4. Kurang 4 10 27 40 

5. Sangat 

Kurang 

2 - -  

Jumlah  37 100 258  

 

 Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter rata-rata kelas sebesar 6,9. Dalam aspek ketepatan penggunaan 

EYD, kategori sangat baik dengan skor 10 dicapai oleh 7 peserta didik atau sebesar 

18,9%. Kategori baik dengan skor 8 dicapai oleh 14 peserta didik atau sebesar 37,8%. 

Kategori cukup dengan skor 6 dicapai oleh 6 peserta didik atau sebesar 16,2%. 

Kategori kurang dengan skor 4 dicapai oleh 10 peserta didik atau sebesar 40%, dan 

peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 2 dalam kategori sangat kurang. Jadi 

rata-rata skor keterampilan menulis teks berita peserta didik aspek ketepatan 

penggunaan EYD dalam keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 
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pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus I 

berkategori cukup. 

 

4.1.2.3  Perubahan Perilaku Peserta Didik dalam Pembelajaran Menulis Teks 

Berita Menggunakan Teknik Pengamatan Langsung yang Bermuatan 

Pendidikan Karakter Siklus I 

 

Perubahan perilaku peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

dapat dilihat dari hasil observasi, jurnal peserta didik, jurnal guru, wawancara, dan 

dokumentasi foto (nontes). Hasil data nontes dari masing-masing instrumen akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Siklus I  

 Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter di kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat, Kabupaten Tegal. Observasi dilakukan pada penelitian ini untuk 

mengetahui perilaku peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan 

observasi difokuskan pada empat jenis perilaku yaitu persiapan peserta didik sebelum 

mengikuti kegiatan pembelajaran, keseriusan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran, keseriusan peserta didik terhadap teknik yang digunakan, dan 

keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran menulis teks berita menggunakan 
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teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Hasil observasi 

siklus I dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 Hasil Observasi Peserta Didik Siklus I 

No Aspek Observasi Frekuensi 
Presentase 

Hasil 

(1) (2) (3) (4) 

1. Persiapan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran 

a. Kondisi kelas sudah tenang. 

b. Peserta didik telah berada di 

tempat duduknya masing-

masing. 

c. Peserta didik telah 

menyiapkan buku-buku yang 

berkaitan dengan mata 

pelajaran yang akan 

diajarkan. 

 

 

27 

37 

 

 

37 

 

 

73% 

100% 

 

 

100% 

2. Keseriusan peserta didik 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

a. Peserta mendengarkan 

penjelasan guru dengan 

seksama. 

b. Peserta didik melakukan 

pengamatan serta 

mewawancarai narasumber 

dengan tertib. 

c. Peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran dengan 

baik. 

 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

 

32 

 

 

 

86,5% 

 

 

89,2% 

 

 

 

86,5% 

3. 

 

 

 

 

Keaktifan peserta didik selama 

proses pembelajaran 

a. Peserta didik aktif bertanya 

mengenai materi yang 

sedang diajarkan. 

b. Peserta didik antusias dalam 

menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukkan 

rasa percaya diri untuk  

 

 

5 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

13,5% 

 

 

27,0% 

 

 

27,0% 
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(1) (2) (3) (4) 

 mengemukakan 

pendapatnya. 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

Respon peserta didik terhadap 

teknik pembelajaran yang 

digunakan 

a. Peserta didik dapat fokus 

terhadap teknik 

pembelajaran yang sedang 

digunakan. 

b. Peserta didik mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh 

guru dengan baik 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

81,1% 

 

 

 

81,1% 

 

 Dari observasi dapat diketahui bahwa secara umum peserta didik sudah 

berperilaku positif selama proses pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter berlangsung. 

Namun, masih ada beberapa  peserta didik yang berperilaku negatif selama proses 

pembelajaran. Peserta didik masih terlihat pasif ketika tanya jawab dengan guru. 

 Aspek pertama yaitu persiapan peserta didik sebelum mengikuti proses 

pembelajaran. Rata-rata peserta didik yang telah siap untuk menerima materi 

pembelajaran sebesar 91%. Saat pertama kali guru memasuki kelas, kondisi masih 

gaduh meskipun peserta didik sudah berada di tempat duduk masing-masing. Peserta 

didik menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan matapelajaran bahasa Indonesia. 

Kesiapan peserta didik, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.7 Kesiapan Peserta Didik Menerima Pembelajaran 

 

 Gambar 4.7 menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menerima 

pembelajaran masih kurang. Peserta didik masih ada yang bermalas-malasan, bicara, 

dan gaduh. Kondisi kelas juga belum kondusif untuk menerima pembelajaran, namun 

setelah guru mengondisikan peserta didik, kondisi kelas sudah agak tenang dan siap 

menerima pembelajaran. 

 Keseriusan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dapat 

dikatakan baik, rata-rata 87% peserta didik menyimak penjelasan dan melakukan 

teknik pengamatan langsung dengan baik. Teknik pembelajaran yang sedikit berbeda 

juga menarik perhatian peserta didik, meskipun masih tetap ada peserta didik yang 

tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 
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      Gambar 4.8 Aktivitas Peserta Didik Saat Mencermati Contoh Teks berita 

 

 Gambar 4.8 menunjukkan kegiatan peserta didik saat mencermati contoh teks 

berita. Dalam kegiatan ini guru membagikan fotokopi contoh teks berita yang 

bermuatan pendidikan karakter. Peserta didik menentukan hakikat berita, unsur-unsur 

berita, dan struktur berita yang terdapat pada teks berita.. Hal ini akan mendorong 

peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan sebuah masalah. 

 
Gambar 4.9 Aktivitas Peserta Didik Saat Mewawancarai Narasumber 

 



 
 

 

101 

 Gambar 4.9 menunjukkan aktivitas peserta didik saat melakukan pengamatan 

dan wawancara terhadap narasumber yakni penjual makanan di kantin sekolah. 

Peserta didik sangat antusias dan merasa senang saat melakukan pengamatan dan 

wawancara kepada narasumber. Pengamatan dan wawancara, bagi peserta didik 

adalah dapat berinteraksi lebih dekat dan mengetahui kehidupan sang narasumber. 

Guru beranggapan bahwa dengan berinteraksi langsung dapat menciptakan rasa 

empati dan memiliki nilai-nilai moral dalam diri peserta didik. Peserta didik yang 

bosan dengan pembelajaran yang konvensional dan materi yang dikomunikasikan 

lewat interaksi langsung dengan narasumber di luar kelas menjadi mengesankan, 

sehingga sukar dilupakan. Setelah peserta didik selesai melakukan pengamatan dan 

wawancara, selanjutnya adalah membuat teks berita berdasarkan informasi yang telah 

didapat. 

 Persentase terendah pada keaktifan peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran, rata-rata yang dicapai hanya 22,5%. Dari data tersebut diketahui 

bahwa peserta didik belum percaya diri untuk mengemukakakn pendapat dan masih 

merasa canggung dan malu untuk bertanya kepada guru. 

 Respon peserta didik terhadap teknik yang digunakan sudah cukup baik 

dengan rata-rata 81,1%, namun ketika peserta didik ditugaskan untuk mengerjakan 

soal berkaitan dengan menulis teks berita, ada sebagian dari mereka yang kurang 

dapat mengerjakan dengan serius. 



 
 

 

102 

 
Gambar 4.10 Peserta Didik Saat Menulis Teks Berita 

 

 Gambar 4.10 menunjukkan aktivitas peserta didik saat menulis teks berita 

berdasarkan informasi dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

sebelumnya. Setelah melakukan pengamatan dan wawancara, peserta didik 

mengembangkan informasi yang didapat menjadi sebuah teks berita yang utuh. 

Peserta didik terlihat antusias dan serius saat menulis teks berita berdasarkan 

informasi yang telah didapat. Namun, masih ada beberapa peserta didik yang kurang 

serius mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa perilaku positif peserta 

didikmasih kurang. Sehingga perlu adanya perbaikan pada kegiatan pembelajaran 

berikutnya untuk meningkatkan perilaku positif peserta didik selama proses 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter. Hal ini menjadi tugas guru pada siklus II untuk 

melakukan perbaikan pada cara ataupun proses pembelajaran. Rencana pembelajaran 
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pada siklus II berikutnya tentu harus lebih matang dan lebih baik lagi supaya perilaku 

positif peserta didik bisa meningkat. 

4.1.2.3.2 Hasil Jurnal Siklus I 

 Jurnal dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu yang diisi oleh guru (jurnal 

guru) dan jurnal yang diisi oleh peserta didik (jurnal peserta didik). Kedua jurnal 

tersebut berisi ungkapan perasaan dan tanggapan peserta didik dan guru peneliti 

selama pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter. Hasil jurnal tersebut dapat disajikan sebagai 

berikut. 

 

4.1.2.3.2.1 Hasil Jurnal Peserta Didik Siklus I 

 Jurnal peserta didik digunakan untuk mengetahui kesan dan pesan peserta 

didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Jurnal peserta 

didik diisi peserta didik setelah kegiatan pembelajaran selesai. Hal-hal yang diungkap 

dalam jurnal peserta didik meliputi: (1) perasaan peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter, (2) kesulitan yang dialami peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter, (3) pesan dan kesan peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 
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langsung yang bermuatan pendidikan karakter, (4) tanggapan mengenai teknik yang 

diguanakn dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter, dan (5) suasana kelas saat 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter. 

 Hasil dari data jurnal peserta didik menunjukkan bahwa sebagian besar 

peserta didik menjadi lebih tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter. Menurut peserta didik dengan adanya teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter mereka lebih mudah memahami pembelajaran, 

peserta didik juga dapat belajar membuat teks berita yang baik. Selain itu, menurut 

peserta didik penggunaan teknik pengamatan langsung juga lebih menyenangkan dan 

tidak membosankan karena peserta didik bisa belajar di luar kelas berbeda dengan 

kegiatan pembelajaran yang biasanya. Suasana pembelajaran menurut mereka cukup 

kondusif meskipun pada awal pembelajaran sedikit gaduh. Meskipun demikian, ada 

beberapa peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

informasi, serta merangkai kata-kata menjadi sebuah teks berita. 

 Dari data jurnal peserta didik dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta 

didik tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, namun masih ada 

kesulitan dialami oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
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masih diperlukan perbaikan untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang dihadapi 

peserta didik. 

 

4.1.2.3.2.2 Hasil Jurnal Guru Siklus I 

 Jurnal guru berisi uraian pendapat dan keseluruhan kejadian yang dapat 

ditangkap guru pengajar selama proses pembelajaran berlangsung. Jurnal guru diisi 

oleh guru dalam hal ini peneliti setelah proses pembelajaran selesai yang mencakup 4 

hal yaitu (1) kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter, (2) keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, (3) 

respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter, dan (4) situasi dan suasana kelas saat berlangsungnya pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter. 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dapat dijelaskan bahwa rata-rata peserta didik cukup siap 

dalam pembelajaran menulis teks berita, akan tetapi ada beberapa peserta didik yang 

kebingungan ketika proses mengamati contoh teks berita untuk menemukan 

pengertian, unsur-unsur  berita, struktur, dan nilai – nilai pendidikan karakter. 
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Sebagian besar peserta didik kurang aktif dalam mengikuti rangkaian pembelajaran 

awal, namun ketika pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, peserta didik sudah dapat 

sedikit memperhatikan penjelasan materi akan diberikan. Ada beberapa peserta didik 

yang berani bertanya dan menjawab, namun ada juga peserta didik yang tampak 

masih malu dan ragu untuk bertanya. 

 Sebagian peserta didik juga sudah bisa memahami tugas yang diberikan dan 

mengerjakan tugas dengan baik. Tetapi ada pula beberapa peserta didik yang 

mengerjakan tugas dengan malas-malasan dan kurang serius. Situasi dan suasana 

kelas saat pembelajaran berlangsung cukup tenang walaupun saat awal pembelajaran 

cukup gaduh. 

 

4.1.2.3.3 Hasil Wawancara Peserta Didik Siklus I 

 Wawancara dilakukan setelah akhir pembelajaran siklus I selesai 

dilaksanakan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik serta 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. Wawancara pada penelitian ini difokuskan pada satu peserta 

didik yang memperoleh nilai tinggi, satu peserta didik memperoleh nilai sedang, dan 

satu peserta didik yang memperoleh nilai rendah dalam pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 
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karakter. Ketiga peserta didik tersebut bernama Yudi Harsono, M. Yusuf Faris, dan 

Tampi Septia. Wawancara pada siklus I dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

peserta didik terhadap pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

 Dari hasil wawancara terhadap peserta didik dapat diketahui bahwa peserta 

didik yang mendapat nilai tinggi yaitu Yudi Harsono, merasa tertarik dengan 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter karena bisa berinteraksi dan bertanya langsung 

kepada narasumber serta lebih mudah dalam menulis teks berita. 

 Peserta didik yang mendapat nilai sedang yaitu M. Yusuf Faris 

mengungkapkan bahwa peserta didik tersebut merasa tertarik dengan pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. Peserta didik merasa terbantu karena dapat mengetahui cara 

membuat teks berita dengan mudah dan benar karena teknik yang digunakan sangat 

membantu, selain itu menurut peserta didik penyampaian materi dari guru cukup jelas 

dan mudah dipahami, namun kurang bisa mengembangkan informasi dan merangkai 

kata-kata menjadi sebuah teks berita. 

 Sementara itu, peserta didik yang mendapat nilai rendah yaitu Tampi Septia 

mengungkapkan bahwa dia juga tertarik dengan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

karena pembelajarannya menyenangkan, tidak membosankan seperti biasanya serta 
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menambah wawasan mereka, akan tetapi mereka kurang sedikit paham mengenai 

materi terutama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang disampaikan oleh guru 

dan masih kesulitan mengembangkan informasi menjadi teks berita. 

  

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

 Secara umum, pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter yang dilakukan guru 

sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan dapat diikuti peserta 

didik dengan baik. Walaupun, masih belum sempurna dan belum sesuai keinginan 

yang diharapkan guru. 

 Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada siklus I dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata tes menulis teks berita peserta didik kelas VIII A MTs 

Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal adalah sebesar 61,5 atau dengan kategori 

cukup, dengan rentang nilai 56-70. Hasil tes tersebut belum memenuhi target 

ketuntasan yang ditetapkan yaitu sebesar 72 atau dengan kategori baik. Sehingga 

perlu perbaikan pada siklus II agar peserta didik mencapai nilai 72 dan peserta didik 

lebih mahir dalam menulis teks berita. 

 Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada siklus I dapat 

diketahui bahwa teknik yang digunakan guru banyak disukai oleh peserta didik. Hal 
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ini terlihat pada minat dan antusias peserta didik saat mengikuti pembelajaran 

sehingga membuat kemampuan peserta didik dalam menulis teks berita meningkat. 

Berdasarkan hasil tes di akhir pembelajaran siklus I membuktikan bahwa bahwa 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter, hasil yang diperoleh peserta didik mengalami 

peningkatan dari tahap prasiklus. Hasil tes secara klasikal sudah menunjukkan 

kategori baik dari tiap aspeknya, yaitu kelengkapan isi berita, keruntutan pemaparan 

berita, penggunaan kalimat, kosakata, kemenarikan judul, dan penggunaan EYD. 

 Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui perilaku peserta didik tergolong cukup baik, walaupun ada beberapa peserta 

didik yang masih tidak memperhatikan pembelajaran. Pada siklus I peserta didik 

merasa lebih mudah untuk memahami materi menulis teks berita. Menurut mereka 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter menyenangkan 

karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan narasumber di luar kelas dan 

pembelajarannya juga tidak membosankan. Namun, dalam menulis teks berita ada 

beberapa peserta didik yang masih kesulitan dalam mengembangkan informasi 

menjadi sebuah teks berita utuh, judul berita dan penggunaan EYD. Peserta didik 

kurang memperhatikan aspek kelengkapan struktur berita terutama kemenarikan 

judul, peserta didik hanya menuliskan judul seadanya dan kurang menarik. Peserta 

didik juga kurang memperhatikan aspek penggunaan EYD, masih banyak yang salah 
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pada penempatan tanda baca serta penulisan huruf, tampaknya peserta didik lemah 

dalam penggunaan EYD. 

 Dari uraian di atas, masih terdapat beberapa kekurangan dalam siklus I 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung 

yangbermuatan pendidikan karakter. Upaya meningkatkan keaktifan peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran dan kemampuan peserta didik dalam menulis teks 

berita perbaikan yang akan dilakukan guru pada siklus II  yaitu: 1) guru perlu 

merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih matang, mulai dari rencana kegiatan 

pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik; 

2) guru memberikan penjelasan lebih dalam mengenai aspek-aspek yang harus 

diperhatikan dalam menulis teks berita; 3) guru memberitahu peserta didik mengenai 

kekurangan-kekurangan yang sering dilakukan dalam menulis teks berita sekaligus 

memberi arahan kepada peserta didik supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut; 4) 

guru memberikan tema yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai 

pegawai di sekolah, guru sebelumnya menggunakan tema “pedagang sekolah”; 5) 

guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara membuat suasana 

lebih santai sehingga peserta didik merasa senang dan semangat untuk pembelajaran. 

Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik 

dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan 

serta permasalahan-permasalahan yang terdapat pada siklus I. 
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4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II dilakukan karena pada siklus I pembelajaran keterampilan 

menulis teks berita belum mencapai target yang diharapkan. Kriteria pada siklus II 

yaitu peserta didik dapat menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter dengan target ketuntasan nilai 72 

dengan kategori baik. Selain itu, masih terdapat perilaku peserta didik yang kurang 

mendukung pembelajaran. Perubahan perilaku dalam menulis teks berita masih 

tergolong kategori cukup, namun belum tampak perubahan berarti. Oleh karena itu, 

tindakan siklus II dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita 

dan mengubah perilaku peserta didik dalam belajar. 

Pada siklus II penelitian dilaksanakan dengan rencana dan persiapan yang 

lebih matang dari pada siklus I. Tindakan siklus II ternyata dapat mengatasi masalah-

masalah yang ada dalam pembelajaran siklus I. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 

beberapa peserta didik yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik. Selain 

meningkatnya hasil tes menulis teks berita peserta didik, diikuti juga dengan 

perubahan perilaku peserta didik yang lebih aktif dan serius dalam mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter. Hasil selengkapnya mengenai proses pembelajaran, 

data tes, dan data nontes pada siklus II diuraikan secara rinci berikut ini. 
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4.1.3.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan 

Teknik Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter 

Siklus II 

 

Kegiatan awal pada siklus II dimulai dengan guru mengondisikan peserta 

didik agar siap menerima pembelajaran. Pada pembelajaran menulis teks berita siklus 

II ini, suasana kelas jauh lebih tenang dan kondusif. Peserta didik juga terlihat lebih 

siap dan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Guru kembali bertanya 

jawab dengan peserta didik mengenai pengertian berita, unsur-unsur berita, dan 

struktur berita untuk sekadar mengingatkan peserta didik. 

 
Gambar 4.11 Kesiapan Peserta Didik Menerima Pembelajaran 

 

 Pada kegiatan inti, guru membagikan fotokopi contoh teks berita yang 

bermuatan pendidikan karakter dan peserta didik kembali menganalisis isi berita 

(unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai karakter yang ada pada isi teks berita). 

Selain itu, guru juga mengganti tema teks berita. Tema teks berita pada siklus I 

adalah “pedagang di sekitar sekolah”, sedangkan pada siklus II diganti dengan 
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“pegawai di sekolah”. Peserta didik secara berkelompok membuat daftar pertanyaan 

sebagai bahan untuk mewawancarai narasumber. Kemudian peserta didik mulai 

mengamati dan mewawancarai narasumber sambil mencatat informasi-informasi 

yang sedang disampaikan.  

 
            Gambar 4.12 Aktivitas Peserta Didik Saat Mewawancarai Salah Satu 

Narasumber 

 

Selanjutnya peserta didik kembali ke dalam ruang kelas. Sebelum membuat 

teks berita selanjutnya, peserta didik dibagikan masing-masing hasil teks berita yang 

telah dibuat pada siklus I. Kemudian guru menyilakan peserta didik untuk 

mengemukakan kesulitan saat menulis teks berita. Beberapa peserta didik 

mengatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam kelengkapan unsur-unsur berita, 

kelengkapan struktur berita terutama menetukan judul yang menarik, dan 

mengembangkan informasi dari hasil mewawancarai narasumber menjadi teks berita. 

Setelah mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemudian guru 
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kembali menjelaskan materi dan ditekankan pada aspek-aspek yang kurang dipahami 

oleh peserta didik. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengumpulkan kembali 

hasil teks berita siklus 1.  

 
Gambar 4.13 Keaktifan Peserta Didik Selama Pembelajaran 

 

Peserta didik menulis teks berita berdasarkan informasi yang didapat dari 

hasil mengamati dan mewawancarai narasumber secara individu. Beberapa peserta 

didik menyampaikan hasil teks berita yang kemudian ditanggapi oleh peserta didik 

lain dan guru. Peserta didik menyunting kembali hasil teks berita yang masih kurang 

atau salah, kemudian dikumpulkan kepada guru. 
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Gambar 4.14 Aktivitas Peserta Didik Saat Menulis Teks Berita Individu 

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, peserta didik diberi motivasi oleh guru agar 

terus belajar menulis teks berita. 

 

4.1.3.2 Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik Pengamatan 

Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter Siklus II 

 

Hasil tes siklus II pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter dapat dilihat pada tabel 

4.11 berikut. 
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Tabel 4.11 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita 

 

No Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 

Nilai 

Rata-Rata 

Jumlah % 

1. Sangat baik 86-100 23 62,5  2111  

 = 

84,1 
 

Kategori 

Baik 

2. Baik 71-85 11 29,7 801 

3. Cukup 56-70 3 8,1    191 

4. Kurang 41-55 - - - 

5. Sangat kurang <40 - - - 

Jumlah - 37 100 3113  

  

 Data yang terdapat pada tabel 4.11 menunjukkan nilai tes rata-rata 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten 

Tegal dalam siklus I sebesar 61,5 termasuk dalam kategori cukup. Adapun 

peningkatan nilai siklus II sebagai berikut. Peserta didik yang memperoleh nilai 86-

100 sebanyak 23 peserta didik atau sebesar 62,5% dari siklus I hanya dicapai 1 

peserta didik atau sebesar 2,7%. Artinya, pada siklus II ini peserta didik yang 

mendapat nilai dengan kategori sangat baik mengalami peningkatan sebesar 59,8%. 

Peserta didik yang memperoleh nilai 71-85 sebanyak 11 peserta didik atau sebesar 

29,7% dengan kategori baik dari siklus I hanya dicapai 5 peserta didik atau sebesar 

13,5%. Hal ini berarti, pada siklus II ini peserta didik yang mendapat nilai dengan 

kategori baik mengalami peningkatan sebesar 16,2%. Peserta didik yang memperoleh 

nilai 56-70 atau dengan kategori cukup sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 8,1%. 

Peserta didik tidak ada yang memperoleh nilai 41-55 dengan kategori kurang. 
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Artinya, nilai rata-rata berkategori cukup dan kurang yang diperoleh peserta didik 

pada siklus I dapat ditingkatkan menjadi kategori baik dengan perbaikan 

pembelajaran pada siklus II. Peserta didik tidak ada yang memperoleh nilai <40 

dengan kategori sangat kurang. 

 Berdasarkan uraian di atas, pemerolehan nilai rata-rata yang diperoleh peserta 

didik pada siklus II secara klasikal sebesar 84,1 atau meningkat sebesar 22,6 dari 

siklus I yang hanya mencapai rata-rata klasikal sebesar 61,5. 

Hasil tes keterampilan menulis teks berita tersebut dijelaskan pula melalui 

grafik 4.2 berikut ini. 

 

 
Grafik 4.2 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita 

 

Keterangan nilai: 

Sangat Baik  = 86-100   Kurang  =  41-55 

Baik   = 71-85   Sangat Kurang  = <40 

Cukup   = 56-70 

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 23 peserta didik atau sebesar 62,5% 

yang  berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentang nilai 86-100, kategori baik 

dengan nilai 71-85 dicapai 11 peserta didik atau sebesar 29,7%. Peserta didik yang 
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memperoleh nilai 56-70 atau dengan kategori cukup sebanyak 3 peserta didik atau 

sebesar 8,1%. Kategori kurang dengan rentang nilai 41-55 tidak dicapai peserta didik 

atau sebesar 0%, kemudian kategori sangat kurang dengan nilai <50 juga tidak 

dicapai peserta didik atau sebesar 0%. 

Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis teks berita peserta didik kelas VIII 

A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dalam menulis teks berita 

mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti dari rata-rata peserta didik pada siklus I 

yang hanya mencapai nilai 61,5 menjadi 84,1 pada siklus II. Selain itu, sebagian 

besar peserta didik juga telah mendapat nilai dengan kategori baik yaitu sebesar 

29,7%. 

4.1.3.2.1 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Kelengkapan Isi Berita 

 

 Pada aspek kelengkapan isi berita penilaian dipusatkan pada kelengkapan 

unsur- unsur berita atau 5W+1H. Hasil penilaian pada aspek kelengkapan isi berita 

pada tes siklus II dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita Aspek 

Kelengkapan Isi Berita 

 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-Rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 25 14 37,8 350  

 = 21,1 

Kategori Baik 

2. Baik 20 18 48,6 360 

3. Cukup 15 4 10,8 60 

4. Kurang 10 1 2,7 10 

5. Sangat kurang 5 -  - 

Jumlah  37 100 780  
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Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek kelengkapan isi berita rata-rata kelas sebesar 21,1. 

Dalam aspek kelengkapan isi berita, kategori sangat baik dengan skor 25 dicapai 

oleh 14 peserta didik atau sebesar 37,8%. Adapun kategori baik dengan skor 20 

dicapai oleh 18 peserta didik atau sebesar 48,6%. Kategori cukup dengan skor 15 

dicapai oleh 4 peserta didik atau sebesar 10,8%. Kategori kurang dengan skor 10 

dicapai oleh 1 peserta didik atau sebesar 2,7%, dan peserta didik tidak ada yang 

memperoleh skor 5 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata skor keterampilan 

peserta didik aspek kelengkapan isi berita dalam keterampilan menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

pada tahap siklus II berkategori baik. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Kelengkapan Struktur Berita 

 

    Penilaian aspek kelengkapan struktur berita dalam teks berita ini difokuskan 

pada struktur atau bagian-bagian berita. Hasil penilaian aspek kelengkapan struktur 

berita pada tes siklus II dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut. 
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Tabel 4.13 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita Aspek 

Kelengkapan Struktur Berita 

 

Data pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek kelengkapan struktur berita rata-rata kelas sebesar 

16,1. Dalam aspek kelengkapan struktur berita, peserta didik yang memeperoleh 

skor 20 dalam kategori sangat baik sebanyak 15 peserta didik atau sebesar 40,5%. 

Adapun kategori baik dengan skor 16 dicapai oleh 10 peserta didik atau sebesar 

27%. Kategori cukup dengan skor 12 dicapai oleh 10 peserta didik atau sebesar 

27%. Kategori kurang dengan skor 8 dicapai oleh 2 peserta didik atau sebesar 5,4%, 

serta peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 4 dalam kategori sangat kurang. 

Jadi, rata-rata skor keterampilan peserta didik aspek kelengkapan struktur berita 

dalam keterampilan menulis berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus II ini berkategori baik. 

 

 

 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-Rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 20 15 40,5 300  

 = 16,1 

Kategori Baik 

2. Baik 16 10 27 160 

3. Cukup 12 10 27 120 

4. Kurang 8 2 5,4 16 

5. Sangat kurang 4 - - - 

Jumlah  37 100 596  
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4.1.3.2.3 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Penggunaan Kalimat 

 

Penilaian aspek penggunaan kalimat difokuskan pada penggunaan kalimat 

yang efektif dan jelas. Hasil penilaian aspek penggunaan kalimat pada tes siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita Aspek 

Penggunaan Kalimat 

 

  Data pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek penggunaan kalimat rata-rata kelas sebesar 17,3. 

Dalam aspek penggunaan kalimat, peserta didik yang memperoleh skor 20 

sebanyak 24 peserta didik atau sebesar 64,9% dalam kategori sangat baik. Adapun 

kategori baik dengan skor 16 dicapai oleh 1 peserta didik atau sebesar 2,7%. 

Kategori cukup dengan skor 12 dicapai oleh 12 peserta didik atau sebesar 32,4%, 

dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 8 dalam kategori kurang, serta 

peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 4 dalam kategori sangat kurang. Jadi 

rata-rata skor keterampilan peserta didik aspek penggunaan kalimat dalam 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-Rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 20 24 64,9 480  

 = 17,3 

Kategori Baik 

2. Baik 16 1 2,7 16 

3. Cukup 12 12 32,4 144 

4. Kurang 8 - - - 

5. Sangat kurang 4 - - - 

Jumlah  37 100 640  
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keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus II berkategori baik. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Keruntutan Pemaparan 

 

   Hasil penilaian aspek keruntutan pemaparan pada tes siklus II dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatanlangsung yang 

bermuatan pendidikan karakter dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita Aspek 

Keruntutan Pemaparan 

 

Data pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek keruntutan pemaparan rata-rata kelas sebesar 

12,1. Dalam aspek keruntutan pemaparan, peserta didik yang memperoleh skor 15 

sebanyak 12 peserta didik atau sebesar 32,4% dalam kategori sangat baik. 

Kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 14 peserta didik atau sebesar 37,8%. 

Kategori cukup dengan skor 9 dicapai oleh 11 peserta didik atau sebesar 29,7%, 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-Rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 15 12 32,4 180  

 = 12,1 

Kategori Baik 

2. Baik 12 14 37,8 168 

3. Cukup 9 11 29,7 99 

4. Kurang 6 - - - 

5. Sangat kurang 3 - - - 

Jumlah  37 100 447  
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dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 6 dalam kategori kurang serta 

peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 3 dalam kategori sangat kurang. 

  

  4.1.3.2.5 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Kosakata 

  

   Hasil penilaian aspek kosakata pada tes siklus II dalam keterampilan menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut.  

Tabel 4.16 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita Aspek 

Kosakata 

 

 Data pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek kosakata sebesar 8,4. Dalam aspek kosakata, peserta 

didik yang memperoleh skor 10 sebanyak 13 peserta didik atau sebesar 35,1% dalam 

kategori sangat baik. Adapun kategori baik dengan skor 8 dicapai oleh 19 peserta 

didik atau sebesar 51,3%. Kategori cukup dengan skor 6 dicapai oleh 5 peserta didik 

atau sebesar 13,5%, dan peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 4 dalam 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-Rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 10 13 35,1 130  

 = 8,4 

Kategori Baik 

2. Baik 8 19 51,3 152 

3. Cukup 6 5 13,5 30 

4. Kurang 4 - - - 

5. Sangat kurang 2 - - - 

Jumlah  37 100 312  
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kategori kurang, serta peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 2 dalam kategori 

sangat kurang. Jadi rata-rata skor skor keterampilan peserta didik aspek kosakata 

aspek kosakata dalam keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada tahap siklus II 

berkategori baik. 

 

4.1.3.2.6 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Teks Berita Aspek 

Penggunaan EYD 

 

Hasil penilaian aspek penggunaan EYD pada aspek siklus II dalam 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Teks Berita Aspek 

Penggunaan EYD 

 

Data pada tabel 4.17 menunjukkan bahwaketerampilan peserta didik dalam 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada aspek penggunaan EYD rata-rata kelas sebesar 9,1. Dalam 

aspek penggunaan EYD, peserta didik yang memperoleh skor 10 sebanyak 24 peserta 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah 

Skor 

Rata-Rata 

Jumlah % 

1. Sangat Baik 10 24 64,9 240  

 = 9,1 

Kategori Baik 

2. Baik 8 10 27 80 

3. Cukup 6 3 8,1 18 

4. Kurang 4 - - - 

5. Sangat kurang 2 - - - 

Jumlah  37 100 338  
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didik atau sebesar 64,9% dalam kategori sangat baik. Adapun kategori baik dengan 

skor 8 dicapai oleh 10 peserta didik atau sebesar 27%. Kategori cukup dengan skor 6 

dicapai oleh 3 peserta didik atau sebesar 8,1%, dan peserta didik tidak ada yang 

memperoleh skor 4 dalam kategori kurang, serta peserta didik tidak ada yang 

memperoleh skor 2 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata skor keterampilan 

peserta didik aspek penggunaan EYD dalam keterampilan menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada 

tahap siklus II berkategori baik. 

 

4.1.3.3 Perubahan Perilaku Peserta Didik dalam Pembelajaran Menulis Teks 

Berita Menggunakan Teknik Pengamatan Langsung yang Bermuatan 

Pendidikan Karakter Siklus II 

 

Hasil perubahan perilaku peserta didik terdiri dari hasil dari observasi, jurnal 

peserta didik, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto diterapkannya 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter. Hasil data nontes dari masing-masing instrumen akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.3.3.1 Hasil Obervasi Siklus II 

Observasi siklus II dilakukan selama proses pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

berlangsung di kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal yaitu 
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dimulainya pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan 

oleh guru untuk mengamati perilaku peserta didik baik yang bersifat positif maupun 

yang bersifat negatif selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus II. 

Kegiatan observasi difokuskan pada empat jenis perilaku yaitu perilaku yaitu 

persiapan peserta didik sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, keseriusan peserta 

didik dalam mengikuti  proses pembelajaran, respon peserta didik terhadap teknik 

yang digunakan, dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter. Hasil observasi siklus II dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini. 

 

Tabel 4.18 Hasil Observasi Peserta Didik Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentasi 

Hasil 

(1) (2) (3) (4) 

1.  Persiapan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran 

a. Kondisi kelas sudah tenang 

b. Peserta didik telah berada di 

tempat duduknya masing-

masing 

c. Peserta didik telah menyiapkan 

buku-buku yang berkaitan 

dengan matapelajaran yang 

akan diajarkan 

 

 

35 

37 

 

37 

 

 

94,6% 

100% 

 

100% 

2. 

 

 

 

 

  

Keseriusan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran 

a. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru dengan 

seksama 

b. Peserta didik melakukan 

pengamatan serta 

mewawancarai  narasumber 

dengan tertib. 

 

 

33 

 

37 

 

37 

 

 

89,2% 

 

100% 

 

100% 
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c. Peserta didik mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan peserta didik selama 

proses pembelajaran 

a. Peserta didik aktif bertanya 

mengenai materi yang sedang 

diajarkan 

b. Peserta didik antusias dalam 

menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

c. Peserta didik menunjukkan rasa 

percaya diri untuk 

mengemukakan pendapatnya 

 

 

20 

 

 

20 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

54,1% 

 

 

54,1% 

 

67,6% 

 

 

 

4.  Respon peserta didik terhadap 

teknik pembelajaran yang 

digunakan 

a. Peserta didik dapat fokus 

terhadap teknik pembelajaran 

yang sedang digunakan 

b. Peserta didik mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru 

dengan baik 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

91,9% 

 

94,6% 

 

 Dari tabel hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa secara umum peserta 

didik sudah berperilaku positif selama proses pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

berlangsung. Empat aspek utama yang diamati, yaitu persiapan peserta didik sebelum 

mengikuti proses pembelajaran, keseriusan peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung, keaktifan peserta didik pada proses pembelajaran, dan respon peserta 

didik terhadap teknik pembelajaran yang digunakan. 
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 Aspek pertama yaitu persiapan peserta didik sebelum mengikuti proses 

pembelajaran. Rata-rata peserta didik yang telah siap untuk menerima materi 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan persentase sebesar 96,4%. Semua peserta 

didik sudah duduk ditempatnya masing-masing. Namun, masih ada 3,6% peserta 

didik yang masih bicara sendiri. Peserta didik seluruhnya telah menyiapkan buku-

buku yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

 
Gambar 4.15 Kesiapan Peserta Didik Menerima Pembelajaran 

 

 Gambar 4.15 menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menerima 

pembelajaran pada siklus II. Pada pembelajaran menulis teks berita siklus II ini, 

suasana kelas jauh lebih tenang dan kondusif. Peserta didik juga terlihat lebih siap 

dan lebih bersemangat untuk mengikuti  pembelajaran. 

 Keseriusan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran secara umum 

dapat dikatakan sudah baik, rata-rata 94,6% peserta didik menyimak penjelasan guru 

dengan seksama dan melakukan pengematan serta mewawancarai narasumber dengan 
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tertib. Teknik pembelajaran yang sedikit berbeda juga menarik perhatian peserta 

didik, meskipun masih tetap ada peserta didik yang tidak meperhatikan penjelasan 

dari guru yaitu sebesar 5,4% peserta didik. 

 
            Gambar 4.16 Aktivitas Peserta Didik Saat Mewawancarai Salah Satu 

Narasumber 

 

 Gambar 4.16 menunjukkan aktivitas peserta didik saat mewawancarai salah 

satu narasumber secara berkelompok. Peserta didik sangat antusias dan merasa 

senang saat melakukan pengamatan serta mewawancarai narasumber. Mengamati dan 

mewawancarai secara langsung, bagi peserta didik adalah sebuah pengalaman yang 

mengesankan karena dapat berinteraksi langsung dengan narasumber dan dapat 

belajar di luar kelas. Guru beranggapan bahwa dengan mengamati langsung dan 

belajar di luar kelas dapat dipakai untuk membangkitkan kembali gairah belajar 

peserta didik yang mulai bosan dengan pembelajaran yang konvensional. Setelah 

peserta didik mendapatkan informasi dari narasumber, peserta didik kembali ke 
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dalam kelas yang selanjutnya mengembangkan informasi tersebut menjadi sebuah 

teks berita. 

 
Gambar 4.17 Keaktifan Peserta Didik Selama Pembelajaran 

 

 Persentase keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran pada siklus 

II ini sudah meningkat dibanding pembelajaran pada siklus I, rata-rata yang dicapai 

58,6%. Dari data tersebut tersebut diketahui bahwa peserta didik sudah percaya diri 

untuk mengemukakan pendapat dan tidak merasa canggung dan malu untuk bertanya 

kepada guru. 

 Respon peserta didik terhadap teknik pembelajaran yang digunakan sudah 

baik rata-rata 93,2%. Peserta didik sangat antusias terhadap teknik pembelajaran yang 

digunakan. Peserta didik juga sudah serius dan fokus saat ditugaskan untuk 

mengerjakan soal berkaitan dengan menulis teks berita secara individu. 
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Gambar 4.18 Peserta Didik Saat Menulis Teks Berita Individu 

 

Gambar 4.18 menunjukkan aktivitas peserta didik saat menulis teks berita 

berdasarkan informasi yang didapat dari hasil mewawancarai narasumber secara 

individu. Peserta didik terlihat antusias dan serius saat menulis teks berita. 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa perilaku positif peserta didik 

kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal selama mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan 

berkurangnya perilaku negatif  peserta didik dan berubah ke arah perilaku positif. 

 

4.1.3.3.2.1 Jurnal Peserta Didik Siklus II 

 Jurnal peserta didik digunakan untuk mengetahui kesan dan pesan peserta 

didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks berita menggunakan 
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teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Jurnal peserta 

didik diisi peserta didik setelah kegiatan pembelajaran selesai. Hal-hal yang diungkap 

dalam jurnal peserta didik meliputi: (1) perasaan peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter, (2) kesulitan yang dialami peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter, (3) pesan dan kesan peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter, (4) tanggapan mengenai teknik yang 

diguanakn dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter, dan (5) suasana kelas saat 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter. 

 Hasil dari data jurnal peserta didik siklus II menunjukkan bahwa peserta didik 

antusias dan senang dengan pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Menurut peserta didik 

dengan adanya teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, 

mereka lebih mudah memahami pembelajaran, peserta didik dapat belajar membuat 

teks berita yang baik. Selain itu, menurut peserta didik penggunaan teknik 

pengamatan langsung juga lebih menyenangkan dan tidak membosankan karena 

mereka dapat berinteraksi langsung dengan narasumber. Bagi peserta didik, belajar di 
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luar kelas juga menjadi hal yang menyenangkan dan berbeda dari kegiatan 

pembelajaran seperti biasanya karena selama ini mereka belajar di dalam ruang kelas 

yang membuat cepat bosan. Suasananya pembelajaran menurut mereka cukup 

kondusif dan menyenangkan. Peserta didik yang mengalami kesulitan pada 

pembelajaran sebelumnya, seperti mengembangkan informasi dan merangkai kalimat 

menjadi sebuah teks berita dapat mereka pahami dan atasi. Mereka sudah jelas 

terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Peserta didik juga merasa mudah untuk 

membuat teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. 

 Dari data jurnal peserta didik dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta 

didik tertarik dan senang pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Kesulitan-kesulitan yang 

mereka alami pada pembelajaran sebelumnya juga sudah mereka pahami dengan 

baik. 

 

4.1.3.3.2.2 Jurnal Guru Siklus II 

 Jurnal guru berisi uraian pendapat dan keseluruhan kejadian yang dapat 

ditangkap guru pengajar selama proses pembelajaran berlangsung. Jurnal guru diisi 

oleh guru dalam hal ini setelah proses pembelelajaran selesai yang mencakup 4 hal 

yaitu: (1) kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, (2) 
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keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, (3) respon peserta didik 

terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, dan (4) situasi dan 

suasana kelas saat berlangsungnya pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

  Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses 

pembelajaran siklus II berlangsung dapat dijelaskan bahwa sebagian besar peserta 

didik sudah siap menerima pelajaran. Hal ini terbukti dengan semua peserta didik 

sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Selain itu, peserta didik juga sudah 

menyiapkan buku pelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. 

Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter sudah lebih baik 

dibandingkan pembelajaran pada siklus I. Hal ini terbukti dengan ada beberapa 

peserta didik yang bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. 

Berbanding lurus dengan hal tersebut peserta didik juga lebih percaya diri dalam 

mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dari guru. 

 Respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya. Peserta didik 

lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Apalagi saat peserta 
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didik diminta oleh guru untuk mengamati dan mewawancarai narasumber, peserta 

didik terlihat sangat antusias dan senang. Setelah mengamati dan mewawancarai 

narasumber, peserta didik menulis teks berita dengan serius, meski ada satu dua 

peserta didik yang gaduh. Situasi dan suasana kelas saat berlangsungnya 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter sangat kondusif dan lebih nyaman untuk belajar. Hal 

ini terbukti dengan peserta didik lebih tenang dalam menyimak penjelasan dari guru. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter pada siklus II ini mengarahkan sikap peserta didik ke arah yang lebih positif 

dibanding pada pembelajaran sebelumnya.  

 

4.1.3.3.3 Hasil Wawancara Peserta Didik Siklus II 

 Wawancara dilakukan setelah akhir pembelajaran siklus II selesai 

dilaksanakan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik serta 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter. Wawancara pada penelitian ini difokuskan pada satu peserta 

didik yang memperoleh nilai kategori sangat baik, satu peserta didik yang 

memperoleh nilai kategori baik, dan satu peserta didik yang memperoleh nilai 

kategori cukup dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 
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pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Ketiga peserta didik 

tersebut bernama Reza Afriyanto, Siti Badriyah, dan Bagus Setiawan. Wawancara 

pada siklus II dilakukan untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter. 

 Dari hasil wawancara terhadap peserta didik dapat diketahui bahwa peserta 

didik yang mendapat nilai tinggi yaitu Reza Afriyanto, merasa tertarik dengan 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter karena bisa bekerjasama dengan teman-temannya satu 

kelompok dan merasa lebih mudah dalam menulis teks berita. 

 Peserta didik yang mendapat nilai sedang yaitu Siti Badriyah mengungkapkan 

bahwa peserta didik tersebut merasa tertarik dengan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

Peserta didik merasa terbantu karena dapat mengetahui cara membuat teks berita 

dengan mudah dan benar karena penyampaian materi dari guru cukup jelas dan 

mudah dipahami. 

 Semenetara itu, peserta didik yang mendapat nilai rendah yaitu Bagus 

Setiawan mengungkapkan bahwa dia juga tertarik dengan pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter karena pembelajarannya menyenangkan, tidak membosankan seperti 
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biasanya, serta menambah wawasan mereka, akan tetapi dia masih kesulitan 

mengembangkan informasi menjadi teks berita. 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

 Secara umum, pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter sudah dapat diikuti 

dengan baik oleh peserta didik. Peserta didik juga lebih siap dan lebih antusias untuk 

menerima pembelajaran pada siklus II ini. Keaktifan peserta didik juga meningkat 

yang ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam bertanya jawab dengan guru pada 

saat guru membimbing peserta didik di tiap kelompok, sehingga peserta didik dapat 

memahami materi yang sebelumnya kurang mereka kuasai. 

 Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada siklus II dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata tes menulis teks berita peserta didik kelas VIII A MTs 

Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal adalah rata-rata klasikal sebesar 84,1 dengan 

kategori baik atau meningkat sebesar 22,6 atau 36,7% dari siklus I yang hanya 

mencapai rata-rata klasikal sebesar 61,5. Teks berita yang dibuat oleh peserta didik 

telah berdasarkan ide sendiri dan sudah memerhatikan kelengkapan isi berita, 

kelengkapan struktur berita, penggunaan kalimat, keruntutan pemaparan, kosakata 

yang digunakan, dan penggunaan EYD, sehingga hasil tes pada siklus II ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan pada setiap aspek penilaian. 
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 Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada siklus II dapat 

diketahui bahwa teknik pembelajaran yang digunakan guru banyak disukai oleh 

peserta didik. Hal ini terlihat pada minat dan antusias peserta didik saat mengikuti 

pembelajaran sehingga membuat kemampuan peserta didik dalam menulis teks berita 

meningkat. Berdasarkan hasil tes di akhir pembelajaran siklus II emmbuktikan bahwa 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter, hasil yang diperoleh peserta didik mengalami 

peningkatan dari tahap prasiklus. Hasil tes secara klasikal sudah menunjukkan 

kategori baik dari tiap aspeknya, yaitu kelengkapan isi berita, kelengkapan struktur 

berita, penggunaan kalimat, keruntutan pamaparan, kosakata, dan penggunaan EYD. 

 Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto dapat 

diketahui perilaku peserta didik tergolong sudah positif dan lebih baik daripada 

pembelajaran menulis teks berita sebelumnya, serta lebih serius dalam menyimak 

penjelasan guru dan dalam menulis teks berita. Pada siklus II peserta didik merasa 

lebih mudah untuk memahami materi menulis puisi terutama pada kesulitan-kesulitan 

yang mereka alami sebelumnya. Menurut mereka teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter menyenangkan karena mereka bisa berinteraksi 

langsung dengan narasumber, belajar di luar kelas, dan pembelajarannya juga tidak 

membosankan. 
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 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan peserta didik kelas 

VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dalam pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter, mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan rata-rata klasikal sebesar 

84,1 dengan kategori baik atau meningkat sebesar 22,6 atau 36,7% dari siklus I yang 

hanya mencapai rata-rata klasikal sebesar 61,5. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini membuahkan hasil dan rata-rata kelas 

sudah di atas kriteria ketuntasan materi. Dengan demikian, tindakan siklus II 

merupakan akhir dari pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

 

4.2 Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut antara lain: (1) 

Bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada peserta didik 

kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal?, (2)  Bagaimanakah 

peningkatan keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada peserta didik kelas VIII MTs 

Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal?, (3) Bagaimanakah perubahan tingkah laku 

peserta didik kelas VIII MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal setelah 



 
 

 

140 

mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bemuatan Pendidikan Karakter 

 

 Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimanakah proses pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter, serta kejadian-kejadian selama proses pembelajaran menulis teks berita 

siklus I dan siklus II. 

 Proses pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada peserta didik kelas VIII A MTs 

Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal siklus I dapat diuraikan sebagai berikut. 

Kegiatan awal ketika guru memasuki ruangan, peserta didik sudah duduk di tempat 

duduknya masing-masing. Namun, masih becanda dan berbicara dengan temannya. 

Guru mengondisikan peserta didik agar siap menerima materi pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, kemudian meminta peserta didik untuk berdoa dahulu sebelum 

pembelajaran dimulai. Suasana kelas sudah agak tenang, kondusif, dan siap 

menerima pembelajaran. Guru kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan 

pokok materi, tujuan, serta manfaat dari kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 
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Gambar 4.19 Kesiapan Peserta Didik Menerima Pembelajaran 

 

   Gambar 4.19 menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menerima 

pembelajaran masih kurang. Sebagian besar peserta didik masih malas-malasan, 

bicara, dan becanda. Kondisi kelas juga belum kondusif untuk menerima 

pembelajaran, namun setelah guru mengondisikan peserta didik kondisi kelas sudah 

agak tenang dan siap menerima pembelajaran. 

 Selanjutnya peserta didik bertanya jawab guru tentang pembelajaran menulis 

teks berita. Namun, peserta didik masih kelihatan takut dan malu-malu untuk 

menyampaikan pendapatnya. Kemudian guru membagikan fotokopi contoh teks 

berita yang bermuatan pendidikan karakter. Setelah mencermati contoh teks berita 

tersebut, peserta didik dengan bahasanya sendiri mendeskripsikan hakikat berita. 

unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai karakter yang ada dalam teks berita 
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tersebut. Selanjutnya peserta didik bersama guru menyimpulkan hakikat berita, 

unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai karakter yang ada dalam teks berita.  

 
Gambar 4.20 Aktivitas Guru dan Peserta Didik Saat Menyimpulkan  

                                Contoh Teks Berita 

 

Gambar 4.20 menunjukkan aktivitas guru dan peserta didik menyimpulkan 

hakikat berita, unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai karakter yang ada pada 

contoh teks berita, kemudian guru menjelaskan langkah-langkah menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. 

Kegiatan berikutnya adalah peserta didik membuat daftar pertanyaan untuk 

mewawancarai narasumber dengan bimbingan guru. Peserta didik secara 

berkelompok melakukan pengamatan dan mewawancarai narasumber. 
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Gambar 4.21 Aktivitas Peserta Didik Saat Melakukan Pengamatan  

dan Mewawancarai Narasumber 

 

Gambar 4.21 menunjukkan aktivitas peserta didik saat melakukan 

pengamatan dan mewawancarai narasumber. Peserta didik sangat antusias dan 

merasa senang saat mewawancarai langsung kepada narasumber. Berinteraksi 

langsung, bagi peserta didik sangat mengesankan karena dapat mengetahui lebih 

dalam informasi mengenai kehidupan orang-orang yang selama ini ada di dekat 

mereka. Setelah selesai mewawancarai narasumber, peserta didik kembali ke dalam 

kelas yang selanjutnya mengembangkan informasi yang didapat menjadi sebuah teks 

berita. 
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Gambar 4.22 Peserta Didik Saat Menulis Teks Berita 

 

 Gambar 4.22 menunjukkan aktivitas peserta didik saat menulis teks berita 

berdasarkan informasi yang telah didapat dari hasil mewawancarai narasumber secara 

individu. Peserta didik terlihat antusias dan serius saat menulis teks berita saat 

menulis teks berita meskipun ada beberapa peserta didik yang masih gaduh. 

Beberapa peserta didik menyampaikan hasil teks berita yang telah dibuat dan 

kemudian ditanggapi oleh guru dan temannya. Hasil pekerjaan peserta didik dibahas 

bersama-sama, kemudian peserta didik menyunting teks berita yang masih salah dan 

setelah itu dikumpulkan kepada guru. 
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Gambar 4.23 Aktivitas Peserta Didik Saat Membacakan 

                     Hasil Teks Berita di Depan Kelas 

 

Gambar 4.23 menunjukkan aktivitas peserta didik saat membacakan hasil teks 

berita miliknya di depan kelas. Guru dan peserta didik yang tidak maju memberikan 

tanggapan mengenai isi teks berita yang dibacakan oleh peserta didik yang lain. 

Kemudian peserta didik masing-masing menyunting hasil teks beritanya yang masih 

salah atau masih ada kekurangan.  

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Kemudian, peserta didik mengisi jurnal peserta didik untuk 

memberikan kesan terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebelum 

guru menutup pembelajaran, peserta didik diberi motivasi untuk terus giat dan tekun 

belajar menulis teks berita. 

Pembelajaran menulis teks berita pada siklus II, hampir sama dengan yang 

dilakukan guru pada siklus I. Kegiatan awal pada siklus II dimulai dengan guru 
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mengondisikan peserta didik agar siap menerima pembelajaran. Pada pembelajaran 

menulis teks berita siklus II ini, suasana kelas jauh lebih tenang dan kondusif. Peserta 

didik juga terlihat lebih siap dan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. 

Guru kembali bertanya jawab dengan peserta didik mengenai pengertian berita, 

unsur-unsur berita, dan struktur berita untuk sekadar mengingatkan peserta didik. 

 Pada kegiatan inti, guru membagikan fotokopi contoh teks berita yang 

bermuatan pendidikan karakter dan peserta didik kembali menganalisis isi berita 

(unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai karakter yang ada pada isi teks berita). 

Selain itu, guru juga mengganti tema teks berita. Tema teks berita pada siklus I 

adalah “pedagang di sekitar sekolah”, sedangkan pada siklus II diganti dengan 

“pegawai di sekolah”. Peserta didik secara berkelompok membuat daftar pertanyaan 

sebagai bahan untuk mewawancarai narasumber. Kemudian peserta didik mulai 

mengamati dan mewawancarai narasumber sambil mencatat informasi-informasi 

yang sedang disampaikan. Selanjutnya peserta didik kembali ke dalam ruang kelas. 

Sebelum membuat teks berita selanjutnya, peserta didik dibagikan masing-masing 

hasil teks berita yang telah dibuat pada siklus I. Kemudian guru menyilakan peserta 

didik untuk mengemukakan kesulitan saat menulis teks berita. Beberapa peserta didik 

mengatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam kelengkapan unsur-unsur berita, 

kelengkapan struktur berita terutama menetukan judul yang menarik, dan 

mengembangkan informasi dari hasil mewawancarai menjadi teks berita. Setelah 

mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemudian guru kembali 
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menjelaskan materi dan ditekankan pada aspek-aspek yang kurang dipahami oleh 

peserta didik. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengumpulkan kembali hasil 

teks berita siklus 1. Peserta didik menulis teks berita berdasarkan informasi yang 

didapat dari hasil mengamati dan mewawancarai narasumber secara individu. 

Beberapa peserta didik menyampaikan hasil pekerjaannya yang kemudian ditanggapi 

oleh peserta didik lain dan guru. Peserta didik menyunting kembali hasil teks berita 

yang masih kurang atau salah, kemudian dikumpulkan kepada guru. 

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

 
Gambar 4.24 Aktivitas Guru dan Peserta Didik Saat Kegiatan  

Refleksi 

 

Gambar 4.24 menunjukkan aktivitas guru dan peserta didik saat kegiatan 

refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini peserta didik bersama guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mengulas materi pembelajaran yang baru 
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saja dipelajari. Saat ditanya oleh guru mengenai bagaimana perasaan peserta didik 

saat mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter, sebagian besar peserta didik 

menjawab senanng dan tertarik, karena mereka bisa belajar mewawancarai 

narasumber secara langsung. Selanjutnya, peserta didik diberi motivasi oleh guru 

agar terus belajar menulis teks berita. 

Kemudian, peserta didik mengisi jurnal peserta didik untuk memberikan 

kesan terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya guru 

memberikan hadiah kepada peserta didik teraktif. 

 
Gambar 4.25 Pemberian Hadiah Kepada Peserta Didik Teraktif 

 

Gambar 4.25 menunjukkan aktivitas guru memberikan hadiah kepada peserta 

didik teraktif pada pembelajaran tersebut. Sebelum guru menutup pembelajaran, 

peserta didik diberi motivasi untuk terus giat dan tekun belajar menulis teks berita. 
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4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter 

 

Peningkatan keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter pada peserta didik kelas 

VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dapat diketahui melalui data 

kuantitatif pada tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Adapun nilai peserta didik 

diperoleh dari hasil tes keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter berdasarkan aspek-aspek 

yang meliputi: aspek kelengkapan isi berita, aspek kelengkapan struktur berita, 

aspek penggunaan kalimat, aspek keruntutan pemaparan, aspek kosakata, dan aspek 

pengunaan EYD. 

Peningkatan rata-rata nilai tiap aspek dan rata-rata nilai klasikal keterampilan 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter pada tes prasiklus, siklus I, dan siklus II peserta didik kelas VIII 

A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut 

ini. 

Tabel 4.19 Peningkatan Nilai Rata-rata Prasiklus ke Siklus I 

No Aspek Penilaian 
Rata-Rata 

Prasiklus 

Rata-rata 

Siklus I 

Peningkatan 

% 

1. Kelengkapan isi berita 12,4 13,2 6,4 

2. Kelengkapan Struktur Berita 9,1 11,8 29,7 

3. Penggunaan Kalimat 9,6 12,4 29,2 

4. Keruntutan Pemaparan 7,5 9,5 26,7 

5. Kosakata 6,1 7,6 24,6 

6.  Penggunaan EYD 6,2 6,9 11,3 

Rata-rata Nilai Klasikal 50,9 61,5 20,8 
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Pada tabel 4.19 di atas tampak peningkatan yang terjadi pada prasiklus ke 

siklus I. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini. Aspek 

pertama yaitu kelengkapan isi berita pada prasiklus hanya 12,4 meningkat menjadi 

13,2 pada siklus I. Secara persentase peningkatan aspek ini sebesar 6,4%. Aspek 

kedua yaitu kelengkapan struktur berita. Rata-rata nilai aspek kelengkapan struktur 

berita pada prasiklus sebesar 9,1 meningkat menjadi sebesar 11,8 pada siklus I 

dengan persentase 29,7%. Aspek ketiga yaitu penggunaan kalimat. Peningkatan rata-

rata nilai aspek penggunaan kalimat dari prasiklus menuju siklus I sebesar 29,2%. 

Rata-rata nilai peserta didik tes prasiklus hanya 9,6 meningkat menjadi 12,4 pada 

siklus I. Aspek yang keempat yaitu aspek keruntutan pemaparan. Peningkatannya 

sebesar 26,7% dari prasiklus yang rata-rata nilainya sebesar 7,5 menjadi 9,5 pada 

siklus I. Aspek kelima yaitu kosakata. Peningkatan rata-rata nilai aspek kosakata dari 

prasiklus menuju siklus I sebesar 24,6%. Rata-rata nilai peserta didik tes prasiklus 

hanya 6,1 meningkat menjadi 7,6 pada siklus I. Aspek yang keenam yaitu aspek 

penggunaan EYD. Peningkatannya sebesar 11,3%, dari prasiklus yang rata-rata 

nilainya sebesar 6,2 menjadi 6,9 pada siklus I. Agar lebih jelas, perbandingan nilai 

rata-rata tiap aspek antara prasiklus dan siklus I dapat dilihat pada grafik 4.3 berikut 

ini. 
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Grafik 4.3 Peningkatan Rata-Rata Nilai Pembelajaran Menulis Teks  

Berita Prasiklus ke Siklus 1 

 

Pada grafik 4.3 di atas tampak peningkatan yang terjadi pada prasiklus ke 

siklus 1. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini. Aspek 

pertama yaitu kelengkapan isi berita. Rata-rata nilai aspek kelengkapan isi berita 

pada prasiklus hanya 12,4 meningkat menjadi 12,4 pada siklus 1. Secara persentase 

peningkatan aspek ini sebesar 6,4%. Aspek kedua yaitu kelengkapan struktur berita. 

Rata-rata nilai aspek kelengkapan struktur berita pada prasiklus sebesar 9,1 

meningkat menjadi sebesar 11,8 pada siklus I dengan persentase 29,7%. Aspek 

ketiga yaitu penggunaan kalimat. Peningkatan rata-rata nilai aspek penggunaan 

kalimat dari prasiklus menuju siklus I sebesar 29,2%. Rata-rata nilai peserta didik tes 

prasiklus hanya 9,6 meningkat menjadi 12,4 pada siklus I. Aspek yang keempat 

yaitu aspek keruntutan pemaparan. Peningkatannya sebesar 26,7% dari prasiklus 

yang rata-rata nilainya sebesar 7,5 menjadi 9,5 pada siklus I. Aspek kelima yaitu 
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kosakata. Peningkatan rata-rata nilai aspek kosakata dari prasiklus menuju siklus I 

sebesar 24,6%. Rata-rata nilai peserta didik tes prasiklus hanya 6,1 meningkat 

menjadi 7,6 pada siklus I. Aspek yang keenam yaitu aspek penggunaan EYD. 

Peningkatannya sebesar 11,3%, dari prasiklus yang rata-rata nilainya sebesar 6,2 

menjadi 6,9 pada siklus I. 

Peningkatan nilai rata-rata pada tiap aspek pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

juga diikuti dengan peningkatan nilai rata-rata klasikal. Nilai rata-rata klasikal pada 

prasiklus yang hanya mencapai 50,9 meningkat sebesar 20,8% pada siklus I menjadi 

61,5. 

 

Tabel 4.20 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siklus I ke Siklus II 

No Aspek Penilaian 
Rata-Rata 

Siklus I 

Rata-rata 

Siklus II 

Peningkatan 

% 

1. Kelengkapan isi berita 13,2 21,1 59,8 

2. Kelengkapan Struktur Berita 11,8 16,1 36,4 

3. Penggunaan Kalimat 12,4 17,3 39,5 

4. Keruntutan Pemaparan 9,5 12,1 27,3 

5. Kosakata 7,6 8,4 10,5 

6.  Penggunaan EYD 6,9 9,1 31,9 

Rata-rata Nilai Klasikal 61,5 84,1 36,7 

 

Pada tabel 4.20 di atas tampak peningkatan yang terjadi pada siklus I ke 

siklus II. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini. Aspek 

pertama yaitu kelengkapan isi berita. Rata-rata nilai aspek kelengkapan isi berita 

pada siklus I hanya 13,2 meningkat menjadi 21,1 pada siklus II. Secara persentase 

peningkatan aspek ini sebesar 59,8%. Aspek kedua yaitu kelengkapan struktur 
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berita. Rata-rata nilai aspek kelengkapan struktur berita pada siklus I sebesar 11,8 

meningkat menjadi sebesar 16,1 pada siklus II dengan persentase 36,4%. Aspek 

ketiga yaitu penggunaan kalimat. Peningkatan rata-rata nilai aspek penggunaan 

kalimat dari siklus I menuju siklus II sebesar 39,5%. Rata-rata nilai peserta didik tes 

siklus I  hanya  12,4 meningkat menjadi 17,3 pada siklus II. Aspek yang keempat 

yaitu aspek keruntutan pemaparan. Peningkatannya sebesar 27,3% dari siklus I yang 

rata-rata nilainya sebesar 9,5 menjadi 12,1 pada siklus II. Aspek kelima yaitu 

kosakata. Peningkatan rata-rata nilai aspek kosakata dari siklus I menuju siklus II 

sebesar 10,5%. Rata-rata nilai peserta didik tes siklus I hanya 7,6 meningkat menjadi 

8,4 pada siklus II. Aspek yang keenam yaitu aspek penggunaan EYD. 

Peningkatannya sebesar 31,9%, dari siklus I yang rata-rata nilainya sebesar 6,9 

menjadi 9,1 pada siklus II. Agar lebih jelas, perbandingan nilai rata-rata tiap aspek 

antara siklus I dan siklus II dapat dilihat pada grafik 4.4 berikut ini. 
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Grafik 4.4 Peningkatan Rata-Rata Nilai Pembelajaran Menulis Teks 

Berita Siklus I ke Siklus II 

 



 
 

 

154 

Pada grafik 4.4 di atas menunjukkan peningkatan yang terjadi pada siklus I ke 

siklus II. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini. Aspek 

pertama yaitu kelengkapan isi berita. Rata-rata nilai aspek kelengkapan isi berita 

pada siklus I hanya 13,2 meningkat menjadi 21,1 pada siklus II. Secara persentase 

peningkatan aspek ini sebesar 59,8%. Aspek kedua yaitu kelengkapan struktur 

berita. Rata-rata nilai aspek kelengkapan struktur berita pada siklus I sebesar 11,8 

meningkat menjadi sebesar 16,1 pada siklus II dengan persentase 36,4%. Aspek 

ketiga yaitu penggunaan kalimat. Peningkatan rata-rata nilai aspek penggunaan 

kalimat dari siklus I menuju siklus II sebesar 39,5%. Rata-rata nilai peserta didik tes 

siklus I  hanya  12,4 meningkat menjadi 17,3 pada siklus II. Aspek yang keempat 

yaitu aspek keruntutan pemaparan. Peningkatannya sebesar 27,3% dari siklus I yang 

rata-rata nilainya sebesar 9,5 menjadi 12,1 pada siklus II. Aspek kelima yaitu 

kosakata. Peningkatan rata-rata nilai aspek kosakata dari siklus I menuju siklus II 

sebesar 10,5%. Rata-rata nilai peserta didik tes siklus I hanya 7,6 meningkat menjadi 

8,4 pada siklus II. Aspek yang keenam yaitu aspek penggunaan EYD. 

Peningkatannya sebesar 31,9%, dari siklus I yang rata-rata nilainya sebesar 6,9 

menjadi 9,1 pada siklus II. 

Peningkatan nilai rata-rata pada tiap aspek pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan karakter juga diikuti 

dengan peningkatan nilai rata-rata klasikal. Nilai rata-rata klasikal pada siklus I yang 

hanya mencapai 61,5 meningkat sebesar 36,7% pada siklus II menjadi 84,1. 
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Tabel 4.21 Peningkatan Nilai Rata-Rata Tiap Aspek Pembelajaran Menulis 

Teks Berita pada Prasiklus, Siklus I, dan siklus II 

No. 
Aspek 

Penilaian 
mPS mSI mSII 

Peningkatan 

PS-SI SI-SII PS-SII 

1. 

Kelengkapan 

isi berita yang 

bermuatan 

pendidikan 

karakter 

12,4 13,2 21,1 0,8 6,4% 7,9 59,8% 8,7 70,1% 

2. 
Kelengkapan 

struktur berita 
9,1 11,8 16,1 2,7 29,7% 4,3 36,4% 7,0 76,9% 

3. 
Penggunaan 

Kalimat 
9,6 12,4 17,3 2,8 29,2% 4,9 39,5% 7,7 80,2% 

4. 
Keruntutan 

Pemaparan 
7,5 8,5 12,1 1,0 26,7 % 3,6 27,3% 4,6 61,3% 

5. Kosakata 6,1 7,6 8,4 1,5 24,6% 0,8 10,5% 2,3 37,7% 

6. 
Penggunaan 

EYD 
6,2 6,9 9,1 0,7 11,3% 2,2 31,9% 2,9 46,8% 

Rata-Rata Nilai 

Klasikal 
50,9 61,5 84,1 10,6 20,8% 22,6 36,7% 33,2 65,2% 

  

 Peningkatan rata-rata nilai tiap aspek dan rata-rata nilai secara klasikla dari 

prasiklus sampai siklus II dijelaskan pada tabel 4.21 berikut. Aspek kelengkapan isi 

berita mengalami peningkatan sebesar 6,4% dari prasiklus yang hanya mencapai 

nilai rata-rata 12,4 pada siklus I meningkat menjadi 13,2. Aspek kelengkapan isi 

berita juga mengalami peningkatan pada siklus II, dari siklus I yang hanya mencapai 

nilai rata-rata 13,2 pada siklus II rata-rata nilai aspek kelengkapan isi berita 

meningkat menjadi 21,1 atau mengalami peningkatan sebesar 59,8% dari siklus I. 

Persentase peningkatan aspek kelengakapan isi berita dari prasiklus ke siklus II yaitu 

sebesar 70,1%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 12,4 pada siklus II 

naik menjadi 21,1. Aspek kelengkapan struktur berita pada pada prasiklus yang 



 
 

 

156 

hanya mencapai rata-rata nilai 9,1 pada siklus I mencapai nilai rata-rata 11,8 atau 

mengalami peningkatan sebesar 29,7%. Aspek kelengkapan struktur berita juga naik 

pada siklus II, persentase kenaikan aspek kelengkapan struktur berita dari siklus I ke 

siklus II sebesar 36,4%, dari siklus I yang mencapai rata-rata nilai 11,8 pada siklus II 

naik menjadi 16,1. Peningkatan aspek kelengkapan struktur berita dari prasiklus ke 

siklus II yaitu sebesar 76,9%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata 9,1 pada 

siklus II meningkat menjadi 16,1. Aspek penggunaan kalimat pada prasiklus hanya 

mencapai nilai rata-rata 9,6, meningkat menjadi 12,4 pada siklus I atau meningkat 

sebesar 29,2%. Rata-rata aspek penggunaan kalimat pada siklus II juga mengalami 

peningkatan sebesar 39,5% dari siklus I yang hanya mencapai nilai rata-rata 12,4 

pada siklus II meningkat menjadi 17,3. Persentase peningkatan aspek penggunaan 

kalimat dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 80,2%, dari prasiklus yang hanya 

mencapai rata-rata nilai 9,6 pada siklus II meningkat menjadi 17,3. Aspek 

keruntutan pemaparan pada prasiklus hanya mencapai nilai rata-rata 7,5, meningkat 

menjadi 8,5 pada siklus I atau meningkat sebesar 26,7%. Rata-rata aspek keruntutan 

pemaparan pada siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 27,3% dari siklus I 

yang hanya mencapai nilai rata-rata 8,5 pada siklus II meningkat menjadi 12,1. 

Persentase peningkatan aspek keruntutan pemaparan dari prasiklus ke siklus II yaitu 

sebesar 61,3%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 7,5 pada siklus II 

meningkat menjadi 12,1. Aspek kosakata pada prasiklus hanya mencapai nilai rata-

rata 6,1 meningkat menjadi 7,6 pada siklus I atau meningkat sebesar 24,6%. Rata-
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rata aspek kosakata pada siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 10,5% dari 

siklus I yang hanya mencapai nilai rata-rata 7,6 pada siklus II meningkat menjadi 

8,4. Persentase peningkatan aspek kosakata dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 

37,7%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 6,1 pada siklus II 

meningkat menjadi 8,4. Sementara itu aspek penggunaan EYD pada prasiklus hanya 

mencapai nilai rata-rata 6,2 meningkat menjadi 6,9 pada siklus I atau meningkat 

sebesar 11,3%. Rata-rata aspek penggunaan EYD pada siklus II juga mengalami 

peningkatan sebesar 31,9% dari siklus I yang hanya mencapai nilai rata-rata 6,9 pada 

siklus II meningkat menjadi 9,1. Persentase peningkatan aspek penggunaan EYD 

dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 46,8%, dari prasiklus yang hanya mencapai 

rata-rata nilai 6,2 pada siklus II meningkat menjadi 9,1.  

 Untuk lebih jelasnya, peningkatan nilai rata-rata tiap aspek pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter dari prasiklus sampai siklus II dapat dilihat pada grafik 5 berikut 

ini. 
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Grafik 4.5 Peningkatan Rata-Rata Nilai Tiap Aspek Pembelajaran  Menulis 

Teks Berita dari Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 
 Grafik 4.5 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai tiap aspek dari prasiklus 

aspek kelengkapan  isi berita mengalami peningkatan sebesar 6,4% dari prasiklus 

yang hanya mencapai nilai rata-rata 12,4 pada siklus I meningkat menjadi 13,2. 

Aspek kelengkapan isi berita juga mengalami peningkatan pada siklus II, dari siklus 

I yang hanya mencapai nilai rata-rata 13,2 pada siklus II rata-rata nilai aspek 

kelengkapan isi berita meningkat menjadi 21,1 atau mengalami peningkatan sebesar 

59,8% dari siklus I. Persentase peningkatan aspek kelengakapan isi berita dari 

prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 70,1%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-

rata nilai 12,4 pada siklus II naik menjadi 21,1. Aspek kelengkapan struktur berita 

pada pada prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 9,1 pada siklus I mencapai 

nilai rata-rata 11,8 atau mengalami peningkatan sebesar 29,7%. Aspek kelengkapan 



 
 

 

159 

struktur berita juga naik pada siklus II, persentase kenaikan aspek kelengkapan 

struktur berita dari siklus I ke siklus II sebesar 36,4%, dari siklus I yang mencapai 

rata-rata nilai 11,8 pada siklus II naik menjadi 16,1. Peningkatan aspek kelengkapan 

struktur berita dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 76,9%, dari prasiklus yang 

hanya mencapai rata-rata 9,1 pada siklus II meningkat menjadi 16,1. Aspek 

penggunaan kalimat pada prasiklus hanya mencapai nilai rata-rata 9,6, meningkat 

menjadi 12,4 pada siklus I atau meningkat sebesar 29,2%. Rata-rata aspek 

penggunaan kalimat pada siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 39,5% dari 

siklus I yang hanya mencapai nilai rata-rata 12,4 pada siklus II meningkat menjadi 

17,3. Persentase peningkatan aspek penggunaan kalimat dari prasiklus ke siklus II 

yaitu sebesar 80,2%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 9,6 pada 

siklus II meningkat menjadi 17,3. Aspek keruntutan pemaparan pada prasiklus hanya 

mencapai nilai rata-rata 7,5, meningkat menjadi 8,5 pada siklus I atau meningkat 

sebesar 26,7%. Rata-rata aspek keruntutan pemaparan pada siklus II juga mengalami 

peningkatan sebesar 27,3% dari siklus I yang hanya mencapai nilai rata-rata 8,5 pada 

siklus II meningkat menjadi 12,1. Persentase peningkatan aspek keruntutan 

pemaparan dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 61,3%, dari prasiklus yang hanya 

mencapai rata-rata nilai 7,5 pada siklus II meningkat menjadi 12,1. Aspek kosakata 

pada prasiklus hanya mencapai nilai rata-rata 6,1 meningkat menjadi 7,6 pada siklus 

I atau meningkat sebesar 24,6%. Rata-rata aspek kosakata pada siklus II juga 

mengalami peningkatan sebesar 10,5% dari siklus I yang hanya mencapai nilai rata-
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rata 7,6 pada siklus II meningkat menjadi 8,4. Persentase peningkatan aspek 

kosakata dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 37,7%, dari prasiklus yang hanya 

mencapai rata-rata nilai 6,1 pada siklus II meningkat menjadi 8,4. Sementara itu 

aspek penggunaan EYD pada prasiklus hanya mencapai nilai rata-rata 6,2 meningkat 

menjadi 6,9 pada siklus I atau meningkat sebesar 11,3%. Rata-rata aspek 

penggunaan EYD pada siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 31,9% dari 

siklus I yang hanya mencapai nilai rata-rata 6,9 pada siklus II meningkat menjadi 

9,1. Persentase peningkatan aspek penggunaan EYD dari prasiklus ke siklus II yaitu 

sebesar 46,8%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 6,2 pada siklus II 

meningkat menjadi 9,1.  

 Peningkatan rata-rata nilai pada tiap aspek pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

juga diikuti dengan peningkatan rata-rata nilai klasikal dari prasiklus ke siklus II 

yang digambarkan melalui grafik 4.6 berikut ini. 
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Grafik 4.6 Peningkatan Rata-Rata Nilai Klasikal Pembelajaran Menulis Teks 

Berita dari Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

 Rata-rata nilai klasikal pada prasiklus yang hanya mencapai 50,9 meningkat 

sebesar 20,8% pada siklus I menjadi 61,5. Peningkatan rata-rata nilai tiap aspek juga 

terjadi dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata klasikal siklus I yang hanya mencapai 

61,5, pada siklus II nilai rata-rata klasikalnya menjadi 84,1 atau meningkat sebesar 

36,7%. Persentase kenaikan nilai rata-rata klasikal dari prasiklus ke siklus II yaitu 

sebesar 65,2%. 

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Peserta Didik setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik Pengamatan Langsung yang 

Bermuatan Pendidikan Karakter 

 

Hasil perilaku peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 
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karakter dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian nontes, yaitu pada hasil data 

observasi. Berikut ini adalah perbandingan perubahan perilaku peserta didik pada 

siklus I dan siklus II berdasarkan hasil observasi. Perbandingan tersebut disajikan 

dalam tabel. 

Tabel 4.22 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No Aspek yang diobservasi 
Siklus I Siklus II Peningkatan 

F % F % F % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Persiapan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran 

a. Kondisi kelas sudah tenang 

b. Peserta didik telah duduk di 

tempat duduk masing-masing 

c. Peserta didik telah 

menyiapkan buku-buku yang 

berkaitan dengan materi 

yang akan diajarkan 

 

 

27 

37 

 

37 

 

 

73% 

100% 

 

100% 

 

 

35 

37 

 

37 

 

 

94,6% 

100% 

 

100% 

 

 

8 

0 

 

0 

 

 

21,6% 

0% 

 

0% 

2. 

 

 

 

Keseriusan peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran 

a. Peserta didik menyimak 

penjelasan guru dengan 

seksama 

b. Peserta didik melakukan 

pengamatan serta 

mewawancarai narasumber 

dengan tertib 

c. Peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran dengan 

baik 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

 

32 

 

 

86,5% 

 

 

89,2% 

 

 

 

86,5% 

 

 

33 

 

 

37 

 

 

 

37 

 

 

89,2% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

2,7% 

 

 

10,8% 

 

 

 

13,5% 

3. Keaktifan peserta didik selama 

proses pembelajaran 

a. Peserta didik aktif bertanya 

yang berkaitan dengan 

materi yang sedang diajarkan 

b. Peserta didik aktif menjawab 

pertanyaan yang 

disampaikan guru 

c. Peserta didik menunjukkan 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

13,5% 

 

 

27,0% 

 

 

27,0% 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

54,1% 

 

 

54,1% 

 

 

67,6% 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

40,5% 

 

 

27,0% 

 

 

40,5% 
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rasa percaya diri untuk 

mengemukakan pendapat 

4. Respon peserta didik terhadap 

teknik pembelajaran yang 

digunakan 

a. Peserta didik fokus terhadap 

teknik pembelajaran yang 

sedang digunakan 

b. Peserta didik mengerjakan 

tugas dengan baik 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

81,1% 

 

 

81,1% 

 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

 

91,9 

 

 

94,6 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

10,8% 

 

 

13,5% 

 

Dari data observasi siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa secara umum 

ada perubahan perilaku peserta didik ke arah positif secara signifikan. Peserta didik 

sudah berperilaku positif selama proses pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter 

berlangsung. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan empat aspek dalam 

tabel observasi tersebut. 

Aspek yang pertama adalah persiapan peserta didik sebelum mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Dari data observasi siklus I dan siklus II dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran. 

Pada siklus I, saat guru masuk kelas peserta didik sudah duduk di tempat duduknya 

masing-masing. Namun, kondisi kelas masih gaduh. Karena masih banyak peserta 

didik yang berbicara dan becanda dengan teman sebangkunya, sedangkan pada 

siklus II, kondisi kelas sudah tenang dan siap menerima pembelajaran. 

Aspek yang kedua keseriusan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Pada siklus I persentase keseriusan peserta didik secara keseluruhan 

sebesar 273% dan meningkat sebanyak 21,6% menjadi 294,6% pada siklus II. Hal 
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tersebut dikarenakan materi yang belum dipahami peserta didik pada siklus I 

kembali ditekankan pada siklus II, sehingga penjelasan guru lebih diperhatikan 

dengan baik oleh peserta didik. Peserta didik juga lebih antusias dalam mengerjakan 

teks berita. 

Aspek yang ketiga adalah keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. 

Dari siklus I menuju siklus II keaktifan peserta didik meningkat sebesar 27%. 

Materi-materi yang belum dipahami mendorong peserta didik untuk bertanya kepada 

guru, sehingga kondisi kelas lebih hidup. Peserta didik juga berani menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dari data tersebut, diketahui bahwa peserta 

didik sudah percaya diri untuk mengemukakan pendapat dan tidak merasa canggung 

dan malu untuk bertanya kepada guru. 

Aspek keempat adalah respon peserta didik terhadap teknik pembelajaran 

yang digunakan. Aspek keempat ini secara keseluruhan juga meningkat sebesar 

24,3%. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan serius karena 

sebagian besar peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan.  

Berdasarkan jurnal guru siklus I, rata-rata peserta didik cukup siap dalam 

pembelajaran menulis teks berita, akan tetapi ada beberapa peseta didik yang 

kebingungan ketika proses mengamati contoh teks berita untuk menemukan 

pengertian, unsur-unsur berita, struktur berita, dan nilai-nilai karakter. Sebagian 

besar peserta didik kurang aktif dalam mengikuti rangkaian pembelajaran awal, 

namun ketika pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 
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langsung yang bermuatan pendidikan karakter, peserta didik sudah dapat sedikit 

memperhatikan penjelasan materi yang akan diberikan. Ada beberapa peserta didik 

yang berani bertanya dan menjawab, namun ada juga peserta didik yang tampak 

masih malu dan ragu untuk bertanya. 

Hasil jurnal guru pada siklus II juga menunjukkan ketertarikan peserta didik 

terhadap teknik pembelajaran yang digunakan karena tidak membosankan dan lebih 

menarik. Persiapan peserta didik juga lebih baik jika dibandingkan dengan siklus I. 

Perubahan perilaku peserta didik tampak pada keaktifan peserta didik selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks berita. Peserta didik juga lebih serius 

ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Hasil jurnal pada siklus I diketahui bahwa peserta didik tertarik dan senang 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter, namun masih ada kesulitan yang dialami oleh 

peserta didik selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil jurnal peserta didik siklus II menunjukkan bahwa peserta 

didik tertarik dan senang pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Kesulitan-kesulitan yang 

mereka alami pada pembelajaran sebelumnya juga sudah mereka pahami dengan 

baik. 

Berdasarkan hasil wawancara siklus I, peserta didik merasa tertarik dengan 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 
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bermuatan pendidikan karakter karena bisa berinteraksi langsung dengan 

narasumber dan lebih mudah dalam menulis teks berita. Peserta didik merasa 

terbantu karena dapat mengetahui cara membuat teks berita dengan mudah dan 

benar karena teknik pembelajaran yang berbeda dan menarik, selain itu, menurut 

peserta didik penyampaian materi dari guru cukup jelas dan mudah dipahami. 

Hasil wawancara siklus II diketahui  peserta didik merasa terbantu karena 

dapat bekerjasama dengan kelompoknya dan lebih mudah dalam menulis teks berita, 

selain itu menurut peserta didik teknik pembelajarannya menyenangkan dan tidak 

membosankan serta penyampaian materi dari guru cukup jelas sehingga mudah 

dipahami. 

Berdasarkan hasil dokumentasi foto pembelajaran menulis teks berita pada 

siklus I dan siklus II menunjukkan adanya perubahan perilaku peserta didik. Hasil 

dokumentasi foto dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.26 Kesiapan Peserta Didik Saat Awal Pembelajaran Siklus I 
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Gambar 4.26 membuktikan suasana kelas cukup kondusif dan tenang saat 

guru membuka pelajaran, walaupun pada saat guru masuk ke kelas masih banyak 

peserta didik yang becanda dan berbicara dengan temannya. Peserta didik sudah siap 

untuk menerima pembelajaran, karena semua peserta didik sudah duduk di tempat 

duduknya masing-masing. Namun, masih ada beberapa peserta didik sudah duduk di 

temapt duduknya masing-masing. Namun, masih ada beberapa peserta didik yang 

becanda dan berbicara dengan teman sebangkunya. 

 
Gambar 4.27 Kesiapan Peserta Didik Saat Awal Pembelajaran Siklus II 

 

Gambar 4.27 membuktikan kondisi kelas lebih kondusif dan tenang dibanding 

pembelajaran sebelumnya. Peserta didik sudah siap untuk menerima pelajaran. 

Semua peserta didik sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Seluruh  

peserta didik sudah menyiapkan buku pelajaran yang berkaitan dengan materi yang 

disampaikan oleh guru. 
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Gambar 4.28 Aktivitas Peserta Didik Saat Melakukan Pengamatan dan 

Mewawancarai Narasumber 

 

Gambar 4.28 menunjukkan bahwa peserta didik sangat antusias dan tertarik 

saat mengamati dan mewawancarai narasumber. Peserta didik mewawancarai 

narasumber secara berkelompok dan mereka bisa bekerjasama dengan baik. Peserta 

didik begitu bersungguh-sungguh dalam mendapatkan informasi dari narasumber. 

 
Gambar 4.29 Aktivitas Peserta Didik Saat Menulis Teks Berita Individu 
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Gambar 4.29 membuktikan bahwa peserta didik sudah bersungguh-sungguh 

dan serius saat menulis teks berita berdasarkan informasi yang didapat dari hasil 

mewawancarai narasumber secara individu. Peserta didik terlihat antusias dan serius 

saat menulis teks berita. 

 
Gambar 4.30 Aktivitas Peserta Didik Saat Bertanya Jawab dengan Guru 

 

Gambar 4.30 menunjukkan bahwa peserta didik mulai berani bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya. Hal ini merupakan perubahan perilaku peserta didik 

yang sangat positif. Peserta didik tidak canggung dan malu-malu lagi untuk 

menjawab pertanyaan guru. 

Jadi, berdasarkan hasil observasi, hasil jurnal guru dan peserta didik, hasil 

wawancara, dan dokumentasi foto dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter berjalan dengan baik, dan bisa mengubah perilaku peserta didik ke arah yang 
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lebih positif. Kegiatan pembelajaran menulis teks berita pada siklus II menunjukkan 

perilaku peserta didik yang memuaskan, perubahan perilaku peserta didik ke arah 

yang lebih baik. Peserta didik merasakan manfaar bahwa menulis teks berita tidak 

serumit yang dibayangkan, asalkan memperhatikan penjelasan guru dan serius 

mengikuti arahan guru. Sikap malas-malasan beberapa peserta didik yang muncul 

pada prasiklus berubah menjadi antusias yang tinggi dan mulai meningkat, selama 

pembelajaran dari siklus I sampai siklus II. Akhirnya, peserta didik dapat 

memperoleh ketuntasan belajar dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas meningkat dari 

nilai 50,9 pada prasiklus, kemudian meningkat menjadi 61,5 pada siklus I, dan pada 

siklus II menjadi 84,1. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembelajaran peningkatan 

keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang 

bermuatan pendidikan karakter pada peseta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat Kabupaten Tegal dipaparkan simpulan sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran keterampilan menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter berjalan dengan 

lancar. Pada awal pembelajaran siklus I peserta didik masih banyak yang 

canggung yang disebabkan guru yang mengajar mereka berbeda dari guru 

biasanya, sebagian peserta didik juga masih ada kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru serta ada sebagian peserta didik yang malas-malasan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berbeda pada pembelajaran siklus I, 

pada proses pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan 

langsung siklus II, peserta didik menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih 

positif. Peserta didik yang pada pembelajaran siklus I masih malu dan canggung 

dengan guru, pada pembelajaran siklus II sudah mulai aktif bertanya-jawab 

dengan guru. Sebagian besar peserta didik juga sudah memperhatikan penjelasan 
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yang diberikan oleh guru, serta lebih serius mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru.  

2) Terjadi peningkatan keterampilan menulis teks berita peserta didik kelas VIII A 

MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal setelah mengikuti pembelajaran 

menulis teks berita peserta didik kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, 

Kabupaten Tegal setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter. Peningkatan keterampilan menulis teks berita tersebut diketahui dari 

hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil pada tes prasiklus menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 50,9 dalam kategori kurang. Pada siklus I nilai rata-rata 

kelas meningkat menjadi 61,5 atau dalam kategori cukup. Dengan demikian 

terjadi peningkatan sebesar 10,6 yaitu dari 50,9 menjadi 61,5. Pada siklus II 

nilai rata-rata sebesar 84,1 dan termasuk kategori baik, sehingga terjadi 

peningkatan 22,6 dari siklus I yaitu dari 61,5 menjadi 84,1. Dengan demikian 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung 

yang bermuatan pendidikan karakter mengalami peningkatan pada peserta didik 

kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal. 

3) Peningkatan hasil tes juga diikuti dengan perubahan tingkah laku peserta didik 

kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal ke arah yang lebih 

baik setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 

pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter. Hal tersebut dapat 



 
 

 

173 

diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil observasi, wawancara, jurnal, 

dan dokumentasi foto. Perubahan tingkah laku peserta didik dapat dilihat secara 

jelas pada saat pembelajaran menulis teks berita yang semula pada siklus I 

peserta didik masih banyak yang berperilaku negatif, antara lain: tidak 

meperhatikan penjelasan guru, bermalas-malasan saat mengerjakan tugas, dan 

gaduh, pada siklus II perilaku tersebut sudah tidak dilakukan peserta didik. 

Bahkan peserta didik menjadi lebih aktif dalam melakukan tanya jawab tentang 

teks berita. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan  hasil penelitian, saran yang diajukan berikut ini. 

1) Guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakaan teknik yang sesuai 

dengan pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan teknik pengamatan 

langsung yang bermuatan pendidikan karakter karena teknik pembelajaran 

tersebut dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita peserta didik.  

2) Para peneliti bidang pendidikan dan bahasa sastra Indonesia dapat melakukan 

penelitian lanjutan mengenai pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

pembelajaran yang berbeda. Penggunaan teknik pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif akan memberikan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, 

sehingga peserta didik lebih mudah menerima materi. 
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Lampiran 1 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 1 

 

Nama Sekolah : MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII/2   

Alokasi waktu  : 4 x 40 menit (Pertemuan 1 dan 2) 

 

A. Standar Kompetensi 

12  Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, 

slogan/poster. 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan hakikat berita. 

2. Menemukan unsur dan struktur berita bermuatan pendidikan karakter dengan 

tepat. 

3. Menemukan informasi dengan mewawancarai narasumber menggunakan 

teknik pengamatan langsung. 

4. Menyusun data pokok berita dengan tepat. 

5. Mampu merangkai data pokok-pokok berita menjadi berita yang bermuatan 

pendidikan karakter secara singkat, padat, dan jelas. 

6. Mampu menyunting berita dengan tepat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas dengan 

memperhatikan cara penyusunan menulis berita. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat Menulis Berita 

2. Contoh Teks Berita 
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3. Langkah-Langkah Menulis Teks Berita 

 

F. Skenario Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Waktu Metode Nilai/Karakter 

yang Muncul 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengondisikan peserta 

didik agar siap menerima 

materi pembelajaran. 

b. Guru menyampaikan pokok 

materi, tujuan, serta manfaat 

dari kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

 

10 

menit 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Ceramah 

 

Disiplin dan  

berpikir logis 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik membentuk 

kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 

orang. 

b. Masing-masing kelompok 

diberi contoh teks berita 

yang bermuatan pendidikan 

karakter. 

c. Peserta didik diminta untuk 

mencermati contoh  teks 

berita. 

d. Masing-masing kelompok 

berdiskusi untuk 

menemukan hal-hal yang 

berkaitan dengan teks berita 

  

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi dan 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis dan 

tanggung jawab 

 

 

 

Berpikir logis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis 

dan tanggung 

jawab 
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(struktur berita, unsur berita, 

keruntutan pemaparan, 

penggunaan kalimat, 

kosakata, penggunaan 

EYD). 

e. Peserta didik menemukan 

hal-hal yang berkaitan 

dengan berita. 

f. Peserta didik diberikan 

kesempatan  untuk 

menanyakan materi teks 

berita yang belum dipahami. 

g. Peserta didik menerima 

lembar kerja 1 berisi 

perintah  menulis teks berita 

berdasarkan hasil 

pengamatan dan 

mewawancarai narasumber . 

h. Peserta didik menyiapkan 

daftar pertanyaan untuk 

wawancara kepada 

narasumber dengan 

bimbingan guru. 

i. Peserta didik melakukan 

pengamatan dan wawancara 

terhadap beberapa pedagang 

makanan sekitar sekolah dan 

mencatat informasi yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik 

Pengamatan 

langsung 

 

 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung jawab, 

dan berpikir 

logis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis 

 

 

 

 

 

Kerja sama, 

tanggung jawab, 

dan kreatif 

 

 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung jawab, 

mandiri, dan 

disiplin. 
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disampaikan narasumber. 

j. Peserta didik mengumpulkan 

fakta-fakta berdasarkan 

informasi dari narasumber 

kemudian kembali ke kelas 

dengan membawa catatan 

fakta-fakta di lapangan 

sebagai bahan penulisan teks 

berita  

3. Kegiatan Akhir 

a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

b. Guru dan peserta didik 

merefleksi pembelajaran hari 

ini. 

 

15 

menit 

 

Tanya 

jawab 

 

Refleksi 

 

Percaya diri dan 

berpikir logis 

 

Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Waktu Metode 
Nilai/Karakter 

yang Muncul 

1.  Kegiatan Awal 

a. Guru  bertanya jawab dengan 

peserta didik tentang tugas 

yang telah diberikan pada 

pertemuan lalu. 

b. Guru menjelaskan kompetensi 

dasar yang akan dipelajari 

serta manfaat yang diperoleh 

setelah pembelajaran yaitu 

peserta didik dapat menulis 

berita secara singkat, padat, 

dan jelas serta memberi 

motivasi kepada peserta 

didik. 

 

10 

Menit 

 

Tanya 

jawab 

 

  

Ceramah 

 

Berpikir logis 

dan percaya 

diri 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik bersama guru 

merefleksi materi teks berita. 

 

5 menit 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Tanggung 

jawab 
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b. Peserta didik menulis teks 

berita yang bermuatan 

pendidikan karakter (secara   

individu) berdasarkan 

informasi yang didapat 

melalui pengamatan dan 

wawancara yang telah 

dilakukan pada pertemuan 

sebelumnya. 

c. Guru mengontrol ketika 

peserta didik mengalami 

kesulitan mengembangkan 

informasi menjadi teks berita 

dan berusaha menjelaskan 

kepada peserta didik. 

d. Beberapa peserta didik 

diminta menyampaikan hasil 

pekerjaannya yang kemudian 

ditanggapi oleh peserta didik 

lain dan guru. 

e. Peserta didik menyunting 

kembali pekerjaannya yang 

masih belum sesuai. 

f. Peserta didik mengumpulkan 

hasil pekerjaannya.  

30 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

10 

menit 

Unjuk Kerja 

(individu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis, 

tanggung 

jawab, mandiri, 

dan percaya 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

dan tanggung 

jawab 

 

 

Tanggung 

jawab dan 

mandiri 

 

 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru memberikan 

kesempatan lagi kepada 

peserta didik untuk bertanya 

tentang materi yang belum 

mereka pahami. 

a. b. Guru dan peserta didik    

merefleksi pembelajaran 

hari ini 

c.  Peserta didik mengisi jurnal 

untuk memberikan kesan 

terhadap proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

 

15 

menit 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Refleksi 

 

Percaya diri 
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G. Media dan Sumber Belajar 

1) Contoh teks berita 

2) Buku-buku tentang teks berita 

 

H.Penilaian 

1. Penilaian Proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

 

2. Penilaian Hasil 

a. Lakukanlah pengamatan pada pedagang makanan di sekitar sekolahmu! 

b. Laporkanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk teks berita yang 

bermuatan pendidikan karakter ! 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter.  

No Aspek Bobot Kriteria Penilaian Skor Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kelengkapan 

isi teks berita 

(5W+1H) yang 

bermuatan 

pendidikan 

karakter 

5 a. Lengkap: semua unsur 

5W+1H (apa,siapa, di 

mana, kapan, mengapa, 

dan bagaimana) 

tercantum, mengandung 

>5 nilai pendidikan 

karakter. 

b. Cukup lengkap: 4 unsur 

yang tercantum dalam 

teks berita (apa, siapa 

atau kapan, di mana,  

mengapa atau 

bagaimana), mengandung 

4 nilai pendidikan 

karakter. 

c.  Kurang lengkap: 3 unsur 

yang tercantum dalam 

teks berita (apa, di mana, 

mengapa atau 

bagaimana), mengandung 

3 nilai pendidikan 

karakter 

d. Tidak lengkap: hanya 

mencantumkan 2 unsur 

dalam teks berita (apa 

dan siapa atau kapan, di 

mana), mengandung 2 

nilai pendidikan karakter 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

SB 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

K 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan 

struktur berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Karakter judul (judul yang 

digunakan relevan, sesuai 

dengan isi informasi yang 

disajikan, dan sangat 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead ( 

singkat, mengandung nilai 

berita, mewakili isi, 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB 
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berita (kronologis, 

lengkap, mendalam). 

b. Karakter judul (judul yang 

digunakan relevan, sesuai 

dengan isi informasi, dan 

menarik untuk dibaca), 

Penggarapan lead 

(singkat, cukup 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita kronologis, tidak 

lengkap, mendalam). 

c.  Karakteristik judul (judul 

yang digunakan cukup 

relevan, sesuai isi 

informasi tetapi kurang 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead (terlalu 

panjang, mengandung 

nilai dan kurang menarik 

untuk dibaca), 

penggarapan lead (terlalu 

panjang, kurang 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, tidak 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita (tidak kronologis, 

tidak lengkap, 

mendalam)berita, 

mewakili isi, kurang 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita (tidak kronologis, 

lengkap, mendalam). 

d. Karakteristik judul (judul 

yang digunakan kurang 

relevan dengan isi 

informasi dan kurang 

relevan dengan isi 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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informasi dan kurang 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead (terlalu 

panjang, tidak 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, tidak 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita (tidak kronologis, 

tidak lengkap, dan 

mendalam). 

3 

 

 

 

 
 

Penggunaan 

Kalimat 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

e. Kalimat efektif, singkat, 

dan jelas. 

f. Beberapa bukan kalimat 

efektif, tidak terlalu 

panjang, dan jelas. 

g. Hampir semua kalimat 

tidak efektif, kalimat 

panjang, dan kurang 

jelas. 

h. Semua kalimat bukan 

kalimat efektif, kalimat 

panjang, dan kurang 

jelas. 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

SB 

 

B 

 

 

C 

 

 

 

K 

4 

 

 

 

Keruntutan 

Pemaparan 

 

 

3 

 

 

 

b. Urut dan jelas: sederhana, 

mudah dipahami, semua 

ide tersampaikan. 

b. Tidak urut, jelas: jalan 

cerita dalam berita tidak  

runtut, tetapi jelas dan 

mudah dipahami. 

c. Urut, kurang jelas: jalan 

cerita dalam berita runtut 

tetapi kurang dapat 

dipahami. 

 d. Tidak urut, tidak jelas: 

jalan cerita dalam berita 

tidak runtut, tidak jelas, 

dan kurang dapat 

dipahami 

5 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

SB 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

K 

 

 

 

5 Kosakata yang 

digunakan 

2 a. Kata yang digunakan 

 tepat, bermakna satu dan 

5 SB 
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mudah dipahami. 

b.  Beberapa kata yang 

digunakan dan kurang 

dapat kurang tepat, 

dipahami. 

c.  Terdapat kata yang tidak 

boleh dan tidak lazim 

digunakan dan kurang 

dapat dipahami. 

d. Kata-kata yang digunakan 

tidak dapat dipahami 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

K 

6 Ketepatan 

Penggunaan 

EYD 

2 a.  Terdapat 1 sampai 4 

kesalahan EYD. 

b. Terdapat 5 sampai 8 

kesalahan EYD. 

c.  Terdapat 9 sampai 12 

kesalahan EYD. 

d.  Terdapat lebih dari 12 

kesalahan EYD. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

SB 

 

B 

 

C 

 

K 

Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter. 

 

No Aspek 

Penilaian 

Skor Bobot 

Nilai 

Bobot 

Maksimal SB B C K SK 

5 4 3 2 1 

1 Kelengkapan 

isi berita yang 

bermuatan 

pendidikan 

karakter 

     5 25 

2 Kelengkapan 

struktur berita 

     4 20 

3 Penggunaan 

Kalimat 

     4 20 

4 Keruntutan 

pemaparan 

     3 15 

5 Kosakata yang 

digunakan 

adalah bahasa 

yang tepat 

     2 10 

6 Penggunaan 

EYD 

     2 10 
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Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter. 

 

No Kategori Rentang Skor 

1 Sangat Baik 86-100 

2 Baik 71-85 

3 Cukup 56-70 

4 Kurang 41-55 

5 Sangat Kurang <40 

 

 Instrumen nontes: Lembar observasi, jurnal peserta didik, jurnal guru, wawancara, 

dan dokumentasi foto. 
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Lampiran 2 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

   Siklus II 

 

Nama Sekolah : MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII/2   

Alokasi waktu  : 4 x 40 menit (Pertemuan 1 dan 2) 

 

A. Standar Kompetensi 

12.Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, 

slogan/poster. 

 

B.    Kompetensi Dasar 

12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

 

C. Indikator 

a. Menjelaskan hakikat berita. 

b. Menemukan unsur dan struktur berita bermuatan pendidikan karakter dengan 

tepat. 

c. Menemukan informasi dengan mewawancarai narasumber menggunakan 

teknik pengamatan langsung. 

d. Menyusun data pokok berita dengan tepat. 

e. Mampu merangkai data pokok-pokok berita menjadi berita yang bermuatan 

pendidikan karakter secara singkat, padat, dan jelas. 

f. Mampu menyunting berita dengan tepat. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas 

dengan memperhatikan cara penyusunan menulis berita. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat Menulis Berita 

2. Contoh Teks Berita 
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3. Langkah-Langkah Menulis Teks Berita 

 

 

F. Skenario Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

No. Kegiatan Waktu Metode Nilai/Karakter 

yang Muncul 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru melakukan apersepsi 

dengan mengaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan 

materi yang telah dipelajari 

pada hari sebelumnya. 

b. Guru menyampaikan tujuan 

dan memberikan motivasi 

kepada peserta didik. 

 

10 

menit 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

Ceramah 

 

Disiplin dan  

berpikir logis 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik membentuk 

kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 

orang. 

b. Masing-masing kelompok 

diberi contoh teks berita 

yang bermuatan pendidikan 

karakter. 

c. Peserta didik diminta untuk 

mencermati contoh  teks 

berita. 

d. Masing-masing kelompok 

berdiskusi untuk 

  

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi dan 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

Demokratis dan 

tanggung jawab 

 

 

 

Berpikir logis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis 

dan tanggung 

jawab 

 

 

 



188 
 

 

menemukan hal-hal yang 

berkaitan dengan teks berita 

(struktur berita, unsur berita, 

keruntutan pemaparan, 

penggunaan kalimat, 

kosakata, penggunaan EYD, 

dan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat pada 

teks berita). 

e. Peserta didik diberikan 

kesempatan  untuk 

menanyakan materi teks 

berita yang belum dipahami. 

f. Peserta didik  dibimbing 

guru di tiap kelompok untuk 

mewawancarai narasumber 

di lembar kerja I, dengan 

langkah-langkah: 

1) Peserta didik diminta 

untuk melakukan 

pengamatan dan 

wawancara kepada 

narasumber. 

2) Peserta didik mencatat 

informasi yang didapat 

dari hasil mewawancarai 

narasumber. 

     3) Peserta didik 

mengembangkan 

informasi menjadi sebuah 

teks berita yang 

bermuatan pendidikan 

karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri dan 

percaya diri 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung jawab, 

dan berpikir 

logis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis 

 

 

 

 

Kerja sama, 

tanggung 
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g. Peserta didik menyiapkan 

daftar pertanyaan untuk 

mewawancarai narasumber 

dengan bimbingan guru. 

h. Peserta didik melakukan 

pengamatan dan 

mewawancarai beberapa 

pegawai di sekolah serta 

mencatat informasi yang 

disampaikan narasumber. 

i. Peserta didik mengumpulkan 

fakta-fakta berdasarkan 

informasi dari narasumber 

kemudian kembali ke kelas 

dengan membawa catatan 

fakta-fakta di lapangan 

sebagai bahan penulisan teks 

berita  

menit Pengamatan 

langsung 

 

jawab,Percaya 

diri, Menghargai 

prestasi, dan 

Komunikatif 

 

 

Percaya diri, 

tanggung jawab, 

mandiri, dan 

disiplin. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Peserta didik bersama guru 

menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan 

b. Guru dan peserta didik 

merefleksi pembelajaran hari 

ini. 

 

15 

menit 

 

Tanya 

jawab 

Refleksi 

 

Percaya diri dan 

berpikir logis 
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Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Waktu Metode 
Nilai/Karakter 

yang Muncul 

1.  Kegiatan Awal 

a. Guru  bertanya jawab dengan 

peserta didik tentang tugas 

yang telah diberikan pada 

pertemuan lalu. 

b. Guru menjelaskan kompetensi 

dasar yang akan dipelajari 

serta manfaat yang diperoleh 

setelah pembelajaran yaitu 

peserta didik dapat menulis 

berita secara singkat, padat, 

dan jelas serta memberi 

motivasi kepada peserta 

didik. 

 

10 

Menit 

 

Tanya 

jawab 

 

  

Ceramah 

 

Berpikir logis 

dan percaya 

diri 

2. Kegiatan Inti 

a. Peserta didik bersama guru 

merefleksi teks berita yang 

telah ditulis peserta didik pada 

pertemuan sebelumnya. 

b. Peserta didik diberi 

pengarahan tentang materi 

pada aspek yang masih belum 

dikuasai 

c.  Peserta didik mengumpulkan 

kembali teks berita. 

d. Peserta didik diberi lembar 

kerja II yang berisi soal 

membuat teks berita 

berdasarkan hasil pengamatan 

dan mewawancarai 

narasumber secara individu 

e. Peserta didik menulis teks 

berita yang bermuatan 

pendidikan karakter (secara   

individu) berdasarkan 

informasi yang didapat 

melalui pengamatan dan 

wawancara yang telah 

dilakukan pada pertemuan 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk Kerja 

(individu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis, 

tanggung 

jawab, mandiri, 

dan percaya 

diri 
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sebelumnya. 

f. Guru mengontrol dan memberi 

penjelasan ketika peserta didik 

mengalami kesulitan 

mengembangkan informasi 

menjadi teks berita dan 

berusaha menjelaskan kepada 

peserta didik. 

g. Beberapa peserta didik 

diminta menyampaikan hasil 

pekerjaannya yang kemudian 

ditanggapi oleh peserta didik 

lain dan guru. 

h. Peserta didik menyunting 

kembali pekerjaannya yang 

masih belum sesuai. 

i. Peserta didik mengumpulkan 

hasil pekerjaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

dan tanggung 

jawab 

 

 

Tanggung 

jawab dan 

mandiri 

 

 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru memberikan 

kesempatan lagi kepada 

peserta didik untuk bertanya 

tentang materi yang belum 

mereka pahami. 

1. b. Guru dan peserta didik 

merefleksi pembelajaran hari 

ini 

c.   Peserta didik mengisi jurnal 

untuk memberikan kesan 

terhadap proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

 

15 

menit 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

Refleksi 

 

Percaya diri 

 

G. Media dan Sumber Belajar 

1) Contoh teks berita yang bermuatan pendidikan karakter 

2) Buku-buku tentang teks berita 
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H.Penilaian 

a. Penilaian Proses 

Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

b. Penilaian Hasil 

1. Lakukanlah pengamatan pada pegawai di sekolahmu! 

2. Laporkanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk teks berita yang bermuatan 

pendidikan karakter! 

 

Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter.  

No Aspek Bobot Kriteria Penilaian Skor Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kelengkapan 

isi teks berita 

(5W+1H) yang 

bermuatan 

pendidikan 

karakter 

5 a. Lengkap: semua unsur 

5W+1H (apa,siapa, di 

mana, kapan, mengapa, 

dan bagaimana) 

tercantum, mengandung 

>5 nilai pendidikan 

karakter. 

b. Cukup lengkap: 4 unsur 

yang tercantum dalam 

teks berita (apa, siapa 

atau kapan, di mana,  

mengapa atau 

bagaimana), mengandung 

4 nilai pendidikan 

karakter. 

c.  Kurang lengkap: 3 unsur 

yang tercantum dalam 

teks berita (apa, di mana, 

mengapa atau 

bagaimana), mengandung 

3 nilai pendidikan 

karakter 

d. Tidak lengkap: hanya 

mencantumkan 2 unsur 

dalam teks berita (apa 

dan siapa atau kapan, di 

mana), mengandung 2 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

SB 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

K 
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nilai pendidikan karakter 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan 

struktur berita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Karakter judul (judul yang 

digunakan relevan, sesuai 

dengan isi informasi yang 

disajikan, dan sangat 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead ( 

singkat, mengandung nilai 

berita, mewakili isi, 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita (kronologis, 

lengkap, mendalam). 

b. Karakter judul (judul yang 

digunakan relevan, sesuai 

dengan isi informasi, dan  

menarik untuk dibaca), 

Penggarapan lead 

(singkat, cukup 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita kronologis, tidak 

lengkap, mendalam). 

c.  Karakteristik judul (judul 

yang digunakan cukup 

relevan, sesuai isi 

informasi tetapi kurang 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead (terlalu 

panjang, mengandung 

nilai dan kurang menarik 

untuk dibaca), 

penggarapan lead (terlalu 

panjang, kurang 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, tidak 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita (tidak kronologis, 

tidak lengkap, 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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mendalam)berita, 

mewakili isi, kurang 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita (tidak kronologis, 

lengkap, mendalam). 

d. Karakteristik judul (judul 

yang digunakan kurang 

relevan dengan isi 

informasi dan kurang 

relevan dengan isi 

informasi dan kurang 

menarik untuk dibaca), 

penggarapan lead (terlalu 

panjang, tidak 

mengandung nilai berita, 

mewakili isi, tidak 

merangsang), dan 

pengembangan tubuh 

berita (tidak kronologis, 

tidak lengkap, dan 

mendalam). 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 
 

Penggunaan 

Kalimat 

 
 

4 

 

 

 
 

a. Kalimat efektif, singkat, 

dan jelas. 

b. Beberapa bukan kalimat 

efektif, tidak terlalu 

panjang, dan jelas. 

c. Hampir semua kalimat 

tidak efektif, kalimat 

panjang, dan kurang 

jelas. 

d. Semua kalimat bukan 

kalimat efektif, kalimat 

panjang, dan kurang 

jelas. 

5 

 

4 

 

3 

 

 

 

2 

SB 

 

B 

C 

 

 

 

K 
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4 

 

 

 

Keruntutan 

Pemaparan 

 

 

3 

 

 

 

c. Urut dan jelas: sederhana, 

mudah dipahami, semua 

ide tersampaikan. 

b. Tidak urut, jelas: jalan 

cerita dalam berita tidak  

runtut, tetapi jelas dan 

mudah dipahami. 

c. Urut, kurang jelas: jalan 

cerita dalam berita runtut 

tetapi kurang dapat 

dipahami. 

 d. Tidak urut, tidak jelas: 

jalan cerita dalam berita 

tidak runtut, tidak jelas, 

dan kurang dapat 

dipahami 

5 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

SB 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

K 

 

 

 

5 Kosakata yang 

digunakan 

2 a. Kata yang digunakan 

 tepat, bermakna satu dan 

mudah dipahami. 

b.  Beberapa kata yang 

digunakan dan kurang 

dapat kurang tepat, 

dipahami. 

c.  Terdapat kata yang tidak 

boleh dan tidak lazim 

digunakan dan kurang 

dapat dipahami. 

d. Kata-kata yang digunakan 

tidak dapat dipahami 

5 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

SB 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

K 

6 Ketepatan 

Penggunaan 

EYD 

2 a.  Terdapat 1 sampai 4 

kesalahan EYD. 

b. Terdapat 5 sampai 8 

kesalahan EYD. 

c.  Terdapat 9 sampai 12 

kesalahan EYD. 

d.  Terdapat lebih dari 12 

kesalahan EYD. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

SB 

 

B 

 

C 

 

K 
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Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik  

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter. 

No Aspek 

Penilaian 

Skor Bobot 

Nilai 

Bobot 

Maksimal SB B C K SK 

5 4 3 2 1 

1 Kelengkapan 

isi berita yang 

bermuatan 

pendidikan 

karakter 

     5 25 

2 Kelengkapan 

struktur berita 

     4 20 

3 Penggunaan 

Kalimat 

     4 20 

4 Keruntutan 

pemaparan 

     3 15 

5 Kosakata yang 

digunakan 

adalah bahasa 

yang tepat 

     2 10 

6 Ketepatan 

penggunaan 

dalam ejaan 

     2 10 

 

Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan Teknik 

Pengamatan Langsung yang Bermuatan Pendidikan Karakter. 

 

No Kategori Rentang Skor 

1 Sangat Baik 86-100 

2 Baik 71-85 

3 Cukup 56-70 

4 Kurang 41-55 

5 Sangat Kurang <40 

 

 Instrumen nontes: Lembar observasi, jurnal peserta didik, jurnal guru, wawancara, 

dan dokumentasi foto. 
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Lampiran 3 

MATERI PEMBELAJARAN MENULIS TEKS BERITA 

 

a. Teks Berita Bermuatan Pendidikan Karakter 

Teks berita merupakan teks yang berisi pelaporan berbentuk tulisan 

yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari bersifat menarik, 

terbaru, dan atau aktual yang memunculkan nilai-nilai pendidikan 

karakter. 

 

b. Unsur-unsur Berita  

Suatu informasi dapat dijadikan berita apabila memenuhi unsur 

5W+1H. Unsur 5W+1H terdiri atas what (apa), who (siapa), where (di 

mana), when (kapan), why (mengapa), how (bagaimana). Berikut 

penjelasan yang lebih lengkap dari unsur-unsur tersebut. 

1. What 

Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi 

pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. 

2. Who 

Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai 

keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. 

3. When 

Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu 

menyebutkan waktu kejadian peristiwa. 

4. Where 

Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi 

deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. 

5. Why 
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Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan 

atau latar belakang terjadinya peristiwa. 

 

6. How 

Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat 

menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. 

 

c. Struktur Teks Berita 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Headline (judul berita) merupakan identitas berita. Headline 

berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui 

peristiwa yang akan diberitakan. Selain itu, dapat digunakan untuk 

menonjolkan suatu berita dengan dukungan teknik grafika. 

 Dateline berkaitan dengan kapan berita itu dibuat. 

 Lead (pembuka berita) yaitu kalimat pembuka berita. Lead terletak 

pada paragraf pertama dan sering disebut teras berita. Lead 

merupakan bagian terpenting dari sebuah berita karena memuat 

 

HEADLINE atau Judul Berita 

DATELINE 
LEAD 

BRIDGE 

BODY 

LEG 

Sangat penting 

Penting 

Cukup penting 

Kurang penting 
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fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan berita yang 

disampaikan. 

 Bridge (perangkai), yaitu kata-kata yang menghubungkan teras 

berita dengan tubuh berita. 

 Body (tubuh berita), yaitu rangkaian kalimat berita yang 

menceritakan peristiwa atau berita dengan bahasa yang singkat, 

padat, dan jelas. 

 Leg (kaki berita), yaitu bagian akhir dari penulisan berita. 

 

d. Teknik Pengambilan Fakta Berita 

Berita adalah produk utama media massa. Berita ditulis untuk 

dilaporkan pada khalayak. Namun, sebelum tahap pelaporan berita, penulis 

berita harus mengumpulkan fakta di lapangan sebagai sumber utama 

penulisan berita. Berikut diuraikan beberapa teknik pengumpulan fakta, di 

antaranya observasi, wawancara, dan konferensi pers. 

A. Observasi 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan 

fakta adalah dengan mengadakan pengamatan terhadap objek 

pemberitaan. Istilah ini sering disebut dengan observasi. Observasi 

diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu observasi langsung dan 

observasi tidak langsung. Observasi langsung, yaitu jika reporter atau 

wartawan menyaksikan sebuah peristiwa dengan mata kepalanya 

sendiri. Observasi tidak langsung, yaitu jika reporter tidak 

menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi. 

B. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab antara wartawan dan 

narasumber untuk mendapatkan berbagai informasi. Apabila 
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pengumpulan fakta terkait pada sebuah peristiwa maka yang dapat 

dijadikan narasumber pertama adalah semua orang yang terlibat 

langsung dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, untuk menambah 

dan memperkuat fakta, wartawan perlu melakukan wawancara 

dengan narasumber yang berkompeten. 

C. Konferensi Pers 

Konferensi pers merupakan pertemuan pers yang diadakan 

oleh seorang tokoh untuk menjelaskan dan memberitahukan hal yang 

penting di hadapan para wartawan. 
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Lampiran 4 

 

TEKS BERITA BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SIKLUS I 

 

“Ratusan Siswa SMP Tanam 1.000 Bibit Mangrove” 

 

 

Jum’at,  4 Oktober 2012 

 

Yulianto Hardi – Suara Merdeka 

 

SEMARANG- Mengantisipasi semakin meluasnya kikisan abrasi 
pantai dan bahaya banjir yang menghantui Kota Semarang ketika 
datang musim penghujan. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap 
lingkungan tersebut membuat SMP Islam Terpadu Harapan Bunda, 
Kamis (3/10) melakukan Gerakan Pelajar Peduli Lingkungan, di 
Mangun Harjo Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, dengan 
Penanaman 1000 bibit mangrove. Acara digelar atas kerja sama SMP 
Islam Terpadu Harapan Bunda dengan Kelompok Tani Mangrove 
Sumber Rejeki Makmur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Semarang. 

Diikuti oleh 260 siswa sekolah itu mulai dari kelas 1 sampai 3 yang 

didampingi sejumlah guru sekolah tersebut. Sebelum melakukan penanaman para 

siswa diberikan pengarahan oleh kelompok tani setempat tentang cara menanam 

pohon bibit mangrove. 

Sesampai di lokasi, setiap siswa dibagikan pohon mangrove, bambu dan tali 

untuk mulai menanam. Mereka menuju tepi sepanjang aliran sungai dangkal yang 

menuju laut lepas dan beberapa petak tambak warga. Nampak para siswa sangat 

menikmati pengalaman pertama menanam mangrove secara langsung untuk menjaga 

lingkungan dari kerusakan.  

Kepala Sekolah SMP IT Harapan Bunda Joko Winarso mengatakan, acara ini 

adalah bagian dari kegiatan luar sekolah yang diadakan setiap setahun sekali. Kali ini 

dengan menanam seribu tanaman mangrove yang diberi nama 1000 pohon untuk 

Indonesia. "Harapannya kelak lingkungan di sini bisa terjaga dan terhindar dari abrasi 

dan bencana banjir. Selain itu warga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber ekonomi warga. Kegiatan ini juga mengasah rasa kepedulian siswa agar kelak 

saat menjadi pemimpin bisa memiliki respon terhadap lingkungan," katanya. 
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Lampiran 5  

 

TEKS BERITA BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SIKLUS II 

 

“Dokumenter Kisah Pembongkar Kasus Sontek Massal” 

Kamis, 6 April 2013 
Umi - Kompas 

Jakarta - Masih ingat kisah bocah yang dipaksa memberikan 
sontekan untuk teman-temannya sewaktu Ujian Nasional(UN)  
dua tahun lalu? Kisahnya kemudian dibuat video dokumenter 
berjudul 'Temani Aku Bunda'.  

Adalah Muhammad Abrary Pulungan, salah satu murid SMPN 15 Jakarta 

yang dipaksa memberikan jawaban waktu UN, oleh guru di  sekolahnya. Dalam video 

yang diputar di XXI Epicentrum, diceritakan Abrar, ia melakukan kesepakatan 

perjanjian di atas kertas. Selain perjanjian untuk memberi sontekan massal, Abrar 

juga harus berjanji tak memberitahukan kesepakatan ini ke siapa pun, termasuk orang 

tua. 

Geram dan kecewa, sang ibu, Irma Winda Lubis segera mendatangi sekolah 

anaknya di hari kedua UN. Ia membawa kamera kemudian merekam semua aktivitas 

selama ujian. Bahkan, ia juga merekam hasil pembicaraan dengan kepala sekolah dan 

seorang guru yang telah membuat kesepakatan tersebut. Winda meminta kepala 

sekolah terkait agar meminta maaf di depan publik agar kasus kecurangan tak terjadi 

lagi. Sayang, gayung tak bersambut. Usaha Winda tak berhasil. Meski dirinya telah 

mendatangi satu persatu instansi pemerintahan.  

Video ini juga diharapkan menjadi pelajaran dan menyadari akan potret 

buram norma kearifan dan kejujuran, khususnya di Jakarta. Tak hanya itu, video yang 

disutradarai oleh Tedika Puri Amanda dan Irma Winda Lubis juga sarat akan makna. 

Mengajarkan bahwa kejujuran butuh keberanian luar biasa dengan mental baja. 
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Lampiran 6 

 

Pedoman Observasi Peserta Didik Siklus I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas  :  

Sekolah  : MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. R-1            1. Kondisi kelas sudah 

tenang (peserta didik 

tidak ramai dan tenang) 

2. Peserta didik telah duduk 

di tempat duduk masing-

masing (diam di tempat 

duduk masing-masing) 

3. Peserta didik telah 

menyiapkan buku-buku 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan 

diajarkan (buku-buku dan 

alat tulis telah 

dipersiapkan di atas meja) 

4. Peserta didik menyimak 

penjelasan guru dengan 

seksama (peserta didik 

fokus dan tenang saat 

menyimak penjelasan 

guru, tidak membuat 

gaduh, dan tidak becanda 

dengan temannya) 

5. Peserta didik  menyimak 

contoh teks berita yang 

dibagikan oleh guru 

dengan tenang (peserta 

didik bersungguh-

sungguh mencermati 

contoh teks berita yang 

bermuatan pendidikan 

karakter) 

2. R-2            

3. R-3            

4. R-4            

5. R-5            

6. R-6            

7. R-7            

8. R-8            

9. R-9            

10. R-10            

11. R-11            

12. R-12            

13. R-13            

14. R-14            

15. R-15            

16. R-16            

17. R-17            

18. R-18            

19. R-19            

20. R-20            

21. R-21            

22. R-22            

23. R-23            

24. R-24            

25. R-25            
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26. R-26            6. Peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran 

dengan baik (peserta didik 

bersungguh-sungguh saat 

berdiskusi menemukan 

dan menganalisis materi 

dalam contoh teks berita 

serta melakukan 

pengamatan dan 

mewawancarai 

narasumber dengan tertib) 

7. Peserta didik aktif 

bertanya yang berkaitan 

dengan materi yang 

sedang diajarkan (berani 

bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami 

kepada guru) 

8. Peserta didik aktif 

menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh 

guru (peserta didik 

berinisiatif untuk 

menjawab dengan tegas, 

percaya diri, dan tidak 

ragu-ragu) 

9. Peserta didik 

menunjukkan rasa 

percaya diri untuk 

mengemukakan 

pendapatnya (peserta 

didik berinisitif untuk 

mengemukakan 

pendapatnya dengan 

percaya diri dan tidak 

ragu-ragu). 

10.  Peserta didik fokus 

terhadap teks berita yang 

sedang dikerjakan 

(peserta didik menulis 

teks berita dengan tenang 

dan serius). 

11. Peserta didik 

mengerjakan tugas 

dengan baik ( peserta 

didik menulis teks berita 

selesai tepat pada 

waktunya dan 

menyunting teks berita 

dengan seksama). 

27. R-27            

28. R-28            

29. R-29            

30 R-30            

31. R-31            

32. R-32            

33. R-33            

34. R-34            

35. R-35            

36. R-36            

37. R-37            
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Lampiran 7 

 

Pedoman Observasi Peserta Didik Siklus I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas  :   

Sekolah  : MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. R-1            1. Kondisi kelas sudah 

tenang (peserta didik tidak 

ramai dan tenang) 

2. Peserta didik telah duduk 

di tempat duduk masing-

masing (diam di tempat 

duduk masing-masing) 

3. Peserta didik telah 

menyiapkan buku-buku 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan 

diajarkan (buku-buku dan 

alat tulis telah 

dipersiapkan di atas meja). 

4. Peserta didik menyimak 

penjelasan guru dengan 

seksama (peserta didik 

fokus dan tenang saat 

menyimak penjelasan 

guru, tidak membuat 

gaduh, dan tidak becanda 

dengan temannya). 

5. Peserta didik  menyimak 

contoh teks berita yang 

dibagikan oleh guru 

dengan tenang (peserta 

didik bersungguh-sungguh 

mencermati contoh teks 

berita yang bermuatan 

pendidikan karakter). 

6. Peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran 

2. R-2            

3. R-3            

4. R-4            

5. R-5            

6. R-6            

7. R-7            

8. R-8            

9. R-9            

10. R-10            

11. R-11            

12. R-12            

13. R-13            

14. R-14            

15. R-15            

16. R-16            

17. R-17            

18. R-18            

19. R-19            

20. R-20            

21. R-21            

22. R-22            

23. R-23            

24. R-24            

25. R-25            

26. R-26            
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27. R-27            dengan baik (peserta didik 

bersungguh-sungguh saat 

berdiskusi menemukan 

dan menganalisis materi 

dalam contoh teks berita 

serta melakukan 

pengamatan dan 

mewawancarai 

narasumber dengan tertib) 

7. Peserta didik aktif 

bertanya yang berkaitan 

dengan materi yang 

sedang diajarkan (berani 

bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami 

kepada guru) 

8. Peserta didik aktif 

menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh 

guru (peserta didik 

berinisiatif untuk 

menjawab dengan tegas, 

percaya diri, dan tidak 

ragu-ragu) 

9. Peserta didik 

menunjukkan rasa percaya 

diri untuk mengemukakan 

pendapatnya (peserta didik 

berinisitif untuk 

mengemukakan 

pendapatnya dengan 

percaya diri dan tidak 

ragu-ragu). 

10.  Peserta didik fokus 

terhadap teks berita yang 

sedang dikerjakan (peserta 

didik menulis teks berita 

dengan tenang dan serius). 

11. Peserta didik mengerjakan 

tugas dengan baik ( 

peserta didik menulis teks 

berita selesai tepat pada 

waktunya dan menyunting 

teks berita dengan 

seksama). 

28. R-28            

29. R-29            

30 R-30            

31. R-31            

32. R-32            

33. R-33            

34. R-34            

35. R-35            

36. R-36            

37. R-37            
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Lampiran 8 

Pedoman Wawancara Siklus I 

1. Apakah kamu tertarik dengan  pembelajaran menulis teks berita? Berilah 

alasanmu!  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2. Jelaskan bagaimana suasana pembelajaran menulis teks berita menggunakan  

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………J

elaskan tanggapanmu mengenai penyampaian materi oleh guru dalam 

pembelajaran menulis teks berita? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………J

elaskan kesulitan yang kamu alami selama kegiatan pembelajaran menulis 

teks berita tadi? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Jelaskan pendapatmu terhadap teknik pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………..... 
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Lampiran 9 

Pedoman Wawancara Siklus II 

1. Apakah kamu tertarik dengan  pembelajaran menulis teks berita? Berilah 

alasanmu!  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2. Jelaskan bagaimana suasana pembelajaran menulis teks berita menggunakan  

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………J

elaskan tanggapanmu mengenai penyampaian materi oleh guru dalam 

pembelajaran menulis teks berita? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………J

elaskan kesulitan yang kamu alami selama kegiatan pembelajaran menulis 

teks berita tadi? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Jelaskan pendapatmu terhadap teknik pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 10 

Pedoman Jurnal Guru Siklus I 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Nama Guru  : 

 

1. Bagaimana kesiapan  peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap materi teks berita yang bermuatan 

pendidikan karakter? 

3.    Bagaimana keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 

4.     Bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan teknik pengamatan 

langsung? 

5.     Bagaimana respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan? 

6. Bagaimana respon peserta didik selama proses pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 
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7.   Bagaimana situasi dan suasana kelas saat berlangsungnya pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter? 
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Lampiran 11 

Pedoman Jurnal Guru Siklus II 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Nama Guru  : 

 

1.   Bagaimana kesiapan  peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 

2.   Bagaimana respon peserta didik terhadap materi teks berita yang bermuatan 

pendidikan karakter? 

3.    Bagaimana keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 

4.     Bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan teknik pengamatan 

langsung? 

5.     Bagaimana respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan? 

6.  Bagaimana respon peserta didik selama proses pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter? 

7.   Bagaimana situasi dan suasana kelas saat berlangsungnya pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter? 
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Lampiran 12 

Pedoman Jurnal Peserta Didik Siklus I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama   : 

No. Presensi  : 

Kelas   : 
1.   Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter?  

Jawab : 

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .. 

2. Apa kesulitan yang kalian alami saat mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab : 

..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

3. Apa pesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab : 

....................................................................................................................................... .......................

............................................................................................................................................. 

4. Jelaskan bagamiana teknik yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab :  

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

5. Bagaimana suasana kelas saat pembelajaran pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab : 

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Lampiran 13 
 

Pedoman Jurnal Peserta Didik Siklus II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama   : 

No. Presensi  : 

Kelas   : 
1.   Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter?  

Jawab : 

..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

2.  Apa kesulitan yang kalian alami saat mengikuti pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab : 

..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

3. Apa pesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab : 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4.  Jelaskan bagamiana teknik yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab :  

..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... .. 

5.  Bagaimana suasana kelas saat pembelajaran pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter? 

Jawab : 

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Lampiran 14 

Nilai Tes Prasiklus Menulis Teks Berita Kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat,Kabupaten Tegal 

No 
Kode 

Responden 
Aspek 

Nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

1 R-01 15 12 8 9 6 4 54 Kurang 

2 R-02 10 8 8 6 6 4 42 Kurang 

3 R-03 15 12 12 6 6 8 59 Cukup 

4 R-04 10 7 8 6 8 8 47 Kurang 

5 R-05 10 8 12 9 4 8 51 Kurang 

6 R-06 10 8 12 6 6 6 48 Kurang 

7 R-07 10 11 12 6 4 8 51 Kurang 

8 R-08 15 12 12 15 6 10 70 Cukup 

9 R-09 10 7 8 6 8 8 47 Kurang 

10 R-10 10 8 8 6 6 6 44 Kurang 

11 R-11 10 7 8 6 4 6 41 Kurang 

12 R-12 10 8 16 9 6 8 57 Cukup 

13 R-13 20 11 12 9 6 4 62 Cukup 

14 R-14 15 8 8 6 4 4 45 Kurang 

15 R-15 10 8 8 6 6 8 46 Kurang 

16 R-16 10 6 8 6 4 8 42 Kurang 

17 R-17 10 8 8 6 4 4 40 Sangat Kurang 

18 R-18 20 12 12 9 6 6 65 Cukup 

19 R-19 15 12 8 6 6 4 51 Kurang 

20 R-20 10 4 4 3 6 4 31 Sangat Kurang 

21 R-21 10 16 8 12 8 4 58 Cukup 

22 R-22 15 8 8 6 6 6 49 Kurang 

23 R-23 10 7 8 6 6 6 43 Kurang 

24 R-24 15 11 12 9 10 10 67 Cukup 

25 R-25 15 8 8 6 4 6 47 Kurang 

26 R-26 10 6 4 6 6 8 40 Sangat Kurang 

27 R-27 10 8 8 6 8 8 48 Kurang 

28 R-28 15 16 12 9 8 6 66 Cukup 

29 R-29 10 12 12 12 6 8 60 Cukup 

30 R-30 10 8 8 6 8 6 46 Kurang 

31 R-31 15 8 12 9 6 4 54 Kurang 

32 R-32 10 8 12 6 6 6 48 Kurang 

33 R-33 10 4 8 6 6 6 40 Sangat Kurang 
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34 R-34 15 8 8 6 4 4 45 Kurang 

35 R-35 20 12 16 12 8 4 72 Baik 

36 R-36 15 12 8 6 4 4 49 Kurang 

37 R-37 10 7 12 12 10 6 57 Cukup 

Jumlah 460 336 356 276 226 228 1882   

Rata-Rata 12,4 9,1 9,6 7,5 6,1 6,2 50,9 Kurang 

Keterangan : 1) kelengkapan isi berita, 2) kelengkapan struktur berita, 3) 

penggunaan kalimat,  

4)Keruntutan pemaparan, 5) kosakata, 6) penggunaan EYD. 
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Lampiran 15 

Nilai Tes Siklus I Kelas VIII A MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal 

No 
Kode 

Responden 

Aspek 
Nilai Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

1 R-01 10 12 12 9 6 4 53 Kurang 

2 R-02 10 12 12 9 6 4 53 Kurang 

3 R-03 15 12 20 9 10 10 76 Baik 

4 R-04 10 12 12 9 6 6 55 Kurang 

5 R-05 10 8 12 9 8 8 55 Kurang 

6 R-06 10 8 12 9 8 8 55 Kurang 

7 R-07 15 12 12 9 10 6 64 Cukup 

8 R-08 10 12 8 9 8 10 57 Cukup 

9 R-09 15 16 20 12 6 10 79 Baik 

10 R-10 15 12 12 6 8 8 61 Cukup 

11 R-11 10 8 12 9 10 8 57 Cukup 

12 R-12 10 12 8 9 6 8 53 Kurang 

13 R-13 15 12 12 9 6 10 64 Cukup 

14 R-14 20 16 16 15 6 8 81 Baik 

15 R-15 15 12 8 9 10 8 62 Cukup 

16 R-16 15 16 20 9 8 10 78 Baik 

17 R-17 20 12 16 9 6 10 73 Baik 

18 R-18 10 12 12 9 6 8 57 Cukup 

19 R-19 15 12 12 9 6 6 60 Cukup 

20 R-20 15 12 16 9 6 4 62 Cukup 

21 R-21 15 12 12 12 8 4 63 Cukup 

22 R-22 15 12 12 9 6 6 60 Cukup 

23 R-23 10 12 12 9 6 4 53 Kurang 

24 R-24 10 12 8 9 8 6 53 Kurang 

25 R-25 20 12 12 9 6 6 65 Cukup 

26 R-26 10 8 8 9 8 8 51 Kurang 

27 R-27 10 12 8 9 8 4 51 Kurang 

28 R-28 10 12 12 12 8 4 58 Cukup 

29 R-29 15 12 12 12 6 10 67 Cukup 

30 R-30 10 12 12 9 10 4 57 Cukup 

31 R-31 15 12 12 9 10 8 66 Cukup 

32 R-32 10 12 12 9 8 4 55 Kurang 

33 R-33 10 8 8 9 10 8 53 Kurang 

34 R-34 15 8 12 9 6 8 58 Cukup 

35 R-35 25 20 20 12 10 8 95 Sangat Baik 
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36 R-36 15 12 12 9 8 4 60 Cukup 

37 R-37 10 8 12 9 8 8 55 Kurang 

JUMLAH 490 436 460 351 280 258 2275   

Rata-Rata 13,2 11,8 12,4 9,5 7,6 6,9 61,5 Cukup 

Keterangan : 1) kelengkapan isi berita, 2) kelengkapan struktur berita, 3) 

penggunaan kalimat, 4)Keruntutan pemaparan, 5) kosakata, 6) penggunaan EYD. 
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Lampiran 16 

 

Nilai Tes Siklus II Menulis Teks Berita Kelas VIII A MTs Nurul Ulum 

Jembayat, Kabupaten Tegal 

No 
Kode 

Responden 
Aspek 

Nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

1 R-01 20 12 12 12 8 8 72 Baik 

2 R-02 20 12 12 12 8 8 72 Baik 

3 R-03 25 16 20 12 8 10 91 Sangat Baik 

4 R-04 20 16 20 15 10 10 91 Sangat Baik 

5 R-05 10 12 12 9 8 8 59 Cukup 

6 R-06 20 16 20 15 10 10 91 Sangat Baik 

7 R-07 25 20 12 15 10 6 88 Sangat Baik 

8 R-08 15 12 12 9 8 10 66 Cukup 

9 R-09 20 12 12 12 8 8 72 Baik 

10 R-10 25 16 20 12 10 10 93 Sangat Baik 

11 R-11 25 16 20 15 8 10 94 Sangat Baik 

12 R-12 20 16 20 15 10 10 91 Sangat Baik 

13 R-13 20 16 20 15 10 6 87 Sangat Baik 

14 R-14 20 12 12 12 8 8 72 Baik 

15 R-15 20 8 20 9 10 10 77 Baik 

16 R-16 20 12 12 12 8 8 72 Baik 

17 R-17 20 12 12 12 8 8 72 Baik 

18 R-18 20 20 20 15 8 10 93 Sangat Baik 

19 R-19 15 16 12 12 8 8 71 Baik 

20 R-20 25 16 20 12 8 10 91 Sangat Baik 

21 R-21 25 20 20 15 10 6 96 Sangat Baik 

22 R-22 25 16 20 12 10 10 93 Sangat Baik 

23 R-23 25 20 20 9 6 10 90 Sangat Baik 

24 R-24 20 8 20 9 10 10 77 Baik 

25 R-25 20 20 20 15 10 10 95 Sangat Baik 

26 R-26 15 20 12 9 8 8 72 Baik 

27 R-27 15 12 12 9 8 10 66 Cukup 

28 R-28 20 20 20 15 10 10 95 Sangat Baik 

29 R-29 20 20 20 15 10 10 95 Sangat Baik 

30 R-30 25 20 20 12 8 10 95 Sangat Baik 

31 R-31 25 20 20 9 6 10 90 Sangat Baik 

32 R-32 20 12 16 12 8 8 76 Baik 

33 R-33 25 20 20 9 6 10 90 Sangat Baik 
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34 R-34 25 20 20 9 6 10 90 Sangat Baik 

35 R-35 20 20 20 15 8 10 93 Sangat Baik 

36 R-36 25 20 20 9 6 10 90 Sangat Baik 

37 R-37 25 20 20 12 8 10 95 Sangat Baik 

  Jumlah 780 596 640 447 312 338 3113   

  Rata-rata 21,1 16,1 17,3 12,1 8,4 9,1 84,1 Baik 
 

Keterangan : 1) kelengkapan isi berita, 2) kelengkapan struktur berita, 3) 

penggunaan kalimat,  

4)Keruntutan pemaparan, 5) kosakata, 6) penggunaan EYD. 
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Lampiran 17 

Tabel Observasi Peserta Didik Siklus I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas  : VIII A 

Sekolah  : MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal 

 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. R-1 V V V V V V - V V V V 1. Kondisi kelas sudah tenang 

(peserta didik tidak ramai 

dan tenang) 

2. Peserta didik telah duduk 

di tempat duduk masing-

masing (diam di tempat 

duduk masing-masing) 

3. Peserta didik telah 

menyiapkan buku-buku 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan 

(buku-buku dan alat tulis 

telah dipersiapkan di atas 

meja). 

4. Peserta didik menyimak 

penjelasan guru dengan 

seksama (peserta didik 

fokus dan tenang saat 

menyimak penjelasan guru, 

tidak membuat gaduh, dan 

tidak becanda dengan 

temannya). 

5. Peserta didik  menyimak 

contoh teks berita yang 

dibagikan oleh guru 

dengan tenang (peserta 

didik bersungguh-sungguh 

mencermati contoh teks 

berita yang bermuatan 

pendidikan karakter). 

6. Peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran 

dengan baik (peserta didik 

bersungguh-sungguh saat 

berdiskusi menemukan dan 

menganalisis materi dalam 

contoh teks berita serta 

2. R-2 V V V V V V - - - V V 

3. R-3 V V V V V - - - - V V 

4. R-4 V V V V V - - - - V V 

5. R-5 - V V V V V - - - V V 

6. R-6 - V V V V V - - - V - 

7. R-7 - V V V V V - - - V V 

8. R-8 - V V V V V - - - V - 

9. R-9 - V V V V V - - - V V 

10. R-10 V V V V V V - V V V V 

11. R-11 V V V V - V - V V V V 

12. R-12 - V V V V V - V V V V 

13. R-13 V V V - V V - - - - - 

14. R-14 V V V - - V - - - - - 

15. R-15 V V V V - V - - - - - 

16. R-16 V V V V V V - - - V - 

17. R-17 V V V - V - - - - V - 

18. R-18 V V V V V V - - - V - 

19. R-19 - V V V V V V V V V V 

20. R-20 - V V - V V - - - V V 

21. R-21 - V V V V V V V V V V 

22. R-22 - V V V V V - V V - V 

23. R-23 V V V - V V - V V V - 

24. R-24 V V V V V V - - - - - 

25. R-25 V V V V V - - - - - V 

26. R-26 V V V V V V - - - V V 

27. R-27 V V V V - - - - - - V 

28. R-28 V V V V - V - - - - V 

29. R-29 V V V V - V V V V - V 

30 R-30 V V V V V V - - - V V 
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31. R-31 V V V V V V - - - V V melakukan pengamatan 

dan mewawancarai 

narasumber dengan tertib) 

7. Peserta didik aktif bertanya 

yang berkaitan dengan 

materi yang sedang 

diajarkan (berani bertanya 

mengenai materi yang 

belum dipahami kepada 

guru) 

8. Peserta didik aktif 

menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

(peserta didik berinisiatif 

untuk menjawab dengan 

tegas, percaya diri, dan 

tidak ragu-ragu) 

9. Peserta didik menunjukkan 

rasa percaya diri untuk 

mengemukakan 

pendapatnya (peserta didik 

berinisitif untuk 

mengemukakan 

pendapatnya dengan 

percaya diri dan tidak ragu-

ragu). 

10.  Peserta didik fokus 

terhadap teks berita yang 

sedang dikerjakan (peserta 

didik menulis teks berita 

dengan tenang dan serius). 

11. Peserta didik mengerjakan 

tugas dengan baik ( peserta 

didik menulis teks berita 

selesai tepat pada 

waktunya dan menyunting 

teks berita dengan 

seksama). 

32. R-32 V V V V V V - - - V V 

33. R-33 V V V V V V - - - V V 

34. R-34 V V V V V V - - - V V 

35. R-35 V V V V V V V V V V V 

36. R-36 V V V V V V V V V V V 

37. R-37 V V V V - V - - - V V 
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Lampiran 18 

Tabel Observasi Peserta Didik Siklus II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas  : VIII A 

Sekolah  : MTs Nurul Ulum Jembayat, Kabupaten Tegal 

No. 
Kode 

Responden 

Aspek 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. R-1 V V V V V V - V V V V 1. Kondisi kelas sudah tenang 

(peserta didik tidak ramai 

dan tenang) 

2.  Peserta didik telah duduk di 

tempat duduk masing-

masing (diam di tempat 

duduk masing-masing) 

3.  Peserta didik telah 

menyiapkan buku-buku 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan diajarkan 

(buku-buku dan alat tulis 

telah dipersiapkan di atas 

meja). 

4.  Peserta didik menyimak 

penjelasan guru dengan 

seksama (peserta didik 

fokus dan tenang saat 

menyimak penjelasan guru, 

tidak membuat gaduh, dan 

tidak becanda dengan 

temannya). 

5.  Peserta didik  menyimak 

contoh teks berita yang 

dibagikan oleh guru dengan 

tenang (peserta didik 

bersungguh-sungguh 

mencermati contoh teks 

berita yang bermuatan 

pendidikan karakter). 

6.  Peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran dengan 

baik (peserta didik 

bersungguh-sungguh saat 

2. R-2 V V V V V V V - - V V 

3. R-3 V V V V V V - - - V V 

4. R-4 V V V V V V - - - V V 

5. R-5 V V V V V V - - - V V 

6. R-6 V V V V V V - - - V - 

7. R-7 V V V V V V - - - V V 

8. R-8 V V V V V V - - - V - 

9. R-9 V V V V V V - - - V V 

10. R-10 V V V V V V - V V V V 

11. R-11 V V V V - V - V V V V 

12. R-12 - V V V V V V V V V V 

13. R-13 V V V - V V V V V - - 

14. R-14 - V V - - V V V V - V 

15. R-15 V V V V - V V - - - V 

16. R-16 V V V V V V - V - V V 

17. R-17 V V V - V V - V - V - 

18. R-18 V V V V V V - V - V - 

19. R-19 V V V V V V V V V V V 

20. R-20 V V V - V V - - - V V 

21. R-21 V V V V V V V V V V V 

22. R-22 V V V V V V V V V - V 

23. R-23 V V V - V V V V V V V 

24. R-24 V V V V V V V - - - V 

25. R-25 V V V V V V - V - V V 

26. R-26 V V V V V V V - V V V 

27. R-27 V V V V - V V V V V V 

28. R-28 V V V V - V V - V V V 
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29. R-29 V V V V V V V V V V V berdiskusi menemukan dan 

menganalisis materi dalam 

contoh teks berita serta 

melakukan pengamatan dan 

mewawancarai narasumber 

dengan tertib). 

7.  Peserta didik aktif bertanya 

yang berkaitan dengan 

materi yang sedang 

diajarkan (berani bertanya 

mengenai materi yang 

belum dipahami kepada 

guru). 

8.  Peserta didik aktif 

menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

(peserta didik berinisiatif 

untuk menjawab dengan 

tegas, percaya diri, dan tidak 

ragu-ragu). 

9.  Peserta didik menunjukkan 

rasa percaya diri untuk 

mengemukakan 

pendapatnya (peserta didik 

berinisitif untuk 

mengemukakan 

pendapatnya dengan 

percaya diri dan tidak ragu-

ragu). 

10.  Peserta didik fokus terhadap 

teks berita yang sedang 

dikerjakan (peserta didik 

menulis teks berita dengan 

tenang dan serius). 

11. Peserta didik mengerjakan 

tugas dengan baik ( peserta 

didik menulis teks berita 

selesai tepat pada waktunya 

dan menyunting teks berita 

dengan seksama). 
 

30 R-30 V V V V V V V - V V V 

31. R-31 V V V V V V V - V V V 

32. R-32 V V V V V V V V V V V 

33. R-33 V V V V V V V - V V V 

34. R-34 V V V V V V V V V V V 

35. R-35 V V V V V V V V V V V 

36. R-36 V V V V V V V V V V V 

37. R-37 V V V V - V - V V V V 
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Lampiran 19 

Hasil Wawancara Peserta Didik Siklus I 

Responden : 

1) Nilai Tertinggi (I) : Yudi Harsono 

2) Nilai Sedang (II)  : M. Yusuf Faris 

3) Nilai Rendah (III): Tampi Septia 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menulis teks berita? Berilah 

alasan ! 

Jawaban: 

I : Tertarik, karena bisa mengetahui cara membuat teks berita dengan mudah 

dan benar. 

II: Ya, karena bisa membuat teks berita dengan baik 

III: Ya, karena bisa mengetahui cara membuat teks berita 

 

2. Jelaskan bagaimana suasana pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter?  

Jawaban: 

I : Suasananya cukup ramai tetapi lumayan tertib 

II: Suasananya lumayan gaduh 

III: Gaduh tetapi menyenangkan 
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3. Jelaskan tanggapanmu mengenai penyampaian materi oleh  guru dalam 

pembelajaran menulis teks berita?  

Jawaban: 

I : Penyampaian materi jelas dan mudah dimengerti 

II: Penyampaian materi jelas 

III: Penyampaian materi cukup jelas 

4. Jelaskan kesulitan yang  kamu alami selama kegiatan pembelajaran menulis 

teks berita tadi?  

Jawaban : 

I: Membuat teras berita yang mengandung nilai berita cukup sulit 

II: Mengembangkan kalimat 

III: Merangkai kata-kata yang benar 

5. Jelaskan pendapatmu terhadap teknik pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter?  

Jawaban: 

I: Teknik pembelajaran yang sangat berbeda dari biasanya 

II: Menyenangkan jika dipakai untuk belajar 

III: Pembelajaran menjadi tidak membosankan dengan teknik pembelajaran 

ini 
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Lampiran 20 

Hasil Wawancara Peserta Didik Siklus II 

Responden : 

1)Nilai Tertinggi (I) : Reza Afriyanto Gemilang 

2)Nilai Sedang (II)  : Siti Badriyah 

3)Nilai Rendah (III): Bagus Setiawan 

 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menulis teks berita? Berilah 

alasan ! 

Jawaban: 

I : Tertarik, karena bisa mengetahui cara membuat teks berita dengan mudah 

dan benar. 

II: Ya, karena bisa membuat teks berita dengan baik dan benar 

III: Tertarik, karena bisa mengetahui cara membuat teks berita dengan mudah 

 

2. Jelaskan bagaimana suasana pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter?  

Jawaban: 

I : Suasananya lumayan kondusif 

II: Suasananya tenang dan tertib 

III: Tenang meskipun sedikit gaduh 
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3. Jelaskan tanggapanmu mengenai penyampaian materi oleh  guru dalam 

pembelajaran menulis teks berita?  

Jawaban: 

I : Penyampaian materi jelas dan mudah dimengerti 

II: Penyampaian materi jelas 

III: Penyampaian materi cukup jelas 

4. Jelaskan kesulitan yang  kamu alami selama kegiatan pembelajaran menulis 

teks berita tadi?  

Jawaban : 

I: Membuat judul yang menarik  

II: Mengembangkan informasi menjadi teks berita 

III: Merangkai kata-kata yang menarik 

5. Jelaskan pendapatmu terhadap teknik pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter?  

Jawaban: 

I: Teknik pembelajaran yang menyenangkan dan berbeda 

II: Teknik pembelajarannya sangat bagus 

III: Pembelajaran menjadi tidak membosankan dengan teknik pembelajaran 

ini 
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Lampiran 21 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dapat dijelaskan bahwa rata-rata peserta didik cukup siap 

dalam pembelajaran menulis teks berita, akan tetapi ada beberapa peserta didik yang 

kebingungan ketika proses mengamati contoh teks berita untuk menemukan 

pengertian, unsur-unsur  berita, struktur, dan nilai – nilai pendidikan karakter.  

Sebagian besar peserta didik kurang aktif dalam mengikuti rangkaian 

pembelajaran awal, namun ketika pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter, peserta didik 

sudah dapat sedikit memperhatikan penjelasan materi akan diberikan. Ada beberapa 

peserta didik yang berani bertanya dan menjawab, namun ada juga peserta didik yang 

tampak masih malu dan ragu untuk bertanya. 

Respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter cukup baik. Peserta didik cukup serius dan bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan tugas. Apalagi saat peserta didik diminta oleh guru untuk 

melakukan pengamatan dan mewawancarai narasumber, peserta didik terlihat sangat 

antusias dan senang. Setelah mengamati dan mewawancarai narasumber, peserta 

didik menulis teks berita dengan serius, meski masih ada peserta didik yang gaduh.  

 Sebagian peserta didik juga sudah bisa memahami tugas yang diberikan dan 

mengerjakan tugas dengan baik. Tetapi ada pula beberapa peserta didik yang 

mengerjakan tugas dengan malas-malasan dan kurang serius.  

Situasi dan suasana kelas saat pembelajaran berlangsung cukup tenang 

walaupun saat awal pembelajaran cukup gaduh. 
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Lampiran 22 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses 

pembelajaran siklus II berlangsung dapat dijelaskan bahwa sebagian besar peserta 

didik sudah siap menerima pelajaran. Hal ini terbukti dengan semua peserta didik 

sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Selain itu, peserta didik juga sudah 

menyiapkan buku pelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan.  

Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan karakter sudah lebih baik 

dibandingkan pembelajaran pada siklus I. Hal ini terbukti dengan ada beberapa 

peserta didik yang bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. 

Berbanding lurus dengan hal tersebut peserta didik juga lebih percaya diri dalam 

mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dari guru. 

 Respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran 

menulis teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan 

pendidikan karakter lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya. Peserta didik 

lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Apalagi saat peserta 

didik diminta oleh guru untuk melakukan pengamatan dan mewawancarai 

narasumber, peserta didik terlihat sangat antusias dan senang. Setelah mengamati dan 

mewawancarai narasumber, peserta didik menulis teks berita dengan serius, meski 

ada satu dua peserta didik yang gaduh.  

Situasi dan suasana kelas saat berlangsungnya pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter sangat kondusif dan lebih nyaman untuk belajar. Hal ini terbukti dengan 

peserta didik lebih tenang dalam menyimak penjelasan dari guru. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan teknik pengamatan langsung yang bermuatan pendidikan 

karakter pada siklus II ini mengarahkan sikap peserta didik kearah yang lebih positif 

dibanding pada pembelajaran sebelumnya.  
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Lampiran 23 

 

HASIL JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS I 
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Lampiran 24 

 

HASIL JURNAL PESERTA DIDIK SIKLUS II 
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Lampiran 25 

HASIL TEKS BERITA PESERTA DIDIK PRASIKLUS 
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Lampiran 26 

 

HASIL TEKS BERITA PESERTA DIDIK SIKLUS I 

Nilai Tertinggi 

 

HASIL TEKS BERITA PESERTA DIDIK SIKLUS I 

Nilai Sedang 
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HASIL TEKS BERITA PESERTA DIDIK SIKLUS I 

Nilai Rendah 

 

Lampiran 27 

 

HASIL TEKS BERITA PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Nilai Tertinggi 
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HASIL TEKS BERITA PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Nilai Sedang 

 

HASIL TEKS BERITA PESERTA DIDIK SIKLUS II 

Nilai Rendah 
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Lampiran 28 

 

SURAT KETERANGAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 

 

 

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN LULUS UKDBI 

 

 


