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Berdasarkan hasil observasi, siswa masih mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis teks berita. Kesulitan menentukan judul, mengembangkan 

kalimat menjadi paragraf, dan memahami unsur-unsur teks berita. Pada dasarnya, 

kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan oleh kurangnya ketertarikan atau motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan oleh guru yang 

masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran di kelas. Banyak 

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita 

pada siswa kelas VIII SMP/MTs. Salah satunya dengan menerapkan model 

pembelajaran yang efektif serta media yang dapat mendukung pembelajaran. 

Model yang disarankan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan model 

experiential learning serta media video untuk mendukung pembelajaran, 

khususnya pembelajaran menulis teks berita.  

Adapun rumusan  masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana 

keefektifan pembelajaran menulis teks berita menggunakan model problem based 

learning dengan media video pada siswa kelas VIII  SMP/MTs; (2) bagaimana 

keefektifan pembelajaran menulis teks berita menggunakan model experiential 

learning dengan media video pada siswa kelas VIII  SMP/MTs; (3) manakah yang 

lebih efektif antara pembelajaran menulis teks berita menggunakan model 

problem based learning dengan media video atau menggunakan model 

experiential learning dengan media video pada siswa kelas VIII SMP/MTs. 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental 

(eksperimen semu), yaitu nonequivalent control group design. Teknik yang 

digunakan sebagai pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Sampel penelitian adalah keterampilan menulis teks berita siswa kelas 

VIII A dan VIII B MTs Al – Hidayah Gunungpati. Kelas VIII A sebagai 

eksperimen 2 (kelas experiential learning) dan kelas VIII B sebagai eksperimen 1 

(kelas PBL). Pemilihan sekolah didasarkan pada kurikulum yang sesuai dengan 

penelitian ini, yaitu menggunakan kurikulum 2006 (KTSP).  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model PBL dengan media video efektif digunakan pada siswa kelas 
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VIII dengan hasil perhitungan uji t nilai pretes dan postes model PBL yang 

menunjukkan bahwa Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05,  (2) pembelajaran teks berita 

menggunakan model experiential learning dengan media video efektif digunakan 

pada siswa kelas VIII dengan hasil perhitungan uji t nilai pretes dan postes model 

PBL yang menunjukkan bahwa Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05, dan (3) 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan model experiential learning 

dengan media video lebih efektif dibandingkan menggunakan model PBL dengan 

media video pada siswa kelas VIII. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

pada nilai postes kedua model sebesar 0,037 < 0,05 atau pada nilai postes model 

experiental learning > model PBL, yakni 82,30 > 78,10.  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu (1) siswa 

diharapkan dapat menulis teks berita sesuai dengan pengalaman sendiri untuk 

mempermudah dalam proses pembelajaran menulis teks berita, (2) guru bahasa 

indonesia hendaknya menerapkan model pembelajaran dan media yang tepat 

dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran menulis teks berita dengan 

menerapkan model experiential learning yang sudah terbukti keefektifannya., (3) 

peneliti lain hendaknya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi 

untuk mengembangkan keterampilan menulis teks berita siswa menggunakan 

model experiential learning dengan media video. selain itu perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh model experiential learning 

pada jenis bidang lainnya.   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang produktif dan 

ekspresif yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak 

tatap muka dengan pihak lain sehingga penulis harus memiliki kemampuan dalam 

menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa (Tarigan 2008:3). Oleh 

sebab itu, agar terampil menulis seseorang harus memiliki pengalaman, waktu dan 

latihan secara terus menerus. 

Keterampilan menulis dapat diperoleh hanya dengan melalui proses belajar 

mengajar, karena dalam menulis seseorang dituntut untuk terampil dalam 

menggunakan kosakata, diksi dalam rangka tujuan penulisan. Oleh sebab itu, hal 

tersebut harus dipelajari dan dilatih dengan sungguh-sungguh karena keterampilan 

menulis bukan keterampilan alamiah yang dimiliki oleh seseorang. Keterampilan 

menulis seseorang menjadi lebih baik apabila dilatih sejak di sekolah dasar dan 

berkesinambungan.  

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis tulisan. 

Salah satunya, yaitu pembelajaran menulis teks berita. Menulis teks berita 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kabar atau 

infomasi kepada orang lain mengenai suatu hal atau kejadian dalam bentuk 

tertulis. Pembelajaran menulis teks berita merupakan salah satu kompetensi dasar 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang harus dicapai siswa 

kelas VIII SMP/MTs. Berita merupakan suatu kabar atau laporan mengenai 
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kejadian yang belum lama terjadi Djuraid (2006:11). Peristiwa atau keadaan yang 

disampaikan fakta atau benar-benar terjadi. Dengan kata lain, berita tidak boleh 

mengandung unsur rekaan atau fiksi dari penulis.  

Kompetensi menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas memiliki 

peran penting bagi siswa. Selain belajar menyampaikan kabar atau informasi 

kepada orang lain dalam bentuk tertulis, pembelajaran menulis teks berita di 

sekolah juga dapat menambah wawasan siswa dalam bidang kebahasaan. Siswa 

belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  sesuai dengan kaidah 

kebahasaan.  

Pembelajaran menulis teks berita merupakan pembelajaran 

mengungkapkan ide atau gagasan mengenai suatu hal dengan jujur, sesuai dengan 

fakta yang terjadi dan tidak berlebihan secara tertulis. Namun pada praktiknya, 

dalam pembelajaran menulis teks berita masih dijumpai kesulitan yang dialami 

siswa. Kesulitan yang dialami siswa kelas VIII SMP/MTs dalam menulis teks 

berita, yaitu kurang memahami materi teks berita, kesulitan menentukan judul, 

mengembangkan kalimat menjadi paragraf, dan kesulitan membedakan unsur 

mengapa dan bagaimana dalam ADIKSIMBA.  Pada dasarnya, kesulitan-kesulitan 

tersebut muncul karena siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas. Hal seperti ini seringkali terjadi pada siswa, yang disebabkan oleh  

ketidaknyamanan dan rasa jenuh ketika pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan kesulitan-kesulitan tersebut, yang perlu diperhatikan adalah 

penerapan model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Berdasarkan 

hasil observasi, guru belum menerapkan model pembelajaran yang efektif pada 
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pembelajaran menulis teks berita. Guru masih menggunakan model ceramah yang 

cenderung membuat siswa jenuh dan bosan, sehingga pembelajaran menulis teks 

berita belum maksimal. Agar pembelajaran menulis teks berita dapat lebih baik 

lagi, ada dua model pembelajaran yang disarankan yaitu model pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) dan model pembelajaran berbasis 

pengalaman (experiential learning).  

Model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan memecahkan masalah (Sudarman 2007: 69). Melalui model 

pembelajaran berbasis masalah siswa dihadapkan pada permasalahan yang 

bersifat nyata, sehingga untuk pemecahan masalah yang disajikan siswa dituntut 

untuk berpikir kritis dan aktif serta memiliki pengetahuan yang luas. Untuk 

mendukung hal tersebut siswa harus menggali informasi dari berbaga sumber. 

Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah menciptakan suasana belajar 

yang aktif, mandiri sekaligus bermakna. 

Dalam penerapannya, model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning) memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat 

mengoptimalkan pembelajaran menulis teks berita. Beberapa keunggulan tersebut, 

antara lain mendorong siswa mampu berpikir secara alamiah dan berpikir kritis 

berdasarkan masalah yang ada di sekitar mereka, memiliki kemampuan 

memecahkan masalah dalam situasi nyata, serta siswa memiliki kemampuan 

membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Jadi, diharapkan 
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dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran 

menulis teks berita mampu mendorong siswa lebih aktif dalam menyelesaikan 

masalah serta mampu menumbuhkan inisiatif dalam belajar atau bekerja dan 

menumbuhkan hubungan dalam bekerja kelompok. 

 

Model lain yang disarankan dalam penelitian ini, yaitu model experiential 

learning. Model experiential learning merupakan model pembelajaran yang 

berbasis pengalaman siswa. Model experiential learning merupakan model yang 

mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan 

melalui pengalamannya secara langsung atau belajar melalui tindakan (Cahyani, 

2000: 1). Jadi, dalam model pembelajaran ini siswa secara aktif menggali 

pengetahuan, keterampilan, maupun konsep menggunakan pengalaman yang 

dimilikinya.  

Pada dasarnya setiap siswa memiliki berbagai pengalaman. Pengalaman-

pengalaman tersebut, dapat dijadikan sebagai bekal pengetahuan dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. Serentetan aktivitas yang berbeda akan memberikan 

pengalaman yang seimbang antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan konsep 

belajar sehingga memungkinkan siswa memeroleh ide-ide atau fakta-fakta baru, 

menggunakan cara kerja yang pasti, serta sikap positif yang nantinya dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Peranan pokok dari model experiential learning dalam pembelajaran 

menulis teks berita, yaitu untuk membangun keterampilan menulis teks berita 

siswa melalui pengalaman secara langsung maupun tidak langsung, dan 
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melibatkan siswa secara aktif. Pengalaman tersebut menjadi katalisator untuk 

membantu siswa mengembangkan keterampilan siswa dalam menulis teks berita.  

Kedua model pembelajaran tersebut dianggap sama-sama efektif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks berita pada kelas VIII SMP/MTs. 

Keduanya sama-sama memiliki keunggulan untuk mengoptimalkan pembelajaran 

teks berita dengan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Akan tetapi, 

lebih efektif lagi apabila penerapan kedua model pembelajaran tersebut diimbangi 

dengan menggunakan media yang dapat mendukung pembelajaran teks berita. 

Fungsi media belajar sebagai alat untuk memvisualisasikan sesuatu yang 

tidak dapat dilihat atau sukar dilihat sehingga tampak jelas dan dapat 

menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi seseorang (R.M. Soelarko, 

1995:6). Berkenaan dengan pentingnya fungsi media pembelajaran, guru 

seharusnya menggunakan media yang dapat mendukung pembelajaran, khususnya 

pembelajaran menulis teks berita. Salah satu media yang sesuai untuk 

pembelajaran menulis teks berita, yaitu media video.  

Media video merupakan jenis media yang mengandung unsur suara dan 

unsur gambar yang dapat dilihat secara bersamaan. Media video yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis teks berita berisi tentang seputar kejadian atau 

peristiwa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat,  sehingga mempermudah 

siswa dalam menemukan dan menelaah informasi dalam video tersebut.  

Dalam video tersebut, siswa dapat melihat sebuah permasalahan yang 

benar-benar ada di dunia nyata. Dengan mengamati, siswa dapat belajar sendiri, 

sesuai dengan apa yang diamati. Siswa mengidentifikasi dan mendiskusikan 
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penyebab yang ditimbulkan oleh masalah yang terkait dengan kejadian atau 

peristiwa tersebut dan mencoba mencari soolusinya. Sebagai tahap akhir, siswa 

akan mengolah informasi tersebut menjadi sebuah teks berita.   

Keunggulan dari media video dalam pembelajaran menulis teks berita, 

yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, menanamkan 

konsep dasar yang benar, nyata dan tepat. Selain iu, dengan menggunakan video 

sebagai media pembelajaran dapat menggambarkan kejadian atau peristiwa-

peristiwa tertentu. Dengan media video ini, diharapkan dapat menambah gairah 

dan memtotivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran dapat lebih meningkat. meningkatkan dan mengembangkan daya 

imajinasi siswa.  

Berdasarkan permasalahan tersebut,  peneliti tertarik untuk meneliti 

keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan  model pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) dan model pembelajaran berbasis 

pengalaman (experiential learning) menggunakan media video pada siswa kelas 

VIII SMP/MTs. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya, 

kompetensi dasar pembelajaran menulis teks  berita secara singkat, padat, dan 

jelas pada kelas VIII SMP/MTs belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat 

beberapa kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran menulis teks berita di  

kelas VIII SMP/MTs. Beberapa kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran 

menulis teks berita, yaitu kesulitan menentukan judul, mengembangkan kalimat 
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menjadi paragraf, dan kesulitan membedakan unsur mengapa dan bagaimana 

dalam ADIKSIMBA.  

Pada dasarnya, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dipengaruhi oleh 

guru yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan belum 

menggunakan media pembelajaran yang mendukung. Akibatnya, siswa cenderung 

bosan dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, 

guru perlu menerapkan model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran 

menulis teks berita. Model pembelajaran yang efektif diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks berita, yaitu model problem based learning dan model 

experiential learning. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti 

membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini pada penerapan 

model dan media pembelajaran. Model pembelajaran yang dikaji dalam penelitian 

ini, yaitu  model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dan 

model pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), sedangkan 

media yang digunakan yaitu media video peristiwa atau kejadian. Kedua model 

dan media pembelajaran tersebut akan dibandingkan guna menentukan model 

mana yang lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menulis teks berita pada 

siswa kelas VIII SMP/MTs.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian  

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) menggunakan 

media video pada siswa kelas VIII  SMP/MTs? 

2. Bagaimana keefektifan pembelajaran menulis teks berita dengan model 

pembelajaran berbasis pengalaman (Experiential Learning) menggunakan 

media video pada siswa kelas VIII  SMP/MTs? 

3. Manakah yang lebih efektif antara pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model problem based learning dengan media video atau 

menggunakan model experiential learning dengan media video pada siswa 

kelas VIII SMP/MTs? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsi keefektifan pembelajaran  menulis teks  berita dengan model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) menggunakan 

media video pada siswa kelas VIII  SMP. 

2. Mendeskripsi keefektifan pembelajaran  menulis teks berita dengan model 

pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) menggunakan 

media video pada siswa kelas VIII  SMP. 
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3. Mendeskripsi perbedaan keefektifan pembelajaran menulis teks berita 

dengan model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dan 

model pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) 

menggunakan media video. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, 

baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.  

1. Secara Teoretis  

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi yang mampu mendukung teori tentang pembelajaran, khususnya 

pembelajaran menulis teks berita. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, 

guru, sekolah, dan peneliti lain.  

Bagi siswa, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

ketertarikan dan tumbuhnya motivasi terhadap pembelajaran menulis 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis, khususnya 

menulis teks berita.  

Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran menulis teks berita menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis 

pengalaman dengan media video. 
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Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk melakukan penelitian lain untuk menunjang proses pembelajaran 

menulis teks berita. Selain itu, juga dapat menambah kreatifitas dalam 

mengelola perencanaan pembelajaran yang menarik agar hasil pembelajaran 

yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang menulis teks berita sebelumnya sudah pernah dilakukan 

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

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

guna menyempurnakan penelitian yang sudah ada. Beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan pernah dilakukan, di antaranya ada penelitian yang dilakukan oleh 

Riyanto (2007), Abdullah et. al (2010), Heniningsih, et. al (2012), Huang (2012) 

Liana et. al (2012), Sholehah (2013), Sholikhawati (2013), Rydell (2014), Noviani 

(2015),  Sriani et. al  (2015), Hasanah (2016), Mediana (2016), Putri (2016), 

Sholihah et. al (2016).   

Riyanto (2007) dalam skripsi yang berjudul ―Pembelajaran Berbasis 

Masalah dalam meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP‖. Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMP dengan 

menggunakan model PBL.  Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu metode ekperimen dengan desain pretes-postes control group design, yaitu 

desain penelitian yang terdapat dua kelompok, kelompok pertama diberikan 

perlakuan (kelompok eksperimen), sedangkan kelompok kedua tidak diberi 

perlakuan (kelompok kontrol). Peningkatan rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen dari 16,36 menjadi 64,20. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi 
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peningkatan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen sebanyak 47,86, 

sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata hasil belajar meningkat dari 13,56 

menjadi 55,32. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

pada kelompok kontrol sebanyak 41,76. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan rata-rata hasil belajar matematika yang menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dari pada rata-rata hasil belajar matematika yang 

menggunakan model konvensional.  

Relevansi penelitian Riyanto dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan jenis 

penelitian eksperimen. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Riyanto menggunakan model pembelajaran berbasis masalah untuk pembelajaran 

matematika, sedangkan penelitian ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia, 

khususnya pembelajaran menulis teks berita.  

Abdullah et. al (2010) dalam jurnal Procedia Social and Behavioral 

Sciences hal. 370–376 yang berjudul ―The Effects of Problem Based Learning on 

Mathematics Performance and Affective Attributes in Learning Statistics at Form 

Four Secondary Level‖. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

model PBL dalam komunikasi matematis dalam mempelajari ilmu statistik. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode eksperimen 

dengan desain pretes-postes control group design, yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Hasil penelitian ini, yaitu total skor rata-rata untuk 

komunikasi matematis kelompok PBL, yaitu 8,00 sedangkan kelompok CT 

(kontrol) yaitu 7,21. Kelompok PBL juga mencetak skor rata-rata yang lebih 
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tinggi untuk bahasa matematika, representasi, dan penjelasan dibandingkan 

dengan kelompok CT. Kelompok PBL juga menunjukkan nilai mean rata-rata 

yang lebih tinggi untuk kerja tim (13,24) dibandingkan dengan kelompok CT 

(12,46). Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok PBL menggunakan 

pemecahan masalah secara heuristik secara lebih efektif, menunjukkan 

kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik, dan menunjukkan kerja sama 

tim yang lebih kuat dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Relevansi penelitian Abdullah et. al (2010) dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji model pembelajaran berbasis masalah. Adapun perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu penelitian Abdullah et. al menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah untuk pembelajaran  matematika, sedangkan 

penelitian ini untuk pembelajaran menulis teks berita.  

Heniningsih, et. al (2012) dalam Journal of Educational Research and 

Evaluation  yang berjudul ―Keefektifan Pembelajaran Menulis Teks Berita 

dengan Perlakuan Model Penelitian Sosial dan Model Penelitian Hukum Siswa 

SMA Kelas IPA dan IPS‖. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbedaan 

keefektifan pembelajaran menulis teks berita siswa SMA kelas IPA dan IPS 

dengan perlakuan model penelitian sosial dan model penelitian hukum. Desain 

yang digunakan dalam penelitian adalah quasi experimental design. Hasil 

penelitian ini, yaitu pembelajaran menulis berita dengan model penelitian hukum 

di kelas IPS memiliki rata-rata 81,38, dengan standar deviasi 2,63. Nilai maksimal 

87 dan nilai minimal 76,5. Hasil nilai ulangan harian kelas IPS dengan perlakuan 

model penelitia sosial di kelas IPS terbanyak dalam kategori sangat tinggi 
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sejumlah 30 siswa atau 46,88%, dan 15 siswa atau 23,44% termasuk dalam 

kategori tinggi dengan range nilai antara 61,00 – 80,99. Berdasarkan data 

tersebut, pembelajaran menulis teks berita dengan model penelitian hukum efektif 

di kelas IPA dan IPS. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

pembelajaran menulis teks berita dan melakukan penelitian eksperimen. 

Perbedaannya terletak pada model pembelajaran yang digunakan dan subjek 

penelitian. Heniningsih, et. al menggunakan model penelitian sosial dan model 

penelitian hukum, sedangkan peneliti menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) dan model pembelajaran berbasis pengalaman 

(experiential learning). Subjek penelitian Heningsih yaitu siswa SMA Kelas IPA 

dan IPS, sedangkan penelitian ini yaitu, siswa kelas VIII SMP.  

Huang (2012) dalam The Journal of International Management Studies Vol. 

7 No. 1 yang berjudul ―Applying Problem-based Learning (PBL) in University 

English Translation Classes”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan pada kelas penerjemahan bahaa Inggris tingkat universitas 

menggunakan model PBL. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa  penerapan 

model PBL dapat menstimulus siswa yang dapat membantu dan memperbaiki 

kemampuan mereka dalam hal penerjemahan secara efektif. Seorang profesor di 

perguruan tinggi yang mengajar kelas penerjemahan di sebuah universitas di 

Taiwan tengah melakukan penelitian dengan melibatkan dua kelas penerjemahan 

mahasiswa baru dengan jumlah 53 siswa jurusan bahasa Inggris di sebuah 

departemen bahasa asing terapan. Hasilnya motivasi dan prestasi yang telah 
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dihasilkan siswa meningkat secara signifikan. Siswa tidak hanya termotivasi dan 

terinspirasi oleh pembelajaran kooperatif dan kolektif. Akan tetapi juga 

dikembangkannya suatu nilai kerja sama yang berharga dalam pembelajaran 

problem based learning.  

Relevansi penelitian Huang (2012) dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mengkaji tentang model pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning). Perbedaannya, Huang menggunakan model problem based learning 

untuk kelas penerjemahan pada mahasiswa di perguruan tinggi, sedangkan 

peneliti menggunakan model problem based learning untuk pembelajaran menulis 

teks berita pada siswa kelas VIII SMP.  

Liana, et. al (2012)  dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Vol. 1 No. 1 yang berjudul ―Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita 

Berbantuan Peta Konsep Siswa Kelas VIII-1 SMP Negeri 20 Padang.‖ Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita dengan 

menggunakan media peta konsep pada siswa kelas VIII SMP. Metode penelitian 

ini yaitu, penelitian tindakan kelas yang termasuk jenis penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian dalam jurnal tersebut, yaitu hasil belajar siswa pada siklus II 

menunjukkan peningkatan daripada siklus I, yaitu 30 siswa sudah tuntas sesuai 

standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), hanya 7 orang yang belum 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Rata-rata hasil belajar 77 

dan ketuntasan klasikal 77,5%. Faktor yang sangat dominan dalam peningkatan 

kemampuan menulis teks berita berbantuan peta konsep ini ialah siswa diberi 

kebebasan menentukan judul berita, teras berita, dan badan berita sesuai dengan 
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hasil pemikiran siswa yang terlebih dahulu sudah dikonsepnya, meggunakan peta 

konsep. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII. Adapun perbedaan 

penelitian Liana, et. al dengan penelitian ini adalah pada media pembelajaran yang 

digunakan. Liana, et. al menggunakan media peta konsep untuk meningkatkan 

kemampuan menulis teks berita, sedangkan peneliti menggunakan media video 

untuk membantu mengoptimalkan pembelajaran menulis teks berita pada siswa 

kelas VIII SMP.  

Sholehah (2013) dalam skripsi yang berjudul ―Penerapan Model 

Experiential Learning terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa di SMP‖. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsi keefektifan pembelajaran fisika pada siswa SMP 

menggunakan model experiential learning. Desain penelitian ini menggunakan 

randomized subject post-test only control group desain. Berdasarkan analisis hasil 

penelitian, data hasil belajar fisika siswa menggunakan model experiential 

learning lebih baik dibandingkan dengan model konvensional. Hal ini diketahui 

dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,001 

pada tingkat signifikansi α = 0,05 atau (sig < 0,05) yang berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil 

analisis kemampuan kerja ilmiah siswa sebesar 81,34% dan dapat dikategorikan 

baik.  

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang model 

experiential learning . Perbedaannya terletak pada pembelajaran yang 
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dilaksanakan. Dalam penelitian yang dilakukan Sholehah model experiential 

learning  digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

fisika, sedangkan dalam penelitian ini digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran menulis teks berita. Selain itu, dalam penelitian 

Sholehah tidak menggunakan media dalam pembelajarannya, sedangkan dalam 

penlitian ini menggunakan media video untuk mendukung pembelajaran menulis 

teks berita.  

Sholikhawati (2013) dalam skripsi yang berjudul ―Kemahiran Menulis Teks 

Berita menggunakan Media Video Siswa Kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan 

Tahun Pelajaran 2012/2013‖. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan menulis teks berita menggunakan media video pada siswa kelas VIII 

SMP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik kuantitatif. Hasil 

penelitian ini, yaitu kemahiran siswa dalam menulis teks berita dengan 

menggunakan media video tergolong pada kategori baik. Hal tersebut dapat 

dilihat pada nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa kelas VIII di SMP Negeri 

17 Bintan, yaitu 81 yang berada pada kategori baik. Dapat juga dilihat dari 

persentase siswa yaitu pada tingkat kemahiran sangat baik 23,48% siswa, 

kemudian pada tingkat kemahiran baik 72,73% siswa, pada tingkat kemahiran 

cukup 0,00% siswa, pada tingkat kemahiran kurang baik 3,79% siswa dan pada 

tingkat kemahiran sangat tidak baik 0,00% siswa. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

pembelajaran menulis teks berita menggunakan media video. Perbedaannya, 

Sholikhawati (2013) mengkaji media video untuk meningkatkan kemahiran siswa 
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dalam menulis teks berita, sedangkan pada penelitian ini media video digunakan 

hanya untuk membantu mengoptimalkan pembelajaran menulis teks berita. 

Rydell (2014) dalam jurnal Teacher Education Quarterly, Vol. 12, No. 1 

yang berjudul “Experiential Learning and The Adult Student” Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran secara umum 

menggunakan model experiential learning . Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa guru mengarahkan siswa di luar sistem pendidikan formal. Guru 

mengajarkan siswa untuk belajar seumur hidup melalui pengalaman dengan 

mengubah pemikiran dari guru sebagai pusat menjadi  siswa sebagai pusat dalam 

pembelajaran. Experiential learning mengarahkan siswa dalam memecahkan 

masalah daripada menguasai pendidikan formal.  

Relevansi penelitian Rydell (2014) dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

mengkaji tentang model experiential learning. Perbedaannya, pada penelitian 

yang dilakukan oleh Rydell (2014) model experiential learning diterapkan untuk 

pembelajaran secara umum, untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. Sedangkan, pada penelitian ini model 

experiential learning diterapkan untuk diuji keefektifannya dalam meningkatkan 

pembelajaran menulis teks berita.  

Noviani (2015) dalam skripsi yang berjudul ―Peningkatan Keterampilan 

Menyusun Teks Eksplanasi secara Tertulis menggunakan Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem Based Learning)  pada Siswa Kelas III A SMP Negeri 

19 Tegal  Tahun Pelajaran 2014/2015.‖ Tujuan penelitian ini, yaitu untuk 

meningkatkan keterampilan menyusun teks eksplanasi menggunakan model PBL 
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pada siswa kelas VIII SMP. Desain penelitian ini menggunakan prosedur 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang digunakan untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran. Dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan yang 

signifikan tehadap pembelajaran menyusun teks eksplanasi. Hasil tes 

menunjukkan adanya peningkatan nilai keterampilan menyusun teks eksplanasi 

secara tertulis siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 11,16, yaitu dari nilai rata-

rata pada siklus I sebesar 73,03 dalam kategori cukup atau nilai konversi 2,92 

dengan predikat B- menjadi 84,19 dalam kategori baik atau nilai konversi 3,37 

dengan predikat B+. Persentase ketuntasan nilai keterampilan menyusun teks 

eksplanasi siswa juga mengalami peningkatan sebesar 37,50%, yaitu dari siklus I 

sebesar 62,50% menjadi 100% pada siklus II.  

Penelitian yang dilakukan Noviani (2015) dan penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti sama-sama menggunakan model PBL. Meski demikian, kedua 

penelitian memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada jenis 

penelitiannya, Noviani (2015) menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen untuk 

mengetahui keefektifan model dalam pembelajaran menulis teks berita. Penelitian 

Noviani (2015) menggunakan teks eksplanasi sebagai subjek penelitiannya, 

sedangkan peneliti menggunakan teks berita sebagai subjek penelitiannya. 

Sriani, et. al (2015) dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Vo. 3 No. 1 yang berjudul ―Penerapan Model experiential learning  untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi pada Siswa Kelas VII B 

SMP Negeri 2 Tampaksiring‖. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan 
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kemampuan menulis paragraf deskripsi menggunakan model experiential learning  

pada siswa kelas VII SMP. Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan PTK dimaksudkan dalam rangka perbaikan 

hasil pembelajaran yang dilakukan secara bertahap atau multisiklus. Penerapan 

model experiential learning  dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf 

deskripsi siswa. Peningkatan hasil belajar siswa tergolong baik, hasil belajar pada 

kegiatan menulis paragraf deskripsi mencapai tingkat ketuntasan. Hal ini dapat 

dilihat pada perolehan skor tes menulis paragraf deskripsi siswa pada siklus I dan 

II yang mengalami peningkatan dan mencapai KKM, yaitu 75. Pada setiap tahap 

pembelajaran skor siswa selalu mengalami peningkatan, baik dari refleksi awal, 

siklus I, maupun sampai dengan siklus II. Pemerolehan skor rata-rata yang dicapai 

oleh siswa pada refleksi awal adalah 70, skor rata-rata yang dicapai siswa pada 

siklus I meningkat menjadi 74,8, dan perolehan skor rata-rata pada siklus II 

menjadi 82,2. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama 

menerapkan model experiential learning pada pembelajaran menulis. 

Perbedaannya penelitian Sriani, et. al (2015) menggunakan rancangan penelitian 

tindakan kelas (PTK), sedangkan penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian eksperimen. Selain itu, pada penelitian Sriani, et. al (2015) 

menggunakan model experiential learning  untuk meningkatkan kemampuan 

menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas VII tanpa menggunakan media 

pembelajaran, sedangkan pada penelitian ini model experiential learning 
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diterapkan untuk diuji keefektifannya dalam pembelajaran menulis teks berita 

dengan menggunakan media video pada siswa kelas VIII. 

Hasanah (2016) dalam skripsi yang berjudul ―Kemahiran Menulis Teks 

Berita dengan menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 6 Tanjungpinang‖. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan menulis teks berita menggunakan model PBL pada 

siswa kelas VIII SMP. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kuantitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian 

berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari kemahiran menulis teks berita siswa 

kelas VIII SMP Negeri 6 Tanjungpinang dengan menerapkan model berbasis 

masalah. Berdasarkan dari hasil rata-rata kemahiran menulis teks berita dengan 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah tergolong sedang yakni dengan 

nilai rata-rata 60,95. Nilai rata-rata tersebut diperoleh dari penggabungan empat 

segi penilaian yaitu segi unsur berita 5W+1H, teras berita, badan dan penutup 

berita, ejaan dan tanda baca.  

Persamaan penelitian Hasanah (2016) dan penelitian ini sama-sama 

mengkaji tentang kemampuan menulis teks berita dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang 

digunakan. Hasanah (2016) menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, 

sedangkan penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

dua model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning) dan model pembelajaran berbasis pengalaman experiential 
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learning untuk diuji keefektifannya dalam pembelajaran menulis teks berita pada 

siswa kelas VIII.  

Mediana (2016) dalam jurnal Antalogi UPI yang berjudul ―Penggunaan 

Model Experiential Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi Sederhana di Kelas III‖. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi sederhana menggunakan 

model experiential learning  pada siswa kelas III. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa kemampuan menulis karangan narasi siswa meningkat 

dengan menggunakan model experiential learning. Pada siklus 1 hasil nilai 

menulis karangan narasi siswa adalah 63,2, pada siklus 2 hasil nilai menulis 

karangan narasi siswa adalah 68,9, dan siklus 3 hasil nilai menulis karangan narasi 

siswa adalah 76,8. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah mencapai nilai 

KKM yang ditentukan oleh sekolah SD N Jalan Anyar yaitu 70. 

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-

sama mengkaji penerapan model experiential learning dalam pembelajaran 

menulis. Perbedaannya  pada penelitian Mediana (2016) menerapkan model 

experiential learning untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi 

sederhana kelas III SD dan menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Pada penelitian ini, model  experiential learning  diterapkan untuk diuji 

keefektifannya dalam pembelajaran menulis teks berita  pada siswa kelas VIII dan 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen.  

Putri (2016) dalam skripsi yang berjudul ―Pengaruh Model Experiential 

Learning terhadap Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi (Quasi Eksperimen 
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pada Siswa Kelas V SDN 15 Cengkareng Timur Pagi Jakarta Barat).‖ Tujuan 

penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keefektifan pembelajaran menukis 

karangan deskripsi menggunakan experiential learning  pada siswa kelas V SD. 

Metode penelitian ini, yaitu metode quasi experimen. Hasil penelitian ini, yaitu 

model exxperiental learning berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas V SDN 15 Cengkareng Timur Pagi Jakarta Barat. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan 

oleh peneliti. Dapat dilihat dari perbandingan rata-rata hasil pretes-postes kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata pretes yang diperoleh kelas eksperimen 

yaitu 66,17. Sementara itu, rata-rata postes yang diperoleh kelas kontrol, yaitu 

67,43, sedangkan rata-rata postes kelas eksperimen, yaitu 80,00 dan rata-rata 

pretes kelas kontrol 72,67. Dari hasil perhitungan pretes pada kelompok kontrol 

dihasilkan nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi (0,512 > 0,05). Pada 

hasil perhingan postes kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dihasilkan 

nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi (0,000 < 0,05) berarti hasil 

hipotesis alternatif (Ha)  diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak.  

Relevansi penelitian Putri (2016) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

melaksanakan penelitian eksperimen dan menggunakan model pembelajaran yang 

sama, yaitu model experiential learning . Meskipun demikian, Ana hanya menguji 

satu keefektifan model pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran. 

Pada penelitian ini, peneliti menguji keefektifan dua model pembelajaran, yaitu 

model problem based learning dan model experiential learning  dengan 

menggunakan media video sebagai penunjang untuk mengoptimalkan 
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pembelajaran menulis teks berita. Perbedaannya terletak pada subjek dan jenjang 

pendidikan. Pada penelitian Putri (2016) mengkaji tentang pembelajaran menulis 

karangan deskripsi pada siswa kelas VI SDN 15 Cengkareng Timur Pagi Jakarta 

Barat, sedangkan pada penelitian ini mengkaji pembelajaran menulis teks  berita 

pada siswa kelas VIII SMP/MTs. 

Sholihah, et. al (2016) dalam jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan 

Pengembangan, Vol. 1, No. 11 yang berjudul ―Pengaruh Model Experiential 

Learning terhadap Kemampuan Berpikir Siswa SMA‖. Tujuan penelitian ini, 

yaitu untuk mengetahui pengaruh model experiential learning  terhadap 

kemampuan berpikir terhadap siswa SMA. Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif dengan rancangan penelitian quasi experiment dengan menggunakan 

kelompok kontrol dan eksperimen yang mempunyai kemampuan akademik sama. 

Hasil penelitian ini, yaitu model experiential learning  secara signifikan 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada pembelajaran 

Geografi. Nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis yang menggunakan model 

experiential learning  lebih tinggi, yaitu sebesar 80,9, sedangkan kelas kontrol 

sebesar 71,2. 

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang model 

experiential learning . Jika Sholihah, et. al (2016) menerapkan model experiential 

learning  untuk kemampuan berpikir siswa SMA, sedangkan dalam penelitian ini 

model experiential learning  diterapkan untuk diuji keefektifannya dalam 

pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP/MTs.  
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Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran prolem based learning dan experiential learning maupun 

media video sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adanya penelitian 

ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Penerapan 

kedua model tersebut untuk pembelajaran teks berita belum pernah dilakukan. 

Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk melakukan inovasi model pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan menerapkan dan menguji keefektifan model problem 

based learning dan model experiential learning dalam pembelajaran menulis teks 

berita dengan menggunakan media video pada siswa kelas VIII SMP.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

Pada bagian ini dipaparkan teori mengenai (1) hakikat menulis, (2) hakikat 

teks berita, (3) pembelajaran menulis teks berita, (4) model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning), (5) model pembelajaran berbasis pengalaman 

(experiential learning), (6) media video, (7) pembelajaran menulis teks berita 

dengan model problem based learning (PBL), (8) pembelajaran menulis teks 

berita dengan model experiential learning. Teori-teori tersebut menjadi landasan 

dalam penelitian ini. Berikut penjelasan lengkap tentang teori-teori tersebut. 

2.2.1 Hakikat menulis  

Pada bagian ini akan dipaparkan teori mengenai (1) pengertian menulis, 

(2) tujuan menulis, dan (3) manfaat menulis.  
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2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Tarigan (2008:3) mengungkapkan bahwa menulis merupakan kegiatan 

yang produktif dan dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Oleh karena itu, 

seseorang tidak secara otomatis memiliki keterampilan menulis, harus melalui 

praktik dan berlatih secara teratur.  

Doyin dan Wagiran (2009:12) menambahkan bahwa menulis merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk komunikasi secara tidak 

langsung. Keterampilan menulis didapatkan dari proses belajar dan berlatih. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa menulis bukan bakat alamiah yang dimiliki seseorang, 

namun perlu proses belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh.  

Menulis pada dasarnya tidak hanya mengungkapkan pikiran atau 

perasaan saja, tetapi pengungkapan ide, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup 

seseorang dalam bahasa tulis (Khundaru 2014:150). Oleh karena itu, menulis 

perlu dipelajari. Tulisan yang dibuat mengandung pesan yang hendak 

disampaikan. Agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada 

pembaca, penulis harus mempertimbangkan susunan kata, tanda baca, dan diksi 

yang akan digunakan agar tidak menimbulkan kesalahan tafsiran.  

Cohen dan Reil (dalam Sutama 2016:19) mengungkapkan bahwa menulis 

merupakan tindak komunikasi, sebagai upaya membagi hasil observasi, informasi, 

pikiran atau ide, dan pengalaman kepada orang lain. Secara tidak langsung, 

kegiatan menulis merupakan alat komunikasi dengan orang lain. Melalui kegiatan 

menulis, seseorang dapat bercerita menyampaikan suatu hal, baik berupa 
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pengalaman pribadi, pikiran atau ide, dan informasi yang dapat bermanfaat bagi 

orang lain.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa  

menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat ekspresif dan 

produktif. Selain untuk mengungkapkan perasaan, ide, ataupun pendapat, menulis 

juga digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung kepada orang lain. 

Oleh sebab itu, menulis harus memperhatikan susunan kata dan pemilihan diksi 

yang sesuai agar dapat dipahami orang lain sehingga pesan yang hendak 

disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.  

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Setiap aktivitas atau kegiatan mempunyai suatu tujuan tertentu yang 

ingin diperoleh. Begitu juga dengan kegiatan menulis, setiap tulisan yang 

dituangkan mempunyai maksud dan tujuan yang ingin diperoleh atau disampaikan 

kepada orang lain.  Secara umum tujuan menulis menurut Semi (1990:19) yaitu 

(1) memberikan arahan, (2) menjelaskan sesuatu, (3) menceritakan kejadian, (4) 

meringkaskan, dan (5) meyakinkan.  

1) Memberikan arahan, yaitu memberikan petunjuk kepada orang lain 

dalam mengerjakan sesuatu.  

2) Menjelaskan sesuatu, yaitu memberikan uraian atau penjelasan tentang 

suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain.  

3) Menceritakan kejadian, yairu memberikan informasi tentang suatu yang 

berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu.  
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4) Meringkaskan, yaitu membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi 

lebih singkat.  

5) Meyakinkan, yaitu tulisan yang berusaha meyajinkan orang lain agar 

setuju atau sependapat dengannya.  

Hal berbeda diungkapkan oleh Tarigan (1994:23) yang mengungkapkan 

bahwa tujuan menulis, yaitu (1) tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan 

atau mengajar disebut wacana informatif (informative discourse), (2) tulisan yang 

bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif (persuasive 

discourse), (3) tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau 

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

tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api 

disebut wacana ekspresif (expressive discourse).  

Secara umum tujuan menulis adalah untuk menyampaikan pikiran, 

pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai ragam tulisan nonsastra dan 

tulisan sastra (Depdikbud 2003:22). Dalam hal ini, kegiatan menulis menjadi cara 

paling efektif membantu seseorang yang merasa kesulitan ketika harus 

menyampaikan pikiran, pendapat, gagasan maupun perasaannya kepada orang lain 

melalui lisan. Seseorang bebas berekspresi menyampaikan apa yang ia rasakan 

dalam berbagai ragam tulisan sasstra maupun nonsastra.  

Hal berbeda diungkapkan oleh Sukirno (2009:4)  yang mengungkapkan 

bahwa tujuan menulis yaitu (1) dapat berkomunikasi dengan diri sendiri atau 

orang lain, (2) dapat mendokumentasikan hal-hal penting atau yang diperoleh, (3) 
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dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan (4) menyalurkan bakat minat 

melalui tulisan.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis, yaitu 

sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, memberikan arahan, dan 

meyakinkan pembaca untuk melakukan suatu hal sesuai dengan yang dituliskan 

dalam bacaan tersebut. Melalui tulisan seseorang dapat mengekspresikan dirinya 

dan menghibur pembaca dengan tulisan yang menarik.Selain itu, dengan menulis 

seseorang  dapat menyalurkan bakat serta minat melalui tulisan.  

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menulis merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Selain 

dapat mencurahkan ide, gagasan, perasaan dan pendapat melalui tulisan, menulis 

juga memilki berbagai manfaat lainnya bagi kehidupan sehari-hari. Dari berbagai 

macam manfaat yang diperoleh dari kegiatan menulis, Tarigan (1994:21) 

menyebutkan empat fungsi utama menulis, yaitu (1) memudahkan para siswa 

untuk berpikir kritis, (2) memudahkan siswa untuk merasakan dan menikmati 

hubungan-hubungan, (3) memperdalam daya tanggap atau persepsi mereka, (4) 

memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta sebagai sarana dalam 

menyusun urutan bagi pengalaman. 

Selanjutnya, Sukirno (2009:5) mengemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran menulis sangat bermanfaat bagi siswa untuk: (1) mengungkapkan 

pikiran dan perasaan secara tertulis sehingga diketahui oleh orang lain, (2) dapat 

bekerja sama dalam segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan yang berkualitas, 

(3) dapat belajar mengenal adat istiadat, dan (4) tata krama masyarakat.  



30 

 

 

 

Keberhasilan tersebut juga berimplikasi terhadap keterampilan berbahasa secara 

umum, seperti membaca, menyimak, dan berbicara. Secara lebih konkret, siswa 

semakin terampil menulis akan semakin nalar, cerdas, semakin pandai mengolah 

imajinasi, dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, seperti 

menjadi penulis skenario film, penulis buku, wartawan dsb.  

Melengkapi kedua pendapat di atas, Komaidi (2011:9) mengemukakan 

bahwa manfaat menulis sebagai berikut. 

1) Melatih kepekaan dalam melihat realitas sekitar. Kepekaan dalam 

melihat suatu realitas lingkungan itulah yang kadang tidak dimiliki oleh 

orang yang bukan penulis.  

2) Memotivasi seseorang untuk mencari referensi seperti, buku majalah, 

koran, dan jurnal. 

3) Terlatih untuk menyusun pemikiran dan argumen seseorang secara 

runtut, sistematis, dan logis. Dengan keteraturan tersebut, dapat 

membantu untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran kita pada 

orang lain. 

4) Mengurangi tingkat ketegangan dan stres. Seseorang bebas menuliskan 

semua perasaannya, baik rasa senang atau sedih melalui tulisan tanpa 

diganggu atau diketahui orang lain.  

5) Tulisan yang dihasilkan dapat dimuat di media massa atau diterbitkan 

oleh penerbit. Jika hal tersebut terjadi, kita sebagai penulis 

mendapatkan kepuasan batin karena hasil tulisan tersebut dapat 
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bermanfaat bagi orang lain. Selain itu juga memperoleh honorarium 

(penghargaan) yang dapat membantu secara ekonomi. 

6) Mendapatkan popularitas. Pembaca banyak yang membaca tulisan yang 

kita buat, sehingga kita semakin dikenal publik.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan sebuah 

kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Selain sebagai media komunikasi secara 

tertulis, menulis juga sebagai media untuk mengungkapkan ide dan gagasan 

seseorang. Dengan menulis, seseorang bebas mengungkapkan perasaannya, baik 

perasaan sedih, marah, ataupun kecewa. Dengan begitu seseorang dapat 

mengurangi ketegangan dan stres. Menulis juga melatih kepekaan seseorang 

dengan keadaan sekitar. Kepekaan yang tinggi, seseorang dapat mengetahui 

keadaan dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. 

 

2.2.2 Hakikat Teks Berita 

Hakikat teks berita yang dikaji pada penelitian ini antara lain (1) 

pengertian teks berita, (2) unsur-unsur teks berita, dan (4)  struktur teks berita. 

2.2.2.1 Pengertian Teks Berita 

Berita merupakan tulisan berisi fakta tentang kejadian yang bertujuan 

menyampaikan suatu informasi kepada khalayak.  Berita berisi fakta, namun tidak 

semua fakta adalah sebuah berita. Berita biasanya menyangkut hal-hal yang 

berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Semi (1995:9) menyebutkan bahwa 

berita adalah fakta yang disampaikan kepada orang lain. Namun, tidak semua 

fakta masuk ke dalam jenis berita. 
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Selanjutnya, Sumandiria (2005:65) mengungkapkan bahwa berita adalah 

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

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

radio, televisi, maupun media online internet.  

Senada dengan pendapat Semi dan Sumandiria, Djuraid (2006:11) 

mengungkapkan bahwa berita merupakan suatu kabar atau laporan mengenai 

kejadian yang belum lama terjadi. Sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai 

terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi 

yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Peristiwa atau keadaan yang 

disampaikan fakta atau benar-benar terjadi. Dengan kata lain, berita tidak boleh 

mengandung unsur rekaan atau fiksi dari penulis.  

Suhandang (2010:103) menambahkan  bahwa berita adalah laporan atau 

pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian banyak 

orang. Peristiwa yang terjadi melibatkan fakta dan data yang ada di alam semesta. 

Meski demikian, tidak semua fakta dan data dapat digunakan untuk bahan menulis 

berita. 

Melengkapi pendapat di atas, J.B. Wahyudi (dalam Suryawati 2011:69) 

mengungkapkan bahwa berita sebagai laporan tentang peristiwa atau pendapat 

yang memiliki nilai penting dan menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan 

dipublikasi secara luas melalui media massa. Peristiwa atau pendapat tidak dapat 

menjadi berita bila tidak dipublikasikan media massa secara periodik.   

Dari berbagai uraian pendapat mengenai definisi berita dari beberapa 

tokoh, dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan 
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kejadian, peristiwa atau infomasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi 

yang memiliki nilai penting, aktual, menarik perhatian banyak orang, dan  dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penyampaian berita ini bisa dilakukan 

melalui media massa, seperti televisi, radio, ataupun surat kabar. Berikut adalah 

contoh teks berita. 

 

2.2.2.2 Unsur-Unsur Teks Berita 

Dalam proses pembelajaran sebuah berita tentunya harus memahami 

unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Djuraid  (2009:73) berpendapat 

bahwa unsur-unsur berita, yaitu 5W + 1H (1) yang merupakan kepanjangan dari 

(1) apa yang terjadi (what); (2) siapa yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi 

(who); (3) kapan peristiwa itu terjadi (when);  (4) di mana peristiwa itu terjadi 

(where); (5) mengapa peristiwa itu terjadi (why); (6) bagaimana peristiwa tersebut 

dapat terjadi (how). 

Senada dengan Djuraid, Chaer (2010:17) mengungkapkan bahwa semua 

berita harus mengungkap unsur 5W + 1H (what, who, why, where, when, dan 

how). 

1) Unsur what berkenaan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dilakukan oleh pelaku ataupun korban dalam kejadian tersebut. Hal 

yang dilakukan dapat berupa penyebab kejadian tetapi dapat pula berupa 

akibat kejadian.  

2) Unsur who berkenaan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan orang 

atau pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Orang yang 
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diberitakan harus diidentifikasi, baik nama, umur, ataupun keterangan 

lainnya.  

3) Unsur why berkenaan dengan fakta-fakta mengenai latar belakang dari 

suatu tindakan ataupun suatu kejadian yang telah diketahui unsur what-

nya.  

4) Unsur where berkenaan dengan tempat peristiwa terjadi. Nama tempat 

harus diidentifikasi dengan jelas. 

5) Unsur when berkenaan dengan waktu kejadian. Waktu kejadian dapat 

sudah terjadi, adapula yang sedang terjadi. Waktu yang sudah lama 

terjadi atau sudah berlalu tidak memiliki nilai lagi. 

6) Unsur how berkenaan dengan proses kejadian yang diberitakan. 

Misalnya, bagaimana terjadinya suatu peristiwa; bagaimana pelaku 

melakaukan perbuatannya.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah fakta atau informasi 

layak untuk diberitakan apabila memenuhi unsur berita, yaitu  5W+1H (what, 

where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia unsur tersebut biasa 

disebut dengan akronim, yaitu ADIKSIMBA (apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana). Akronim tersebut digunakan agar lebih mudah dalam 

mengingatnya. Selain mempermudah penulis dalam menyusun berita, unsur-unsur 

tersebut juga bermanfaat bagi pembaca dalam menikmati berita yang disajikan. 

 

2.2.2.3 Struktur Teks Berita 

Setiap teks tentu memiliki struktur penyusunan yang berbeda. Begitu 

pula dengan teks berita. Semi (1995:86) mengungkapkan bahwa ―struktur berita  
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dimulai dari judul, baris tanggal, teras berita, dan tubuh berita.‖ Struktur teks 

berita dapat digambarkan seperti pada bagan berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Struktur Teks Berita (Semi 1995:87) 

 

Pada bagan 2.1 dapat dilihat struktur teks berita yang lengkap, yaitu ada 

bagian judul berita, baris tanggal, teras berita,dan tubuh berita. 

1) Judul Berita (Headline) 

Judul  merupakan gambaran topik  yang berfungsi membantu pembaca 

dalam mengetahui tentang  apa yang disajikan. Judul berita harus 

ditonjolkan, baik dalam pemilihan kata maupun susunan kalimat yang 

digunakan sehingga menarik khalayak untuk membaca.  

2) Baris Tanggal (Dateline) 

Baris tanggal menunjukkan informasi tentang tanggal dan bulan  berita 

tersebut ditulis. penulisan baris tanggal diiringi oleh keterangan sumber  

berita  tersebut. 

 

 

Judul 

Berita/Headline 

Baris tanggal 

Teras Berita/Lead 
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3) Teras Berita (Lead/Intro)   

Teras  berita atau ringkasan diletakkan di bagian awal berita, hal ini 

untuk membantu pembaca mengetahui isi pokok berita. Teras berita 

umumnya memuat unsur-unsur berita, ADIKSIMBA.  

4) Tubuh Berita (News Bodys) 

Tubuh berita merupakan penjabaran lebih lanjut  dari isi teras berita. 

Penjabaran tersebut, meliputi penjelasan tentang kelengkapan peristiwa 

yang dianggap penting.  

Hal serupa turut dikemukakan oleh Kemendikbud (dalam Buku Sekolah 

Elektronik 2010) bahwa berita disusun mulai dari judul berita, kepala/lead, dan 

tubuh berita. Lead (teras atau intisari berita) harus 

mengandung unsur 5W + 1H. Lead ini disusun dengan model piramida terbalik. 

Bagian lead adalah kepala berita, sedangkan yang selebihnya 

merupakan tubuh berita yang berfungsi menjelaskan unsur 5W + 1H 

tersebut. Hal tersebut dapat digambarkan pada skema di bawah ini. 

 

  

 

  

 

 

Bagan 2.2 Struktur Teks Berita (Kemendikbud  2010:106) 

 

Judul Berita 

Kepala/lead 

Tubuh 

Berita Paparan/penjelas 

5W + 1H 
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Selanjutnya, menurut Badara (2012:23) beberapa struktur teks berita 

dapat diuraikan seperti berikut ini. 

1) Piramida terbalik 

Struktur piramida terbalik urutannya seperti berikut. 

Kalimat 1  : berisi inti/topik, satu tema dan satu pengertian 

Kalimat 2 : berisi hal-hal yang sangat dekat hubungannya dengan 

kalimat 1 dan mendukung kalimat 1 

Kalimat 3  : berisi hal-hal yang mendukung kalimat 2 

Kalimat 3  : berisi hal-hal yang mendukung kalimat 2 

Kalimat 4  : berisi hal-hal yang mendukung kalimat 3 

Kalimat 5  : berisi hal-hal yang relevan terhadap isi berita.  

Dalam kalimat 1 sampai kalimat 5, isi kalimat semakin kurang penting, 

dan harus mengandung 6 unsur pokok berita, yairu 5 W+1H. Umumnya, berita 

yang berstruktur piramida trbalik adalah berita yang memiliki nilai berita tinggi 

dan stop press.  

2) Piramida 

Berita yang berstruktur piramida, diawali dengan hal yang kurang 

penting menuju ke yang paling penting. Penyajiannya tidak terikat waktu, 

karena kapan saja berita ini disajikan akan tetap menarik. Umumnya, 

berita yang berstruktur piramida merupakan berita yang ringan dan 

human interest yang tidak memiliki nilai berita yang tinggi, tetapi 

menarik.  
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3) Kronologis 

Penyajian berita yang berstruktur kronologis tidak berdasarkan pada hal 

yang penting atau kurang penting, karena setiap kalimat yang dituangkan 

relatif memiliki nilai bobot yang sama. Umumnya, berita yang 

berstruktur kronologis ini termasuk new magazine seperti feature/laporan 

pendek, berita ringan/human interset, tidak terikat dengan waktu.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur teks berita dapat 

digambarkan seperti piramida terbalik, dengan sususan judul, baris tanggal, teras 

berita, dan tubuh berita. Menulis teks berita dengan struktur piramida terbalik 

lebih banyak digunakan, karena lebih efektif dan lebih mudah. Penulis tidak 

membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan sebuah berita. Dengan piramida 

terbalik pesan berita disusun secara deduktif. Simpulan berita ditulis terlebih 

dahulu pada paragraf pertama, kemudian diikuti dengan penjelasan dan uraian 

yang lebih rinci pada paragraf berikutnya.  

 

2.2.2.4 Jenis-Jenis Berita 

Berita merupakan pengungkapan sebuah fakta. Pengungkapan fakta 

dapat beragam jenis. Harahap (2007:16) mengungkapkan bahwa berita disusun 

berdasarkan kategori asal berita, yakni (1) berita berdasarkan peristiwa 

momentum (moment news), (2) berita berdasarkan peristiwa teragenda (event 

news), (3) berita lanjutan (follow up news) dan berita berdasarkan peristiwa 

fenomena.  
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1) Berita berdasarkan peristiwa momentum (moment news) 

Momentum adalah peristiwa yang muncul tiba-tiba, tanpa diduga 

sebelumnya, seperti gempa bumi, kebakaran, dsb. Berita jenis ini dapat 

dirancang jauh hari, dengan catatan kita peka terhadap informasi tentang 

sesuatu yang terjadi.  

2) Berita berdasarkan peristiwa teragenda (event news) 

Jenis berita ini dibuat berdasarkan peristiwa yang disengaja. Jadi, berita 

ini dapat direncanakan berdasarkan peristiwa yang akan terjadi, sesuai 

jadwal atau agenda yang sudah ditetapkan.  

3) Berita lanjutan (follow up news) 

Jenis berita ini dapat dirancang berdasarkan berita yang sudah disiarkan 

sebelumnya. Selain itu, jenis berita ini dapat menambah khasanah liputan 

berita di TV.  

4) Berita berdasarkan peristiwa fenomena 

Fenomena adalah gejala atau kejadian yang menarik perhatian. Jenis 

berita ini memerlukan waktu yang cukup panjang. karena fenomena 

hanya dapat diketahui dengan mencermati keadaan sekitar.  

Selanjutnya, Djuraid (2009:72) mengungkapkan bahwa jenis-jenis berita 

yang dikenal dalam dunia jurnalistik adalah sebagai berikut. 

1) Berita langsung (straight news) merupakan berita yang ditulis langsung, 

apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Berita jenis ini harus segera 

disampaikan kepada pembaca dan ditempatkan di halaman utama. 
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2) Berita ringan (soft news) merupakan berita yang menampilkan sesuatu 

yang menarik, penting, dan bersifat informatif. Penulisan berita ini tidak 

terlalu panjang, kurang lebih tidak lebih dari tiga alinea. Soft news bisa 

merupakan bagian dari peristiwa penting yang diberitakan melalui 

straight news atau berita yang berdiri sendiri.  

3) Berita kisah (feature) merupakan tulisan mengenai kejadian yang dapat 

menggugah perasaan dan menambah pengetahuan pembaca melalui 

penjelasan yang rinci, lengkap, mendalam, dan tidak terpengaruh waktu.  

Pendapat serupa turut dikemukakan oleh Chaer (2010:15) bahwa berita-

berita yang dimuat pada setiap surat kabar lazim dibedakan atas (1) berita 

langsung (straight news), (2) berita ringan (soft news), dan (3) berita kisah atau 

fitur (features).  

1) Berita langsung (straight news) adalah berita yang disusun untuk 

menyampaikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang 

secepatnya harus diketahui oleh pembaca atau anggota masyarakat.  

2) Berita ringan (soft news) adalah berita yang tidak memerlukan unsur 

penting dan keaktualan. Berita ini hanya mementingkan unsur manusia 

dari peristiwa tersebut saja. 

3) Berita kisah atau fitur (features) adalah tulisan yang dapat menyentuh 

perasaan ataupun menambah pengetahuan. Berita kisah tidak terikat 

dengan aktualitas, karena nilai utama berita ini terletak pada unsur 

manusiawinya. Jadi, berita kisah ini dapat ditulis dari peristiwa-peristiwa 

masa lalu atau yang sudah lama terjadi.  
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Dari uraian berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis 

berita dibedakan berdasarkan asal dan isi berita. Berdasarkan kategori asal,  berita 

dibedakan berdasarkan peristiwa momentum (moment news), peristiwa teragenda 

(event news), berita lanjutan (follow up news) dan berdasarkan peristiwa 

fenomena. Berdasarkan isi berita, yaitu berita yang berisi fakta terbaru disebut 

berita langsung (straight news). Berita yang membahas tentang aspek 

kemanusiaan disebut berita ringan. (soft news). Berita yang dapat menambah 

pengetahuan pembaca disebut berita kisah atau fitur (features).  

 

2.2.2.5 Kaidah Kebahasaan Teks Berita 

Bahasa yang digunakan dalam berita berbeda dengan bahasa yang 

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

jurnalistik. Sumandiria (2005:53) berpendapat bahwa ciri bahasa jurnalistik di 

antaranya: (1) sederhana, (2) singkat, (3) padat, lugas, (4) jernih, (5) menarik, (6) 

demokratis, (7) mengutamakan kalimat aktif, (8) sejauh mungkin menghindari 

penggunaan kata atau istilah teknis, dan (9) tunduk kepada kaidah serta etika 

bahasa baku. 

1) Sederhana  

Bahasa yang digunakan tidak berlebihan, bahasa berita lebih 

mengutamakan kata atau kalimat yang paling banyak diketahui 

maknanya oleh pembaca. Karena dalam hal ini pembaca berita bersifat 

heterogen. Kata-kata dan kalimat yang rumit, hanya dipahami oleh 

segelintir orang, sehingga tabu digunakan dalam bahasa jurnalistik. 

2) Singkat  
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Bahasa berita tidak bertele-tele, langsung kepada pokok permasalahan (to 

the point). Ruangan atau kapling yang tersedia pada kolom-kolom 

halaman surat kabar, tabloid, atau majalah sangat terbatas, sementara 

isinya banyak dan beranekaragam. 

3) Padat  

Padat dalam bahasa jurnalistik berarti sarat informasi. Setiap kalimat dan 

paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik 

untuk pembaca. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang tegas antara 

kalimat singkat dan kalimat padat. Kalimat singkat tidak berarti memuat 

banyak informasi, tetapi kalimat yang padat, selain singkat juga 

mengandung lebih banyak informasi.  

4) Lugas  

Lugas berarti tegas dan tidak ambigu, sehingga tidak menyebabkan 

perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari kemungkinan adanya penafsiran lain terhadap arti dan 

makna pada kata tersebut, sehingga maksud yang hendak disampaikan 

dapat tepat mengenai sasaran. 

5) Jelas  

Jelas berarti tidak kabur. Jelas dalam bahasa jurnalis memiliki tiga arti: 

jelas artinya, jelas susunan kata atau kalimatnya sesuai dengan kaidah 

subjek objek predikat keterangan (SPOK), dan jelas sasaran atau 

maksudnya.  
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6) Jernih 

Bahasa berita harus transparan, tidak memiliki maksud tersembunyi di 

balik penyampaian suatu berita, kecuali fakta, kebenaran, dan atau 

kepentingan masyarakat.  Jadi, dalam penyampaian berita tidak terdapat 

maksud terselubung yang ditujukan pada satu pihak tertentu.  

7) Menarik  

Menarik artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian pembaca. 

Orang yang sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik untuk membaca 

berita yang disajikan. Meskipun demikian, bahasa jurnalistik tetap 

berpijak pada prinsip menarik, benar, dan baku. 

8) Demokratis  

Bahasa jurnalistik harus bersifat demokratis yang berarti tidak mengenal 

tingkatan, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak tertentu.  

9) Mengutamakan Kalimat Aktif  

Bahasa jurnalistik mengutamakan kalimat aktif, karena kalimat aktif 

lebih mudah dipahami daripada kalimat pasif. Kalimat aktif lebih 

memudahkan pengertian dan memperjelas tingkat pemahaman. Kalimat 

pasif sering menyesatkan pengertian dan membingungkan tingkat 

pemahaman. 

10) Menghindari Kata atau Istilah Teknis  

Bahasa jurnalistik menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah 

teknis, karena istilah teknis hanya berlaku untuk komunitas tertentu yang 
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sifatnya homogen. Istilah-istilah teknis harus diganti dengan istilah yang 

dapat dipahami oleh masyarakat umum.  

11) Tunduk Kepada Kaidah dan Etika Bahasa Baku Bahasa  

Jurnalistik harus tunduk kepada kaidah dan etika bahasa baku. Bahasa 

baku merupakan bahasa resmi yang sesuai dengan ketentuan tata bahasa 

serta pedoman ejaan yang disempurnakan berikut pedoman pembentukan 

istilah yang menyertainya. Selain harus baku, baik, dan benar, dalam 

berita tidak boleh terdapat kata-kata kurang sopan yang bertentangan 

dengan norma masyarakat. 

Selanjutnya, Djuraid (2010:140) mengemukakan bahwa bahasa yng 

digunakan dalam berita harus (1) ringkas, (2) jelas, (3) tertib dan patuh pada 

aturan, (4) singkat, dan (5) menarik.  

1) Ringkas, hemat kata dengan menghilangkan bagian yang tidak penting. 

2) Jelas, mudah dimengerti dan tidak mengundang pembaca untuk bertanya-

tanya dan membingungkan. 

3) Tertib dan patuh terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam menulis 

berita; penggunaan bahasa, susunan kata, prioritas dan sebagainya.  

4) Singkat, harus diperhatikan penggunaan  titik, koma, dan tanda baca 

lainnya.  

5) Menarik, tulisan yang menarik akan menarik minat baca pembaca. Untuk 

menghasilkan tulisan yang menarik, hindari ungkapan klise yang 

membosankan dan hal-hal yang menyebabkan kejenuhan. Misalnya, kata 

atau ungkapan yang sama diganti dengan kata atau sinonim lain.  
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Hohenberg (dalam Chaer 2010:2) mengungkapkan bahwa tujuan semua 

penulisan karya jurnalistik adalah menyampaikan informasi, opini, dan ide kepada 

pembaca secara umum. Informasi tersebut harus disampaikan dengan teliti, 

ringkas, jelas, mudah dimengerti dan menarik.  

1) Teliti berarti  informasi yang disampaikan harus benar, akurat, dan tidak 

ada rekayasa berita. 

2) Ringkas dan jelas berarti kalimat-kalimat yang digunakan tidak bertele-

tele, kata-kata yang digunakan tepat secara semantik dan gramatikal. 

3) Mudah dimengerti  berarti para pembaca tidak membutuhkan energi 

(untuk membuka kamus) mencari makna kata atau kalimat yang 

digunakan. 

4) Menarik  berarti bahwa berita yang disampaikan disusun dalam kalimat-

kalimat atau  kata-kata yang menarik sehingga orang ingin membacanya.  

Seperti halnya pendapat di atas, Kemendikbud (2010:151) 

mengungkapkan bahwa aspek kebahasaan dalam menulis teks berita yaitu 

mencakup ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan keterpaduan 

antarparagraf. Dalam menulis teks berita ejaan dan tanda baca yang digunakan 

harus tepat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pilihlah kata-kata yang 

lugas, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pembaca.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa berita harus baik 

dan benar, penggunaannya harus efektif dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. 

Selain itu, bahasa berita harus dapat menarik minat baca pembaca agar tertarik 

pada berita yang disajikan. Bahasa berita juga harus menarik minat baca pembaca 
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dan harus  bersifat demokratis yang artinya berarti tidak mengenal tingkatan, 

pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa.  

 

2.2.2.6 Penilaian dalam Menulis Teks Berita 

Seorang penulis berita harus memenuhi kriteria penilaian dalam menulis 

teks berita, seperti halnya yang diungkapkan oleh Dalman (2014:100) bahwa 

untuk membuat karangan yang baik, setidaknya seorang penulis harus memenuhi 

kriteria yang berhubungan dengan  (1) tema, (2) ketepatan isi dalam peragraf, (3) 

kesesuaian isi dengan judul, (4) ketepatan susunan kalimat, dan (5) ketepatan 

penggunaan ejaan.  

Berbeda dengan Dalman, Suhandang (2010:115) mengemukakan bahwa 

ada 7 kriteria penilaian dalam menulis teks berita, yaitu (1) kelengkapan isi, (2) 

keruntutan pemaparan, (3) penggunaan kalimat, (4) pilihan kata, (5) pemilihan 

judul, (6) ketepatan penggunaan ejaan dalam berita, dan (7) tampilan tulisan.  

Berpedoman dengan kriteria penilaian dalam menulis berita yang telah 

diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kriteria penilaian dalam menulis 

teks berita yaitu (1) kesesuaian antara judul dan isi, (2) kelengkapan unsur teks 

berita (5W+1H), (3) kelengkapan dan keruntutan struktur teks berita, (4), 

penggunaan kosakata, (5) keefektifan kalimat, (6) penggunaan ejaan dan tanda 

baca, dan (7) tampilan tulisan. 

2.2.3 Pembelajaran Menulis Teks Berita 

Menulis merupakan suatu proses kreatif. Sebagai suatu proses, Semi  

(1990:11) mengungkapkan bahwa secara garis besar menulis dilaksanakan atas 

tujuh langkah, yaitu (1) pemilihan dan penetapan topik, (2) pengumpulan 
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informasi, (3) penetapan tujuan, (4) perancangan tulisan, (5) penulisan, (6) 

penyuntingan  atau revisi, dan (7) penulisan naskah jadi.  

1) Pemilihan dan Penetapan Topik 

Langkah awal untuk memulai menulis yaitu memilih  topik. Topik tulisan 

merupakan gagasan atau masalah yang hendak disampaikan dalam 

tulisan. Dalam menentukan topik, seseorang dapat memperolehnya 

melalui empat sumber, yaitu pengalaman, pengamatan, imajinasi, serta 

pendapat dan keyakinan.  

2) Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data 

bagi kelengkapan serta pengayaan topik yang telah ditentukan. Hal 

tersebut perlu dilakukan agar tulisan yang dihasilkan menjadi tulisan 

yang berbobot dan meyakinkan. Informasi dan data yang dikumpulkan 

harus relevan dengan topik atau pokok bahasan, serta harus sesuai 

dengan tjuan tulisan.  

3) Penetapan Tujuan 

Menetapkan tujuan tulisan penting dilakukan sebelum memulai menulis. 

Hal ini disebabkan karena tujuan tulisan sangat berpengaruh dalam 

menetapkan bentuk, panjang, sifat, dan cara penyajian. Secara singkat, 

suatu tulisan harus memiliki tujuan yang jelas dan tegas.  

4) Perancangan Tulisan 

Merancang tulisan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menilai 

kembali informasi dan data, memilih subtopik yang perlu dimuat, 
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melakukan pengelompokan topik-topik kecil ke dalam suatu kelompok 

yang lebih besar, dan memilih sistem notasi dan sistem penyajian yang 

paling baik. Hasil merancang tulisan ini, antara lain berwujud sebagai 

kerangka tulisan (outline) dan penetapan gaya penyajian tulisan.  

5) Penulisan 

Kerangka tulisan yang telah disiapkan mulai dikembangkan. Di dalam 

penulisan organisasi dan dan sistem penyajian harus tepat, baik tepat 

menurut jenis tulisan, tepat menurut topik, maupun tepat menurut sasaran 

atau tujuan tulisan. Dalam hal ini, gaya tulisan perlu disesuaikan dengan 

selera pembaca terutama untuk tulisan yang dipublikasikan di surat kabar 

atau majalah.  

6) Penyuntingan atau revisi 

Penyuntingan bertujuan agar tulisan dapat menjadi lebih baik dan bersih 

dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kegiatan yang dilakukan 

dalam menyunting yaitu mengecek ketepatan angka atau nama, 

menghilangkan yang tidak perlu, menambah atau mengurangi sesuatu. 

Selain itu, dilakukan pula perbaikan kalimat dan ejaan. kosakata yang 

kurang tepat diganti dengan yang lebih tepat.  

7) Penulisan naskah jadi 

Tulisan yang telah disunting, ditulis kembali agar menjadi tulisan yang 

utuh. Dalam pengetikan terakhir ini perlu diperhatikan kembali 

penggunaan ejaan dan tanda baca. 
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Berbeda dengan kedua pendapat sebelumnya, Willian Maller (dalam 

Komaidi 2007:7) menyebutkan bahwa proses kreatif seorang penulis 

mengalami 4 tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap inkubasi, (3) inspirasi, 

dan (4) penulisan.  

1) Tahap persiapan  

Peneliti sudah sadar apa yang akan ditulisnya dan bagaimana 

menuliskannya. 

2) Tahap inkubasi  

Gagasan yang telah muncul disimpan dan dipikirkan matang-matang dan 

ditunggu waktu yang tepat untuk menuliskannya. 

3) Inspirasi 

Gagasan dan bentuk ungkapannya telah padu. 

4) Penulisan 

Segera tuangkan dalam bentuk tulisan setelah inspirasi muncul, yang 

kemudian direvisi. 

Senada dengan Semi, Deporter (dalam Komaidi 2011:26) 

mengungkapkan bahwa tahap-tahap penulisan, yaitu (1) sebelum 

menulis/persiapan, (2) draft kasar, (3) berbagi, (4) perbaikan (revisi), (5) 

penyuntingan (editing), (6) penulisan kembali, (7) evaluasi. 

1) Sebelum menulis/persiapan 

Pengelompokan (clustering) dan menulis cepat (fast writing) adalah dua 

teknik yang digunakan pada tahap proses penulisan ini. Pada tahap ini, 
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penulis hanya membuat fondasi untuk topik yang berdasarkan pada 

pengetahuan, gagasan, dan pengalaman.  

2) Draft kasar 

Pada tahap ini, penulis membuat dan mengembangkan kerangka atau draf 

kasar dari tulisan yang akan dibuat.  

3) Berbagi 

Tahap ini sering diabaikan oleh penulis, padahal tahap ini merupakan 

tahap yang sangat penting (Can dalam Komaidi 2011:27). Penulis dapat 

meminta orang lain untuk membacanya dan meminta saran untuk 

meningkatkan kualitas tulisan. 

4) Perbaikan (revisi) 

Perbaikan (revisi) ini bertujuan untuk mendapatkan tulisan yang sebaik 

mungkin. Setelah memperbaikinya, penulis dapat membagikan hasil 

karya tulisannya kepada orang lain.   

5) Penyuntingan (editing) 

Pada tahap ini, penulis memperbaiki semua kesalahan ejaan, tata bahasa, 

dan tanda baca. Penggunaan kata yang tepat dan kalimat-kalimatnya 

lengkap.  

6) Penulisan kembali 

Tulislah kembali tulisan yang telah ditulis, sertakan pula isi yang baru dan 

perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada tahap penyuntingan.  
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7) Evaluasi 

Evaluasi pada proses menulis bertujuan untuk memastikan bahwa penulis 

telah menyelesaikan apa yang telah direncanakan dan apa yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. Dalam prakteknya, proses ini merupakan 

pola putaran balik. Misalnya, penulis dapat melalui tahap 1 hingga 4, lalu 

berputar balik melalui tahap 3 dan 4.  

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah 

menulis teks berita yaitu sebagai berikut.  

1) Menentukan topik/tema berita 

Topik dapat ditentukan berdasarkan kejadian atau peristiwa aktual dan 

menarik  yang dapat bersumber dari pengalaman, pengamatan, imajinasi. 

pendapat dan keyakinan.  

2) Mengumpulkan bahan penulisan berita 

Agar berita yang dibuat tidak dinilai manipulasi atau bohong bagi 

khalayak, penulis mencari sumber berita terlebih dahulu; baik lokasi,  

fakta-fakta, maupun data-data pendukung lainnya secara lengkap dan 

relevan. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap 

peristiwa/kejadian yang akan diberitakan. Untuk mempermudah dalam 

mengumpulkan bahan berita, penulis dapat membuat perencanaan atau 

daftar pertanyaan dengan berpedoman pada ADIKSIMBA.  
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3) Menyusun kerangka berita 

Kerangka berita merupakan susunan isi berita yang akan ditulis. Pada 

bagian ini, data-data penulisan yang dibutuhkan dapat dituliskan ke 

dalam kerangka berita. 

4) Mengembangkan kerangka berita 

Langkah selanjutnya, mengembangkan atau menguraikan kerangka yang 

sudah ada menjadi sebuah paragraf yang disesuaikan dengan tema yang 

telah ditentukan.  

5) Menulis teks berita dengan bahasa singkat, padat dan jelas 

Setelah menguraikan kerangka karangan, langkah selanjutnya adalah 

menulis teks berita tersebut secara utuh dengan bahasa yang singkat, 

padat, dan jelas.  

6) Menyunting berita 

Periksa ulang teks berita yang telah ditulis dari aspek kelengkapan dan 

kejelasan informasi serta ketepatan penggunaan bahasa termasuk 

penggunaan ejaan dan tanda baca agar memenuhi  syarat kelayakan 

berita.  

 

2.2.4 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model problem based learning (pembelajaran berbasis masalah) 

menawarkan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran. melalui 

pembelajaran berbasis masalah, siswa diharapkan untuk terlibat dalam proses 

penelitian yang mengharuskan siswa untuk mengidentifikasi masalah, 

mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk pemecahan masalah. 
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2.2.4.1 Pengertian Model Problem Based Learning 

Model problem based learning (pembelajaran berbasis masalah)  adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esesnsial dari materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah 

dirancang untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi 

pada masalah (Sudarman 2007:68) 

Pendapat lain dari Barrow (dalam Huda 2013:271) mendefisikan bahwa 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) sebagai 

―Pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi 

suatu masalah‖ Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, masalah yang ada harus sesuai dengan yang benar-benar 

nyata adanya. 

Selanjutnya, Sanjaya (dalam Trianto 2014:65) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara alamiah. Dalam pembelajaran, siswa dihadapkan dengan suatu 

permasalahan yang ada di dunia nyata dan dengan bimbingan guru mencari solusi 

untuk memecahkan permasalahan tersebut.  

Rusman (dalam Fathurrohman 2015:112) mengungkapkan bahwa 

Problem Based Learning (Problem Based Instruction) adalah pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata (autentik).  Bersifat terbuka, tidak terstruktur sebagai 
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konteks bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah 

dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan masalah yang ada dalam dunia nyata dan bersifat terbuka sebagai 

konteks bagi siswa. Melalui permasalahan, siswa mampu berpikir kritis untuk 

mencari penyebab dan solusi dari permasalahan yang disajikan. 

 

2.2.4.2 Karakteristik Model Problem Based Learning 

Karakteristik merupakan pembeda yang menjadi ciri yang khas dari 

sesuatu hal. Setiap hal, tentu memiliki ciri yang membedakan dengan yang 

lainnya. Seperti halnya demikian, model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning) memiliki karakteristik yang membedakannya dengan model 

pembelajaran lainnya.   

Ngalimun (2013:90) berpendapat bahwa karakteristik model 

pembelajaran berbasis masalah berfokus pada masalah, yaitu: 1) belajar dimulai 

dengan suatu masalah, 2) memastikan bahwa masalah yang diberikan 

berhubungan dengan dunia nyata siswa/mahasiswa, 3) mengorganisasikan 

pelajaran diseputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu, 4) memberikan 

tanggungjawab yang besar kepada pebelajar dalam membentuk dan menjalankan 

secara langsung proses belajar mereka sendiri, 5) menggunakan kelompok kecil, 

6) menuntut pebelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari 

dalam bentuk suatu produk atau kinerja. 



55 

 

 

 

Selanjutnya, Arends (dalam Trianto 2014:68)  mengemukakan bahwa 

pada dasarnya pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) memiliki 

beberapa karakteristik sebagai berikut. 

1) Mengorientasikan siswa kepada masalah autentik dan menghindari 

pembelajaran terisolasi 

2) Berpusat pada siswa dalam jangka waktu lama 

3) Menciptakan pembelajaran interdisiplin 

4) Penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan 

pengalaman praktis 

5) Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya 

6) Mengajarkan kepada siswa untuk mampu menerapkan apa yang mereka 

pelajari di sekolah dalam kehidupannya yang panjang 

7) Pembelajaran terjadi pada kelompok kecil (kooperatif) 

8) Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing 

9) Masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merangsang 

pembelajaran 

10) Masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan 

pemecahan masalah 

11) Informasi baru diperoleh melalui belajar mandiri.  

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Liu (dalam Lidinillah:2014)  yang 

mengungkapkan bahwa berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow 

karakteristik dari Problem Based Learning, yaitu:  
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1) Learning is student-centered  

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa 

sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori 

konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat mengembangkan 

pengetahuannya sendiri.  
 

2) Authentic problems form the organizing focus for learning  

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik 

sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta 

dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti.  
 

3) New information is acquired through self-directed learning  

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui 

dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa 

berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau 

informasi lainnya. 
 

4) Learning occurs in small groups  

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha 

membangun pengetahuan secara kolaborative, maka PBL dilaksakan 

dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian 

tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas.  
 

5) Teachers act as facilitators.  

Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, 

walaupun begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas 

siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai.  

 

 

Tan (dalam Amir 2015:22) menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) sangat menunjang penggunaan kecakapan 

mengatur diri sendiri (self directed), kolaboratif, berfikir secara metakognitif, 

cukup menggali informasi yang semuanya relatif perlu untuk dunia kerja kelak. 

Secara umum, karakteristik yang tercakup dalam proses pembelajaran berbasis 

masalah, antara lain: 

1) Masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran  

2) Biasanya, masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang 

disajikan secara mengambang (ill-structured)  
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3) Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk (multiple perspective). 

Solusinya menuntut pembelajar menggunakan dan mendapatkan konsep 

dari beberapa materi pelajaran atau lintas ilmu ke bidang lainnya.  

4) Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 

5) Sangat mengutamakan belajar mandiri (self directed learning).  

6) Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu 

sumber saja. Pencarian, evaluasi serta penggunaan pengetahuan ini 

menjadi kunci penting.  

7) Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Pembelajar 

bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan (peer 

teaching) dan melakukan presentasi. 

Berdasarkan uraian  di atas, dapat disimpulkan karakteristik model 

pembelajaran berbasis masalah selalu berfokus pada masalah. Pemecahan masalah 

selalu dihubungkan dengan dunia nyata melalui sebuah kerja kelompok agar siswa 

dapat melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama dan salin berinteraksi. 

Selain itu, dalam pemecahan masalah harus memanfaatkan sumber pengetahuan 

yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Guru berperan penting sebagai 

fasilitator dalam kegiatan ini.  
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2.2.4.3 Kelebihan dan Kelemahan Model Problem Based Learning 

 

Dalam penerapannya, setiap model pembelajaran tentu memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Warsono dan Hariyanto 

(2012:152) yang mengungkapkan bahwa kelebihan dan kelemahan pada model 

pembelajaran masalah, yaitu: 

1) siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan tertantang 

untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran di 

kelas tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari (real world); 

2) memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-

teman; 

3) makin mengakrabkan guru dengan siswa; 

4) membiasakan siswa melakukan eksperimen.  

Adapun kelemahan dari penerapan model problem based learning dalam 

pembelajaran, yaitu (1) tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa 

kepada pemecahan masalah; (2) seringkali memerlukan biaya yang mahal dan 

waktu yang panjang; (3) aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau. 

Selanjutnya, Arends (dalam Trianto 2014:68) mengungkapkan bahwa 

kelebihan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

dibanding dengan model pembelajaran lainnya yautu sebagai berikut.  

1) Siswa lebih memahami konsep tersebut 

2) Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi 
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3) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna 

4) Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata 

5) Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi 

dan menerima pendapat orang lain 

6) Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi 

terhadap pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan 

siswa dapat diharapkan.  

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran berbasis masalah juga 

memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan pada model pembelajaran 

berbasis masalah, yaitu sebagai berikut.  

1) Pembelajaran berbasis masalah tidak dapat diterapkan untuk setiap 

materi pelajaran, ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan 

materi. Pembelajaran berbasis masalah lebih cocok untuk pembelajaran 

yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan 

masalah; 

2)  Dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa yang tinggi 

akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas; 

3) Pembelajaran berbasis masalah kurang cocok untuk diterapkan di sekolah 

dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. 

Pembelajaran berbasis masalah sangat cocok untuk siswa perguruan 

tinggi atau paling tidak sekolah menengah;  
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4) Pembelajaran berbasis masalah biasanya membutuhkan waktu yang tidak 

sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten 

yang diharapkan walaupun pembelajaran berbasis masalah berfokus pada 

masalah bukan konten materi;  

5) Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa 

dalam kelompok secara efektif, artinya guru harus memilki kemampuan 

memotivasi siswa dengan baik;  

6) Adakalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap.  

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran berbasis masalah sebagai seatu 

model pembelajaran sudah pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

dari model pembelajaran berbasis masalah adalah membuat pendidikan di sekolah 

lebih relevan dengan kehidupan di luar sekolah, melatih keterampilan siswa untuk 

memecahkan masalah secara kritis dan ilmiah serta melatih siswa berpikir kritis, 

analitis, kreatif dan menyeluruh karena dalam proses pembelajarannya siswa 

dilatih untuk berfokus pada permasalahan dari berbagai aspek. Selain itu mampu 

mengakrabkan dengan guru dan teman di kelas. 

Kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah adalah seringnya 

siswa menemukan kesulitan dalam menentukan permasalahan yang sesuai dengan 

tingkat berpikir siswa. Selain itu, pembelajaran berbasis masalah memerlukan 

waktu yang relatif lebih lama dari pembelajaran konvensional. Tidak jarang siswa 

menghadapi kesulitan dalam belajar karena dalam pembelajaran berbasis masalah 

siswa dituntut belajar dengan mencari data, menganalisis, merumuskan hipotesis 

dan memecahkan masalah. Di sini peran guru sangat penting dalam mendampingi 
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siswa sehingga diharapkan hambatan-hambatan yang ditemui oleh siswa dalam 

proses pembelajaran dapat diatasi. 

 

2.2.4.4 Sintagmatik Model Problem Based Learning 

 

Adapun sintagmatik model pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning) menurut Aziz (2014:70) adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Sintagmatik Model Problem Based Learning 
 

No. Tahap Aktivitas Guru dan Siswa 

1. Tahap 1 

Orientasi siswa 

terhadap masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas 

pemecahan masalah nyata yang dipilih atau 

ditentukan. 

2. Tahap 2 

Mengorganisasikan 

siswa untuk 

penyelidikan 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar/penyelidikan 

yang berhubungan dengan msalah yang sudah 

diorientasikan pada tahap sebelumnya. 

3. Tahap 3 

Memimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulakn 

informasi yang sesuai dan melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 

4. Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Guru membantu siswa untuk berbagi tugas dan 

merencanakan atau menyiapkan karya yang 

sesuai hasil pemecahan masalah dalam bentuk 

laporan, video atau model. 

5 Tahap 5  

Mengevaluasi proses 

Pembelajaran 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

dan evaluasi terhadap hasil dari proses belajar 

mengajar mengenai kompetensi menulis teks 

berita 

 

1) Sistem Sosial 

Guru mengambil inisiatif menetapkan urutan dan membimbing 

mekanisme interaksi belajar. Guru juga membantu siswa untuk memadukan 

antara peristiwa dan kondisi ideal yang diharapkan. Walaupun demikian, siswa 

tetap memiliki kebebasan dalam diskusi yang terbuka pada saat tahap orientasi 
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dan merumuskan hipotesis. Guru mencatat seberapa jauh siswa secara 

individual terikat oleh pola berpikir yang regular dan mencoba untuk 

menciptakan suasana psikologis yang dapat membangkitkan respon. 

2) Sistem Reaksi 

Model ini menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi 

sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu 

mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya 

melalui interaksi siswa. Pemanfaatan media dan sarana pembelajaran lainnya 

yang relevan dalam penerapan model ini dapat membantu membuka imajinasi 

siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemikiran mereka. 

3) Sistem Pendukung 

Pada hakikatnya siswa tetap membutuhkan fasilitas dari seorang pengajar 

yang kompeten dalam merancang dan menerapkan prosedur-prosedur dalam 

pembelajaran. Yang diperlukan untuk melaksanakan model ini ialah pengajar 

yang memiliki kepribadian yang hangat, terampil dalam mengelola hubungan 

interpersonal, dan mampu mengidentifikasi kepribadian seseorang. Selain itu, 

ia juga harus mampu menciptakan kondisi kelas yang tenang dan nyaman agar 

siswa dapat berkonsentrasi dalam belajarnya. Penting juga untuk diperhatikan 

dalam pelaksanaan model ini adalah sarana kelas ruang belajar yang ada, 

seperti keadaan ruang kelas yang bersih, keadaan kursi siswa yang memadai, 

dan termasuk juga pengaturan udara ruang kelas. 

4) Dampak Intruksional dan Pengiring  



63 

 

 

 

Dampak instruksional dan pengiring dari model ini, dapat digambarkan 

dengan bagan dibawah ini. 

 

Bagan 2.3 Dampak Intruksional dan Pengiring (Sani 2014:121) 

 

Berdasarkan bagan 2.3 model problem based learning memiliki dampak 

intruksional dan pengiring terhadap siswa. Dampak intruksional bagi siswa, yaitu 

siswa memiliki pandangan kontruktivis tentang pengetahuan, pembelajaran yang 

dilakukan berdasarkan masalah dunia nyata, serta menjadikan suasana kelas yang 

aktif dan kreatif. Adapun dampak pengiring dari model pembelajaran berbasis 

masalah, yaitu siswa bebas berpikir dalam pembelajaran, dapat menyelesaikan 

permasalahan, serta berpikir sistematis dan logis.  

 

2.2.5 Model Experiential Learning 

Experiential Learning Theory (ELT), yang kemudian menjadi 

dasar model experiential learning (experiential learning), dikembangkan oleh 

David Kolb sekitar awal 1980-an. Experiential Learning merupakan sebuah 

model holistik dari proses pembelajaran dimana manusia belajar, tumbuh, dan 
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berkembang. Dalam experiential learning pengalaman mempunyai peran sentral 

dalam proses belajar. Experiential learning mendifinisikan belajar sebagai proses 

dimana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman (experience). 

Pengetahuan merupakan hasil perpaduan dari memahami dan mentransformasikan 

pengalaman  (Kolb dalam Baharudin dan Wahyuni 2015:223). 

 

2.2.5.1 Pengertian Model Experiential Learning 

Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, karena 

dari pengalaman manusia dapat belajar. Dewasa ini, perlu disadari bahwa manusia 

perlu memproses lebih dari sekadar fakta-fakta dan konsep untuk menjadi efektif. 

Oleh karena itu, mereka harus mengalaminya. Gagasan tersebut diungkapkan 

dengan baik oleh filsuf Cina, Konfusius, sebagaimana dikutip oleh Silberman 

(2014:2), yaitu: 

―dengan tiga jalan kita bisa mempelajari kearifan : pertama, melalui 

perenungan yang paling luhur; kedua, melalui peniruan yang paling 

mudah; dan ketiga, melalui pengalaman yang paling berat.‖ 

 

Ahsin (dalam Subana 2010:164) mengungkapkan bahwa pengalaman 

konkret (concrete depository experiences) yang telah dimiliki oleh siswa dapat 

dijadikan titik tolak kegiatan pembelajaran dalam usaha pemerolehan 

pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan watak. Menurutnya, belajar melalui 

pengalaman merupakan suatu proses, diperlukan pengetahuan dan keterampilan 

khusus untuk melaksanakan proses itu.  

Selanjutnya, Bogner (dalam Huda 2014:39) mengungkapkan bahwa 

secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembelajaran dihasilkan melalui refleksi 



65 

 

 

 

terhadap pengalaman. Pembelajaran melibatkan kemampuan pembelajaran untuk 

membentuk hubungan-hubungan di antara berbagai gagasan, makna, dan 

peristiwa. Pembelajaran secara experiential pada hakikatnya merupakan proses 

membangun relasi antara lingkungannya (pengalaman) dan pikiran serta 

tindakannya (refleksi).  

Pembelajaran merupakan aktivitas mental yang teratur. Proses beajar dan 

berpikir saling berhubungan satu sama lain, bukan sebagai proses acak, melainkan 

terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan tertentu. Menurut 

Dewey (dalam Huda 2014:39) semua pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran 

dapat muncul melalui pengalaman. Seorang individu harus bekerja, tetapi agar ia 

dapat belajar, ia harus berefleksi terhadap apa uang ia kerjakan. Tindakan 

pembelajaran melibatkan baik komponen sensorik atau experiential maupun 

komponen mental atau kognitif.  

Melengkapi pendapat di atas, Baharuddin dan Wahyuni (2015:224) 

experiential learning adalah suatu proses dimana siswa mengkonstruksi atau 

menyusun pengetahuan keterampilan dan nilai dari pengalaman langsung. Model 

experiential learning memberi kesempatan kepada siswa untuk memutuskan 

pengalaman apa yang menjadi fokus mereka, keterampilan apa yang mereka ingin 

kembangkan, dan bagaimana cara membuat konsep dari pengalaman yang mereka 

alami tersebut. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan 

bahwa model experiential learning  merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada pengalaman siswa dan mengaitkannya pada pembelajaran. 
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Experiential learning akan memengaruhi cara berpikir, sikap, nilai-nilai, persepsi, 

serta perilaku siswa. Siswa lebih memercayai pengetahuan yang mereka temukan 

sendiri daripada pengetahuan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu,  

pengetahuan yang mereka temukan sendiri akan melekat lebih lama dan 

mendalam pada diri siswa. 

 

2.2.5.2 Karakteristik Model Experiential Learning 

Kolb (1984:25) berpendapat bahwa model experiential learning 

mempunyai enam karakteristik utama, yaitu: (1) Learning is best conceived as a 

process, not in terms of outcomes, (2) Learning is a continuous process grounded 

in experience, (3) The process of learning requires the resolution of conflicts 

between dialectically opposed modes of adaptation to the world,  (4) Learning is 

an holistic process of adaptation to the world, 5) Learning involves transactions 

between the person and the environment, (6) Learning is the process of creating 

knowledge.  

1) Learning is best conceived as a process, not in terms of outcomes 

Belajar adalah suatu proses bukan dalam hal hasil. pembelajaran 

merupakan suatu proses dimana fokus utama adalah mengikutsertakan 

siswa di dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pemberian umpan 

balik terhadap hasil usaha siswa, dan membangun kembali pengalaman 

siswa yang telah diperoleh sebelumnya. 

 

2) Learning is a continuous process grounded in experience 

Belajar merupakan proses yang berkesinambungan didasarkan pada 

pengalaman. Seluruh pembelajaran adalah pengulangan, yaitu bahwa 

pembelajaran merupakan sebuah proses pembangunan pengetahuan oleh 

siswa yang terus berlangsung sehingga siswa memperoleh pengetahuan 

baru melalui proses perpaduan dan penyaringan gagasan. 
 

3) The process of learning requires the resolution of conflicts between 

dialectically opposed modes of adaptation to the world 
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Belajar memerlukan resolusi konfik antara gaya yang berlawanan secara 

dialektis. Pembelajaran menghendaki kegiatan pemecahan masalah dari 

berbagai perbedaan pendapat yang menjadi bagian dari proses 

pembelajaran. 
 

4) Learning is an holistic process of adaptation to the world 

Belajar adalah suatu proses yang holistik. Pembelajaran merupakan proses 

adaptasi yang tidak hanya dilandasi oleh kesadaran namun melibatkan cara 

berpikir, perasaan, kebutuhan, dan tingkah laku yang semua itu mencakup 

adaptasi terhadap metode pemecahan masalah, pengambilan keputusan, 

dan kreativitas. 
 

5) Learning involves transactions between the person and the environment 

Belajar melibatkan hubungan antara seseorang dan lingkungan. Belajar 

tidak dapat dilakukan secara individu, interaksi dengan lingkungan 

memberikan dampak baik terhadap perubahan-perubahan dalam 

pengelolaan pemahaman seseorang.  
 

6) Learning is the process of creating knowledge 

Belajar adalah proses tentang menciptakan pengetahuan. Pengalaman dan 

konsep merupakan bagian dari proses belajar untuk menciptakan 

pengetahuan. Proses tersebut, akan terus berlanjut dengan pengalaman-

pengalaman dan pembentukan konsep-konsep baru.  

 

Koza & Marckette (dalam jurnal International Journal of Sport 

Management, Recreation & Tourism) mengungkapkan bahwa karakteristik 

pembelajaran pengalaman lebih menekankan pada pengembangan keterampilan 

praktis dan kurang menekankan pada pemijahan informasi. Karakteristik 

pembelajaran berbasis pengalaman memiliki  tatanan yang lebih tinggi berpikir 

untuk menyertakan analisis, sintesis, dan kemampuan untuk mengevaluasi hasil. 

Model experiential learning bertujuan untuk mempengaruhi siswa 

dengan tiga cara, yaitu; (1) mengubah struktur kognitif siswa, (2) mengubah sikap 

siswa, dan (3) memperluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada  

Ketiga elemen tersebutmerupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh satu 

sama lain dan tidak terpisah. Apabila salah satu elemen tidak ada, maka kedua 
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elemen lainnya tidak akan efektif (Johnson & Johnson dalam Baharudin dan 

Wahyuni 20015:224). 

2.2.5.3 Manfaat Model Experiential learning  

Ada beberapa manfaat model experiential learning menurut Kolb 

(1984:62) dalam membangun dan meningkatkan kerjasama kelompok, yaitu: (1) 

menumbuhkan rasa saling membutuhkan antar sesama anggota kelompok, (2) 

membantu memecahkan masalah dan berani mengambil keputusan. (3) mampu 

menumbuhkan rasa empati antar sesama anggota kelompok.  

Selain bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama kelompok, model 

experiential learning secara individual juga memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) 

menumbuhkan rasa percaya diri, (2) meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

dan dapat memecahkan masalah, (4) menghadapi situasi yang buruk, (5) 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, (6) mengembangkan ketangkasan, 

kemampuan fisik dan koordinasi. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model experiential learning  

memiliki manfaat, baik manfaat untuk meningkatkan kerjasama kelompok 

maupun manfaat secara individu. Secara individu siswa dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri, rasa tanggung jawab dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 

 

2.2.5.4 Kelebihan dan Kelemahan Model Experiential learning  

 

Dalam pelaksanaannya, model experiential learning tentunya memiliki 

kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 

experiential learning didasarkan pada teori Lewin (dalam Baharudin dan 
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Wahyuni 2015:231), yaitu: (1) memberikan suasana yang menyenangkan, 

sehingga siswa lebih gembira mengikuti kegiatan pembelajaran, (2) memberikan 

suasana rileks, sehingga siswa tidak tegang dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, (3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan dan 

mempraktikkan sendiri pengalaman matematikanya, (4) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mendapatkan pemahaman sendiri dari hasil pengalaman 

matematikanya, (5) mendorong kemampuan siswa untuk membuat simpulan atas 

pemahaman yang diperolehnya. 

Selain memiliki kelebihan, model experiential learning juga memiliki 

beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan pada model experiential learning, 

yaitu: (1) memerlukan persiapan yang matang, baik oleh penyelenggara, maupun 

pendidik bidang studi yang bersangkutan, (2) memerlukan media yang cukup dan 

memadai, (3) memerlukan waktu yang lebih lama. 

 

2.2.5.5 Sintagmatik Model Experiential  Learning  

Kolb dalam Cahyani menjabarkan tahap-tahap pembelajaran experiential 

learning dengan sederhana, yaitu dimulai dengan melakukan (do), refleksikan 

(reflect), kemudian terapkan (apply). Jika dielaborasikanlagi, maka akan terdiri 

dari lima langkah, yaitu: (1) experiencing/exploring “doing”; (2) 

sharing/reflecting “what happened?”; (3) processing/analyzing “what’s 

important?”; (4) generalizing “so what?”; (5) application “now what?”.  

 

 

(1) Experiencing/Exploring “Doing”  
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Siswa melakukan atau mengerjakan pengalaman olah tangan dan olah 

pikir dengan sedikit atau tanpa bantuan dari guru. 

(2)  Sharing/Reflecting “What Happened?”  

Siswa berbagi hasil, reaksi, dan pengamatannya dengan siswa yang lain 

dan mendiskusikan perasaan yang dihasilkan dari pengalaman tersebut. 

(3) Processing/Analyzing “What’s Important?”  

Siswa membahas, menganalisis dan merenungkan pengalaman. Siswa 

juga membahas bagaimana pengalaman itu dilakukan, bagaimana 

masalah dan isu-isu muncul sebagai akibat dari pengalaman. 

(4) Generalizing “So What?”  

Siswa menghubungkan pengalaman dengan contoh-contoh dunia nyata, 

menemukan kebenaran umum dalam pengalaman, dan mengidentifikasi 

prinsipprinsip yang muncul dari pengalaman nyata di dunia.  

(5) Application “Now What?”  

Siswa menerapkan apa yang mereka pelajari dalam pengalaman (dan apa 

yang mereka pelajari dari pengalaman masa lalu dan praktik) ke situasi 

yang sama atau berbeda. Siswa membahas bagaimana proses belajar 

yang baru dapat diterapkan pada situasi lain. 

 

Kolb dalam Cahyani menggambarkan model experiential learning  sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 2.1  Model Experiential Learning (Kolb (dalam Cahyani 2014:172) 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Sintagmatik Model Experiential Learning 
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Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 

Melakukan 

pengalaman 

 

 

 

Tahap-2 

Refleksi pengalaman 

 

 

 

 

Tahap-3 

Pengolahan 

pengalaman 

 

 

 

 

Tahap-4 

Kebenaran pengalaman 

 

 

Tahap-5 

Penerapan pengalaman 

Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan 

pengalaman dan memberikan sedikit arahan dalam 

proses pengalaman agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

Guru membantu dan membimbing siswa dalam 

melakukan refleksi pengalamannya. Guru 

mendorong siswa untuk berani mengungkapkan 

hasil, reaksi dan perasaan akan pengalamannya 

kepada rekan-rekannya. 

 

Guru menjelaskan kepada siswa bahwa pengalaman 

dapat mengalami keberhasilan, kegagalan, dan 

siswa harus berani mengambil risiko dan 

ketidakpastian, karena hasil dari pengalaman tidak 

dapat diprediksi. 

 

Guru membimbing siswa menghubungkan 

pengalamannya dengan contoh-contoh dunia nyata. 

 

Guru menyiapkan pelatihan lanjutan kaitannya 

dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau 

pada situasi yang lebih kompleks. 

 

Masing-masing tujuan dari setiap rangkaian tersebut, menurut Kolb 

(1984:21) langkah-langkah dalam proses pembelajaran experiential learning, 

yaitu: (1) tahap pengalaman nyata (concrete experience), (2) tahap observasi 

refleksi (observation and reflections), (3) tahap konseptualisasi (conceptualiz 

action), (4) tahap eksperimentsi (experimentation). 

Keempat tahap tersebut oleh Kolb kemudian digambarkan dalam bentuk 

siklus sebagai berikut. 

 

 

Concrete 

Experience Feeling 
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Bagan 2.4 Experiential Learning Cycle (Baharudin dan Wahyuni 2015:225) 

 

Berdasarkan bagan 2.5 tahapan dalam Kolb’s Experiential Learning 

Cycle yaitu: (1) tahap pengalaman konkret (concrete experience); (2) tahap 

refleksi observasi (reflective observation); (3) tahap konseptualisasi atau berpikir 

abstrak (abstract conceptualisation thinking); (4) tahap pengalaman aktif atau 

penerapan (active experimentation doing).  

(1) Tahap Pengalaman Konkret (concrete experience) 

Proses belajar dimulai dari pengalaman konkret yang dialami siswa. 

Pada tahap ini, seorang siswa diupayakan ikut mengalami suatu kejadian, 

dimana siswa belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus 

terjadi seperti itu. 

(2) Tahap Refleksi Observasi (Reflective Observation) 

Pengalaman konkret tersebut kemudian direfleksikan secara individu. 

Dalam proses refleksi, para siswa akan berusaha memahami apa yang terjadi 

atau apa yang dialaminya. Pada tahap ini, siswa lambat laun mampu 

Reflective 

Observation 

Watching 

Active 

Experimentation 

Doing 

Abstract 

Conceptualisation 

Thinking 
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mengadakan pengamatan aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha 

memikirkan dan memahaminya. 

(3) Tahap Konseptualisasi atau berpikir abstrak (Abstract Conceptualisation 

Thinking) 

Proses refleksi menjadi dasar proses konseptualisasi atau proses 

pemahaman prinsip-prinsip yang mendasari pengalaman yang dialami serta 

perkiraan kemungkinan aplikasinya dalam situasi atau konteks yang lain 

(baru). Pada tahap ini, siswa mulai belajar membuat abstraksi atau ―teori‖ 

tentang hal yang pernah diamatinya. Diharapkan pada tahap ini siswa sudah 

mampu untuk membuat aturan-atuan umum dari berbagai contoh kejadian 

yang meskipun tampak berbeda-beda tetapi mempunyai landasan aturan 

yang sama. 

(4) Tahap Pengalaman aktif atau penerapan (Active Experimentation Doing) 

Proses implementasi merupakan situasi dan konteks yang 

memungkinkan penerapan konsep yang sudah dikuasai. Kemungkinan 

belajar melalui pengalaman pengalaman nyata kemudian direfleksikan 

dengan mengkaji ulang apa yang telah dilakukannya tersebut. Pengalaman 

yang telah direfleksikan kemudian diatur kembali sehingga membentuk 

pengertian-pengertian baru atau konsepkonsep abstrak yang akan menjadi 

petunjuk bagi terciptanya pengalaman atau perilaku-perilaku baru. Pada 

tahap ini siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke 

situasi baru.   
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Menurut experiential learning theory, agar proses belajar mengajar 

efektif, seorang siswa harus memiliki empat kemampuan (Baharuddin & Wahyuni 

2015:227). Kemampuan-kemampuan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3 Kemampuan Siswa dalam Proses Pembelajaran Experiential 

Learning 

 

 

Kemampuan 

 

Uraian 

 

Pengutamaan 

Concrete 

Experience 

Feeling (CE)  

Siswa melibatkan diri sepenuhnya 

dalam pengalaman baru 

Feeling 

(perasaan) 

Reflective 

Observation 

Watching 

(RO) 

Siswa mengobservasi dan merefleksi 

atau memikirkan pengalamannya dari 

berbagai segi 

Watching 

(mengamati) 

Abstract 

Conceptualisation 

Thinking(AC) 

Siswa menciptakan konsep-konsep 

yang mengintegrasikan observasinya 

menjadi teori yang sehat 

Thinking 

(berpikir) 

Active 

Experimentation 

(AE) 

Siswa menggunakan teori untuk 

memecahkan masalah-masalah dan 

mengambil keputusan 

Doing  

(Berbuat) 

 

Dalam proses belajar model Kolb ini terdapat dua dimensi. Pertama, 

pengalaman langsung yang konkret (CE), pada satu pihak dan konseptualisasi 

abstrak (AC) pada pihak lain. Kedua, eksperimen aktif (AE) pada satu pihak dan 

observasi reflekstif (RO) pada pihak lain. Individu selalu mencari kemampuan 

belajar tertentu dalam situasi tertentu. Jadi, individu dapat beralih dari pelaku 

(AE) menjadi pengmat (RO) dan dari keterlibatan langsung (CE) menjadi analisis 

abstrak (AC).  
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1) Sistem Sosial 

Guru memfasilitasi siswa dengan memadukan pengalaman dan 

pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru  

membantu siswa mengungkapkan hasil, reaksi dan perasaan tentang 

pengalamannya kepada rekan-rekannya kepada teman-temannya.  

2) Sistem Reaksi 

Model ini mengkonstruksi pengalaman sebagai sumber belajar siswa. 

Dalam penerapannya, model ini dapat membantu siswa untuk berpikir 

kritis tentang suatu permasalahan yang terjadi di dunia nyata.  

3) Sistem Pendukung 

Untuk melaksanakan model pembelajaran ini yang dibutuhkan adalah 

seorang guru yang terampil, dapat membangun motivasi melalui 

pengalaman pribadi maupun orang lain, dan mampu mengaitkan 

pengalaman-pengalaman tersebut menjadi sumber belajar siswa. Selain 

itu, guru juga harus dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi 

siswa sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.   

4) Dampak Intruksional dan Pengiring  

Dampak intruksional dari model pembelajaran ini, yaitu pengalaman 

sebagai sumber pembelajaran dan pembelajaran berdasarkan masalah 

dunia nyata. Sedangkan dampak pengiring dari model pembelajaran ini, 

yaitu berpikir kritis, peduli dengan permasalahan yang ada, dan belajar 

memecahkan permasalahan.  
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2.2.6 Perbandingan Model Problem Based Learning dan Model Experiential 

Learning 
 

Pada pembahasan ini, akan diuraikan perbandingan antara model PBL dan 

model experiential learning dari beberapa segi, yaitu pengertian, sintagmatik, 

kelebihan, dan kekurangan kedua model.  

2.2.6.1 Segi Pengertian Model PBL dan Model Experiential Learning 

Dari segi pengertian, kedua model pembelajaran ini sama-sama 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan dunia nyata sebagai 

pembelajaran di sekolah dan merupakan model pembelajaran kooperatif. 

Tabel 2.4 Perbandingan Pengertian Model PBL dan Model Experiential 

Learning 

Model Problem Based Learning Model Experiential Learning 

Model PBL merupakan suatu model 

pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai konteks 

bagi siswa untuk belajar berpikir kritis 

dan keterampilan pemecahan masalah.  

Model Experiential Learning 

merupakan model pembelajaran yang 

menciptakan pengetahuan melalui 

transformasi pengalaman (experience). 

 

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari 

kedua model yang diuji. Model PBL menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

konteks pembelajaran siswa untuk memecahkan permasalahan, sedangkan model 

experiential learning menggunakan pengalaman untuk menciptakan pengetahuan 

dan keterampilan siswa. 
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2.2.6.2 Segi Sintagmatik Model Problem Based Learning dan Model 

Experiential Learning 
 

Berikut adalah tabel perbandingan sintagmatik pembelajaran berbasis 

masalah dan model experiential learning. 

 

Tabel 2.5 Perbandingan Sintagmatik Model PBL dan Model Experiential 

Learning 

Sintagmatik Model Problem Based 

Learning 

Sintagmatik Model Experiential 

Learning 

1)  Guru menyajikan video 

peristiwa/kejadian 

2) Guru melakukan tanya jawab 

terkait dengan permasalahan yang 

terjadi berdasarkan video tersebut 

3) Guru membimbing siswa untuk 

mencari solusi dari permasalahan 

yang terjadi 

4) Guru membantu siswa untuk 

merencanakan dan menyiapkan 

karya berupa teks berita 

kemudian siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya 

di depan kelas 

5) Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan dan melakukan 

refleksi terkait dengan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

1) Guru menyajikan video 

peristiwa/kejadian 

2) Guru membimbing siswa untuk 

mengaitkan video dengan 

pengalaman pribadi siswa 

3) Guru membantu siswa mengingat 

kembali pengalaman pribadi yang 

pernah dialami 

4) Guru membimbing siswa 

mengemukakan pengalaman 

pribadi yang pernah dialami 

5) Guru membimbing siswa menulis 

teks berita berdasarkan 

pengalaman kemudian meminta 

siswa untuk membacakan teks 

berita yang telah dibuat 

6) Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk mengembangkan 

keterampilan menulis teks berita 

 

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui perbedaan sintagmatik antara 

model PBL dan model experiential learning. Dengan adanya perbedaan 

sintagmatik dari kedua model tersebut, dapat diprediksikan bahwa model 

experiential learning lebih efektif dibandingkan model PBL. Hal ini karena 

pengalaman merupakan hal konkret yang dimiliki setiap siswa, sehingga 

mempermudah siswa untuk membangun konteks dalam menulis teks berita. 
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2.2.6.3 Segi Kelebihan Model Problem Based Learning dan Model 

Experiential Learning 

 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing apabila diterapkan dalam suatu pembelajaran. Berikut disajikan tabel 2.6 

kelebihan dari model PBL dan model experiential learning. 

Tabel 2.6 Kelebihan Model PBL dan Model Experiential Learning 

Model Problem Based Learning Model Experiential Learning 

Arends (dalam Trianto 2014:68) 

 

1) Siswa lebih memahami konsep 

tersebut 

2) Melibatkan secara aktif 

memecahkan masalah dan 

menuntut keterampilan berpikir 

siswa yang lebih tinggi 

3) Pengetahuan tertanam 

berdasarkan skemata yang 

dimiliki siswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna 

4) Siswa dapat merasakan manfaat 

pembelajaran sebab masalah yang 

diselesaikan langsung dikaitkan 

dengan kehidupan nyata 

5) Menjadikan siswa lebih mandiri 

dan dewasa, mampu memberi 

aspirasi dan menerima pendapat 

orang lain 

6) Pengondisian siswa dalam belajar 

kelompok yang saling 

berinteraksi terhadap pembelajar 

dan temannya, sehingga 

pencapaian ketuntasan siswa 

dapat diharapkan.  

Menurut Lewin (dalam Baharudin dan 

Wahyuni 2015:231) 

 

1) memberikan suasana yang 

menyenangkan, sehingga siswa 

lebih gembira mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

2) Memberikan suasana rileks, 

sehingga siswa tidak tegang 

dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

3) Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan dan 

mempraktikkan sendiri 

pengalaman matematikanya 

4) Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mendapatkan 

pemahaman sendiri dari hasil 

pengalaman matematikanya, 

5) Mendorong kemampuan siswa 

untuk membuat simpulan atas 

pemahaman yang diperolehnya. 

 

Berdasarkan tabel  2.6 dapat diketahui model PBL memiliki banyak 

kelebihan dibandingkan dengan model experiential learning. Oleh sebab itu, 
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dapat dikatakan bahwa model pembelajaran yang memiliki banyak kelebihan 

terbukti efektif digunakan dalam suatu pembelajaran.  

2.2.6.4 Segi Kekurangan Model Problem Based Learning dan Model 

Experiential Learning 
 

Selain memiliki kelebihan, model problem based learning dan model 

experiential learning  juga memiliki kekurangan. Berikut disajikan tabel 2.7 

kelemahan model problem based learning dan model experiential learning.  

 

Tabel 2.7 Kelemahan Model PBL dan Model Experiential Learning 
 

Model Problem Based Learning 

1) Pembelajaran berbasis masalah tidak dapat diterapkan untuk setiap materi 

pelajaran, ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. 

Pembelajaran berbasis masalah lebih cocok untuk pembelajaran yang 

menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah; 

2)  Dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas; 

3) Pembelajaran berbasis masalah kurang cocok untuk diterapkan di sekolah 

dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Pembelajaran 

berbasis masalah sangat cocok untuk siswa perguruan tinggi atau paling 

tidak sekolah menengah;  

4) Pembelajaran berbasis masalah biasanya membutuhkan waktu yang tidak 

sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang 

diharapkan walaupun pembelajaran berbasis masalah berfokus pada masalah 

bukan konten materi;  

5) Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa 

dalam kelompok secara efektif, artinya guru harus memilki kemampuan 

memotivasi siswa dengan baik;  

6) Adakalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. 

Model Experiential Learning 

1) memerlukan persiapan yang matang, baik oleh penyelenggara, maupun 

pendidik bidang studi yang bersangkutan, 

2) memerlukan media yang cukup dan memadai, 

3) memerlukan waktu yang lebih lama. 
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2.2.7 Media Video  

2.2.7.1 Pengertian Media 

Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-

alat grafis. photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal (Arsyad 1996:3). Fleming 

menyebut media sebagai mediator. Dengan istilah mediator, media menunjukkan 

fungsi dan peranannya, yaitu mengatur hubungan efektif antara dua pihak utama 

dalam proses belajar; siswa dan isi pelajaran. Secara ringkas media adalah alat 

yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. 

Senada dengan pendapat Arsyad, Brigg (dalam Rohani 1997:2) 

mengungkapkan bahwa media merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan yang merangsang yang sesuai untuk belajar, misalnya media cetak dan 

media elektronik (film,video).  

Selanjutnya, Djamarah dan Zain (2006:120) mengungkapkan bahwa 

media merupakan alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

guna mencapai tujuan pengajaran. Secara lebih lanjut, Djamarah dan Zain 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajar mengajar kehadiran media 

mempunyai arti yang cukup penting karena ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Kerumitan bahan yang hendak disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan 

dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru 

ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media dalam 

pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu guru untuk 

menyampaikan materi kepada siswa. Media merupakan alat bantu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan siswa, 

sehingga proses belajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.  

 

2.2.7.2 Jenis-Jenis Media 

Ada berbagai jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, 

salah satunya yaitu media audio visual. Media audio visual merupakan media 

yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar (Djamarah dan Zain 2006:124). 

Media audio visual dapat berupa film dan video. Dalam penelitian ini, jenis media 

audio visual yang digunakan berupa video. Media video ini memanfaatkan indera 

pendengaran dan penglihatan. Secara umum, media tersebut menurut teori kerucut 

pengalaman Dale memiliki efektivitas yang tinggi daripada media visual atau 

audio.  

Media video mampu menampilkan gambar bergerak (gambar hidup) 

dengan disertai suara. Kemp (1985:221) mengungkapkan bahwa video dapat 

menyajikan informasi, menggambarkan suatu proses, dan tepat mengajarkan 

keterampilan, menyingkat dan mengembangkan waktu serta dapat mempengaruhi 

sikap. Hal tersebut dipengaruhi oleh minat pada tayangan yang ditampilkan dapat 

merangsang gairah (stimulus) seseorang untuk menyimak lebih dalam.  

Meski demikian, media video memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

pembelajaran. Berikut adalah kelebihan dari media video (Arsyad 2003:49), yaitu: 
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(1) dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka 

membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. video dapat dijadikan sebagai 

pengganti alam sekitar, bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal 

tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut; (2) dapat 

menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat disaksikan secara berulang-

ulang; (3) dapat mendorong dan meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran; (4) dapat menyajikan peristiwa atau kejadian berbahaya, apabila 

dilihat secara langsung seperti lahar gunung berapi; (5) dapat ditunjukkan kepada 

kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok heterogen maupun perorangan.  

Adapun kekurangan dari media video adalah (1) tidak semua siswa dapat 

mengikuti informasi yang terdapat pada video; (2) membutuhkan waktu lama; (3) 

pemilihan video harus mencakup semua siswa. Terkadang video yang ditampilkan 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan.  

 

2.2.8 Pembelajaran Menulis Teks Berita menggunakan Model Problem 

Based Learning dengan Media Video 

 

Pembelajaran menulis teks berita menggunakan model problem based 

learning merupakan pembelajaran menuangkan ide atau gagasan berkaitan dengan 

permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan siswa dengan penerapan model 

problem based learning. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan KTSP, yaitu 

pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual. Dalam penerapannya, KTSP 

terdiri atas pembelajaran berbasis  eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.  Ketiga 

tahap kegiatan pembelajaran tersebut akan dikombinasikan dengan alur model 
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problem based learning, yakni dengan menyajikan suatu permasalahan yang harus 

dipecahkan oleh siswa. 

Dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan model problem 

based learning, siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pemecahan suatu 

masalah. Siswa akan disajikan suatu video yang menayangkan suatu peristiwa 

atau kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Setelah menonton video 

peristiwa tersebut, siswa melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk 

mengidentifikasi permasalahan dengan mencari informasi sesuai dengan video 

tersebut. Setelah siswa memperoleh dan mencatat informasi tersebut, siswa 

mengolah data/informasi dan menuangkannya dalam bentuk teks berita. Berikut 

adalah tabel sintagmatik pembelajaran menulis teks berita menggunakan model 

problem based learning. 

Tabel 2.4 Langkah-langkah Pembelajaran Menulis Teks Berita 

menggunakan  Model Problem Based Learning dengan Media 

Video 

 

 Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 

Orientasi tentang 

permasalahan 

terhadap siswa 

  

Guru menyajikan 

video 

peristiwa/kejadian 

Siswa mengamati video yang 

ditampilkan guru 

Tahap 2 

Mengorganisasika

n siswa untuk 

penyelidikan 

Guru melakukan tanya 

jawab terkait dengan 

permasalahan yang 

terjadi berdasarkan 

video tersebut 

Siswa bersama guru secara aktif 

melakukan tanya jawab terkait 

dengan permasalahan yang terjadi 

berdasarkan video tersebut  

 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

Guru membimbing 

siswa untuk mencari 

solusi dari 

permasalahan yang 

terjadi 

1) Siswa bersama guru mencari 

solusi dari permasalahan yang 

terjadi berdasarkan video yang 

telah ditampilkan  

2) Siswa menulis permasalahan 

dan solusi yang telah 

didiskusikan bersama guru  
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Tahap 4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasi karya 

Guru membantu siswa 

untuk merencanakan 

dan menyiapkan karya 

berupa teks berita 

kemudian siswa 

diminta untuk 

mempresentasikan 

hasil kerjanya di 

depan kelas 

1) Siswa secara individu 

menyusun dan 

mengembangkan kerangka 

teks berita yang telah dibuat   

2) Siswa secara individu menulis 

teks berita secara utuh 

berdasarkan kerangka teks 

yang telah dikembangkan 

Siswa membacakan teks berita 

yang telah dibuat 

Tahap 5  

Mengevaluasi 

proses 

pembelajaran  

Guru membimbing 

siswa untuk 

menyimpulkan dan 

melakukan refleksi 

terkait dengan 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

1) Siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

2)  siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 

2.2.9 Pembelajaran Menulis Teks Berita menggunakan Model Experiential 

Learning dengan Media Video 

 

Pembelajaran menulis teks berita menggunakan model experiential 

learning merupakan pembelajaran menuangkan ide atau gagasan berdasarkan 

pengalaman yang pernah dialami siswa. Pengalaman tersebut dapat berupa 

peristiwa/kejadian yang pernah dialami siswa. Model experiential learning ini 

menggunakan pengalaman siswa sebagai dasar pembelajaran di kelas. Aktivitas 

siswa ini akan menghasilkan hasil, berupa teks berita ini menjadi konkret.  

Dalam penerapannya, guru menayangkan sebuah video 

peristiwa/kejadian yang terdapat dalam kehidupan nyata, kemudian siswa 

mencermati video tersebut. Setelah kegiatan mnecermati video tersebut, siswa 

dengan bantuan guru mengaitkan peristiwa/kejadian yang terdapat di dalam video 

tersebut ke dalam permasalahan dunia nyata. Selanjutnya, siswa dengan bantuan 

guru mengingat kembali apa saja peristiwa/kejadian yang pernah dialami, 
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kemudian mencatat informasi dengan membuat draft berupa hal-hal yang 

dianggap menarik dari peristiwa/kejadian tersebut. Berikut adalah tabel 

sintagmatik pembelajaran menulis teks berita menggunakan model experiential 

learning. 

Tabel 2.5 Langkah-langkah Pembelajaran Menulis Teks Berita 

menggunakan  Model Experiential Learning dengan Media 

Video 

 

Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 

Tahap 1 

Mengalami 

(Experience) 

7) Guru menyajikan 

video 

peristiwa/kejadian 

 

8) Guru membimbing 

siswa untuk 

mengaitkan video 

dengan pengalaman 

pribadi siswa 

1) Siswa mengamati video 

yang ditampilkan guru 

 

2) Siswa dengan bimbingan 

guru mengaitkan video 

yang telah ditampilkan 

dengan pengalaman pribadi 

siswa 

Tahap 2 

Berbagi 

(Share/Publishing) 

 

1) Guru membantu 

siswa mengingat 

kembali pengalaman 

pribadi yang pernah 

dialami 

 

2) Guru membimbing 

siswa mengemukakan 

pengalaman pribadi 

yang pernah dialami 

 

1) Siswa dengan bimbingan 

guru mengingat kembali 

pengalaman yang 

berhubungan dengan suatu 

peristiwa/kejadian yang 

pernah dialami  

2) Siswa dengan percaya diri 

mengemukakan 

peristiwa/kejadian yang 

pernah dialami 

Tahap 3 

Pemrosesan 

(Processing) 

 

Guru membimbing siswa 

menentukan tema teks 

berita berdasarkan 

pengalaman agar sesuai 

tema  

1) Siswa menentukan satu 

pengalaman dan 

mengkonfirmasikan 

kepada guru apakah sudah 

sesuai dengan tema 

2) Siswa mengaitkan catatan 

hasil belajar dengan 

pengalaman yang pernah 

dialami dan 

merumuskannya menjadi 

bahan menulis teks berita 

Tahap 4  
Menyimpulkan 

Guru membimbing siswa 

menulis teks berita 

1) Siswa menulis teks berita 

dengan tema 
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(Generalizing) berdasarkan pengalaman 

kemudian meminta siswa 

untuk membacakan teks 

berita yang telah dibuat 

 

peristiwa/kejadian 

berdasarkan pengalaman 

yang pernah dialami  

2) Beberapa siswa 

membacakan hasil teks 

berita yang telah dibuat 

Tahap 5  

Penerapan 

(Application) 

 

Guru memberikan 

motivasi kepada siswa 

untuk mengembangkan 

keterampilan menulis 

teks berita 

Guru memberikan motivasi 

kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan 

menulis, terutama menulis teks 

berita berdasarkan pengalaman 

yang dialami atau peristiwa 

yang terjadi di sekitar 

lingkungan mereka 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan menuangkan ide, perasaan, pendapat dalam bahasa 

tulis. Selain itu, menulis dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tidak 

langsung. Dalam menulis, ada pesan yang hendak disampaikan penulis terhadap 

orang lain. Oleh karena itu, menulis harus memperhatikan struktur kata yang 

digunakan agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam menafsirkan.  

Menulis berita merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai 

siswa dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Agar siswa dapat 

mencapai kompetensi tersebut, siswa harus mampu mengenali jenis, kaidah, dan 

strukturnya terlebih dahulu. Sumber dan data untuk bahan menulis dapat 

diperoleh dari berbagai sumber ilmu selain buku materi. Teks berita merupakan 

laporan atau informasi tentang suatu kejadian yang aktual, menarik, dan 

dipublikasikan mealui media massa. Agar ide yang dituangkan ke dalam teks 

berita lebih terasa nyata, ide pemikiran berasal dari permasalahan di dunia nyata 

atau pengalaman yang dialami. Untuk itu guru perlu menggunakan model 
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pembelajaran yang efektif, yaitu model problem based learning dan model 

experiential learning. 

Model problem based learning merupakan model pembelajaran 

pembelajaran yang berpusat pada siswa secara aktif belajar melalui pemecahan 

masalah. Siswa dituntut belajar untuk berpikir sekaligus belajar materi 

pembelajaran, melalui pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan 

kehidupan nyata. Model ini dapat merangsang siswa untuk berpeikir kritis, 

meningkatkan motivasi siswa, dan meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah. 

Model experiential learning dapat dijadikan sebagai alternatif model 

pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran menulis berita. Model ini dapat 

membantu siswa dalam mengaitkan isi pembelajaran dengan keadaan dunia nyata, 

sehingga dengan pengalaman tersebut siswa dapat lebih mudah mengingat dan 

memahami informasi didapatkan dalam pembelajaran.  

Penggunaan kedua model tersebut dalam pembelajaran menulis teks 

berita juga diiringi dengan media video yang dapat mendukung pembelajaran. 

Media video ini dapat merangsang siswa  mengeluarkan ide dan gagasannya 

untuk menulis teks berita sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, khususnya dalam pembelajaran menulis teks berita. 
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         Bagan 2.5 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraiakan, hipotesis yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.  

1. H0 :        

Ha :       

Ho  : Tidak Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis 

teks berita pada kelompok eksperimen 1 setelah mendapat 

perlakuan model PBL berbantuan media video dengan 

Pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan model 

experiential learning dengan 

media video lebih efektif 

digunakan 

 

Eksperimen 1 

Pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan model 

problem based learning 

dengan  media video 

Eksperimen 2 

Pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan model 

experiential learning dengan 

media video 

 

Pembelajaran Menulis Teks Berita 

Pretes 
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pembelajaran menulis teks berita pada kelompok eksperimen 1 

sebelum menggunakan model PBL berbantuan media video.  

Ha  : Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis teks 

berita pada kelompok eksperimen 1 setelah mendapat perlakuan 

model PBL berbantuan  media video dengan pembelajaran menulis 

teks berita pada kelompok eksperimen sebelum menggunakan 

model PBL berbantuan  media video.  

2. H0 :        

Ha :       

Ho  : Tidak Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis 

teks berita pada kelompok eksperimen 2 setelah mendapat 

perlakuan model experiential learning berbantuan media video 

dengan pembelajaran menulis teks berita pada kelompok 

eksperimen 2 sebelum menggunakan model experiential learning 

berbantuan  media video.  

Ha  : Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis teks 

berita pada kelompok eksperimen 2 setelah mendapat perlakuan 

model experiential learning berbantuan media video dengan 

pembelajaran menulis teks berita pada kelompok eksperimen 

sebelum menggunakan model experiential learning dan media 

video.  
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3. H0 :        

Ha :       

Ho  : Tidak Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan model PBL berbantuan media videopada 

kelompok eksperimen 1 dengan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model experiential learning berbantuan media video 

pada kelompok eksperimen 2.  

Ha  : Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan model PBL berbantuan media videopada 

kelompok eksperimen 1 dengan pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model experiential learning berbantuan media video 

pada kelompok eksperimen 2.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Pembelajaran menulis teks berita menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan media video efektif digunakan pada siswa kelas 

VIII MTs Al – Hidayah Gunungpati. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan uji t nilai pretes dan postes model PBL yang menunjukkan 

bahwa Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Artinya ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretes dan postes pada 

siswa yang menggunakan model PBL.  

2) Pembelajaran menulis teks berita menggunakan model experiential learning 

dengan media video efektif digunakan pada siswa kelas VIII MTs Al – 

Hidayah Gunungpati. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t nilai 

pretes dan postes model experiential learning  yang menunjukkan bahwa 

Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya ada 

perbedaan yang signifikan antara nilai pretes dan postes pada siswa yang 

menggunakan model experiential learning.  

3) Pembelajaran menulis teks berita lebih efektif menggunakan model 

experiential learning dengan media video pada siswa kelas VIII MTs Al – 
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Hidayah Gunungpati dibandingkan menggunakan model PBL. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada nilai postes kedua model sebesar 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran 

berikut. 

1) Siswa diharapkan dapat menulis teks berita sesuai dengan pengalaman 

sendiri untuk mempermudah dalam proses pembelajaran menulis teks berita 

2) Guru Bahasa Indonesia hendaknya menerapkan model pembelajaran dan 

media yang tepat dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

menulis teks berita dengan menerapkan model experiential learning yang 

sudah terbukti keefektifannya.  

3) Peneliti lain hendaknya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

referensi untuk mengembangkan keterampilan menulis teks berita siswa 

menggunakan model experiential learning dengan media video. Selain itu 

perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh model 

experiential learning pada jenis bidang lainnya.   
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