
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN 

METODE EXAMPLE NONEXAMPLE DAN METODE PICTURE AND PICTURE  

DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MENULIS TEKS BERITA  

PADA SISWA KELAS VIII SMP 

 

SKRIPSI 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

oleh  

Nama:  Afif Fittra Andrumeda Yoga Rubadi 

NIM : 2101412099 

Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



 
 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang.  

 

     Semarang,  Agustus 2017 

 

 

Dosen Pembimbing I,   Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

 

 

Dr. Mimi Mulyani, M.Hum.  Dr. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum. 

NIP 196203181989032003    NIP 196707261993031004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



 
 

iii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi  ini telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang  

Hari   :  

Tanggal :  

 

Panitia Ujian Skripsi 

 

      

Drs. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum. 

196408041991021001 

Ketua 

 

Dr. Haryadi, M.Pd. 

196710051993031003 

Sekretaris  

 

Drs. Bambang Hartono, M.Hum. 

196510081993031002 

Penguji I 

 

Dr. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum. 

196707261993031004 

Penguji II/ Pembimbing II 

 

Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. 

NIP 196203181989032003 

Penguji III/ Pembimbing I 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

 

 

  

 

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 

NIP 196008031989011001 

iii 



 
 

iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Semarang,   Agustus 2017 

 

 

Afif Fittra Andrumeda Yoga Rubadi 

NIM 2101412099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



 
 

v 
 

MOTO DAN  PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

 

1. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 

meneguhkan kedudukanmu." (Q.S. Muhammad : 7). 

2.  “Awakmu sekolah nang Semarang, iku diniati ibadah! Kuliah lan ngaji kui 

sing penting“ (Bapak.) 

3.  “Saka sitik digarap lan ditelateni, apa wae, akihe sepira mesti rampung” 

(Ibu). 

4. Wong lanang kui Satrio. Satrio iku diwedeni perkoro (Afif Fittra Andrumeda 

Yoga Rubadi). 
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2. Semua keluarga besar yang selalu 

mendoakan dan menyemangati saya 

untuk menyelesaikan studi; 

3. Almamater Universitas Negeri 
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SARI 

 

Rubadi, Afif Fittra Andrumeda Yoga. 2017. “Keefektifan Penggunaan Metode 

Example Nonexample dan Metode Picture and Picture dalam Meningkatkan 

Pembelajaran Menulis Teks Berita pada Siswa Kelas VIII SMP”. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

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

II: Dr. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum.  

  Kata Kunci: teks berita, metode example nonexample, metode picture and     

picture. 

 

Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas merupakan salah satu 

keterampilan menulis yang harus dikuasai siswa. Namun, dalam pembelajarannya 

tidak jarang siswa mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini 

sebab siswa merasa pembelajaran menulis teks berita merupakan materi yang berat 

dan menjenuhkan. Faktor lain yang menghambat dalam pencapaian keefektifan 

pembelajaran menulis teks berita adalah pemakaian metode pembelajaran yang 

kurang variatif. Padahal, penggunaan metode pembelajaran yang tepat sangat 

mempengaruhi keefektifan pembelajaran. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan keefektifan metode 

example nonexample dalam pembelajaran menulis teks berita pada  siswa SMP kelas 

VIII; (2) Mendeskripsikan keefektifan metode picture and picture dalam 

pembelajaran menulis teks berita pada  siswa SMP kelas VIII; (3) Mendeskripsikan 

metode pembelajaran yang lebih efektif untuk pembelajaran menulis teks berita pada  

siswa SMP kelas VIII. 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen kuasi berupa 

nonequivalent control group design. Populasi penelitian ini adalah kemampuan 

menulis teks berita dengan metode example nonexample dan picture and picture pada 

siswa kelas VIII SMP di Kota Semarang, sedangkan sampelnya adalah kemampuan 

menulis teks berita dengan metode example nonexample dan picture and picture pada 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 10 Semarang dan siswa kelas VIII G SMP Negeri 40 

Semarang. Instrumen penelitiannya adalah tes (lembar kerja) dan nontes (lembar 

observasi, panduan wawancara, dan pedoman dokumentasi). Teknik analisis data 

dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui bahwa metode 

example nonexample telah memenuhi kriteria keefektifan dalam pembelajaran 

menulis teks berita dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. Berdasarkan nilai 

signifikansi yang diperoleh, dapat dideskripsikan bahwa output tersebut menyatakan 

H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, metode example nonexample efektif dalam 

pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP. Di sisi lain, metode 

picture and picture juga telah memenuhi kriteria keefektifan dalam pembelajaran 

menulis teks berita dengan nilai signifikansi 0,00<0,05. Berdasarkan nilai signifikansi 
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yang diperoleh, dapat dideskripsikan bahwa output tersebut menyatakan Ho ditolak 

dan Ha diterima. Artinya, metode picture and picture efektif dalam pembelajaran 

menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP. Namun, berdasarkan data postes, 

hasil observasi, dan wawancara menunjukkan metode picture and picture lebih 

efektif daripada metode example nonexample dalam pembelajaran menulis teks 

berita. 

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar siswa hendaknya berlatih 

secara terus-menerus agar keterampilan menulisnya semakin baik. Selain itu, guru 

hendaknya memiliki wawasan yang luas dan keterampilan untuk membuat inovasi 

dalam pembelajaran, seperti pembelajaran menulis teks berita menggunakan metode 

picture and picture agar siswa termotivasi dan lebih aktif dalam pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Berkomunikasi dengan baik dan benar merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Dalam pelaksanaanya berkomunikasi dengan baik tidak hanya secara 

lisan namun juga secara tulisan. Berkomuniaksi secara lisan, berarti dapat 

menyampaikan suatu hal dengan jelas kepada orang lain secara langsung. 

Berkomuniakasi secara tulis, lebih menggunakan media tulis untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain.  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, untuk mencapai tujuan yang 

tercantum dalam kurikulum, dituntut empat keterampilan yang harus dikuasai. 

Empat keterampilan ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Empat 

keterampilan tersebut juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran 

bahasa Indonesia (Dalman 2014:8). Adapun keterampilan yang dimaksud adalah 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan 

keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

terdapat pada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Menulis bukan merupakan 

sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Penyusunan kalimat dan pengungkapan 

pikiran menjadi tulisan yang menarik memerlukan proses yang panjang. Hal ini 

disebabkan karena menulis merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut 

pengalaman, waktu, kesempatan, pelatihan, keterampilan, dan pengajaran 

langsung (Tarigan 2008:8). Meskipun keterampilan menulis bukan merupakan 
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proses yang mudah, tetapi keterampilan ini sangat penting untuk dikuasai siswa. 

Kemampuan menulis bagi siswa merupakan sarana pengantar mereka dalam 

mengkaji dan menganalisis berbagai peristiwa kehidupan dengan tepat.  

Terdapat ragam materi tentang menulis dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Berbagai materi tersebut dikemas pada satuan tingkatan yang berbeda 

dan saling berkesinambungan. Salah satu di antaranya adalah menulis teks berita. 

Menulis teks berita terdapat dalam pembelajaran tingkat sekolah menengah 

pertama (SMP) kelas VIII pada semester genap kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). Berita telah menjadi konsumsi publik dalam kehidupan 

sehari-hari. Melalui berita, semua orang bisa mendapatkan informasi yang luas 

dan terbaru dari berbagai daerah secara cepat, baik melalui media elektronik 

maupun media tulis. Berbagai macam berita melalui media tersebut dapat kita 

temui setiap hari, mulai dari berita bencana alam, tindak kekerasan, kependidikan, 

hingga politik dan budaya. 

Melihat luasnya cakupan materi berita, maka pembelajaran keterampilan 

menulis teks berita merupakan salah satu kompetensi pembelajaran berbahasa 

yang harus dikembangkan. Pengembangan pembelajran tersebut diharapkan 

mampu mengantarkan siswa dalam membuat teks berita secara baik, benar, 

singkat, padat, dan jelas.  

Untuk memulai menulis sebuah berita ada beberapa langkah yang harus 

dipersiapkan. Langkah-langkah tersebut mencakupi tahap pemilihan topik, 

pemilihan jenis berita dan teknik penulisan berita. Jika ketiga hal itu sudah 

dimiliki siswa, maka dalam menulis teks berita siswa tidak akan merasa berat dan 
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takut salah. Pembelajaran menulis teks berita membutuhkan metode yang tepat 

agar siswa dapat menguasai materi dengan baik dan proses pembelajaran yang 

membosankan dapat dihindari. Namun, berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di beberapa sekolah, pembelajaran menulis teks berita seringkali 

terhambat dengan keterbatasan pola, metode, ataupun strategi belajar yang kurang 

variatif. Hal ini menimbulkan kejenuhan bagi guru dan berakibat pada kurang 

semangatnya siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru membutuhkan strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran menulis teks berita. Pada umumnya 

guru hanya menjelaskan materi dan memberikan contoh teks berita kepada siswa. 

Memang pada sebagian besar siswa dapat mengikuti instruksi yang diberikan 

guru, namun teks berita yang dihasilkan masih kurang menarik dan siswa masih 

kurang antusias selama proses pembelajaran.  

Strategi merupakan sebuah rencana. Rencana yang disusun secara 

sistematis akan membantu dalam memperoleh sebuah hasil yang maksimal. 

Dalam dunia pendidikan ada banyak strategi pembelajaran yang ditawarkan. 

Semua strategi tersebut menjanjikan hasil yang baik untuk dilakukan. Meskipun 

demikian, tidak semua strategi pembelajaran cocok untuk sebuah materi. Harus 

ada pemilihan agar strategi dapat tepat guna dan terasa menyenangkan bagi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan tersedianya strategi-strategi 

tersebut, guru berperan sebagai fasilitator demi tercapainya tujuan belajar. 

Melihat begitu banyak pilihan pendekatan pembelajaran, guru perlu 

memilih strategi yang lebih kritis dan menarik untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran menulis teks berita di sekolah. Salah satu pendekatan yang sesuai 
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untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan pendekatan komunikatif.  

Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memungkinkan 

siswa untuk mampu: (1) membaca dan menulis dengan baik; (2) belajar dengan 

orang lain; (3) menggunakan media; (4) menerima informasi; dan (5) 

menyampaikan informasi (Huda 2013:215). Pendekatan ini sesuai dengan 

kebutuhan siswa yang lebih menginginkan suasana pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan.  

Pendekatan komunikatif mempunyai banyak variasi metode di 

dalamnya. Salah satu di antaranya adalah metode example nonexample. Dalam 

variasi metode ini, guru menuntut siswa untuk bekerja secara kelompok dan 

kemudian mengerucut menjadi kegiatan individu. Hal ini dapat terjadi karena 

proses pembelajaran yang mengharuskan siswa bekerja di dalam kelompok 

untuk menganalisis sebuah gambar terlebih dahulu sebelum bekerja secara 

mandiri. Dengan proses yang seperti itu siswa diharapkan memperoleh masukan 

ide yang lebih banyak di dalam kelompok sebelum menulis sebuah berita secara 

individu. Kelebihan strategi ini adalah: (1) siswa lebih kritis dalam menganalisis 

gambar; (2) siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar; dan 

(3) siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Sementara itu, 

kelemahan strategi ini yaitu tidak semua materi bisa disajikan dalam bentuk 

gambar. Selain itu juga terkadang persiapannya membutuhkan waktu yang 

sedikit lama (Huda 2013:234-236).  

Penggunaan metode example nonexample  dalam meningkatkan prestasi 

pembelajaran telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu 
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peneliti yang berhasil menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode 

example nonexample adalah Afiyah pada tahun 2011. Afiyah dalam 

penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 

Keindahan Alam dengan Metode example nonexample  pada Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 2 Sayung Kabupaten Demak” mampu menunjukkan bahwa 

penggunaan metode ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil 

penelitian tersebut dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata siswa pada  

prasiklus dari nilai 68,82 meningkat sebesar 13,36% menjadi 78,02. Selain itu, 

perilaku siswa selama pembelajaran juga menjadi lebih baik. Siswa semakin 

antusias selama pembelajaran. 

Jenis variasi pendekatan komunikatif yang lain adalah metode 

pembelajaran picture and picture.  Dalam metode picture and picture siswa 

diminta bekerja secara individu dengan pengarahan yang tinggi dari guru. 

Meskipun metode ini menekankan pada cara bekerja secara individu, namun 

tidak berarti metode ini menjenuhkan. Dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, guru menuntut siswa untuk mengurutkan beberapa gambar 

menjadi sebuah jalan cerita yang logis secara bersama-sama dan terlibat dalam 

diskusi kelas. Dalam metode ini mengurutkan gambar menjadi jalan cerita yang 

logis merupakan inti dalam pembelajaran, sedangkan media gambar berperan 

sebagai perangkat utama dalam pembelajaran.  

Metode picture and picture memiliki beberapa keunggulan dan 

kelememahan. Beberapa keunggulan menggunakan metode ini adalah: (1) guru 

lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa; (2) siswa dilatih berpikir 
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logis dan sistematis; (3) motivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan; 

dan (4) siswa dilibatkan dalam diskusi kelas. Sementara itu, kelemahan metode 

ini mencakup hal-hal berikut: (1) memakan banyak waktu; (2) membuat 

sebagian siswa pasif; (3) munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan di 

kelas; dan (4) adanya siswa yang tidak senang diajak bekerja sama dengan yang 

lain (Huda 2013:236-241). 

Penggunaan metode picture and picture dalam meningkatkan prestasi 

pembelajaran juga telah berhasil dibuktikan oleh penelitian-penelitian terdahulu. 

Salah satu peneliti yang berhasil menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ini adalah Wulandari pada tahun 2010 dengan 

penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Surat Pribadi 

Menggunakan Metode Picture and Picture Melalui Media Pos pada Siswa Kelas 

VII-H SMP Negeri 1 Bangsri Jepara”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan metode picture and picture mampu meningkatkan pencapaian 

akademik siswa. Hasil penelitian tersebut dibuktikan dengan peningkatan nilai 

rata-rata siswa pada  prasiklus dari nilai 57 meningkat 10,5/% menjadi 67,5. 

Nilai rata-rata siklus II 83 mengalami peningkatan sebesar 26,82% dibanding 

dengan nilai rata-rata pada siklus I. Selain itu, perilaku siswa selama 

pembelajaran juga menjadi lebih baik. Siswa semakin antusias dan tertarik 

selama pembelajaran, siswa juga lebih berani bertanya, merespon pertanyaan 

guru, serta menyampaikan pendapat di dalam kelas. 

  Berdasarkan uraian di atas, pendekatan komunikatif menggunakan 

metode example nonexample dan picture and picture merupakan dua metode 
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yang menyenangkan bagi siswa dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi. Selain itu juga terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan di 

antaranya. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengetahui 

keefektifan pembelajaran dengan kedua metode tersebut. Untuk itu dilakukan 

penelitian dengan metode eksperimen yang berjudul Keefektifan Penggunaan 

Metode Example Nonexample dan Metode Picture and Picture dalam 

Meningkatkan Pembelajaran Menulis Teks Berita pada Siswa Kelas VIII SMP. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP masih 

terhalang oleh beberapa masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang 

telah dipaparkan maka muncul beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

pembelajaran menulis teks berita. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama dari faktor guru terdapat pada pemilihan metode pembelajaran 

yang belum maksimal menggerakkan siswa agar lebih aktif, sehingga siswa 

kurang antusias selama kegiatan pembelajaran. Kedua, faktor dari siswa yaitu 

selama pembelajaran siswa cenderung kurang bersemangat karena menganggap 

berat materi pembelajaran. Siswa juga kesulitan mendapatkan gambaran tentang 

sebuah peristiwa, sehingga teks berita yang ditulis kurang maksimal. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini akan 

membandingkan keefektifan metode example nonexample dan metode picture and 

picture dalam pembelajaran menulis teks berita. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menulis teks 

berita, penulis ingin mengetahui keefektifan pembelajaran dengan dua jenis 

metode pendekatan komunikatif yang diterapkan pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2. Kelas eksperimen 1 diberikan pembelajaran menggunakan 

metode picture and picture sedangkan kelas eksperimen 2 diberikan pembelajaran 

menggunakan metode example nonexample.   

Keefektifan pembelajaran akan ditinjau dari proses dan hasil belajar. Dari 

segi proses pembelajaran, dapat dilihat dari ketercapaian atau keberhasilan atas 

penerapan terhadap metode yang digunakan, sedangkan dari hasil belajar dapat 

dilihat dari ketuntasan nilai atau KKM pada kompetensi menulis teks berita. 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas 

VIII dengan menggunakan metode picture and picture ? 

2) Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas 

VIII dengan menggunakan metode example nonexample? 

3) Manakah yang lebih efektif antara pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan metode picture and picture dan metode example nonexample  

pada siswa kelas VIII SMP? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripisikan keefektifan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan metode picture and picture  pada siswa kelas VIII SMP. 

2) Mendeskripsikan keefektifan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan metode  example nonexample pada siswa kelas VIII SMP. 

3) Membandingkan keefektifan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan metode picture and picture dan metode example nonexample  

pada siswa kelas VIII SMP. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoretis maupun 

secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang disuguhkan dalam penelitian ini yaitu hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan untuk teori keefektifan 

metode picture and picture dan metode example nonexample dalam pembelajaran 

menulis teks berita yang lebih baik. Selain itu, manfaat lain yang disajikan pada 

penelitian ini adalah  dapat dijadikannya tolok ukur untuk kajian pada penelitian 

lebih lanjut yang dapat dipertimbangkan dalam usaha memperbaiki mutu 

pendidikan dan meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

Di sisi lain, penelitian ini bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-

masalah praktis. Manfaat praktis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat bagi Guru 

(1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam pemilihan 

metode pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa khususnya dalam keterampilan menulis teks berita.  

(2) Dapat menambah wawasan pengetahuan guru bahasa Indonesia dalam 

mengatasi berbagai masalah pembelajaran tentang menulis teks berita. 

2) Manfaat bagi Siswa 

(1) Memotivasi siswa dalam pembelajaran menulis teks berita. 

(2) Menginspirasi siswa dalam pembelajaran menulis teks berita. 

(3) Dapat memberikan salah satu sarana efektif untuk mengatasi kesulitan 

dalam pembelajaran menulis teks berita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

11 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

 Aspek-aspek yang akan dijabarkan dalam bab ini adalah (a) kajian 

pustaka, (b) landasan teori meliputi: (1) keterampilan menulis; (2) hakikat teks 

berita; (3) metode example nonexample; dan metode picture and picture (4); dan 

(c) Kerangka berpikir dan hipotesis. Berikut ini penjelasannya. 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian sebelumnya yang menggunakan metode example nonexample 

dan picture and picture telah menunjukkan hasil yang positif. Penelitian-

penelitian tersebut terdapat pada skripsi dan jurnal internasional. Beberapa di 

antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hismanoglu (2000), Kelly, dkk. 

(2002), Siswanto (2009), Nugroho  (2009), Rizkasari (2010), Wulandari (2010), 

Kusmiati (2010), Widhi (2010), dan Noviandini (2011). Berturut-turut hasil 

penelitian tersebut secara singkat dipaparkan seperti berikut ini. 

Pada tahun 2000 Hismanoglu melakukan penelitian yang di muat dalam 

jurnal yang berisi tentang strategi pembelajaran dengan judul “Language 

Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching”. Artikel 

penelitian tersebut berisi tentang penekanan penggunaan  strategi pembelajaran 

bahasa dalam proses mengajar bahasa. Simpulan dari artikel penelitian 

Hismanoglu mencakup latar belakang strategi belajar bahasa, mendefinisikan 

konsep strategi pembelajaran bahasa  dan berisikan uraian taksonomi strategi 

pembelajaran bahasa yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Selain itu, artikel 

11 
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penelitian ini juga berisikan peran guru dalam pelatihan strategi dan menjadi 

refrensi untuk strategi pembelajaran bahasa. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hismanoglu yaitu dalam aspek strategi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

metode penelitian yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks 

berita, yaitu metode picture and picture dan example nonexample yang 

merupakan salah satu strategi pembelajaran bahasa. Pembelajaran menggunakan 

dua metode ini memiliki beberapa langkah yang akan membuat siswa lebih aktif 

dan tanggap dalam mengikuti pembelajaran. 

Kelly pada tahun 2002 melakukan penelitian yang membahas penggunaan 

materi nyata untuk bahan pembelajaran. Menurut Kelly, penggunaan materi nyata 

terbukti dapat memenuhi rasa penasaran siswa terhadap sesuatu yang belum 

mereka ketahui sebelumnya. Hal tersebut yang membuat suasana kelas menjadi 

lebih menarik. Lebih lanjut, dalam artikel penelitian yang berjudul “Effective 

Ways to Use Authentic Materials with ESL/EFL Students”, Kelly menekankan 

bahwa guru harus lebih bijak dalam menggunakan dan memilih materi sesuai 

dengan jenjang usia siswa. Selain menulis tentang materi yang otentik, dalam 

artikel penelitian ini Kelly juga memaparkan pandangannya tentang pendekatan 

yang lebih menarik untuk digunakan. Kelly mengatakan bahwa memiliki siswa 

yang bekerja secara berpasangan merupakan pendekatan yang lebih baik karena 

mereka cenderung lebih antusias dan bekerja lebih keras. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kelly, dkk.  Beberapa persamaan yang terdapat yaitu dalam aspek strategi 
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pembelajaran dan penggunaan materi yang otentik. Persamaan tersebut dapat 

dilihat dari metode penelitian yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis teks berita, yaitu metode picture and picture dan example nonexample 

yang merupakan sebuah strategi pembelajaran yang menuntut siswa aktif. 

Persamaan yang kedua adalah penggunaan materi otentik dalam pembelajaran 

berita. Dalam pembelajaran teks berita, memberikan contoh kepada siswa dengan 

materi yang otentik sangat mendukung dan membantu guru dalam proses 

pembelajaran. 

  Hasil penelitian yang dilakukan Siswanto (2009) menunjukkan 

peningkatan akademik siswa. Penelitian yang dilakukan Siswanto dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Berita Melalui model Consept Sentence Pada 

Siswa Kelas VIIIB MTs Tarbiyatul Islamiyah Jakenan Kabupaten Pati”. 

Pembelajaran menulis berita dengan model Consept Sentence membuat siswa 

merasa senang, lebih bersemangat, aktif dan lebih mandiri dalam mengerjakan 

tugasnya. Peningkatan prestasi akademik ditunjukkan dengan peningkatan nilai 

nilai rata-rata siswa yang semula pada 72,66 pada siklus I menjadi 81,07 pada 

siklus II. 

Perubahan perilaku siswa juga menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil data 

nontes pada siklus I, siswa lebih senang dan aktif dalam mengikui pembelajaran. 

Selain itu siswa juga lebh termotivasi dan merasa lebih mudah mempelajari teks 

berita. Pada siklus II siswa lebih bersemangat, lebih senang  dan lebih mandiri 

dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu, siswa juga lebih merasa percaya diri dan 

tidak mengeluh ketika diberikan tugas.  
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Persamaan penelitian yang dilakukan Siswanto dan penelitian ini adalah 

sama-sama mengunakan teks berita. Perbedaannya, penelitian Siswanto 

merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) sedangkan penelitian ini adalah 

jenis penelitian eksperimen.  Penelitian Siswanto bertujuan  untuk meningkatkan 

prestasi siswa dalam menulis teks berita dengan menggunakan model  Consept 

Sentence, sedangkan penelitian ini membandingkan keefektifan penggunaan 

metode example nonexample dengan metode picture and picture.  

Peningkatan prestasi siswa juga ditunjukkan oleh penelitian Nugroho  

(2009) berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Berita Menggunakan Model 

Pembelajaran Quantum Teaching Teknik ‘Tandur’ Pada Siswa Kelas VIII H SMP  

Negeri 5 Semarang”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran quantum teaching teknik tandur mampu meningkatkan pencapaian 

akademik siswa.  Hasil penelitian itu dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-

rata siswa pada siklus I yang semula 65,79 menjadi 81 pada siklus II. Perubahan 

perilaku siswa juga menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil data nontes pada siklus 

I, perilaku negatif siswa seperti kurang siapnya siswa menerima pelajaran, kurang 

serius dalam mengikuti pembelajaran menulis berita, kurang serius dalam 

mengerjakan tugas dari guru, belum aktif bertanya dan memberi tanggapan dalam 

proses pembelajaran masih terlihat saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus II 

perilaku siswa tersebut dapat diatasi. Hasil observasi yang dilakukan dalam siklus 

II menunjukkan kelima aspek pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 41,66% ke arah yanglebih baik. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan Nugroho dan penelitian ini adalah 

sama-sama mengunakan teks berita. Perbedaannya, penelitian Nugroho 

merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) sedangkan penelitian ini adalah 

jenis penelitian eksperimen.  Penelitian Nugroho bertujuan  untuk meningkatkan 

prestasi siswa dalam menulis teks berita dengan menggunakan model 

pembelajaran quantum teaching teknik ‘tandur’, sedangkan penelitian ini 

membandingkan keefektifan penggunaan metode example nonexample dengan 

metode picture and picture.  

  Peningkatan prestasi siswa juga ditunjukkan pada hasil penelitian yang 

dilakukan “Rizkasari (2010). Penelitian Rizkasari yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Petunjuk Melakukan Sesuatu Secara Urut dengan 

Menggunakan Metode Picture and Picture dan Media Flip Chart pada Siswa 

Kelas VIII B SMP Negeri 1 Jepara” menunjukkan peningkatan rata-rata nilai 

siswa pada pembelajaran menulis petunjuk melakukan sesuatu secara urut sebesar 

9,47% dari siklus I ke siklus II atau 14,83% dari hasil prasiklus. Peningkatan 

tersebut tampak dari nilai rata-rata siswa pada prasiklus sebesar 69,5 dan termasuk 

pada kategori cukup sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 74,86 dan 

termasuk pada kategori baik. Pada siklus II nilai rata-rata yang dicapai adalah 

sebesar 84,33 dan termasuk pada kategori baik. Siswa terlihat lebih aktif, berani 

mengungkapkan pendapatnya, mampu bekerja sama dengan baik dalam 

kelompoknya, antusias, lebih bersemangat dan lebih konsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran dengan metode  picture and picture dan media flip chart.  
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Peningkatan prestasi belajar ini juga diikuti dengan perubahan tingkah 

laku siswa. Perubahan tersebut nampak dari perilaku negatif ke arah yang lebih 

positif oleh siswa. Pada siklus II mereka sudah siap menerima pelajaran, bahkan 

siswa yang sebelumnya pendiam menjadi berani bertanya dan berkomentar. Selain 

itu, siswa yang awalnya belum berani mengungkapkan pendapatnya mulai 

menunjukkan perubahan dengan berani mengungkapkan semua pendapatnya di 

dalam kelas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rizkasari 

adalah sama-sama menggunakan metode picture and picture dalam pembelajaran 

menulis. Perbedaannya, penelitian Rizkasari merupakan jenis penelitian tindakan 

kelas (PTK), sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen.  

Penelitian Rizkasari bertujuan untuk  meningkatkan prestasi siswa dalam menulis 

petunjuk melakukan sesuatu secara urut dengan menggunakan metode picture and 

picture dan media flip chart, namun dalam penelitian ini peneliti ingin 

membandingkan keefektifan penggunaan metode example nonexample dengan 

metode picture and picture.   

Peningkatan prestasi siswa juga ditunjukkan oleh penelitian Wulandari 

(2010) berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Surat Pribadi Menggunakan 

Metode Picture And Picture Melalui Media Pos pada Siswa Kelas VII-H SMP 

Negeri 1 Bangsri Jepara”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

metode picture and picture  melalui media pos mampu meningkatkan pencapaian 

akademik siswa. Hasil penelitian itu dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata 

siswa pada  prasiklus dari nilai 57 meningkat 10,5/% menjadi 67,5. Nilai rata-rata 
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siklus II 83 mengalami peningkatan sebesar 26,82% dibanding dengan nilai rata-

rata pada siklus I. Selain itu, perilaku siswa selama pembelajaran juga menjadi 

lebih baik. Siswa semakin antusias dan tertarik selama pembelajaran, siswa juga 

lebih berani bertanya, merespon pertanyaan guru, serta menyampaikan pendapat 

di dalam kelas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Wulandari 

adalah sama-sama menggunakan metode picture and picture dalam pembelajaran 

menulis. Perbedaannya, penelitian Wulandari merupakan jenis penelitian tindakan 

kelas (PTK), sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen.  

Penelitian Wulandari bertujuan untuk  meningkatkan prestasi siswa dalam 

menulis surat pribadi menggunakan metode picture and picture melalui media 

pos, sedangkan penelitian ini membandingkan keefektifan penggunaan metode 

example nonexample dengan metode picture and picture.   

Menurut Kusmiati (2010), dalam penelitian yang berjudul “Peningkatkan 

Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dengan Metode Example Nonexample dan 

Media Interaktif Berbasis Komputer Movie Maker pada Siswa Kelas X 4 SMA 

Negeri 1 Bojong Pekalongan” menyimpulkan bahwa salah satu keterampilan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah  keterampilan menulis. Dalam 

penelitian ini, pembelajaran menulis menggunakan metode example nonexample 

dan media interaktif berbasis komputer movie maker bertujuan untuk 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran keterampilan menulis paragraf 

narasi. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang pelaksaannya 

berbentuk siklus, dan setiap siklus dilakukan rencana, tindakan, observasi, dan 
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refleksi. Data diperoleh dari tindakan tes, observasi, dan wawancara, setelah itu 

dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Peningkatan prestasi 

akademik ditunjukkan dengan peningkatan nilai nilai rata-rata siswa yang semula 

pada 61,59  pada siklus I menjadi 74,69 pada siklus II. Pembelajaran menulis 

paragraf narasi  menggunakan metode example nonexample dan media interaktif  

berbasis komputer movie maker membuat siswa semakin aktif dan antusias. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Kusmiati dan penelitian ini adalah 

sama-sama mengunakan metode example nonexample. Perbedaannya, penelitian 

Kusmiati merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) sedangkan penelitian 

ini adalah jenis penelitian eksperimen.  Penelitian Kusmiati bertujuan  untuk 

meningkatkan prestasi siswa dalam menulis  paragraf narasi dengan metode 

example nonexample dan media interaktif berbasis komputer movie maker, 

sedangkan penelitian ini membandingkan keefektifan penggunaan metode 

example nonexample dengan metode picture and picture.   

Peningkatan prestasi siswa juga ditunjukkan oleh penelitian Widhi  (2010) 

berjudul “Peningkatan Menulis Pengalaman Pribadi Melalui Metode Example 

Nonexample pada Siswa kelas VIIB SMP Negeri 3 Kandangan Kabupaten 

Temanggung”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode 

example nonexample dapat meningkatkan pencapaian akademik siswa. Hasil 

penelitian itu dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata siswa pada prasiklus 

yang semula memperoleh nilai rata-rata 59,27 meningkat menjadi 61,64 pada 

siklus I. Pada siklus II terjadi peningkatan rata-rata nilai siswa sebesar 13,71% 

menjadi  70,09. Perubahan perilaku siswa juga menjadi lebih baik. Berdasarkan 



19 
 

19 
 

hasil data nontes menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan antusias dalam 

pembelajaran menulis pengalaman pribadi menggunakan metode example 

nonexample.  

Persamaan penelitian yang dilakukan Widhi dan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan metode example nonexample. Perbedaannya, penelitian 

Widhi merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan penelitian ini 

adalah jenis penelitian eksperimen. Penelitian Widhi bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi siswa dalam menulis puisi dengan menggunakan metode 

example nonexample, sedangkan penelitian ini membandingkan prestasi siswa 

dalam pembelajaran menulis berita menggunakan metode example nonexample 

dengan metode picture and picture. 

Hasil penelitian yang dilakukan Noviandini (2011) menunjukkan 

peningkatan akademik siswa. Penelitian yang dilakukan Noviandini dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Berita dengan Metode Example nonexample 

pada Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 3 Kudus” telah dapat membuktikan 

keberhasilan penggunaan metode example nonexample dalam pembelajaran.  

Pembelajaran dengan metode example nonexample  membuat siswa lebih tertarik 

dan antusias dalam menulis puisi. Selain itu siswa juga merasa menemukan 

inspirasi yang lebih banyak di dalam menulis puisi. Peningkatan prestasi 

akademik ditunjukkan dengan peningkatan nilai nilai rata-rata siswa yang semula 

pada 65,7 pada siklus I menjadi 75,28 pada siklus II. Penigkatan nilai akademik 

siswa dari siklus I ke siklus II mencapai 9,58%. Perubahan perilaku siswa juga 

menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil data nontes menunjukkan bahwa siswa 
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lebih tertarik dan antusias dalam pembelajaran menulis puisi. Hal tersebut terbukti 

dengan adanya permintaan beberapa siswa untuk menggunakan metode  example 

nonexample  ketika ada pembelajaran menulis puisi lagi. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Noviandini dan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan teks berita dan metode example nonexample. 

Perbedaannya, penelitian Noviandini merupakan jenis penelitian tindakan kelas 

(PTK),; sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen. Penelitian 

Noviandini  bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa dalam menulis puisi 

dengan menggunakan metode example nonexample, sedangkan penelitian ini 

bertujuan membandingkan prestasi siswa dalam pembelajaran menulis berita 

menggunakan metode example nonexample dengan metode picture and picture. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu, 

penelitian yang berjudul “Keefektifan Penggunaan Metode Example Nonexample 

dan Metode Picture and Picture dalam Meningkatkan Pembelajaran Menulis Teks 

Berita  pada Siswa Kelas VIII” ini merupakan penelitian pelengkap. Penelitian 

sebelumnya yang menggunakan metode example nonexample dan metode picture 

and picture  telah terbukti dapat memperbaiki nilai dan sikap siswa. Penggunaan 

dua metode pembelajaran pada penelitian ini dipandang sebagai salah satu cara 

memperbaiki proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang lebih baik, 

diharapkan mampu membangkitkan motivasi dan semangat siswa pada saat 

kegiatan belajar sehingga  menghasilkan capaian kompetensi yang lebih baik. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini meliputi (1) 

keterampilan menulis, (2) hakikat teks berita, (3) metode picture and picture, dan 

(4) metode example nonexample. 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Aspek-aspek yang dijabarkan pada subbab keterampilan menulis pada 

penelitian ini adalah (a) pengertian menulis; (b) tujuan menulis; (c) manfaat 

menulis; dan (d) tahap-tahap proses menulis. 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Menurut St. Kartono (2009:32) menulis membutuhkan tiga hal yang saling 

berkait, yaitu: kemauan, pengetahuan, dan keterampilan. Kemauan adalah 

dorongan dari dalam hati yang menggerakkan untuk bertindak. Pengetahuan 

adalah kekayaan mengenai teknik tulis-menulis dan isi tulisan, sedangkan 

keterampilan menulis adalah penggabungan yang harmonis antara daya otak dan 

daya tangan. 

Menulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1497) berarti 

membuat huruf, angka atau hal sejenisnya dengan menggunakan pena, pensil, 

kapur dan sebagainya. Tarigan (1994:21) mengemukakan bahwa menulis dapat 

dirumuskan sebagai kegiatan melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat 

membaca gambaran grafik tersebut. Menulis merupakan suatu kegiatan 

komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak 

lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau unsur medianya (Dalman 
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2014:3). Sejalan dengan pendapat Dalman, Nurudin (2007:4) juga menyampaikan 

pendapatnya tentang menulis. Menurut Nurudin, menulis adalah segenap  

rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan 

menyampaiakannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami.  

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh St. Kartono 

(2009:32),  Tarigan (1994:21), Dalman (2014:3), dan Nurudin (2007:4)  dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan suatu kegitan  yang membutuhkan 

kemauan, kemampuan dan keterampilan untuk menyampaikan pikiran, gagasan 

atau ide dalam bentuk tulisan yang jelas, dan mudah dipahami  orang lain. 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

 Proses penulisan merupakan bentuk dari serangkaian aktivitas yang 

dikerjakan guna mencapai sebuah tujuan. Menurut para ahli, tujuan menulis 

mencakup beberapa kepentingan sebagai berikut. 

Dalman (2014:12)  merangkum tujuan menulis sebagai berikut. 

1) Tujuan penugasan, artinya menulis sesuatu untuk memenuhi tugas, bukan 

karena kemauan sendiri. Bentuk tulisan ini biasanya berupa makalah, laporan, 

ataupun karangan bebas. 

2) Tujuan estetis  artinya menulis yang bertujuan untuk menciptakan keindahan. 

Bentuk tulisan ini biasanya berupa puisi, cerpen, maupun novel. 

3) Tujuan penerangan, artinya menulis bertujuan untuk memberi informasi 

kepada pembaca. 
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4) Tujuan pernyataan diri, artinya menulis bertujuan untuk menegaskan tentang 

apa yang telah diperbuat. Bentuk tulisan ini misalnya surat perjanjian maupun 

suat pernyataan. 

5) Tujuan konsumtif, artinya tujuan menulis diselesaikan untuk dijual dan 

dikonsumsi oleh para pembaca. Penulis lebih mementingkan kepuasaan 

pembaca dan berorientasi pada bisnis. 

Sementara itu, Marhijanto (tanpa tahun:140) menerangkan  tujuan menulis 

adalah untuk menyampaikan pemikiran, memberi informasi, memberi hiburan, 

dan mempengaruhi pendapat pembaca. Peck dan Schulz (dalam Tarigan 2008) 

menerangkan pemikirannya tentang tujuan program menulis yang dilakukan oleh 

siswa. Adapun tujuan tersebut  yaitu (1) membantu para siswa memahami 

bagaimana caranya ekpresi tulis dapat melayani mereka, dengan jalan 

menciptakan situasi-situasi di dalam kelas yang jelas memerlukan karya tulis dan 

kegiatan menulis; (2) mendorong para siswa mengekspresikan diri mereka secara 

bebas dalam tulisan; (3) mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat 

dalam ekspresi tulis; dan (4) mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam 

menulis dengan cara membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan 

jumlah cara dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara bebas.  

Berdasarkan pendapat dari Dalman (2014:12), Marhijanto (tanpa 

tahun:140), dan Peck dan Schulz (dalam Tarigan 2008) dapat disimpulkan tujuan 

menulis dalam penelitian ini adalah untuk memberi informasi, hiburan, sebagai 

sarana berekspresi, sarana menumbuhkan pertumbuhan bertahap dalam menulis 

dan sarana meyakinkan pembaca akan suatu pemikiran atau gagasan. 
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2.2.1.3 Manfaat Menulis 

  Menulis memiliki banyak manfaat yang dapat dipetik dalam kehidupan, di 

antaranya (1) peningkatan kecerdasan; (2) pengembangan daya inisiatif dan 

kreativitas; (3) penumbuhan keberanian; dan (4) pendorong kemauan dan 

kemampuan mengumpulkan informasi (Dalman 2014:6). Sementara itu, Lasa 

mengemukakan bahwa menulis dengan kesadaran tinggi dapat memberikan 

manfaat bagi penulis dan masyarakat. Manfaat menulis bagi masyarakat menurut 

Lasa adalah dapat menyebarkan ilmu pengetahuan, ajaran dan tata nilai kepada 

masyarakat. Manfaat menulis bagi penulis menurut Lasa di antaranya (1) 

memperoleh keberanian; (2) membantu memecahkan masalah; (3) membantu 

untuk mengingat dan memperoleh informasi; dan (4) menjernihkan pikiran (Lasa 

2005:22). 

 Menulis juga dapat membantu diri untuk terlepas dari berbagai 

permasalahan dalam kehidupan, seperti trauma masa lalu. Dr. Pennebaker (dalam 

Lasa 2005) menyatakan bahwa orang-orang yang menuliskan pikiran dan 

perasaan terdalam mereka tentang pengalaman traumatis akan menunjukkan 

fungsi kekebalan tubuh bila dibanding orang-orang yang menuliskan masalah-

masalah yang remeh.  

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini keterampilan menulis memiliki manfaat sebagai berikut. 

1) Sarana belajar untuk meningkatkan kecerdasan berpikir. 

2) Sarana untuk menyalurkan kreativitas. 

3) Menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. 
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4) Menimbulkan keberanian dalam berpikir dan bertindak. 

5) Sarana untuk menngingat dan mengumpulkan informasi. 

2.2.1.4  Tahap-Tahap Proses Penulisan 

 Menurut St. Kartono (2009:34), untuk memulai menulis ada dua kegiatan 

inti. Kegiatan tersebut dikelompokkan guna memudahkan seorang penulis dalam 

menuliskan kreativitasnya. Adapun kedua kegitan tersebut adalah (1) langkah 

awal menulis; dan (2) proses menulis. Dalam langkah awal menulis, St. Kartono 

menerangkan terdapat enam langkah awal, yaitu (1) menemukan ide; (2) 

menentukan sikap atas ide tersebut; (3) mencari angle atau sudut pandang yang 

berbeda dari pembahasan terdahulu; (4) mencari argumen untuk mendukung dan 

menguatkan sikap; (5) menentukan judul dan merumuskan pokok-pokok 

pemikiran. Untuk proses menulis, St Kartono membaginya menjadi empat bidang 

yaitu (1) pemilihan topik dan perumusan tema; (2) membuat peta pemikiran; (3) 

menyusun paragraf; dan (4) memanfaatkan bahasa. 

 Selain mengelompokkan dua tahap dalam langkah-langkah penulisan, St. 

Kartono juga memaparkan jika dalam menulis cara terbaik untuk menguraikan 

sebuah ide ke dalam paragraf adalah menerapkan konsep Show-Not-Tell atau 

lukiskan, bukan katakan. Lebih lanjut, St. Kartono juga menekankan bahwa 

ubahlah pernyataan yang kering dan kabur menjadi paragraf yang berisi ilustrasi 

memukau. 

 Sedikit berbeda, Komaidi (2007:34) memaparkan pendapatnya tentang 

tahap-tahap proses penulisan. Menurut Komaidi, menulis mempunyai tujuh 

langkah yang efektif. Ketujuh langkah tersebut adalah (1) tahap sebelum 
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menulis/persiapan; (2) tahap draft kasar; (3) tahap berbagi; (4) tahap perbaikan; 

(5) tahap penyuntingan; (6) tahap penulisan kembali; dan (7) tahap evaluasi. 

Ketujuh tahapan tersebut menurut Komaidi saling mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya.  

 Dalman juga memaparkan pendapatnya. Menurut Dalman (2014:15) 

tahap-tahap proses penulisan dibagi menjadi tiga bagian yaitu (1) tahap 

prapenulisan (Persiapan); (2) tahap penulisan; dan (3) tahap pascapenulisan. 

Ketiga tahapan tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

 Pada tahap pramenulis, pemilihan tema merupakan langkah awal yang 

dilakukan. Tema adalah pokok pemikiran pengarang yang merupakan patokan 

urian dalam suatu tulisan.  Setelah tema ditentukan, selanjutnya adalah 

menentukan topik dan membatasi ruang lingkup topiknya. Dalam menentukan 

topik, dapat digunakan teknik menuangkan semua ide-ide atau gagasan untuk 

kemudian diseleksi kembali gagasan-gagasannya. Setelah tema dan topik 

ditentukan maka tahap berikutnya adalah menentukan maksud dan tujuan 

penulisan. Maksud dan tujuan penulisan dapat membantu penulis mengendalikan 

secara menyeluruh tulisan yang akan dibuatnya.  Setelah tujuan ditentukan, hal 

yang tidak kalah penting adalah memerhatikan sasaran karangan (pembaca). 

Penentuan ini bertujuan untuk memilih informasi serta penyajian materi yang 

sesuai jenjang pengetahuan dan kebutuhan pembaca. Setelah memerhatikan 

sasaran pembaca, maka tahap selanjutnya adalah mengumpulkan informasi 

pendukung dan mengorganisasikan ide dan informasi. Mengumpulkan informasi 

pendukung sangat penting untuk menambah wawasan dan pengalaman akan hal 
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apa yang akan ditulis, sedangkan mengorganisasikan ide dan informasi akan 

berguna untuk menyusun kerangka karangan. 

 Tahap penulisan merupakan tahap ke dua dalam tahap-tahap proses 

penulisan menurut Dalman. Dalam tahap ini, Dalman memaparkan proses 

penulisan telah dimulai. Semua informasi dan ide yang telah dikumpulkan dan 

disusun dalam kerangka karangan sedikit demi sedikit mulai dikembangkan. 

Lebih lanjut, Dalman memaparkan awal karangan yang baik akan mengenalkan 

dan sekaligus menggiring pembaca tertarik pada pokok karangan/tulisan. 

 Tahap pascapenulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan 

tulisan atau karangan yang dihasilkan. Kegiatan ini terdiri atas penyuntingan dan 

perbaikan (revisi). Penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur 

mekanik karangan seperti ejaan, diksi, pengkalimatan, pengaleniaan, gaya bahasa, 

pencatatan kepustakaan dan konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi lebih 

mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. 

Berdasar pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan proses 

penulisan meliputi berbagai langkah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah 

sebagai berikut (1) mencari dan menentukan topik; (2) menyusun draft atau 

kerangka tulisan; (3) mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah tulisan; 

(4) melakukan perbaikan/revisi; (5) melakukan penyuntingan; dan (6) melakukan 

evaluasi akhir. 
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2.2.2 Berita 

Berikut ini akan dipaparkan ihwal berita, yaitu (1) pengertian berita; (2) 

pengertian teks berita; (3) unsur-unsur berita; (4)  jenis-jenis berita; (5) teknik 

penulisan berita; dan (6) aspek dan kategori penulisan berita. 

2.2.2.1 Pengertian Berita 

 Berita ialah cerita atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang 

faktual yang baru dan luar biasa sifatnya. Di dalam rumusan ini dipersyaratkan 

berita itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam waktu yang baru 

sehingga mempunyai nilai kejutan dan dapat memenuhi hasrat keingintahuan 

banyak orang, serta peristiwa itu bukan kejadian secara rutin dan natural, tetapi 

terjadi di luar dugaan (Semi 1995:11).  

 Cahya (2012:2) mendefinisikan berita adalah semua hasil pelaporan, baik 

secara lisan ataupun tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. 

Sebagai bentuk laporan, berita harus berisi tentang kejadian-kejadian 

terbaru/aktual. Informasi yang disampaikan sebagai bahan berita pun harus 

dianggap penting dan menarik bagi banyak orang. Sementara itu, menurut Faqih 

(2003:36) berita adalah semua kejadian yang disampaikan atau diceritakan 

kembali pada orang lain melalui kata atau gambar. Kata dapat berupa lisan 

maupun tulisan.  

 Berita seperti dijelaskan Charnley dan James M. Neal (dalam Sumadira 

2005) menuturkan berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, 

kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru 

dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak. Melengkapi pendapat yang 
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dikemukakan Charnley dan James M. Neal, Muda (2008:22) mendefinisikan 

berita sebagai sebuah fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat 

serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun 

penonton. Lebih lanjut Muda juga memaparkan walaupun ada fakta, tetapi jika 

tidak dinilai penting, aktual, dan menarik oleh sejumlah besar orang, maka hal 

tersebut masih belum bisa diangkat sebagai bahan berita.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulan berita adalah 

semua hasil pelaporan tentang suatu kejadian yang bersifat nyata, terbaru, 

menarik, dan dianggap penting bagi banyak orang.  

2.2.2.2 Pengertian Teks Berita 

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, 

menarik dan atau penting bagi sebagaian besar khalayak, melalui media berkala 

seperti surat kabar, radio, televisi atau media online internet (Sumadira 2005:65), 

menurut Semi (1995:80) berita bila dituliskan akan menjadi sebuah karya tulis. 

Sebagai karya tulis tentu saja berita memiliki kesamaan dengan jenis prosa 

lainnya. Jika terdapat hal yang membedakan teks berita dengan bentuk tulisan 

yang lain, maka perbedaan tersebut adalah teks berita merupakan tulisan yang 

dibuat sedemikian sederhananya sehingga mudah dipahami oleh kebanyakan 

orang.   

Tulisan dalam teks berita memiliki peran yang sangat penting. Selain 

sebagai alat komunilasi secara  tulis, bahasa tulis dalam berita juga menentukan 

kualitas (baik buruknya penyajian isi) teks berita tersebut (Cahya 2012:30). Cahya 
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juga memaparkan dalam menulis teks berita, bahasa yang digunakan merupakan  

bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik dalam berita harus memenuhi beberapa 

kriteria. Beberapa kriteria tersebut menurut Cahya (2012:31-36) yaitu (1) kalimat 

harus baku dan sederhana, (2) kalimat yang menarik, (3) singkat, padat, dan jelas, 

(4) mengutamakan bentuk kalimat aktif, (5) komunikatif, dan (6) netral atau 

obyektif. Keenam kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1) Kalimat Harus Baku dan Sederhana 

Kebakuan bahasa Indonesia didasarkan pada ejaan yang disempurnakan 

(EYD). Kalimat baku digunakan dalam teks berita karena teks berita 

dikelompokkan dalam jenis tulisan formal, sehingga kalimat yang digunakan 

dalam teks berita dapat dipahami oleh semua orang. 

2) Kalimat yang Menarik 

Pilihan kata dan penggunaan kalima yang menarik dalam berita dapat 

menimbulkan daya tarik bagi pembaca. Selanjutnya, daya tarik tersebut dapat 

menumbuhkan perhatian, minat dan keinginan pembaca untuk mengetahui isi 

informasi tersebut. 

3) Singkat, Padat, dan Jelas 

Kalimat berita yang sikat ditandai dengan penggunaan bahasa yang ttidak 

berbelit-belit. Selain singkat, kalimat juga harus padat isi, yaitu dapat 

digunakan menyampaikan maksud secara tepat. Kepadatan isi suatu berita 

dapat diketahui dengan memberi pertanyaan 5W+1H. Jika berita tersebut 

sudah bisa menjawab unsur what, when, who, where, why dan how, berarti 

kalimat berita tersebut dapat dikatakan padat isi. 
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4) Mengutamakan Bentuk Kalimat Aktif 

Penggunaan kalimat aktif dalam dunia jurnalistik tidak bersifat mutlak. 

Namun, penyampaian berita dengan kalimat aktif akan terasa lebih tegas dan 

hidup. 

5) Komunikatif  

Ciri kalimat komunikatif, yaitu jika maksud kalimat yang disampaikan dapat 

diterima langsung oleh pembaca. Untuk itu, berita harus ditulis dengan 

pilihan kata-kata yang sudah lazim digunakan atau didengar masyarakat. 

6) Netral Atau Obyektif 

Bahasa jurnalistik harus disampaikan secara netral. Netral artinya bersifat 

obyektif atau idak memihak. Kenetralan bahasa jurnalistik ditandai dengan 

tidak digunakannya kata kita dan kami  dalam kalimat-kalimat yang disajikan. 

Dengan demikian berdasarkan pendapat Sumadira (2005:65), Semi 

(1995:80) dan Cahya (2012:31-36) dapat disimpulkan bahwa teks berita 

adalah sebuah karya tulis yang melaporkan tentang kejadian, peristiwa atau 

infomasi yang nyata mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi dengan 

kalimat yang menarik dan komunikatif. 

2.2.2.3 Unsur-Unsur Berita 

  Sebuah fakta layak disebut sebuah berita jika dapat memenuhi unsur-unsur 

yang telah ditentukan dan disepakati. Para pakar jurnalistik telah menyepakati 

beberapa unsur yang harus terdapat dalam sebuah berita. Unsur-unsur yang 

dimaksud adalah 5W+1H (What, Where, When, Who, Why, dan How). Unsur-

unsur berita tersebut akan saling mendukung membuat sebuah berita yang 

mengandung informasi lengkap. Meskipun unsur-unsur dalam sebuah berita akan 

saling mendukung, namun urutan tersebut tidaklah mutlak. Unsur kapan dapat 
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saja mendahului unsur siapa,  unsur mengapa juga dapat disajikan lebih awal. 

Semua itu dapat disusun oleh penulis dengan mempertimbangkan 

kepentingannya dan nilai kelancaran penyajian berita tersebut (Semi 1995:83).  

 Semi (1995:82) memaparkan berita terdiri atas enam unsur, yaitu unsur 

apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan. Pendapat yang sama juga 

dipaparkan oleh Cahya (2012:17) dan Zaenudin (2007:182). Cahya dan Zaenudin  

menjelaskan unsur-unsur berita terdiri atas 5W+1H. Penjelasan dari 5W+1H  

menurut cahya dan Zaenudin adalah sebagai berikut: 

What: apa yang terjadi? 

Where: di mana hal itu terjadi? 

When: kapan peristiwa itu terjadi? 

Who: siapa yang terlibat dalam kejadian itu? 

Why: kenapa hal itu terjadi? 

How: bagaimana peritiwa itu terjadi? 

 Melengkapi pendapat Semi (1995:82), Cahya (2012:17), dan Zaenudin 

(2007:182), Karimi (2012:11) juga memaparkan hal-hal mendasar yang harus ada 

dalam sebuah berita. Menurut Karimi berita harus memenuhi unsur 5W+1H (+S) 

sebagai berikut: 

What: apa kejadiannya? 

When: kapan terjadinya? 

Where: di mana terjadinya? 

Who: siapa yang terkait/ terlibat kejadian itu? 

Why: mengapa itu terjadi? 
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How: bagaimana proses kejadiannya? 

(Safe): amankah jika (saya) menulis kejadian itu? 

Unsur safe  tidak tertulis dalam berita, namun menjadi panduan jurnalis dalam 

memberitakan sesuatu. Safe  berarti memberitakan kejadian dengan tetap 

memerhatikan keamanan diri, keamanan narasumber dan pihak lain yang terkait. 

Dengan demikian, berdasarkan pendapat Semi (1995:82), Cahya 

(2012:17), Zaenudin (2007:182) dan Karimi (2012:11) diperoleh simpulan bahwa 

sebuah fakta atau informasi layak untuk diberitakan apabila memenuhi unsur 

berita, unsur tersebut adalah 5W+1H, what, where, when, who, why, 

dan how, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur berita tersebut akan 

menjadi panduan dan mempermudah penulis dalam menyusun sebuah berita, 

selain itu pembaca juga akan lebih mudah dalam menikmati berita yang disajikan. 

2.2.2.4 Jenis-Jenis Berita 

Cahya (2012:13-17) menggolongkan berita menjadi lima bidang yang 

sederhana, yaitu jenis berita berdasar sifatnya, jenis berita secara umum, jenis 

berita berdasarkan sifat kejadian, jenis berita berdasarkan masalah atau fokus 

beritanya dan jenis berita berdasarkan lingkup pemberitaanya. Jenis berita 

berdasar sifatnya dikelompokkan menjadi berita ringan (soft news), berita sedang 

(middle range news) dan berita berat (hard news). Berita ringan adalah berita 

yang materi-materinya ringan dan bersiat menghibur. Contohnya, berita tentang 

kelahiran anak gajah dikebun binatang. Berita sedang adalah berita yang 



34 
 

34 
 

menyajikan informasi dengan dampak psikologi yang bersifat umum. Biasanya 

pembaca yang terkait dengan berita tersebut merasakan dampak psikologis yang 

lebih dalam. Salah satu contoh berita sedang, yaitu berita tentang demonstrasi 

kenaikan gaji kaum buruh. Berbeda dengan berita ringan dan berita sedang, berita 

berat memiliki kecenderungan yang lebih mendalam. Berita berat sering disebut 

berita keras, yaitu berita yang menimbulkan dampak psikologis luar biasa bagi 

khalayak. Hal tersebut dikarenakan berita berat lebih dapat menguras pikiran dan 

emosi para penyimak berita. Contohnya, berita pengeboman di tempat-tempat 

umum, penganiayaan tenaga kerja di luar negeri dan berita tentang pembunuhan. 

Jenis berita secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Berita Langsung (Straight News)  

Berita langsung merupakan berita  liputan suatu peristiwa atau kejadian 

secara langsung. Berita langsung dibuat untuk menyampaikan peristiwa-

peristiwa yang secepatnya harus diketahui khalayak. Dalam teori jurnalistik 

terdapat tiga jenis berita langsung, yaitu sebagai berikut. 

1) Matter of fact news adalah berita yang menonjolka fakta utama suatu 

peristiwa. Contohnya, berita tentang bencana alam. 

2) Actions news adalah berita yanf mengisahkan tentang perbuatan atau 

tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Contohnya, berita tentang 

tawuran warga. 

3) Quote news adalah berita yang penyajiannya disertai dengan 

pembicaraan/wawancara dengan para pelaku. 



35 
 

35 
 

2.  Berita Mendalam (Dept News Report)  

Sesuai dengan namanya berita ini ditulis secara mendalam dan lengkap. 

Dengan membaca berita ini, pembaca dapat mengetahui dan memahami 

permasalahan yang diberitakan dengan baik dari berbagai sudut pandang. 

3. Berita Menyeluruh (Comprehensive News Report) 

       Berita menyeluruh merupakan berita tentang fakta yang bersifat 

menyeluruh ditinjau dari beberapa aspek. Berita jenis ini keberadaannya 

dianggap penyempurna berita langsung.  

4. Berita Pelaporan Interpretatif (Interpretative News Report)  

Berita pelaporan interpretatif umumnya memfokuskan pada sebuah isu, 

masalah, atau peristiwa yang bersifat kontroversional. Namun, laporan tetap 

terfokus pada fakta bukan opini.  

 

5. Berita Pelaporan Cerita Khas (Feature Strory Report) 

Berita pelaporan cerita khas atau lebih akrab disebut feature merupakan 

bentuk berita ringan yang mendalam, menghibur, enak disimak, dan biasanya 

mengutamakan teknik pengisahan sebuah cerita. 

Berdasarkan sifat kejadian, berita dikelompokkan menjadi empat jenis 

sebagai berikut. 

 

 

1. Berita yang sudah diduga akan terjadi. 
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Contohnya, berita tentang hasil wawancara wartawan dengan salah seorang 

dokter pada sebuah seminar. 

2. Berita tentang peristiwa yang telah terjadi. 

Contohnya, berita tentang kebakaran dan kecelakaan. 

3. Berita tentang peristiwa yang direncanakan akan terjadi. 

Contohnya, berita tentang perayaan hari kemerdekaan RI. 

4. Berita tentang gabungan peristiwa terduga dan tidak terduga. 

Contohnya, berita tentang peristiwa pengeboman salah satu tempat ibadah 

pada saat acara peringatan hari besar agama tersebut. 

Adapun jenis berita berdasar masalah atau fokus britanya , dikelompokkan 

menjadi tujuh sebagai berikut.  

1. Berita politik. 

2. Berita ekonomi. 

3. Berita kriminal. 

4. Berita olahraga. 

5. Berita pendidikan. 

6. Berita pemerintahan. 

7. Berita seni, hiburan, dan keluarga. 

Selain dikelompokkan berdasarkan sifat kejadian dan fokus beritanya, 

menurut Cahya jenis berita dapat dikelompokkan berdasarkan lingkup 

pemberitaannya. Berdasarkan lingkup pemberitaan, berita dibagi ke dalam 

empat jenis, yaitu sebagai berikut. 
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1. Berita Lokal 

Sebuah berita disebut berita lokal jika peristiwa yang dilaporkan terjadi di 

suatu daerah dan akibatnya hanya dirasakan oleh warga di daerah tersebut. 

 

2. Berita Regional 

Berita regional adalah berita yang melaporkan berbagai informasi yang 

terjadi di dalam suatu provinsi, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan di 

berbagai provinsi lain. 

 

3. Berita Nasional 

Berita nasional adalah berita yang meninformasikan kejadian disuatu 

wilayah negara Republik Indonesia. Pada umumnya, kejadian-kejadian yang 

diberitakan dalam berita nasional pengaruhnya dapat dirasakan oleh semua 

warga negara. 

 

4. Berita Internasional 

Sebuah berita disebut berita internasional jika pelaporan peristiwa yang 

terjadi membawa pengaruh bagi negara-negara lain. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Sumadira (2005) yang membedakan jenis 

berita menjadi tiga kelompok, yaitu (1) elementary (2) intermediate, dan (3) 

advance.  Berita elementary mencakup pelaporan berita langsung (straight 

news), berita mendalam (depth news report), dan berita menyeluruh 

(comprehensive news report). Berita intermediate meliputi pelaporan berita 
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interpretatif (interpretative news report) dan pelaporan laporan karangan khas 

(feature story report). Kelompok advance menunjuk pada pelaporan mendalam 

(dept reporting) pelaporan penyelidikan (investigative reporting), dan penulisan 

tajuk rencana (editorial writing). 

 Sementara itu Muda (2008:40) memaparkan pendapatnya tentang jenis-

jenis berita yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian. Ketiga bagian jenis 

berita tersebut yaitu hard news (berita berat), soft news (berita ringan) dan 

investigative reports (laporan penyelidikan). Pembeda terhadap tiga kategori 

tersebut didasarkan pada jenis peristiwa dan cara-cara penggalian data. Lebih 

lanjut, Muda menerangkan ketiga kategori berita tersebut akan dapat mewadahi 

apa yang telah diuraikan tentang cara memilih materi berita. 

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat pembagian jenis berita yang 

bermacam–macam. Hal ini disebabkan oleh penggolongan  berita  sesuai  

dengan sudut pandang dan perkembangan masyarakat. Beragamnya jenis berita 

pada dasarnya mempunya tujuan yang sama yaitu memberikan informasi kepada 

pembaca dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hakikat tujuan penulisan 

berita, maka diperlukan pendidikan sejak awal kepada siswa agar siswa mampu 

belajar membuat teks berita secara benar. Untuk itu dalam penelitiaan ini 

dipilihlah jenis berita yang paling mudah untuk ditulis, yaitu jenis berita 

langsung. 
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2.2.2.5 Teknik Penulisan Berita 

Teori jurnalistik mengajarkan, karena fakta dalam bentuk berbagai 

peristiwa yang terjadi di dunia begitu banyak sedangkan waktu yang dimiliki 

jurnalis yakni reporter dan editor media massa sangat terbatas maka harus dicari 

cara paling mudah dan paling sederhana untuk melaporkan atau menuliskan fakta-

fakta tersebut. Cara itu dinamakan pola piramida terbalik (inverted pyramid). 

Disebut piramida terbalik, karena memang berbentuk gambar piramida berbentuk 

terbalik Sumadira (2005:117). Sejalan dengan Sumadira, Semi (1995:85) 

berpendapat piramida terbalik diciptakan untuk membantu pemberita 

memasukkan keterangan penting dalam susunan yang mudah dicerna pembaca. 

Lebih lanjut Semi menambahkan, struktur piramida terbalik merupakan struktur 

umum yang telah mentradisi dalam penulisan berita. Melengkapi pendapat 

Sumadira dan Semi, Cahya (2012:18) menerangkan tujuan penulisan berita 

dengan sistem piramida terbalik adalah agar pembaca segera menegetahui isi 

berita, meskipun hanya membaca pada paragraf awal saja. 

  Dalam penulisan berita menggunakan sistem piramida terbalik, pesan 

berita disusun secara deduktif, simpulan terlebih dahulu diletakkan pada paragraf 

pertama, disusul dengan paragraf penjelasan dan uraian yang lebih rinci pada 

paragraf berikutnya. Materi yang dimuat dalam berita disusun sesuai dengan 

urutan terpenting. Informasi yang disajikan, semakin ke bawah semakin 

memaparkan paragraf-paragraf penjelas dari paragraf awal. 
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Bagan 2.1 Pola Piramida Terbalik 

Untuk dapat lebih mudah memahami gaya penulisan berita yang disebut 

piramida terbalik, maka perlu pembahasan disetiap bagian tubuhnya. Pembahasan 

ini dikenal dengan anatomi berita. Dalam anatomi berita, akan dibahas tentang 

bagian-bagian yang membentuk berita secara lebih mendalam. Jika mengambil 

bentuk piramida terbalik, maka pada bagian pertama yaitu (1) headline (judul 

berita), kemudian (2) lead (teras berita), (3) bridge (perangkai), (4) body (tubuh 

berita) dan (4) leg (kaki berita). 

 Judul berita (headline) merupakan intisari dari berita. Sumadira 

(2005:121) judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak 

ada artinya.  Menambahi pendapat Sumadira, Cahya (2012:19) memaparkan 

headline berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa 

yang akan diberitakan. Lebih lanjut, Cahya menerangkan selain untuk menolong 

pembaca, headline  dapat digunakan untuk menonjolkan suatu berita dengan 

dukungan teknik grafika. 

Setelah judul berita, dijumpai baris tanggal (dateline). Baris tanggal 

merupakan informsi tanggal atau bulan berita itu ditulis dan kemudian diiringi 
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oleh keterangan sumber berita atau inisial surat kabar yang menjadi sumber berita 

tersebut (Semi 1995:88-89). 

Teras berita atau disebut dengan lead/intro merupakan sesuatu yang sangat 

penting di dalam sebuah berita. Teras berita merupakan ringkasan berita yang 

diletakkan di bagian awal berita. Teras berita ini merupakan bagian yang penting, 

yang akan membantu pembaca yang ingin mengetahui isi pokok sebuah berita 

(Semi 1995:89). 

Menulis teras berita adalah bagian tersulit dalam menyusun berita. Dalam 

teras berita yang baik haruslah mampu menyajikan fakta penting yang diberitakan 

tanpa mengurangi minat baca pembaca. Karena teras berita merupakan sebuah sari 

pati dari sebuah berita dan mengingat sifatnya yang ingin menonjolkan bagian-

bagian penting dari suatu berita, maka teras berita pada umumnya memuat 

lengkap unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang lazimnya disebut 5W + 1H 

harus terdapat dalam teras berita, yakni apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa 

serta bagaimana (what, who, where, when, dan why serta how). 

  Untuk menghubungkan lead dan tubuh berita diperlukan paragraf pengait 

yang disebut bridge atau jembatan. Bridge biasanya berisi keterangan yang 

berfungsi mempertegas penjelasan dalam lead berita. Meninjau perannya sebagai 

penghubung, maka bridge dianggap penting dalam berita. 

Body atau tubuh berita berisi tentang peristiwa yang dilaporkan dengan 

bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Biasanya tubuh berita akan mudah 

diselesaikan bila judul dan teras berita sudah siap. Tubuh berita merupakan 

keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita (Semi 1995:91). Lebih 
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lanjut Semi juga menerangkan bahwa tubuh berita merupakan penerusan 

penjabaran lebih lanjut dari teras berita, penjabaran tersebut meliputi tentang 

kelengkapan peristiwa yang diberitakan dan dianggap perlu.  

Bagian leg atau kaki berita berisi tentang informasi yang dianggap tidak 

terlalu penting dan dianggap sebagai pelengkap. Leg atau kaki berita yaitu bagian 

akhir dari penulisan berita (Cahya 2012:19). Bagian kaki berita hanya dipakai 

sebagai penjelas informasi.  

Contoh berita: 

Beckham Menunggu Panggilan McClaren 

Setelah melunakkan hati pelatih Real Madrid, Fabio Capello, Beckham 

tinggal menunggu melunaknya Steve McClaren untuk memanggilnya kembali 

memperkuat timnas Inggris. Media massa Inggris, Rabu (21/3) menyebutkan 

penampilan kembali Beckham bersama Real Madrid telah membuatnya terlihat 

pantas untuk kembali dipanggil memperkuat timnas Inggris. 

 

 

Beckham kehilangan tempatnya di timnas Inggris sejak pelatih Steve 

McClaren menggantikan pelatih asal Swedia, Sven-Goran Eriksson usai Piala 

Dunia 2006.  "Ambisi saya sejak usia 13 bahkan sebelumnya, tetap sama. Saya 

selalu ingin memperkuat timnas Inggris dan saya selalu bersedia walaupun saya 

bermain di Spanyol atau pun di Los Angeles," kata Beckham yang telah mencatat 

94 cap. McClaren sendiri selalu mengatakan semua pemain memiliki kesempatan 

memperkuat timnas. 

Beckham bermain cemerlang saat Real Madrid mengalahkan Bayern 

Muenchen 3-2 dalam lanjutan Liga Champion, Selasa. Ia menciptakan dua assist 

yang menghasilkan gol. Namun, beberapa mantan pemain timnas Inggris seperti 

Bobby Robson, Gary Lineker, dan Alan Shearer mengatakan kepindahan 

Lead 

Baris 

tanggal 

Bridge 

atau 
Jembatan  

Batang 

tubuh  

Judul 

Berita 
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Beckham ke Amerika Serikat merupakan pertanda karirnya di timnas telah 

berakhir. McClaren sendiri membantah berita yang menyebutnya telah 

berkonsultasi dengan para pemain timnas tentang kemungkinan memanggil 

kembali Beckham. 

Inggris akan menghadapi Israel dalam pertandingan tandang kualifikasi 

Euro 2008 pada 24 Maret dan kemudian menjamu Andorra empat hari kemudian. 

Kekalahan akan membuat peluang mereka ke Swiss dan Austria menjadi menipis. 

Sumber: Kompas, 26 Februari 2006. 

2.2.2.6 Aspek Penilaian dalam Menulis Teks Berita 

Berdasarkan karakteristik teks berita, terdapat beberapa aspek yang harus 

hadir di dalamnya. Aspek-aspek tersebut berperan dalam penilaian terhadap 

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

Aspek bahasa meliputi penggunaan kalimat efektif, pilihan kata (diksi), ketepatan 

ejaan, dan kerapian penulisan. Aspek berita mencakup kelengkapan unsur berita 

(5W + 1H), kemenarikan judul, dan keruntutan pemaparan.  

Aspek bahasa pertama yang harus ada dalam penilaian menulis teks berita 

adalah penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, 

padat, dan jelas (Cahya 2012:28).  

Aspek bahasa yang kedua adalah pilihan kata. Pilihan kata yang dimaksud 

adalah penggunaan kata-kata yang ekspresif. Bahasa yang ekspresif adalah bahasa 

yang dapat mempengaruhi emosi pembacanya. Selain itu, pemilihan bahasa yang 

tepat, variatif, dan tidak monoton juga dipertimbangkan dalam teks berita. 

Aspek bahasa yang ketiga adalah penggunaan ejaan yang disempurnakan. 

Penggunaan ejaan dalam teks berita sangat penting. Penggunan tanda baca yang 

Leg 
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salah, akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda dari pembaca. Dalam 

penilaian teks berita, aspek ejaan yang disempurnakan yang dimaksudkan adalah 

kemampuan siswa dalam menggunakan ketepatan ejaan yang mencakup 

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

Aspek penilaian bahasa yang terahir adalah kerapian penulisan. Aspek 

kerapian penulisan yang dimaksud adalah kemampuan menulis teks berita dengan 

memperhatikan kerapian, keruntukan, dan kejelasan tulisan.  

Aspek isi berita yang pertama adalah kelengkapan unsur berita. Sebuah 

informasi dapat dijadikan berita apabila memenuhi unsur 5W+1H yang terdiri atas 

what (apa), who (Siapa), where (di mana), when (kapan), why (mengapa), dan how 

(bagaimana) (Cahya 2012:17). 

Aspek penilaian isi berita yang kedua adalah kemenarikan judul. Judul 

adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya 

(Sumadira 2005:121).  

Aspek penilaian berita yang ke tiga adalah keruntutan pemaparan teks 

berita. Berita ditulis dengan menggunakan rumus 5W+1H. Rumus tersebut 

digunakan agar berita dapat lebih lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi 

standar teknis jurnalistik. 

Aspek penilaian berita keempat adalah keruntutan pemaparan. Keruntutan 

pemaparan dalam teks berita yang dimaksudkan adalah kemampuan dalam 

menulis teks berita sesuai dengan pola piramida terbalik.  
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2.2.3 Pendekatan Komunikatif 

 Istilah pendekatan pertama kali dikemukakan oleh Anthony pada tahun 

1963 (dalam Wicaksono, dkk. 2016:2). Anthony melahirkan istilah approach 

(pendekatan), method (metode) dan technique (teknik). Merujuk dari pendapat 

Anthony, maka muncullah berbagai ahli yang berpendapat mengenai hal yang 

sama. Pada tahun 1986, istilah pendekatan, metode dan teknik diganti namanya 

oleh Richards dan Rodgers  menjadi pendekatan, desain dan prosedur (Wicaksono 

2016:3). 

 Pendekatan merupakan payung dari metode dan teknik. Pendekatan adalah 

salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Pendekatan yang dipilih untuk seting kelas tertentu  merupakan corak detail 

aktivitas pembelajaran dikelas tersebut (Wicaksono  2016:7). 

Huda (2013:184) memaparkan pada hakikatnya pendekatan pembelajaran 

bisa dipahami sebagai cara-cara yang ditempuh oleh seorang pembelajar untuk 

bisa belajar dengan efektif. Selanjutnya, Huda menambahkan dalam hal ini, guru 

juga berperan penting dalam menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran 

berdasarkan metode yang memungkinkan siswa untuk mencapai kebutuhan 

tersebut. 

 Tersedia banyak pendekatan dalam pembelajaran di dunia pendidikan. 

Salah satu di antaranya adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif 

merupakan sistem pembelajaran yang menekankan pada aspek komunikasi. Huda 

(2013:215) memaparkan pendekatan pembelajaran berbasis komunikasi 

memungkinkan siswa untuk mampu (1) membaca dan menulis dengan baik; (2) 
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belajar dengan orang lain; (3) menggunakan media; (4) menerima informasi, dan 

(5) menyampaikan informasi.  

Terdapat beberapa karakteristik dalam pendekatan komunikatif. 

Littlewood (dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP – UPI 2007:135-136) 

menerangkan terdapat dua karakteristik utama dalam pendekatan komunikatif. 

Pertama, pendekatan komunikatif membuka kemungkinan perspektif kebahasaan 

yang lebih luas. Pendekatan komunikatif menempatkan struktur (tata bahasa dan 

kosa kata) dalam fungsi komunikatif. Fokus pendekatan komunikatif tidak terletak 

pada struktur, tetapi bagaimana memanfaatkannya dalam komunikasi. Kedua, 

pendekatan komunikatif membuka kemungkinan perspektif pembelajaran bahasa 

yang lebih luas. Dalam mengajarkan “struktur”, misalnya guru tidak hanya cukup 

mengerjakan bagaimana cara memanipulasi struktur, tetapi harus lebih 

menekankan pada upaya membantu siswa mengembangkan strategi untuk 

menghubungkan “struktur” dengan fungsi komunikasinya dalam situasi nyata. 

2.2.3.1 Pola Pembelajaran Metode Picture and Picture 

  Pembelajaran menggunakan metode picture and picture merupakan tipe 

pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Strategi 

pembelajaran menggunakan metode picture and picture  menuntut siswa untuk 

berlatih memahami keadaan, melatih kepekaan, dan berpikir rasional dengan cara 

memasangkan atau mengurutkan contoh gambar secara logis. Dengan kata lain 

gambar-gambar yang digunakan dalam metode ini menjadi perangkat utama 

dalam pembelajaran. 



47 
 

47 
 

Menurut Aqib (2014:18), metode picture and picture merupakan metode 

pembelajaran yang didasarkan oleh contoh. Lebih lanjut Aqib memaparkan bahwa 

metode picture and picture  lebih ditekankan pada gambar. 

Untuk menerapkan pembelajaran menggunakan metode picture and 

picture, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Suprijono (2015:144),  metode picture and picture memiliki 

beberapa langkah yang harus ditempuh. Menurut Suprijono, pembelajaran 

menggunakan metode picture and picture mempunyai tujuh langkah. Ketujuh 

langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar. 

3) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi. 

4) Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasangkan atau 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7) Kesimpulan/rangkuman. 

Seperti pendapat Suprijono, Aqib (2014:18) juga menerangkan adanya 

tahapan dalam pembelajaran dengan menggunakan  metode picture and picture. 

Ketujuh tahapan yang harus dilakukan menurut Aqib adalah sebagai berikut. 
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1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar. 

3) Guru menunjuk/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan 

materi. 

4) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar-gambar tersebut. 

6) Dari alasan/urutan gambar-gambar tersebut guru mulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

7) Kesimpulan/rangkuman. 

Langkah-langkah penggunaan metode picture and picture juga 

dikemukakan secara singkat oleh Ngalimun (2014:176-177). Menurut Ngalimun, 

pembelajaran diawali dengan menyajikan informasi kompetensi kepada siswa, 

setelah itu siswa disajikan materi dengan memperlihatkan gambar-gambar yang 

berkaitan, kemudian siswa (wakil) mengurutkan gambar sehingga sistematik, 

setelah siswa mengurutkan gambar, guru mengkonfirmasi urutan gambar tersebut 

dan mulai menanamkan konsep sesuai materi bahan ajar. Setelah tahap-tahap 

tersebut terlaksanakan, guru menyimpulkan pembelajaran dan melakukan evaluasi 

dan refleksi. 

Tahap-tahap penerapan metode picture and picture juga dikemukakan 

secara lebih rinci oleh Huda (2013:236-238). Huda memaparkan terdapat tujuh 

tahapan dalam metode picture and picture¸ yaitu (1) tahap penyampaian 

kompetensi; (2) tahap presentasi materi; (3) tahap penyajian gambar; (4) tahap 
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pemasangan gambar; (5) tahap penjajakan; (6) tahap penyajian kompetensi; dan 

(7) penutup. Ketujuh tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1) Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 

Pada tahap ini, guru diharapkan menyampaikan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, siswa dapat mengukur 

sampai sejauh mana kompetensi yang harus mereka kuasai. Di samping itu, 

guru juga harus menyampaikan indikator keercapaian kompetensi tersebut 

untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapainya. 

2) Tahap 2: Presentasi Materi 

Pada tahap penyampaian materi, guru telah menciptakan momentum awal 

pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dimulai dari sini. Pada 

tahap inilah, guru harus berhasil memberi motivasi pada beberapa siswa yang 

kemungkinan masih belum siap. 

3) Tahap 3: Penyajian Gambar 

Pada tahap ini, guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang 

ditunjukkan. Dengan gambar, pengajaran akan hemat energi dan siswa akan 

mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam perkembangan selanjutnya, 

guru dapat memodifikasi gambar atau menggantinya dengan video atau 

demonstrasi kegiatan tertentu. 

4) Tahap 4: Pemasangan Gambar 

Pada tahap ini guru memanggil/menunjuk siswa secara bergantian untuk 

memasang gambar secara berurutan dan logis. Guru juga bisa melakukan 
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inovasi, karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif sebab 

siswa cenderung merasa tertekan. Salah satu caranya adalah dengan undian, 

sehingga siswa merasa memang harus benar-benar siap untuk menjalankan 

tugas yang diberikan. 

5) Tahap 5: Penjajakan 

Tahap ini mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswa tentang 

alasan/dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Setelah itu, 

siswa bisa diajak untuk menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntunan 

kompetensi dasar berdasarkan indikator-indikator yang ingin dicapai. Guru 

juga bisa mengajak sebanyak mungkin siswa untuk membantu sehingga 

proses diskusi menjadi semakin menarik. 

6) Tahap 6: Penyajian Kompetensi 

Berdasarkan komentar atau penjelasan atas urutan gambar-gambar, guru bisa 

mulai menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

Selama proses ini, guru harus memberi penekanan pada ketercapaian 

kompetensi tersebut. Di sini, guru bisa gambar tersebut agar siswa 

mengetahui bahwa sarana tersebut penting dalam pencapaian kompetensi 

dasar dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

7) Penutup 

Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang 

telah dicapai dan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat materi 

dan kompetensi dalam ingatan siswa. 
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Berdasarkan pendapat dari Suprijono (2015:144), Aqib (2014:18), 

Ngalimun (2014:176-177) dan Huda (2013:236-238) dapat disimpulkan bahwa 

pada penelitian ini metode picture and picture adalah strategi pembelajaran yang 

memanfaatkan media gambar. Dalam pengguannya, gambar akan disusun oleh 

siswa sehingga gambar akan menjadi sebuah cerita yang logis. Gambar-gambar 

yang dipakai dalam proses pembelajaran inilah yang menjadi perangkat utama 

dalam metode pembelajaran picture and picture.  

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggunaan metode 

pembelajaran picture and picture. Huda (2013:239) memaparkan beberapa 

keunggulan metode ini, antara lain: (1) guru lebih mengetahui masing-masing 

kemampuan siswa, (2) siswa dilatih berpikir logis dan sistematis, (3) siswa 

dibantu belajar berpikir berdasarkan sudit pandang suatu subyek bahasaan dengan 

memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir, (4) motivasi siswa untuk 

belajar semakin dikembangkan, dan (5) siswa dilibatkan dalam perencanan dan 

pengelolaan kelas. 

2.2.3.2 Penerapan Pola Pembelajaran Metode Picture and Picture dalam 

Pembelajaran  Menulis Teks Berita Siswa Kelas VIII SMP 

   Penelitian eksperimen yang diterapkan pada pembelajaran menulis teks 

berita pada siswa kelas VIII SMP, dilakukan untuk mengetahui manakah metode 

yang lebih efektif antara pembelajaran menggunakan metode picture and picture 

dengan pembelajaran yang menggunakan metode example nonexample.  Metode 

picture and picture dipilih karena dianggap dapat mengatasi masalah siswa yang  

seringkali merasa kesulitan di dalam menyusun teks berita. Kesulitan yang 
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dimaksud adalah keterbatasan mendapat inspirasi. Keterbatasan inilah yang 

menjadi salah satu hambatan besar bagi siswa. Dengan menggunakan metode 

picture and picture masalah ini akan teratasi, penggunaan media gambar yang 

harus disusun siswa menjadi urutan yang logis dapat membantu siswa dalam 

menemukan inspirasi. Dengan demikian, siswa akan terbantu dalam 

pembelajaran.  Adapun susunan pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

metode picture and picture  adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2.1 Sintagmatik Metode Picture and Picture  

dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita  

 

Jenis Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Eksplorasi 

 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi 

pembelajaran yang 

ingin dicapai 

(menulis teks berita 

secara cepat, padat, 

dan jelas). 

 

2. Guru menyajikan 

materi tentang teks 

berita sebagai 

pengantar 

pembelajaran. 

1. Siswa memerhatikan 

guru, saat guru 

sedang 

menyampaikan 

kompetensi dan 

materi pembelajaran. 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menampilkan 

gambar-gambar dan 

mengajak siswa 

terlibat aktif dalam 

diskusi kelas dengan 

cara mengamati 

setiap gambar yang 

ditampilkan. 

 

2. Secara begantian 

1. Siswa mengamati 

gambar yang 

ditayangkan guru. 

 

2. Dengan bantuan 

guru, siswa terlibat 

aktif dalam diskusi 

kelas, membahas 

setiap gambar yang 
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Jenis Kegiatan 

guru memanggil atau 

menunjuk siswa 

untuk mencoba 

memasangkan  

 

Kegiatan Guru 

disediakan oleh guru.  

 

3. Siswa mengurutkan 

gambar yang 

disediakan oleh guru. 

 

Kegiatan Siswa 

Elaborasi gambar secara 

berurutan dan logis. 

3. Guru menanyakan 

kepada siswa tentang 

alasan/dasar 

pemikiran mereka di 

balik urutan gambar 

yang disusunnya. 

4. Siswa mengutarakan 

pendapatnya tentang 

urutan gambar yang 

disusunnya. 

Konfirmasi 

 

 

1. Berdasarkan 

komentar atau 

pendapat dari siswa, 

guru mulai 

menyampaikan 

kompetensi 

pembelajaran yang 

ingin dicapai, yaitu 

menulis teks berita 

secara cepat, padat, 

dan jelas. 

2. Di akhir 

pembelajaran, guru 

meberikan simpulan 

dan refleksi 

mengenai apa yang 

telah dicapai dalam 

kegiatan 

pembelajaran. 

1. Siswa memerhatikan 

guru disaat guru  

menyampaikan 

kompetensi 

pembelajaran yang 

ingin dicapai, yaitu 

menulis teks berita 

secara cepat, padat, 

dan jelas. 
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2.2.3.3 Pola Pembelajaran Metode Example Nonexample 

Metode Example nonexample tidak jauh berbeda dengan metode picture 

and picture. Pembelajaran menggunakan metode example nonexample merupakan 

salah satu strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Dalam strategi ini, siswa dituntut untuk 

belajar berpikir kritis dengan cara memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

termuat dalam contoh gambar (Huda 2013:234). Lebih lanjut Huda menerangkan, 

penggunaan media gambar dirancang agar siswa dapat menganalisis gambar 

tersebut untuk kemudian dideskripsikan secara singkat perihal isi sebuah gambar, 

dengan kata lain pembelajaran strategi ini menekankan pada konteks analisis 

siswa. 

Gambar yang digunakan dalam menyampaikan materi dapat ditampilkan 

melaui proyektor ataupun poster. Penggunaan gambar yang jelas merupakan salah 

satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran. Jika gambar yang ditampilkan 

kurang jelas, maka siswa akan terganggu saat menganalisis materi yang terdapat 

di dalamnya. 

Strategi example nonexample ditujukan untuk mengajarkan siswa dalam 

belajar memahami dan menganalisis sebuah konsep. Menurut Beuhl (dalam Huda 

2013:235), starategi example nonexample dapat melibatkan siswa untuk (1) 

menggunakan sebuah contoh untuk memperluas pemahaman sebuah konsep 

dengan lebih mendalam dan lebih kompleks; (2) melakukan proses discovery 

(penemuan), yang mendorong mereka membangun konsep secara progresif 

melalui pengalaman langsung terhadap contoh-contoh yang mereka pelajari; (3) 
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mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan memperhatikan bagian non 

example yang dimungkinkan masih memiliki karakteristik konsep yang telah 

dipaparkan pada bagian example.  

Metode example nonexample mempunyai beberapa langkah yang harus 

ditempuh. Menurut Suprijono (2015:144) pembelajaran menggunakan metode 

example nonexample mempunyai tujuh langkah. Ketujuh langkah tersebut 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. 

3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis gambar. 

4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar 

tersebut dicatat pada kertas. 

5) Tiap kelompok diberikan kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

6) Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi yang 

ingin dicapai. 

7) Kesimpulan. 

Seperti pendapat Suprijono, Ngalimun (2014:176) juga mengemukakan 

pendapatnya secara singkat tentang tahap pembelajaran metode example 

nonexample. Pembelajaran diawali dengan mempersiapkan gambar, diagram atau 

tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi, kemudian sajikan gambar ditempel 

atau memakai OHP, selanjutnya dengan petunjuk guru siswa mencermati sajian 
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dan berdiskusi kelompok tentang sajian gambar yang ditayangkan. Setelah 

berdiskusi dengan kelompoknya, siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya. 

Setelah itu guru melakukan bimbingan penyimpulan, evaluasi dan kemudian 

diadakan refleksi. 

Langkah-langkah penerapan metode example nonexample juga 

dikemukakan secara rinci oleh Huda (2013:235). Huda mengurutkan langkah-

langkah pembelajaran menggunakan metode example nonexample menjadi 

delapan langkah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Huda adalah sebagai 

berikut. 

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menempelkan gambar dipapan atau ditayangkan lewat OHP. 

3) Guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri atas 2-3 

orang. 

4) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada setiap kelompok 

untuk memperhatikan dan atau menganalisis gambar. 

5) Mencatat hasil diskusi dari analisis gambar pada kertas. 

6) Memberi kesempatan bagi tiap kelompok untuk membacakan hasil 

diskusinya. 

7) Berdasarkan komentar atau hasil diskusisiswa, guru menjelaskan materi sesuai 

tujuan yang ingin dicapai. 

8) Penutup. 

Aqib (2014:17) berpendapat  hampir senada dengan Huda. Aqib juga 

menuliskan pendapatnya tentang sintaks pembelajaran menggunakan metode  
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example nonexample. Menurut Aqib, pembelajaran menggunakan metode 

example nonexample didasarkan oleh contoh. Contoh dapat diambil dari 

kasus/gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. Langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan metode example nonexample menurut Aqib sebagai 

berikut. 

 

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menempelkan gambar dipapan atau ditayangkan lewat OHP. 

3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memerhatikan/menganalisa gambar. 

4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat pada kertas. 

5) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

6) Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

7) Kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat dari Suprijono (2015:144), Ngalimun (2014:176), 

Huda (2013:235) dan Aqib (2014:17) dapat disimpulkan bahwa pada penelitian 

ini metode example nonexample adalah strategi pembelajaran yang memanfaatkan 

media gambar dan menekankan pada konteks analisis siswa. Dalam strategi ini, 

proses pembelajaran akan menuntut siswa untuk belajar berpikir kritis dengan 

cara memecahkan permasalahan-permasalahan yang termuat dalam contoh-contoh 

gambar.  
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Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggunaan metode 

pembelajaran example nonexample. Huda (2013:236) memaparkan beberapa 

keunggulan metode ini, antara lain: (1) siswa lebih kritis dalam menganalisis 

gambar; (2) siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar; dan (3) 

siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. 

2.2.3.4 Penerapan Pola Pembelajaran Metode Example Nonexample dalam 

Pembelajaran Menulis Teks Berita Siswa Kelas VIII SMP 

  Eksperimen pembelajaran menulis teks berita dengan  metode example 

nonexample ini untuk membandingkan eksperimen sebelumnya yaitu 

pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan metode picture and 

picture. Penulis memilih metode example nonexample  dengan alasan 

pembelajaran menulis teks berita memerlukan sebuah inspirasi yang kuat. 

Inspirasi tersebut dapat berupa suatu kejadian yang pernah dialami maupun 

sesuatu yang pernah dilihat. Melalui metode example nonexample siswa diminta 

untuk menganalisis apa yang mereka lihat (gambar) dan kemudian melakukan 

proses analisis untuk menemukan sebuah peristiwa yang dapat digunakan untuk 

menulis teks berita. Adapun susunan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan metode example nonexample adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Sintagmatik Metode Example Nonexample  

dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita  

 

Jenis kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menayangkan gambar. 

 

2. Guru memberi petunjuk 

dan memberikan kesempatan 

pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis 

gambar. 

 

1. Siswa mengamati gambar 

yang ditayangkan guru. 

 

2. Siswa mencoba untuk 

menganalisis gambar. 

 

 

Elaborasi 

 

 

1. Guru mengelompokkan 

siswa dengan jumlah 2-3 

anak, kemudian guru 

meminta siswa untuk 

berdiskusi menganalisis 

informasi-informasi yang 

terdapat dalam gambar.  

 

2. Guru membuka kesempatan 

bagi siswa untuk bertanya, 

jika terdapat kesulitan atau 

terdapat sesuatu yang belum 

dipahami. 

 

3. Guru meminta siswa 

menuliskan hasil diskusi 

mereka dalam  kertas. 

 

 

1. Siswa berdiskusi 

menganalisis informasi-

informasi yang terdapat 

dalam gambar secara 

berkelompok.  

 

2. Siswa bertanya kepada guru 

(jika terdapat kesulitan). 

 

3. Siswa menuliskan hasil 

diskusi mereka dalam  kertas. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

1. Guru memberikan 

kesempatan pada semua 

kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi. 

 

1. Siswa menyampaikan hasil 

diskusinya.  

 

 

Konfirmasi 2. Guru menjelaskan materi 

menulis teks berita dan 

indikator yang ingin dicapai 

berdasarkan dari 

komentar/hasil diskusi 

siswa. 

3. Guru meberikan simpulan 

pembelajaran. 

2 Siswa mendengarkan 

penjelasan materi dari guru. 
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2.1.3.5 Perbedaan Metode Example Nonexample dan Metode Picture and 

picture 

  Perbedaan pembelajaran metode example nonexample dan metode picture 

and picture dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.3 Perbedaan Pembelajaran 

Metode Example nonexample dan Metode Picture and picture 

 

No Aspek Example nonexample Picture and picture 

1. Sistem kelompok  Siswa membentuk klompok 

dengan jumlah 2-3 anak 

Siswa dilibatkan dalam 

pengondisian kelas 

(diskusi kelas) 

2. Proses belajar 

mengajar 

a. Guru memberi 

kesempatan pada setiap 

kelompok untuk 

memerhatikan dan 

menganalisis gambar. 

b. Siswa diminta mencatat 

hasil diskusi dari analisis 

gambar pada selembar 

kertas 

c. Guru memberikan 

kesempatan bagi 

kelompok untuk 

membacakan hasil 

diskusinya. 

d. Berdasarkan komentar 

atau hasil diskusi siswa, 

guru menjelaskan materi 

sesuai tujuan yang 

diinginkan. 

e. Tes  individu  di  akhir 

pembelajaran. 

a. Penyajian gambar. 

Pada tahap ini guru 

menyajikan gambar 

dan mengajak siswa 

untuk terlibat aktif 

dalam proses 

pembelajaran dengan 

mengamati setiap 

gambar yan 

ditampilkan. 

b. Pemasangan gambar. 

Guru menunjuk 

siswa secara 

bergantian untuk 

memasang secara 

berurutan dan logis. 

c. Penjajakan. 

Tahap ini 

mengharuskan guru 

untuk menanyakan 

siswa tentang 

alasan/dasar 

pemikiran di balik 

urutan gambar yang 

disusunnya. 

d. Penyajian 

kompetensi. 

Berdasarkan 

komentar atau 

penjelasan atas 
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urutan gambar-

gambar, guru bisa 

mulai menjelaskan 

lebih lanjiut sesuai 

dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 

e. Tes  individu  di  

akhir pembelajaran. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keberhasilan pembelajaran menulis bukan merupakan sebuah hasil yang 

dapat dirasakan secara instan. Keberhasilan ini memerlukan suatu proses 

pembelajaran yang cukup panjang. Mengingat pentingnya pembelajaran menulis 

teks berita, maka perlu dirumuskan  sebuah  hipotesis  untuk  mengatasi  kesulitan  

pembelajaran yang ada. Metode example nonexample dan metode picture and 

picture merupakan alternatif metode pembelajaran yang dapat dipilih guru untuk 

memecahkan kesulitan pembelajaran tersebut. Dengan membandingkan 

keefektifan kedua metode ini, diharapkan siswa lebih termotivasi dan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Dari penjelasan yang dipaparkan, maka kerangka 

berpikir dapat digambarkan bagan sebagai berikut. 
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Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir tersebut, hipotesis yang dapat 

diajukan sebagai berikut.  

1. Metode picture and picture efektif dalam pembelajaran menulis teks berita 

pada siswa kelas VIII SMP. 

2. Metode example nonexample efektif dalam pembelajaran menulis teks berita 

pada siswa kelas VIII SMP. 

Pembelajara

n menulis 

teks berita   

 

 

 

 

Hasil  

(Pretes) 

Kelompok 

Eksperime

n 1 

Kelompok 

Eksperime

n 2 

 

Picture and 

picture 

Example 

nonexample 

 

Perbandinga

n hasil 

kelompok 

eksperimen 

1 dan 

kelompok 

eksperimen 

2 

(Postes) 

Metode 

yang 

lebih 

efektif 
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3. Metode picture and picture lebih efektif digunakan daripada metode example 

nonexample dalam pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII 

SMP. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1) Metode picture and picture efektif dalam pembelajaran menulis teks berita 

pada kelas VIII SMP. Hal ini berdasarkan pada perbedaan nilai rata-rata 

siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Sebelum diberikan perlakuan 

nilai rata-rata siswa 66,65, setelah diberikan perlakuan nilai rata-rata menjadi 

85,81. Berdasarkan uji-t nilai signifikansi 0,000<0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan menerima Ha, maka rataan nilai pretes dan postes 

berbeda. 

2) Metode example nonexample efektif dalam pembelajaran menulis teks berita 

pada kelas VIII SMP. Hal ini berdasarkan pada perbedaan nilai rata-rata 

siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Sebelum diberikan perlakuan 

nilai rata-rata siswa 67,68, setelah diberikan perlakuan nilai rata-rata menjadi 

82,53. Berdasarkan uji-t nilai signifikansi 0,000<0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan menerima Ha, maka rataan nilai pretes dan postes 

berbeda. 

3) Metode pembelajaran picture and picture lebih efektif daripada metode 

example nonexample dalam pembelajaran menulis teks berita. Hal ini 

dibuktikan dengan uji beda dua rata-rata (uji-t) data postes kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. Artinya ada 

143 
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perbedaan secara signifikan antara kelas eksperimen 1 (metode metode 

picture and picture) dan kelas eksperimen 2 (example nonexample). 

Berdasarkan nilai rata-rata postes siswa kelas picture and picture > example 

nonexample, yakni 85,81 > 82,53. Selisih rata-rata siswa sebelum dan 

sesudah perlakuan pada kelas picture and picture 19,15 atau 22,32%, 

sedangkan pada kelas example nonexample hanya sebesar 14,84 atau 17,98%. 

Hasil penghitungan rata-rata menggunakan uji-t nilai postes kedua kelas 

menunjukkan bahwa sig 0,010<0,05 jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

menerima Ha, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan rataan nilai postes dalam kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2. 

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan berdasarkan presentase kenaikan 

nilai kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 serta penghitungan uji-t, 

penggunaan metode picture and picture lebih efektif dari pada metode 

example nonexample. 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 

1. Diharapkan guru dapat menggunakan metode picture and picture dan metode 

example nonexample sebagai salah satu metode untuk meningkatkan 

keterampilan siswa pada pembelajaran menulis teks berita. 

2. Sekolah dapat mengembangkan kembali secara inovatif metode picture and 

picture dan metode example nonexample untuk materi pembelajaran yang lain 

agar dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan siswa. 
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3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menerapkan metode picture and picture 

dan metode example nonexample untuk dapat meningkatkan variabel lain. 
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