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ABSTRAK 

 

Septiani, Nova Dwi Candra. (2020). “Pengembangan Buku Pengayaan Membaca 

Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Buku, Teks Berita Bohong, Bidang Kesehatan. 

 

Teks-teks pada pembelajaran bahasa Indonesia dari jenjang sekolah dasar 

hingga sekolah menengah atas belum ada yang menyajikan teks berita bohong, 

sedangkan pada kehidupan sehari-sehari pendidik dan peserta didik dihadapkan 

oleh banyaknya berita bohong yang ada di media sosial maupun media massa. Dari 

banyaknya bidang teks berita bohong, bidang kesehatan merupakah salah satu 

bidang yang dampaknya sangat meresahkan bagi pendidik maupun peserta didik 

dan kondisi saat ini baik di media sosial, media massa, maupun realitas kehidupan, 

kesehatan merupakan salah satu yang sedang dihadapi masyarakat karena adanya 

wabah virus corona. Sementara itu, kesadaran pendidik dan peserta didik dalam 

menggunakan buku pengayaan masih rendah. Untuk itu, pengembangan buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan sangat perlu segera 

dilakukan agar dapat membantu peserta didik dan pendidik untuk mengenali teks 

berita bohong kesehatan. Hal tersebut, juga dapat menjadi solusi untuk mencegah 

penyebaran teks berita bohong bidang kesehatan. 

Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: (1) 

bagaimana kebutuhan peserta didik dan pendidik terhadap buku pengayaan 

membaca berita bohong bidang kesehatan; (2) bagaimana pengembangan prototipe 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan; (3) bagaimana 

penilaian ahli terhadap prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan; dan (4) bagaimana perbaikan prototipe buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan berdasarkan penilaian ahli. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research & Development 

(R&D), yang dilakukan dengan lima tahapan, yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) 

pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi desain; dan (5) revisi desain. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas peserta didik kelas VIII SMP dari tiga 

sekolah, pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia SMP dari tiga sekolah, dan 

dosen ahli. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengisian angket dan 

wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. 

 Hasil penelitian dari angket kebutuhan dan wawancara, menunjukkan 

bahwa buku pengayaan yang diinginkan oleh peserta didik kelas VIII SMP dan 

pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia SMP, yaitu buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan yang menyajikan materi lengkap tentang teks 

berita bohong kesehatan dan membaca kritis untuk mengenali teks berita bohong 

dengan disajikan secara menarik, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, serta dalam buku 

pengayaan diharapkan memuat klarifikasi teks berita bohong, kata bijak pentingnya 
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kesehatan, dan tips hidup sehat. Selain itu, peserta didik kelas VIII SMP dan 

pendidik bahasa Indonesia SMP juga menginginkan buku pengayaan yang 

berukuran B5 dengan banyak ilustrasi dan menggunakan warna yang cerah. 

Prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan tersusun 

atas lima komponen, yaitu: (1) sampul; (2) bentuk fisik; (3) bagian awal; (4) bagian 

isi; dan (5) bagian akhir. Sampul depan menyajikan judul buku, ilustrasi, dan nama 

penulis, sedangkan pada sampul belakang menyajikan judul buku, gambaran buku, 

dan ilustrasi. Buku dicetak dengan ukuran B5 dengan kertas HVS 70 gram dan 

dijilid menggunakan soft cover. Bagian awal buku memuat halaman judul, halaman 

hak cipta, prakata, dan daftar isi. Bagian isi buku terbagi atas tiga bab, yaitu setiap 

bab dilengkapi dengan ilustrasi, contoh teks berita bohong kesehatan beserta 

klarifikasinya, kata bijak pentingnya kesehatan dan tips hidup sehat. Pada bab 

pertama berisi pengetahuan tentang dampak teks berita bohong kesehatan dan 

sanksi bagi penyebar teks berita bohong, bab kedua berisi pengetahuan tentang teks 

berita bohong kesehatan, dan bab ketiga berisi tentang pengetahuan tentang 

membaca kritis untuk mengidentifikasi teks berita bohong kesehatan. Sementara 

itu, bagian akhir buku memuat, daftar pustaka, glosarium, dan identitas penulis. 

Prototipe buku pengayaan tersebut, mendapat nilai kategori baik, dengan rerata 

nilai 82,3 untuk bagian awal buku, 77,9 untuk bagian isi buku, dan 78,1 untuk 

bagian akhir buku. Perbaikan yang dilakukan pada buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan, yaitu memperbaiki judul buku, memperbaiki 

halaman hak cipta, memperbaiki judul pada BAB I, penataan ulang letak informasi 

kesehatan, memperbaiki warna yang mengganggu keterbacaan, menambah contoh 

teks berita benar, memperbaiki daftar pustaka. 

Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan hendaknya 

digunakan dengan semestinya, agar tujuan dari pengembangan buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat tercapai, yaitu dapat 

memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang perbedaan teks berita bohong dan 

berita benar, serta cara mengidentifikasi teks berita bohong bidang kesehatan 

dengan membaca kritis. Sementara itu, untuk membantu mencegah penyebaran teks 

berita bohong bidang kesehatan, masih banyak cara yang bisa dilakukan selain 

dengan penelitian ini. Hendaknya, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh peneliti 

lain, baik dari pendidikan, maupun nonpendidikan. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 21 Tahun 2016 

menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan tersebut dapat terlaksana apabila dalam pembelajaran memiliki 

komponen-komponen yang utuh. 

Komponen pembelajaran merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi. Adapun komponen-komponen pembelajarannya, yaitu, tujuan 

pendidikan, pendidik, peserta didik, bahan atau materi pelajaran, pendekatan atau 

metode, media atau alat, sumber belajar dan evaluasi (Dolong, 2016, h.293-294). 

Oleh karena itu, dalam suatu pembelajaran harus mempunyai satu kesatuan 

komponen pembelajaran yang memiliki relevansi untuk pencapaian tujuan 

pendidikan nasional yang telah ditetapkan.  

Kurikulum yang diterapkan pada pendidikan di Indonesia saat ini adalah 

kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Pada kurikulum 2013 khususnya untuk 

pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat perbedaan dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kurikulum 2006. Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 

2013 menjadi pembelajaran berbasis teks dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Materi yang diajarkan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kurikulum 2013 adalah kompetensi bahasa sebagai alat komunikasi 

dan penyampaian gagasan atau pengetahuan, teks menjadi media peserta didik 

menyampaikan gagasannya. Sifat teks yaitu apabila dilihat dalam bentuk tulisan 
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tampak seakan-akan terdiri atas kata-kata dan kalimat-kalimat, namun 

sesungguhnya terdiri atas makna-makna (Halliday dan Hasan, 1992, h.14). Teks-

teks yang terdapat pada pembelajaran bahasa Indonesia memiliki makna atau 

maksud tertentu yang dapat menjadi informasi atau pengetahuan bagi peserta didik 

maupun pendidik sendiri di lingkungannya. Jumlah teks pada pembelajaran bahasa 

Indonesia dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) 

berdasarkan kajian kompetensi pada kurikulum 2013 dalam artikel yang ditulis 

Sufanti (2013, h.39) berjumlah 56 teks yang meliputi 16 teks sastra dan 40 teks non 

sastra. Adapun berdasarkan kajian kompetensi pada kurikulum 2013 pada jenjang 

sekolah dasar 28 teks, jenjang sekolah menengah pertama 14 teks, dan pada jenjang 

sekolah menengah atas 14 teks. Selain itu, teks-teks yang terdapat pada 

pembelajaran bahasa Indonesia harus berkaitan dengan keadaan pendidik dan 

peserta didik di lingkungannya, salah satunya adalah teks berita yang disajikan di 

jenjang SMP kelas VIII. Namun, pada era revolusi digital yang semakin canggih ini, 

terlahir teks-teks baru yang cukup meresahkan, seperti teks hoaks atau berita 

bohong dan teks ujaran kebencian. Hal itu, sejalan dengan pendapat Lubis (2019, 

h.79) yang mengatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi di zaman 

sekarang, memunculkan kejahatan baru yang dilakukan melalui media digital ini, 

seperti penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.  

Teks berita bohong merupakan teks yang bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada pembaca, tetapi memberikan informasi yang tidak sesuai dengan 

fakta dan tidak terdapat sumber berita, berbeda dengan teks berita yang terdapat 

pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII jenjang SMP. Teks berita yang 

disajikan bertujuan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan fakta dan selalu 

disertai dengan sumber berita. Namun, teks berita bohong pada pembelajaran 

bahasa Indonesia dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas 

(SMA) belum ada yang menyajikannya, padahal keadaan pendidik dan peserta 

didik saat ini sangat membutuhkan informasi tentang berita bohong, karena tidak 

semua berita yang di muat pada media massa maupun media sosial memuat 

informasi faktual sesuai dengan keadaan semestinya, terkadang banyak orang yang 

tidak bertanggung jawab membuat berita bohong untuk kepentingannya. Buku-
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buku pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah juga belum ada yang 

memuat tentang berita bohong. Ghoni (2019) berpendapat bahwa seharusnya 

pendidikan menjadi salah satu solusi untuk menangkal penyebaran hoaks dalam 

lingkungan hidup berbangsa dan bernegara, tidak hanya fokus pada pemenuhan 

kebutuhan klasik peserta didik berupa efektif, kognitif, dan psikomotorik, yang 

akhirnya memisahkan dari dunia luar, bahwa tidak semua pembelajaran yang 

diajarkan dikelas sesuai dengan realitas yang sedang terjadi.  

Pesatnya media massa dan media sosial memberikan peluang seseorang 

menyebarkan berita-berita yang tidak benar, untuk kepentingan pribadi maupun 

kelompok. Hal itu, karena media massa merupakan salah satu wadah atau sarana 

untuk penyebaran hoaks. Sejalan dengan Mujib (2017) yang menyatakan bahwa 

banyaknya isu-isu hoaks di masyarakat, merupakan salah satu dampak negatif dari 

pesatnya perkembangan media massa. Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi telah membuat perkembangan baru, yaitu perkembangan 

kualitas komunikasi, mudahnya mencari informasi membuat bahan komunikasi 

semakin besar, dan penyebaran informasi semakin luas, cepat, dan canggih. 

(Timbowo, 2016, h.1).  

Dalam mencari informasi melalui media sosial maupun media massa, 

peserta didik memerlukan salah satu keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan 

membaca, karena peserta didik selama ini kurang mampu memahami dan kritis 

terhadap informasi yang diperolehnya. Selain itu, dengan keterampilan membaca 

peserta didik akan lebih kritis sehingga dapat membedakan berita yang faktual 

dengan berita bohong. Sejalan dengan pendapat Haryadi (2015, h. 78) bahwa 

membaca kritis bukan hanya sekedar menemukan informasi yang terlihat pada 

tulisan melainkan menemukan alasan penulis yang tidak tersurat pada tulisan yang 

berarti pembaca sudah merujuk pada pemahaman. 

Syuhada (2017) berpendapat bahwa di era revolusi digital yang banyak 

menghadirkan berita atau informasi, memunculkan permasalahan yang disebabkan 

karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam mencerna informasi yang benar. 
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Masyarakat tersebut, lebih percaya dengan pendapat personal tanpa mencari fakta 

kebenarannya. Hal tersebut, memunculkan suatu teori yang disebut dengan teori 

pascakebenaran atau post-truth, sehingga masyarakat tersebut disebut dengan 

manusia pascakebenaran atau post-truth. Kamus Oxford pada artikel berjudul 

“Etika Media pada Era Post-Truth” mendefinisikan isitilah post-truth, “sebagai 

kondisi dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik 

dibanding emosi dan keyakinan personal.” Teori Post-Truth tersebut juga dikuatkan 

dengan teori Simulacra atau simulasi realitas. Menurut Murtiningsih, et al (2013, 

h.78), Simulacra adalah dunia dari tiruan realitas yang menjadi acuan dalam 

kehidupan mengalahkan realitas aslinya. Teori simulacra menjelaskan bahwa 

terdapat hal-hal yang tidak benar atau palsu yang menjadi acuan masyarakat dalam 

menjalani kehidupan, karena masyarakat meyakini bahwa apa yang mereka terima 

sudah benar tanpa mengecek kembali kebenarannya. Artinya dengan adanya teks 

hoaks yang sulit dideteksi kebenarannya karena masih kurangnya kemampuan 

masyarakat dalam mencerna informasi yang diperoleh dan fakta yang kalah dengan 

realitas palsu serta keyakinan personal,  dalam pendidikan perlu adanya informasi 

terkait teks berita bohong.  

Hoaks atau berita bohong merupakan salah satu fenomena yang cukup 

meresahkan masyarakat. Dilansir dari Tempo.co “Sejak Agustus 2018 hingga 

November 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi 

sebanyak 3.901 berita palsu atau hoaks.” Sementara itu, dilansir pada Kompas.com 

(15/03/2018), bahwa “Hampir 60 persen informasi yang termuat pada media sosial 

adalah hoaks.” padahal hampir semua kalangan menggunakan media sosial untuk 

mendapatkan informasi maupun berbagi informasi, termasuk peserta didik yang 

merupakan usia remaja. Usia remaja masih belum bisa membedakan informasi yang 

benar maupun informasi hoaks. Anak di usia remaja mudah terpengaruh karena 

emosi yang tidak stabil dan minim informasi yang dimilikinya (Pratiwi, N. L., & 

Basuki, H., 2011). 

Menurut Nur (2018, h.190) remaja memiliki rasa penasaran ataupun rasa 

ingin tahu yang cukup tinggi dibanding dengan usia manusia yang lainnya. Remaja 
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akan berusaha dengan keras untuk mencari tahu tentang jawaban dari pertanyaan 

yang dimilikinya. Oleh karena itu, peserta didik perlu mendapatkan literasi terkait 

identifikasi teks hoaks atau berita bohong agar peserta didik mampu membedakan 

antara teks hoaks dan teks berita faktual. Sejalan dengan pendapat Ghoni (2019), 

yang menyatakan bahwa salah satu role model dalam pendidikan terkait hoaks yaitu 

dengan pendidikan literasi, pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk 

mencintai membaca, karena membaca dapat menjadi salah satu benteng untuk 

menangkal berita bohong atau hoaks. Jadi yang dibutuhkan peserta didik saat ini, 

untuk melawan berita bohong yaitu bahan bacaan terkait berita bohong. 

Bahan atau materi pembelajaran merupakan salah satu komponen 

pembelajaran yang penting untuk mencapai kompetensi tertentu. Bahan ajar 

merupakan bahan yang digunakan pendidik dan peserta didik untuk mendapatkan 

materi dan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Menurut Majid dalam 

Dolong (2016, h.297), mengatakan bahwa sebuah bahan ajar paling tidak mencakup 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut, (1) petunjuk belajar (petunjuk siswa dan guru), 

(2) kompetensi yang akan dicapai, (3) informasi pendukung, (4) latihan-latihan, (5) 

petunjuk kerja, dan (6) evaluasi. Bahan ajar dapat berupa bahan tertulis maupun 

tidak tertulis.  

Bahan ajar yang berupa bahan tertulis dapat berupa buku pelajaran. 

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 

2008 pasal 6 ayat 2, “selain buku teks pelajaran, pendidik dapat menggunakan buku 

panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses 

pembelajaran.” Sesuai dengan acuan tersebut artinya dalam proses pembelajaran 

pendidik dan peserta didik tidak hanya menggunakan buku teks pelajaran saja, 

tetapi diperbolehkan menggunakan buku-buku yang sudah ditetapkan dalam 

peraturan tersebut. Salah satu buku yang dapat digunakan sebagai pelengkap buku 

teks pelajaran yang biasa digunakan oleh pendidik dan peserta didik adalah buku 

pengayaan. Sesuai dengan pendapat Sitepu (2012, h.17) buku pengayaan memuat 

materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan 

perguruan tinggi. Kurniawan & Subyantoro (2016) juga berpendapat bahwa buku 
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pengayaan dapat dijadikan sebagai salah satu buku untuk permasalahan banyaknya 

buku teks yang tidak menarik dan kurang memenuhi kriteria buku yang diharapkan, 

yang membuat peserta didik kurang tertarik untuk membaca buku pelajaran 

tersebut. Oleh karena itu, buku pengayaan dapat menjadi salah satu sarana pendidik 

dan peserta didik mendapatkan informasi tentang teks berita bohong. 

Cherner (2019, h.24) berpendapat bahwa di Era berita palsu atau bohong 

yang sudah sangat pesat, maka perlu adanya penanggulangan penyebaran berita 

bohong di kalangan pendidikan, salah satunya yaitu dengan menggunakan literasi 

media. Jadi, sesuai dengan fungsi buku pengayaan sebagai pelengkap buku teks 

pelajaran, maka literasi media yang dapat digunakan adalah buku pengayaan. Buku 

pengayaan yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dapat dijadikan 

sebagai upaya untuk mengoptimalkan kompetensi peserta didik, memberikan 

pengetahuan yang bervariasi, yaitu salah satunya dapat menilai informasi yang 

diterimanya atau lebih kritis terhadap berita, serta buku pengayaan tersebut dapat 

mengembangkan keterampilan dan kepribadian yang positif bagi peserta didik. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Farahdilla & Subyantoro (2018, h.22) bahwa 

dalam mengembangkan buku pengayaan jangan hanya untuk menambah 

pengetahuan, melainkan juga untuk meningkatkan keterampilan, serta dapat 

membentuk kepribadian yang positif dari peserta didik. 

Isu-isu hoaks banyak menyebar di Indonesia, salah satu isu hoaks yang 

cukup banyak ditemukan yaitu hoaks tentang kesehatan. Dilansir dari 

mediaindonesia.com pada artikel berjudul “Hoaks Kesehatan Umumnya Berbau 

Kecemasan”, mengatakan bahwa “Persatuan Wartawan Indonesia pada Februari 

2016 hingga Februari 2017 melakukan survei pada 1.000 berita hoaks. Hasilnya, 

27% di antaranya atau tingkat pertama ialah hoaks terkait kesehatan.” Salah satu 

isu hoaks kesehatan yang akhirnya membuat cemas yaitu berita bohong tentang 

seorang anak di Demak, Jawa Tengah yang lumpuh setelah mendapat Vaksin MR. 

Padahal yang sebenarnya terjadi adalah anak tersebut memiliki penyakit lain dan 

tidak ada hubungannya dengan vaksin. Dilansir dari okezone.com (15/08/2017), 

bahwa tersebarnya berita bohong tentang Vaksin MR yang menyebabkan lumpuh 
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mengakibatkan terganggunya program pemberian vaksin secara masal. Kasus 

tersebut menunjukkan bahwa berita bohong kesehatan memiliki dampak yang 

cukup mengkhawatirkan. Informasi tentang kesehatan cukup banyak dicari oleh 

para remaja. Usia remaja sering mencari maupun membaca informasi tentang 

kesehatan yang berkaitan dengan diet, nutrisi, setres hingga tentang pubertas. 

Mempertimbangkan betapa pentingnya pengembangan buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan, maka pengembangan buku pengayaan 

tersebut dapat menjadi salah satu solusi tindakan penolakan berita bohong atau 

hoaks. 

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa masalah yang 

ada pada penelitian ini adalah 1) Banyak kasus hoaks atau berita bohong yang 

meresahkan dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial maupun media 

massa, 2) Kurangnya kesadaran pendidik dan peserta didik dalam penggunaan buku 

pengayaan untuk menambah informasi, 3) Dari banyaknya bidang teks berita 

bohong, bidang kesehatan merupakah salah satu bidang yang dampaknya sangat 

meresahkan bagi pendidik maupun peserta didik, 4) Perlu adanya pengembangan 

buku pengayaan membaca teks berita bohong khususnya bidang kesehatan.   

Masalah dalam penelitian pengembangan buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan perlu dibatasi. Pembatasan masalah tersebut 

mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya. Selain itu, juga untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar lebih jelas dan spesifik. 

Penelitian ini akan lebih difokuskan pada pembuatan buku pengayaan terkhusus 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan tersebut akan berisi tentang teks-teks hoaks 

kesehatan yang terdapat pada media massa maupun media sosial, pengertian, 

struktur, ciri-ciri teks hoaks, dan tentang membaca kritis. Tujuan pembuatan buku 

pengayaan teks hoaks bidang kesehatan ini, yaitu untuk memberikan informasi 

kepada peserta didik, pendidik, dan masyarakat umum mengenai informasi tentang 

teks hoaks bidang kesehatan. Hal itu, dimaksudkan agar peserta didik dapat 

mengidentifikasi teks hoaks, sehingga dapat membedakan antara hoaks dan berita 
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benar. Selain itu, dengan adanya buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan diharapkan tidak ada lagi peserta didik dan pendidk yang 

terpengaruh dengan isu hoaks kesehatan yang membuatnya menjadi was-was. 

Berdasarkan tujuan pengembangan buku pengayaan tersebut, buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan termasuk dalam jenis buku 

pengayaan pengetahuan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

memiliki masalah yang harus dirumuskan. Masalah yang terdapat dalam penelitian 

ini adalah bagaimana mengembangkan buku pengayaan teks berita bohong bidang 

kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan pendidik dan peserta didik. Berikut rincian 

rumusan masalah: 

1) Bagaimana kebutuhan peserta didik dan pendidik terhadap buku pengayaan 

membaca berita bohong bidang kesehatan? 

2) Bagaimana pengembangan prototipe buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan? 

3) Bagaimana penilaian ahli terhadap prototipe buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan? 

4) Bagaimana perbaikan prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan berdasarkan penilaian ahli? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian pengembangan buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan, yaitu sebagai berikut:  

1) Mendeskripsikan kebutuhan peserta didik dan pendidik terhadap buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

2) Mengembangkan prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan. 
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3) Mendeskripsikan penilaian ahli terhadap prototipe buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan. 

4) Melakukan perbaikan prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan berdasarkan penilaian ahli. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk prototipe buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan ini, sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik kelas VIII SMP dan pendidik mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca baik 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis. 

1.1.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran maupun 

rujukan bagi peneliti lain, terutama untuk penelitian di bidang pendidikan bahasa 

Indonesia dan pengembangan teks. selain itu, penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi salah satu pedoman peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait 

teks berita bohong. 

1.1.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pendidik 

terkait teks hoaks bidang kesehatan. Selain itu, membantu pendidik dalam 

menumbuhkan kepekaan peserta didik terhadap lingkungan dan fenomena-

fenomena yang sedang terjadi. 

2) Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

dan pengetahuan peserta didik mengenai teks hoaks bidang kesehatan dan 

menumbuhkan kewaspadaan peserta didik terhadap berita-berita yang tersebar 

di media sosial maupun media massa. 

3) Bagi pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan pemerintah untuk lebih memperhatikan fenomena-fenomena 
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yang sedang berkembang di  media sosial maupun media massa sebagai materi 

tambahan bagi peserta didik.  

4) Bagi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dunia pendidikan untuk lebih memperhatikan fenomena-fenomena yang 

sedang terjadi sehingga pendidikan dapat menjadi salah satu solusi untuk 

menangkal fenomena penyebaran teks berita bohong.
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BAB II   

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Buku pengayaan membaca, teks berita bohong bidang kesehatan, bukan lagi hal 

yang asing dalam penelitian. Kedua hal tersebut sudah pernah dilakukan penelitian, 

baik dikaitkan dengan perihal lain, maupun kedua hal tersebut dijadikan satu dalam 

satu penelitian. Dalam penelitian ini, perlu adanya acuan penelitian yang relevan, 

sebagai tolok ukur ataupun pertimbangan terhadap penelitian yang sedang 

dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dan akan dikaji dalam penelitian ini 

diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan, Riyanto (2013), Nurriyah (2014), 

Siswoko (2017), Firmansyah (2017), Rosenzweig (2017), Karomah (2018), Utomo 

(2018), Sommariva, et al (2018), Haithcox-Dennis (2018), Sivek (2018), Nugraha 

dan Andoyo (2018), Juditha (2019), Fano dan Afnita (2019), Fatmawati, dkk 

(2019), Lestari dan Widarini (2019), Nimah (2020), Pratama (2020), Silalahi, dkk 

(2020), dan Oktaviana dan Hasfi (2020). 

Penelitian tentang buku pengayaan membaca pernah dilakukan oleh Riyanto 

(2013) dengan judul “Pengembangan Buku Pengayaan Keterampilan Membaca 

Bahasa Indonesia yang Bermuatan Nilai Kewirausahaan”. Prototipe buku 

pengayaan tersebut disusun berdasarkan prinsip pengembangan buku pengayaan 

dari hasil kebutuhan siswa dan guru terhadap buku pengayaan keterampilan 

membaca bahasa Indonesia yang bermuatan nilai kewirausahaan. Hasil dari 

penelitian Riyanto (2013) bahwa berdasarkan hasil penilaian ahli dan uji efektivitas 

buku pengayaan tersebut sudah baik dan layak untuk dijadikan bahan ajar dalam 

proses pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa dan 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. 

Relevansi penelitian Riyanto (2013) dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

melakukan penelitian yang menghasilkan produk berupa prototipe buku pengayaan 

dengan keterampilan yang dimuat didalamnya adalah keterampilan membaca. 
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Perbedaannya, tujuan penelitian Riyanto (2013) selain untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa, penelitian tersebut juga untuk meningkatkan jiwa 

kewirausahaan siswa, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada siswa terkait ciri-ciri teks berita bohong bidang kesehatan. 

Penelitian untuk meningkatkan keterampilan membaca peserta didik juga 

pernah dilakukan oleh Nurriyah (2014) dengan judul “Pembelajaran Keterampilan 

Membaca Intensif Paragraf dengan Model Pengembangan Konsep Melalui 

Aktivitas Bahasa (PKMAB) dan Model Pendahuluan, Penganalisisan, Pengulangan 

(P3) pada Siswa SMP Dilihat dari Karakter Sosial dan Mandiri”. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk menentukan hasil peningkatan membaca intensif paragraf pada 

siswa yang berkarakter sosial dan mandiri. Nurriyah (2014) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa model PKMAB lebih efektif daripada model P3 karena siswa 

cenderung lebih senang bekerja dalam kelompok sehingga siswa tidak dapat 

berkonsentrasi apabila harus bekerja secara mandiri. 

Kaitan penelitian Nurriyah (2014) dengan penelitian ini adalah kedua penelitian 

ini membahas tentang keterampilan membaca, meskipun dalam penelitian Nurriyah 

menggunakan penelitian eksperimen, sedangkan penelitian ini menggunakan 

penelitian R&D (Research & Development) yang hasil akhirnya adalah prototipe 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan yang bertujuan 

untuk membantu peserta didik dalam membaca teks berita bohong agar peserta 

didik tidak terpengaruh berita bohong.  

Penelitian tentang berita bohong yang relevan dengan penelitian Pengembangan 

Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan, yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Siswoko (2017) dengan judul penelitian ”Kebijakan 

Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoaks”. Penelitian Siswoko 

(2017) dilakukan dengan cara observasi dan analisis isi berita khususnya di surat 

kabar Kompas dan The Jakarta Post. Selain itu, penelitian ini meyakini bahwa 

pemblokiran situs internet tidak bisa menjadi kebijakan yang dapat menangkal 

penyebaran berita palsu atau hoaks, sehingga pemerintah memerlukan langkah 
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yang lain untuk menangkal berita palsu di jejaring media sosial. Langkah atau 

tindakan yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu membentuk lembaga 

nasional yang bertugas mengelola seluruh kegiatan siber yang akan memberikan 

dampak kepada individu, organisasi ataupun perusahaan Indonesia. Pemerintah 

juga melakukan kerja sama dengan Dewan Pers dan raksasa internet global 

khususnya facebook. 

Relevansi kedua penelitian ini, yaitu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang sangat meresahkan. Namun, 

pada penelitian Siswoko (2017) menggunakan kebijakan pemerintah untuk 

menangkal penyebaran berita bohong di media sosial. Sedangkan, penelitian yang 

sedang peneliti lakukan ini menggunakan buku pengayaan membaca teks berita 

bohong untuk menangkal penyebaran berita bohong dan untuk memberikan 

informasi kepada peserta didik terkait ciri-ciri teks berita bohong atau hoaks. 

Firmansyah (2017) juga melakukan penelitian tentang berita bohong yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian tersebut berjudul “Web 

Klarifikasi Berita untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax”. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2017), yaitu bahwa Web Klarifikasi 

berita untuk pengendalian penyebaran hoaks menjadi salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk meminimalkan berita bohong atau hoaks. Dalam Web Klarifikasi 

pembaca atau pengguna web klarifikasi dapat mencari berita yang terindikasi hoaks 

maupun melaporkan berita yang terindikasi hoaks. Penulis berita juga dapat 

memublikasikan beritanya pada website ini untuk mengklarifikasi berita palsu yang 

tersebar, sehingga netizen yang membaca berita bisa mengetahui antara berita 

bohong atau berita faktual. 

Relevansi penelitian Firmansyah (2017) dengan penelitiani ini, yaitu meneliti 

cara untuk menanggulangi penyebaran berita bohong di media sosial, dengan 

harapan pembaca mampu membedakan antara berita bohong dengan berita faktual 

atau asli. Namun, cara yang diteliti kedua penelitian ini berbeda. Jika pada 

penelitian Firmansyah (2017) menggunakan Web Klarifikasi untuk meminimalkan 
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penyebaran berita palsu di media sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan 

Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong untuk meminimalkan berita 

bohong dan untuk memberikan informasi terkait berita bohong. 

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rosenzweig (2017) yang berjudul “Understanding and 

Undermining Fake News From the Classroom” Penelitian tersebut merupakan 

penelitian yang didasari karena adanya kampanye politik yang mengabaikan fakta 

secara total. Hal tersebut berarti bahwa banyaknya hoaks pada masa Trump. Hasil 

dari penelitian ini yaitu bahwa Era Trump merupakan era paska kebenaran, dimana 

fakta tidak lebih penting dari sentimen. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran 

penting dalam mengajar siswa untuk mementingkan alasan dan bukti ketimbang 

perasaan atau sentimen. Relevansi penelitian Rosenzweig (2017) dengan penelitian 

ini yaitu sama-sama meneliti tentang teks berita bohong atau hoaks dan pentingnya 

peran sekolahan dalam mengatasi berita bohong. Perbedaan penelitian ini, yaitu jika 

pada penelitian Rosensweig (2017) lebih pada berita bohong politik, sedangkan 

pada penelitian ini tentang berita bohong bidang kesehatan. Selain itu, pada 

penelitian ini menggunakan buku pengayaan sebagai media untuk memberikan 

informasi berita bohong kepada siswa-siswa.   

Penelitian tentang buku pengayaan yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian dari Karomah (2018) yang berjudul “Pengembangan Buku Pengayaan 

Menyajikan Teks Berita Bermuatan Cinta Tanah Air Bagi Peserta Didik Kelas VIII 

SMP”.  Penelitian ini dilakukan karena pendidik maupun peserta didik masih 

kesulitan untuk menemukan materi baik pemahaman konsep maupun contoh-

contoh teks berita yang bermuatan cinta tanah air, hal tersebut karena terbatasnya 

ketersediaan bahan ajar teks berita. Oleh karena itu peneliti mengembangkan buku 

pengayaan menyajikan teks berita bermuatan cinta tanah  air, dengan menggunakan 

metode R&D. Hasil penelitian ini adalah (1) hasil analisis kebutuhan peserta didik 

dan pendidik terhadap buku pengayaan menyajikan teks berita bermuatan cinta 

tanah air bagi peserta didik kelas VIII SMP, (2) prinsip-prinsip buku pengayaan 

menyajikan teks berita bermuatan cinta tanah air bagi peserta didik kelas VIII SMP, 
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(3) desain pengembangan buku pengayaan menyajikan teks berita bermuatan cinta 

tanah air bagi peserta didik kelas VIII SMP, dan (4) hasil penilaian dan perbaikan 

ahli terhadap desain buku pengayaan menyajikan teks berita bermuatan cinta tanah 

air bagi peserta didik kelas VIII SMP. Tujuan penelitian ini adalah agar peserta 

didik memiliki keterampilan menentukan sikap dan memberikan tanggapan 

terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar peserta didik. 

Persamaan penelitian karomah (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode penelitian R&D (Research and Development). Kedua 

penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan buku pengayaan untuk menunjang 

pembelajaran. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah muatan teks yang 

ada dalam buku pengayaan, penelitian Karomah (2018) memuat teks berita, bukan 

teks berita bohong. Selain itu,  perbedaan kedua penelitian ini adalah, pada 

kompetensi yang ingin dicapai pada penelitian. Pada penelitian Karomah (2018) 

kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi menulis teks berita, sedangkan 

pada penelitian ini adalah membaca teks berita. 

Penelitian yang dilakukan Utomo (2018) relevan dengan penelitian ini, karena 

sama-sama meneliti buku pengayaan. Penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Buku Pengayaan Membaca Teks Narasi dengan Metode Membaca Menengah dan 

Metode Membaca Lanjutan Berbasis Budaya Tegal pada Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Kelas VII”. Penelitian ini dilakukan karena beberapa masalah berikut: (1) 

terbatasnya buku yang memberikan contoh-contoh teks narasi yang memuat nilai-

nilai budaya, (2) kurangnya buku yang memberikan cara-cara untuk memahami 

sebuah teks narasi dengan mudah (3) kurangnya buku tentang teks narasi yang 

memuat nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan buku 

pengayaan membaca teks narasi dengan tujuan agar peserta didik mampu membaca 

teks narasi dengan baik dan memiliki informasi terkait nilai-nilai budaya. 

Persamaan penelitian Utomo (2018) dengan penelitian ini pada kompetensi 

yang ingin dicapai yaitu kompetensi membaca, persamaan yang lainnya yaitu kedua 

penelitian ini menggunakan metode R&D dan membuat buku pengayaan. 
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Sedangkan, perbedaannya adalah pada teks yang dimuat pada buku pengayaan, 

pada penelitian utomo (2018) teksnya yaitu teks narasi, sedangkan pada penelitian 

ini adalah teks berita bohong. 

Penelitian yang membahas tentang berita bohong bidang kesehatan selanjutnya 

adalah penelitian yang dilakukan Sommariva, et al (2018) yang berjudul 

“Spreading the (Fake) News: Exploring Health Messages on Social Media and the 

Implications for Health Professionals Using a Case Study”. Penelitian yang 

dilakukan Sommariva et al (2018) bertujuan untuk mengeksplorasi penyebaran 

rumor kesehatan, dan kemudian di verifikasi informasi tentang SNS menggunakan 

virus Zika sebagai studi kasus. Relevansi penelitian Sommariva, et al (2018) dengan 

penelitian ini adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu berupaya untuk mengurangi 

atau menanggulangi penyebaran berita bohong bidang kesehatan, sedangkan 

perbedaannya, yaitu jika pada penelitian Sommariva, et al (2018) menggunakan 

virus Zika sebagai alat untuk mendeteksi berita bohong atau rumor tentang 

kesehatan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan buku pengayaan untuk 

mengidentifikasi teks berita bohong bidang kesehatan. 

Penelitian berjudul “Reject, Correct, Redirect: Using Web Annotation to 

Combat Fake Health Information—A Commentary” oleh Haithcox-Dennis (2018) 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Haithcox-

Dennis (2018) tentang berita bohong bidang kesehatan dan iklan produk di Amerika 

Serikat, yang sudah ada sejak abad 19. Berita bohong tentang kesehatan yang ada 

di Amerika Serikat didorong karena adanya persaingan antar perusahaan maupun 

perorangan untuk menipu dan mendapatkan uang dengan menggunakan pemasaran 

strategi manipulatif. Dalam penelitian Haithcox-Dennis (2018) untuk mencegah 

terpengaruh berita bohong tentang kesehatan, perlu dilakukan koreksi informasi 

online, situs web, dan iklan, kemudian arahkan konsumen ke alternatif yang 

memiliki reputasi menggunakan anotasi web. Anotasi web, alat yang banyak 

digunakan dan sangat mirip dengan buku teks, hanya saja harus di akses secara 

online. Anotasi muncul sebagai highlight, gambar atau video, catatan atau tag 

marginal aktif seluruh situs web, kalimat atau paragraf. Menurut Haithcox-Dennis 
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Menggunakan alat ini, Spesialis Pendidikan Kesehatan Bersertifikat dapat terlibat 

dalam perang melawan berita kesehatan bohong dengan menunjukkan bahwa 

informasi tersebut palsu dan memberikan informasi yang akurat dan faktual. 

Relevansi penelitian Haithcox-Dennis (2018) dengan penelitian 

“Pengembangan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang 

Kesehatan” adalah sama-sama mengkaji berita bohong bidang kesehatan. Kedua 

penelitian ini bertujuan untuk memerangi berita bohong bidang kesehatan yang 

sudah meresahkan dengan memberikan literasi kepada konsumen ataupun 

pembaca. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada media atau alat yang digunakan 

untuk memerangi berita bohong tentang kesehatan, pada penelitian Haithcox-

Dennis (2018) menggunakan Anotasi Web, sedangkan penelitian ini menggunakan 

buku pengayaan sebagai literasi peserta didik mengenai teks berita bohong bidang 

kesehatan. 

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah 

penelitian Sevik (2018) yang berjudul “Both Facts and Feelings: Emotion and 

News Literacy”. Penelitian tersebut, membahas tentang pendidikan literasi berita 

dan peran emosi dalam mengatasi berita palsu. Hasil dari penelitian Sevik (2018), 

yaitu bahwa pendidikan literasi berita untuk mengatasi emosi pembaca dalam 

menghadapi berita palsu yaitu mampu mendorong kesadaran yang lebih besar serta 

kecerdasan emosi dalam pengambilan keputusan dan pembentukan preferensi. 

Dalam penelitian tersebut peneliti memeriksa fungsi emosi dalam membaca teks 

berita bohong dan status emosi dalam program pelatihan literasi berita. 

Kaitan penelitian Sevik (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membuat upaya untuk menghadapi berita bohong atau hoaks yang sudah 

meresahkan, meskipun penelitian Sevik (2018) lebih fokus pada peran emosi 

pembaca dalam menghadapi berita bohong serta implementasi alat analisis emosi 

dalam distributor berita, sedangkan penelitian ini menggunakan buku pengayaan 

untuk pendidikan literasi berita bohong bidang kesehatan. 
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Penelitian yang berjudul “Gerakan Literasi Media Di Sekolah Sebagai Upaya 

Meminimalisir Penyebaran Hoaks Melalui Media Sosial” oleh Nugroho dan 

Andoyo (2018) memiliki relevansi dengan penelitian ini, karena memiliki tujuan 

yang sama, yaitu bertujuan untuk meminimalkan penyebaran hoaks melalui media 

sosial. Penelitian yang dilakukan Nugroho dan Andoyo (2018) menerapkan gerakan 

literasi media di sekolah untuk mengantisipasi dampak adanya teks berita bohong. 

Gerakan literasi media dapat membuat peserta didik memiliki kemampuan 

mengolah informasi, seperti memahami, menganalisis, dan menjadi kritis terhadap 

informasi atau berita yang diterimanya. 

Relevansi antara penelitian Nugroho dan Andoyo (2018) dengan penelitian ini, 

yaitu sama-sama melakukan penelitian untuk mengantisipasi penyebaran hoaks dan 

dampak dari adanya teks hoaks. Namun, pada penelitian Nugroho dan Andoyo 

(2018) menggunakan gerakan literasi media di sekolah sebagai upaya pencegahan 

penyebaran teks berita bohong, sedangkan penelitian ini menggunakan buku 

pengayaan membaca teks berita bohong sebagai upaya meminimalikan penyebaran 

dan dampak adanya teks berita bohong. 

Penelitian Juditha (2019) yang berjudul “Literasi Informasi Melawan Hoaks 

Bidang Kesehatan di Komunitas Online”, relevan dengan penelitian ini, karena 

mengkaji hoaks atau berita bohong bidang kesehatan. Penelitian yang dilakukan 

Juditha (2019) bertujuan untuk mendapatkan gambaran terbentuknya literasi 

komunitas yang membahas pemberantasan hoaks bidang kesehatan. Hasil dari 

penelitian Juditha (2019) menunjukkan bahwa komunitas online Indonesia Hoaxes 

yang memiliki follower sebanyak 211.146 merupakan salah satu komunitas online 

yang dibangung untuk melawan peredaran hoaks dengan cara memperkenalkan 

tagar/tanda pagar (#), #TurnBackHoax!, #FightBackHoax, #StopHoax, 

#LawanHoax, dan #AntiHoax. Selain itu, literasi informasi setiap anggota 

komunitas online Indonesia Hoaxes terbentuk dengan sendirinya dengan bergabung 

di dalamnya. Literasi informasi tersebut disebut dengan tujuh pilar literasi 

informasi, yaitu mulai dari proses identifikasi informasi, cakupan, perencanaan, 
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pengumpulan informasi, evaluasi, pengelolaan, serta penyajian informasi. disebut 

dengan tujuh pilar litersi informasi.  

Relevansi antara penelitian Juditha (2019) dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengkaji berita hoaks bidang kesehatan, perbedaannya yaitu dalam penelitian 

Juditha (2019) menggunakan komunitas online untuk mencegah peredaran berita 

bohong bidang kesehatan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan  buku 

pengayaan untuk mencegah peredaran berita bohong  bidang kesehatan. 

Fano dan Afnita (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Korelasi 

Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Berita dengan Keterampilan Menulis 

Teks Berita Siswa Kelas VIII SMP Negeri 18 Padang”, memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Fano dan Afnita (2019) meneliti tentang 

pengaruh keterampilan membaca pemahaman teks berita untuk keterampilan 

menulis teks berita. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keterampilan 

membaca pemahaman dan menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 18 

Padang memiliki kualifikasi yang baik. Hal tersebut terlihat dari hasil hitung rata-

rata keterampilan menulis teks berita sebesar 79,17, dan hasil hitung rata-rata 

keterampilan membaca teks berita sebesar 82,56. Selain itu, dalam penelitian ini 

juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterampilan 

membaca pemahaman teks berita dengan menulis teks berita siswa kelas VIII SMP 

Negeri 18 Padang pada derajat kebebasan n-1 dan taraf signifikan 95%. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, peneliti juga menyimpulkan jika hasil nilai 

keterampilan menulis tinggi maka hasil nilai keterampilan membaca pemahaman 

teks berita juga tinggi. Namun, jika nilai keterampilan membaca pemahaman teks 

berita rendah, nilai keterampilan menulis teks berita juga rendah, dan sebaliknya. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Fano dan Afnita (2019) dengan penelitian 

Pengembangan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan, 

yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti betapa pentingnya keterampilan 

membaca pemahaman teks berita. Hanya saja penelitian yang dilakukan Fano dan 

Afnita (2019) menggunakan metode deskriptif sedangkan pada penelitian ini 
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menggunakan metode R&D (Research and Development). Hasil pada penelitian 

Fano dan Afnita (2019) yaitu adanya peningkatan hasil nilai keterampilan menulis 

teks berita setelah mengaitkannya dengan keterampilan membaca pemahaman . 

sedangkan, pada penelitian ini hasilnya adalah sebuah produk buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada peserta didik terkait teks berita bohong, serta agar peserta didik 

bisa memahami isi teks berita bohong sehingga tidak terpengaruh dengan berita 

bohong. 

Penelitian Fitriarti (2019) yang berjudul “Urgensi Literasi Digital Dalam 

Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital”, memiliki relevansi dengan 

penelitiani ini, yaitu karena sama-sama berupaya menangkal berita bohong 

kesehatan. Penelitiani Fitriarti (2019) meneliti seberapa berpengaruhnya literasi 

digital dalam menangkal berita bohong kesehatan di era digital ini. Adanya literasi 

digital diharapkan khalayak mampu membuat dan mencari informasi secara selektif 

sesuai yang dibutuhkannya. 

Relevansi penelitian Fitriarti (2019) dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

melakukan penelitian yang berupaya untuk meminimalkan dan mencegah 

penyebaran teks berita bohong bidang kesehatan. Namun, penelitian Fitriarti (2019) 

juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu upaya yang dilakukan Fitriarti 

(2019) untuk menimimalkan dan mencegah penyebaran teks berita bohong dengan 

literasi digital, sedangkan penelitian ini menggunakan buku pengayaan membaca 

teks berita bohong. Selain itu, penelitian Fitriarti (2019) menggunakan metode 

kualitatif dalam penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

Research and Development (R&D). 

Penelitian Fatmawati, dkk (2019) yang berjudul “Analisis Berita Hoaks Di 

Korpus Sosial Media Guna Mengembangkan Model “KAPAK HOAKS” 

(Kemandirian Pembaca Menganalisis Konten Hoaks) Studi Analisis Wacana 

Kritis”, memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas 

terkait berita hoaks. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, dkk (2019), 
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yaitu untuk mengetahui media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan 

berita hoaks, mengetahui jenis-jenis berita hoaks yang paling banyak disebarkan, 

dan ciri-ciri dari berita bohong tersebut. Hasil penelitian Fatmawati, dkk (2019) 

menunjukkan bahwa jejaring sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram) merupakan 

wadah yang sering digunakan untuk menyebarkan berita hoaks, yaitu sebesar 

77,5%. Jenis berita hoaks yang paling banyak tersebar yaitu terkait sosial sebesar 

52,5%. Sementara itu, ciri-ciri yang paling utama yang terdapat pada berita hoaks 

adalah bahasa yang tidak baku sebesar 20%. 

Penelitian Fatmawati, dkk (2019) selain memiliki relevansi dengan penelitian 

ini karena membahas terkait berita bohong, penelitian Fatmawati, dkk (2019) juga 

memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut, yaitu pada 

pendekatan yang digunakan, dan hasil yang diperoleh dalam penelitian. Penelitian 

ini menghasilkan suatu produk buku pengayaan, sedangkan pada penelitian 

Fatmawati, dkk (2019), yaitu menganalisis berita hoaks untuk mengembangkan 

model “KAPAK HOAKS”. 

Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah 

penelitiana Lestari dan Widarini (2019) dengan judul penelitian “The Power Of 

Emak-Emak Melawan Hoaks Potensi Perlawanan Hoaks Melalui Pemberdayaan 

Perempuan”. Penelitian tersebut membahas tentang pemahaman dan rasionalitas 

perempuan pada penggunaan internet dan penyebaran hoaks, serta melihat potensi 

perempuan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan virus anti hoaks dan 

mengklaim kembali manfaat positif internet bagi mereka sendiri, anak-anaknya, 

keluarganya dan juga komunitas di sekita mereka. Hasil penelitian Lestari dan 

Widarini (2019) menunjukkan bahwa perempuan memiliki kuasa (power) dalam 

menularkan virus anti hoaks secara cepat, serta dalam menjalan perat gatekeeper 

dalam menangkis hoaks bagi keluarga dan system sosialnya. 

Relevansi penelitian Lestari dan Widarini (2019) dengan penelitian ini, yaitu 

sama-sama melakukan penelitian untuk menangkal penyebaran hoaks di media 

sosial dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif 
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deskriptif. Namun, penelitian Lestari dan Widarini (2019) memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini, yaitu pada sasaran atau objek penelitiannya dan hasil dari 

penelitiannya. Sasaran atau objek penelitian Lestari dan Windarini (2019) adalah 

perempuan berusia 35-50 tahun, sedangkan pada penelitian ini adalah peserta didik 

SMP kelas VIII dan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia. Sementara itu, 

untuk hasil penelitian, yaitu pada penelitian ini menghasilkan suatu produk buku 

pengayaan, sedangkan penelitian Lestari dan Windarini (2019) tidak menghasilkan 

suatu produk. 

Nimah (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Penggunaan Diksi 

dan Pola Berita Hoaks pada WhatsApp”, memiliki relevansi dengan penelitian ini 

karena sama-sama membahasa terkait berita bohong atau hoaks. Penelitian Nimah 

(2020) menganalisi penggunaan diksi dan pola berita hoaks yang ada pada media 

sosial WhatsApp, hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, yaitu bahwa hoaks 

di WhatsApp dalam kurun waktu Desember 2018 hingga Februari 2019 ditemukan 

diksi yang digunakan adalah diksi bahasa asing, bahasa daerah, ragam cakapan, 

singkatan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Selain itu, dari 21 berita bohong 

tidak selalu mengandung unsur 5W + 1H, tetapi dalam berita bohong selalu 

mengandung unsur what.  

Relevansi penelitian Nimah (2020) dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

membahas terkait teks berita bohong di media sosial. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Nimah (2020) juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu 

pada pendekatan yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

Research & Development (R&D), sedangkan pada penelitian Nimah (2020) 

menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Selain itu, perbedaan yang 

lainnya adalah bahwa penelitian ini menghasilkan suatu produk buku pengayaan 

terkait berita bohong bidang kesehatan, sedangkan pada penelitian Nimah (2020) 

menghasilkan terkait diksi dan pola berita hoaks pada WhatsApp. 

Penelitian Pratama (2020) yang berjudul “Efek Menonton Tayangan Video 

Ciri-Ciri Berita Hoaks Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Berita 
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Hoaks”, menjadi penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pengguanaan media video terhadap 

tingkat pengetahuan remaja terhadap berita hoaks. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa media video memiliki potensi untuk menambah informasi 

kepada masyarakat terutama remaja dalam kegiatan edukasi tentang berita hoaks.  

Relevansi penelitian Pratama (2020) dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

memiliki tujuan untuk menambah informasi kepada remaja atau masyarakat terkait 

berita bohong atau hoaks. Namun, perbedaanya adalah jika penelitian Pratama 

(2020) menggunakan media video, sedangkan penelitian ini menggunakan buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Selain itu, jika pada 

penelitian ini lebih terkhusus informasi berita bohong bidang kesehatan, sedangkan 

pada penelitian Pratama (2020) berita hoaks secara umum.  

Silalahi, dkk (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Literasi 

Kesehatan Digital Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga di Posyandu Flamboyan Bekasi”, 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Silalahi, dkk 

(2020) bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan digital bagi ibu-ibu rumah 

tangga di posyandu Flamboyan, Bekasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa semua ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan ini belum mengetahui cara 

memeriksa kebenaran informasi kesehatan yang mereka peroleh melalui media 

sosial atau aplikasi pesan singkat, namun dengan adanya kegiatan ini berhasil 

mengajarkan cara yang efektif dan juga mudah dilakukan oleh ibu-ibu rumah 

tangga untuk menangkal hoaks kesehatan lewat ponsel pintar mereka. Artinya 

bahwa dalam menangkal penyebaran berita hoaks kesehatan perlu adanya literasi 

terkait berita hoaks tersebut. Relevansi penelitian Silalahi, dkk (2020) dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama bertujuan untuk menangkal penyebaran teks berita 

bohong bidang kesehatan. Namun, perbedaanya adalah jika pada penelitian ini 

menggunakan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

untuk memberikan literasi atau bahan bacaan terkait informasi berita bohong 

bidang kesehatan, sedangkan penelitian Silalahi, dkk (2020) dengan cara kegiatan 

pengabdian masyarakat. 
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Penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah 

penelitian Oktaviana dan Hasfi (2020) yang berjudul “Analisis Elemen Berita 

Hoaks di Website”. Penelitian tersebut, dilatarbelakangi oleh munculnya 

permasalahan di masyarakat akibat persebaran hoaks di internet. Hasil penelitian 

Oktaviana dan Hasfi (2020) menunjukkan bahwa elemen berita yang mengalami 

manipulasi pada kategori komposisi naskah beserta data pelengkap adalah bagian 

judul. Judul berita bohon dirubah menjadi kalimat yang provokatif yang dapat 

membuat pembaca penasaran, sedangkan unsur-unsur berita yang mengalami 

manipulasi yaitu pada bagian unsur apa (what). Selain itu, jenis hoaks yang sering 

muncul di website adalah jenis disinformasi dengan kategori konten yang 

dimanipulasi. 

Relevansi penelitian Oktaviana dan Hasfi (2020) dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang teks hoaks guna memberikan informasi kepada 

masyarkat. Namun, penelitian Oktaviana dan Hasfi (2020) dengan penelitian ini 

adalah pada hasil, jika pada penelitian Oktaviana dan Hasfi (2020) menghasilkan 

suatu data elemen berita bohong yang diteliti, sedangkan penelitian ini 

menghasilkan suatu produk buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kehatan. 

Beberapa penelitian tersebut memaparkan hal-hal terkait buku pengayaan, teks 

berita bohong bidang kesehatan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan paling khusus 

penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian ini 

menghasilkan suatu produk berupa buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan. Oleh karena itu, penelitian “Pengembangan Buku Pengayaan 

Membaca Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan” perlu dilakukan untuk 

melengkapi ataupun menambah penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan solusi dari permasalahan buku pengayaan, dan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan, maupun yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang diperlukan dalam penelitian “Pengembangan Buku Pengayaan 

Membaca Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan” yaitu meliputi: (1) Hakikat Buku 

Pengayaan, (2) Kriteria Buku Pengayaan, (3) Keterampilan Membaca Teks, (4) 

Hakikat Teks Berita Bohong, (5) Hakikat Kesehatan. 

2.2.1 Hakikat Buku Pengayaan 

Dalam penelitian mengembangkan buku pengayaan, perlu adanya 

pemahaman terkait teori tentang buku pengayaan. Oleh karena itu, pada bagian 

subbab ini akan dipaparkan hakikat buku pengayaan yang meliputi: pengertian 

buku pengayaan, ciri-ciri buku pengayaan, dan jenis-jenis buku pengayaan. 

2.2.1.1 Pengertian Buku Pengayaan 

Buku Pengayaan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 

Tahun 2008 Pasal 1(5), yaitu “buku yang memuat materi yang dapat memperkaya 

buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.” Artinya buku 

pengayaan merupakan buku yang memuat materi-materi yang dapat menjadi 

tambahan informasi untuk peserta didik.  

Pengertian buku pengayaan juga dikemukakan oleh Hartono (2016, h.12) 

yang menyatakan bahwa “buku pengayaan adalah buku yang berisi jabaran materi 

pembelajaran yang digunakan untuk pengayaan belajar anak.” Artinya buku 

pengayaan dapat digunakan peserta didik untuk memperkaya informasi karena 

buku pengayaan berisi materi yang belum terdapat dalam buku teks. 

Selanjutnya, menurut Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2018, h.5) dalam 

“Panduan Pemilihan Buku Nonteks Pelajaran”, buku pengayaan merupakan buku 

yang memiliki tujuan untuk memperkaya materi buku teks pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah, serta berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

peserta didik, menambah wawasan peserta didik mengenai lingkungan dengan 

pengetahuan terkini. 
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Ketiga pengertian buku pengayaan yang dikemukakan diatas saling 

melengkapi dengan adanya perbedaan dan persamaan. Pengertian buku pengayaan 

yang dijelaskan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1(5) 

dengan pendapat yang dijelaskan oleh Hartono (2016, h.12) memiliki persamaan, 

yaitu bahwa dalam buku pengayaan memuat materi atau informasi yang dapat 

menjadi tambahan pengetahuan bagi peserta didik. Adapun pengertian yang 

dijelaskan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2018, h.5) melengkapi pendapat 

sebelumnya, yaitu dijelaskan bahwa buku pengayaan memiliki fungsi untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Berdasarkan pengertian-

pengertian buku pengayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa buku pengayaan 

merupakan buku yang digunakan untuk melengkapi materi yang belum ada pada 

buku teks pelajaran, serta untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, 

meningkatkan wawasan pengetahuan, dan kepribadian yang baik untuk peserta 

didik. 

2.2.1.2 Ciri-Ciri Buku Pengayaan 

Buku pengayaan merupakan salah satu buku nonteks. Buku nonteks 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dengan buku teks. Hal tersebut, 

untuk membedakan antara buku nonteks dengan buku teks.  

Berdasar pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2012) dalam “Rubrik A-1 

Praseleksi Buku Nonteks Pelajaran” ciri-ciri buku pengayaan adalah sebagai 

berikut.  

1) Bukan merupakan buku pegangan pokok bagi peserta didik atau pendidik 

dalam mengikuti atau menyampaikan mata pelajaran tertentu.  

2) Materi atau isi buku tidak disertai instrumen evaluasi untuk mengukur 

pemahaman pembaca, baik dengan teknik tes maupun nontes. Misalnya soal 

latihan, angket, dan lembar kerja siswa. 

3) Materi atau isi buku tidak disajikan berdasarkan tingkatan kelas dan/atau 

semester.  
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4) Materi atau isi buku terkait dengan sebagian standar kompetensi atau 

kompetensi dasar dalam standar isi, baik secara langsung maupun tidak (jika 

buku untuk peserta didik).  

5) Materi atau isi buku cocok untuk dijadikan bahan pengayaan bagi peserta didik.  

Sementara itu, Widyaningrum, et al. (2015) berpendapat bahwa karakteristik 

buku pengayaan, yaitu sebagai berikut. 

1) Bukan merupakan buku pegangan utama bagi peserta didik dalam 

pembelajaran, 

2) Tidak dilengkapi dengan instrumen evaluasi seperti pertanyaan, tes, LKS atau 

bentuk yang lain,  

3) Tidak disajikan serial sesuai tingkatan kelas,  

4) Terkait dengan sebagian atau salah satu SK/KD dalam standar isi,  

5) Bisa dimanfaatkan semua pembaca dalam semua jenjang atau tingkatan 

pendidikan,  

6) Bisa digunakan sebagai buku pengayaan, rujukan dan panduan pendidik.  

Ciri-ciri buku pengayaan tersebut sejalan dengan pendapat ciri-ciri buku 

pengayaan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2012) dalam “Rubrik A-1 

Praseleksi Buku Nonteks Pelajaran”, hanya saja ciri-ciri yang dikemukakan 

Widyaningrum, et al (2012) terdapat ciri-ciri yang mengatakan bahwa buku 

pengayaan dapat digunakan oleh semua pembaca dari semua jenjang pendidikan. 

Selanjutnya, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (2008) 

dalam “Pedoman Penulisan Buku Nonteks” mengemukakan ciri-ciri buku nonteks 

pelajaran, yaitu: 

1) Buku-buku yang dapat digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan, namun 

bukan merupakan buku acuan wajib bagi peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran;  

2) Buku-buku yang menyajikan materi untuk memperkaya buku teks pelajaran, 

atau sebagai informasi tentang Iptek secara dalam dan luas, atau buku panduan 

bagi pembaca;  
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3) Buku-buku nonteks pelajaran tidak diterbitkan secara berseri berdasarkan 

tingkatan kelas atau jenjang pendidikan;  

4) Buku-buku nonteks pelajaran berisi materi yang tidak terkait secara langsung 

dengan sebagian atau salah satu Standar Kompetensi atau Kompetensi Dasar 

yang tertuang dalam Standar Isi, namun memiliki keterhubungan dalam 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional;  

5) Materi atau isi dari buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan oleh pembaca 

dari semua jenjang pendidikan dan tingkatan kelas atau lintas pembaca, 

sehingga materi buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan pula oleh pembaca 

secara umum;  

6) Penyajian buku nonteks pelajaran bersifat longgar, kreatif, dan inovatif 

sehingga tidak terikat pada ketentuan-ketentuan proses dan sistematika belajar, 

yang ditetapkan berdasarkan ilmu pendidikan dan pengajaran.  

 

Pendapat tentang ciri-ciri buku nonteks tersebut melengkapi pendapat-pendapat 

sebelumnya. Ciri-ciri buku nonteks yang dikemukakan tersebut, terdapat ciri-ciri 

yang mengatakan penyajian buku nonteks yang bersifat longgar, kreatif, dan 

inovatif, yang artinya dalam penyajian buku nonteks tidak terikat dengan 

sistematika proses pembelajaran, penyaji buku nonteks bebas membuat buku 

nonteks sekreatif dan seinovatif mungkin, agar dapat menarik perhatian pembaca. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang ciri-ciri buku pengayaan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri buku pengayaan berbeda dengan buku teks. Ciri-

ciri tersebut, yaitu (1) jika buku teks di peruntukkan untuk peserta didik dan 

pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dan sesuai tingkatan kelas, sedangkan 

untuk buku pengayaan di peruntukkan untuk semua jenjang pendidikan bahkan 

masyarakat umum dan tidak diajukan serial tingkatan kelas, sehingga semua peserta 

didik dan pendidik dapat menggunakan buku pengayaan yang sama; (2) buku 

nonteks disajikan secara menarik untuk menarik perhatian pembaca; (3) materi 

yang disajikan dalam buku pengayaan tidak berisi instrumen evaluasi; dan (4) 
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materi buku pengayaan dapat dijadikan tambahan informasi bagi peserta didik serta 

menjadi panduan dan rujukan pendidik. 

2.2.1.3 Jenis-Jenis Buku Pengayaan 

Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2012) dalam “Rubrik A-1 Praseleksi Buku 

Nonteks Pelajaran” mengklasifikasikan buku pengayaan menjadi tiga jenis buku 

yaitu sebagai berikut. 

1) Buku Pengayaan Pengetahuan 

Buku pengayaan pengetahuan adalah buku-buku yang diperuntukkan bagi 

pelajar untuk memperkaya pengetahuan dan pemahamannya, baik pengetahuan 

lahiriah maupun pengetahuan batiniah. Buku jenis ini merupakan buku-buku yang 

diperlukan pelajar atau pembaca pada umumnya agar dapat membantu peningkatan 

kompetensi kognitifnya.  

2) Buku Pengayaan Keterampilan 

Buku pengayaan keterampilan adalah buku-buku yang memuat materi yang 

dapat memperkaya dan meningkatkan kemampuan dasar para pembaca dalam 

rangka meningkatkan aktivitas yang praktis dan mandiri.  

3) Buku Pengayaan Kepribadian 

Buku pengayaan kepribadian adalah buku yang memuat materi yang dapat 

memperkaya dan meningkatkan kepribadian atau pengalaman batin pembaca. Buku 

pengayaan kepribadian berfungsi sebagai bacaan bagi peserta didik, pendidik, 

pengelola pendidikan, dan masyarakat lain pada umumnya yang dapat memperkaya 

dan meningkatkan kepribadian atau pengalaman batin.  

 

Sementara itu, Adriani, dkk (2018, h.28) juga berpendapat bahwa buku 

pengayaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu buku pengayaan kepribadian, buku 

pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan pengetahuan. Berikut penjelasannya: 

1) Buku pengayaan kepribadian merupakan buku pengayaan yang berisi materi 

yang dapat membentuk kepribadian seseorang. 

2) Buku pengayaan keterampilan merupakan buku pengayaan yang berisi materi 

yang dapat meningkatkan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. 
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3) Buku pengayaan pengetahuan merupakan buku pengayaan yang dapat 

menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman pembacanya. 

Berdasarkan uraian jenis-jenis buku pengayaan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa jenis buku pengayaan ada tiga, yaitu buku pengayaan pengetahuan, buku 

pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan termasuk dalam buku pengayaan 

pengetahuan. Hal tersebut, dikarenakan buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan memuat materi pengetahuan terkait mengidentifikasi teks 

berita bohong, meskipun terdapat materi membaca kritis itu hanya sebagai 

pengayaan agar peserta didik jika menerima berita bohong dari media sosial 

maupun media massa membacanya dengan kritis. 

 

2.2.2 Kriteria Buku Pengayaan 

Untuk membuat ataupun mengembangkan buku pengayaan yang baik, perlu 

diketahui terlebih dahulu tentang kriteria buku pengayaan yang baik. Buku 

pengayaan merupakan salah satu buku nonteks. Oleh karena itu, kriteria buku 

pengayaan merujuk pada kriteria buku nonteks. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 

1-9, kriteria buku nonteks yaitu sebagai berikut. 

Kriteria buku nonteks tidak bisa lepas dari unsur-unsur buku nonteks, yaitu 

kulit buku, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1) Kulit Buku 

Kulit buku pada buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kulit depan buku, 

kulit belakang buku, dan punggung buku.  

(1) Kulit Depan 

Unsur-unsur kulit depan buku terdiri atas tulisan “telah dinilai dan ditetapkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” (yang dituliskan dalam kotak), judul 

buku, subjudul buku (bila ada), dan peruntukan buku. Tata letak komponen-
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komponen desain buku pada kulit depan buku mengikuti pola tata letak isi buku. 

Jenis huruf pada kulit depan buku disesuaikan dengan jenis huruf yang digunakan 

pada isi buku. Penulisan judul buku harus dominan, kontras, dan menarik. Ilustrasi 

kulit depan buku (bila ada) harus mempunyai fokus yang jelas dan tidak 

mengandung unsur provokatif serta tidak bertentangan dengan aspek ke-

Indonesiaan. Ilustrasi pada kulit depan buku mencerminkan isi buku. 

(2) Kulit Belakang 

 Kulit belakang buku memuat pengenalan isi buku (blurb) secara singkat atau 

komentar dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui isi buku tersebut, selain itu 

berisi pernyataan hasil penilaian tentang kelayakan buku dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, ISBN (International Standard Book Number), dan 

Identitas Penerbit berupa nama penerbit yang dituliskan lengkap beserta alamat 

jelas.  

(3) Punggung Buku 

Pada buku yang penjilidannya menggunakan lem panas (perfect binding) wajib 

mencantumkan identitas penerbitan yang meliputi logo penerbit, nama penulis, 

judul buku, subjudul, dan peruntukkan buku. Tata letak disesuaikan dengan cover 

depan dan belakang. Judul buku dan peruntukkan buku ditulis dari bawah ke atas 

(American style). 

2) Bagian Awal 

Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi halaman judul dan halaman 

penerbitan serta dapat juga menambahkan halaman kata pengantar, halaman daftar 

isi, halaman daftar gambar, halaman daftar tabel, dan penomoran halaman.  

(1) Halaman Judul 

Isinya memuat judul buku dan subjudul buku (bila ada), nama penulis, nama 

penerbit disertai logo penerbit. 
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(2) Halaman Penerbitan 

Halaman penerbitan terletak pada halaman genap (verso), berisi keterangan 

hak cipta, KDT (Katalog dalam Terbitan), Keterangan kanal masukan masyarakat. 

(3) Halaman Kata Pengantar 

Khusus Buku Teks Pelajaran, halaman ini terletak pada recto, berisi pernyataan 

mengenai maksud dan tujuan penulisan buku, proses pembelajaran terkait dengan 

materi buku, dan harapan terhadap penerbitan buku. Halaman ini diakhiri dengan 

penanda tempat dan waktu serta nama penulis buku. 

(4) Halaman Daftar Isi 

Khusus Buku Teks Pelajaran, halaman daftar isi dimulai dari recto, berisi 

semua bagian buku mulai dari bagian awal buku (Kata Pengantar dan Daftar Isi), 

bagian isi buku (Pelajaran atau Bab atau Chapter dan bagian dari Pelajaran atau 

Bab atau Chapter, kalau ada) sampai dengan bagian akhir buku (Indeks, kalau ada; 

Glosarium, kalau ada; dan Daftar Pustaka) yang ditulis lengkap. 

(5) Halaman Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar dapat dimulai dari verso atau recto. Gambar yang 

dibuat daftarnya meliputi gambar pandangan mata (gambar garis maupun gambar 

foto), grafik, denah, dan diagram. Daftar gambar memuat nomor gambar, 

keterangan gambar, dan halaman tempat gambar tersebut ditampilkan. 

(6) Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel dapat dimulai dari verso atau rect. Daftar tabel memuat 

nomor tabel, keterangan tabel, dan halaman tempat tabel tersebut ditampilkan. 

(7) Penomoran Halaman 

Khusus buku teks pelajaran, penomoran halaman pada bagian awal buku 

menggunakan angka romawi yang ditulis dengan huruf kecil (bukan huruf kapital). 
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Halaman judul dan halaman penerbitan (halaman hak cipta) tidak dicetak namun 

tetap dihitung. Penulisan penomoran halaman mulai ditulis pada halaman kata 

pengantar dan seterusnya. 

Penomoran halaman pada bagian isi buku dan bagian akhir buku menggunakan 

angka arab. Dalam hal penomoran halaman, bagian isi buku dan bagian akhir buku 

merupakan satu kesatuan sehingga penomorannya bersambung terus. 

3) Bagian Isi 

Bagian isi merupakan uraian materi tentang pokok bahasan yang sesuai dengan 

judul buku. Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi aspek materi, serta dapat 

menambahkan aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan.  

(1) Aspek Materi 

Aspek materi yang harus dipenuhi buku non teks yang baik , yaitu meliputi: (a) 

harus dapat menjaga kebenaran dan keakuratan materi, kemutakhiran data dan 

konsep, serta dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, (b) 

menggunakan sumber materi yang benar secara teoritik dan empirik, (c) mendorong 

timbulnya kemandirian dan inovasi. (d) mampu memotivasi untuk 

mengembangkan dirinya, (e) mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

dengan mengakomodasi kebhinnekaan, sifat gotong royong, dan menghargai 

pelbagai perbedaan.  

(2) Aspek Kebahasaan 

Buku non teks yang baik harus memenuhi kriteria aspek kebahasaan yang 

meliputi: (a) Penggunaan bahasa (ejaan, kata, kalimat, dan paragraf) tepat, lugas, 

jelas, serta sesuai dengan tingkat perkembangan usia; (b) Ilustrasi materi, baik teks 

maupun gambar sesuai dengan tingkat perkembangan usia pembaca dan mampu 

memperjelas materi/konten; (c) Bahasa yang digunakan komunikatif dan informatif 

sehingga pembaca mampu memahami pesan positif yang disampaikan, memiliki 

ciri edukatif, santun, etis, dan estetis sesuai dengan tingkat perkembangan usia; (d) 
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Judul buku dan judul bagian-bagian materi/konten buku harmonis/selaras, menarik, 

mampu menarik minat untuk membaca, dan tidak provokatif.  

(3) Aspek Penyajian Materi 

Kriteria penyajian materi untuk buku non teks yang baik , yaitu meliputi: (a) 

materi buku disajikan secara menarik (runtut, koheren, lugas, mudah dipahami, dan 

interaktif), sehingga keutuhan makna yang ingin disampaikan dapat terjaga dengan 

baik; (b) ilustrasi materi, baik teks maupun gambar menarik sesuai dengan tingkat 

perkembangan usia pembaca dan mampu memperjelas materi/konten serta santun; 

(c) penggunaan ilustrasi untuk memperjelas materi tidak mengandung unsur 

pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan 

tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya; (d) penyajian materi dapat 

merangsang untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif; (e) mengandung wawasan 

kontekstual, dalam arti relevan dengan kehidupan keseharian serta mampu 

mendorong pembaca untuk mengalami dan menemukan sendiri hal positif yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian; (f) penyajian materi menarik 

sehingga menyenangkan bagi pembacanya dan dapat menumbuhkan rasa 

keingintahuan yang mendalam.  

(4) Aspek Kegrafikaan 

Kriteria kegrafikaan untuk buku non teks yang baik dan menarik, yaitu 

meliputi: (a) ukuran buku sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan 

materi/konten buku; (b) Tampilan tata letak unsur kulit buku sesuai/harmonis dan 

memiliki kesatuan (unity); (c) pemberian warna pada unsur tata letak harmonis dan 

dapat memperjelas fungsi; (d) penggunaan huruf dan ukuran huruf disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan usia; (e) ilustrasi yang digunakan mampu 

memperjelas pesan yang ingin disampaikan.  

4) Bagian Akhir 
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Buku Non Teks Pelajaran yang non fiksi wajib memenuhi informasi tentang 

pelaku perbukuan dan indeks, serta dapat juga menambahkan glosarium, daftar 

pustaka, dan lampiran. Penomoran bagian ini menyambung dengan penomoran 

halaman bagian isi, yakni menggunakan angka arab. 

(1) Informasi Pelaku Penerbitan  

Informasi pelaku penerbitan sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. Informasi yang terdapat pada bagian akhir buku non 

teks dalam bentuk ilustrasi, yaitu ilustrasi biodata penulis/ Editor/ Penelaah/ 

Konsultan/ Reviewer/ Penilai, dan atau penerbit. 

(2) Glosarium 

Glosarium memuat penjelasan khusus mengenai kata, istilah, atau frase yang 

tercantum dalam teks. Penulisan glosarium terdiri atas lema (kata kunci) dan 

keterangan (pemerian/penjelasan). 

(3) Daftar Pustaka 

Daftar pustaka adalah buku-buku yang digunakan sebagai acuan dalam 

penulisan buku. Prinsip dasar penulisan daftar pustaka adalah dicantumkannya 

nama penulis dan/atau editor yang disusun secara alphabet (A-Z), judul buku atau 

judul tulisan, tahun terbit dan/atau nama kota dan nama penerbit.  

(4) Indeks  

Indeks memuat daftar kata atau istilah, konsep, nama, atau rumus yang 

dianggap penting untuk diketahui pembaca. Penulisan indeks disertai dengan letak 

kata atau istilah, konsep, nama, atau rumus pada buku dengan menyebutkan nomor 

halaman buku. Penulisan kata yang ada di indeks harus sama dengan kata yang 

terdapat dalam teks. Harus dipastikan bahwa kata yang ada di indeks tersebut benar 

tercantum dalam halaman yang disebutkan. Penulisan indeks memberikan 

informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan.  
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(5) Lampiran  

Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen 

utama. Lampiran biasanya berisi data-data tambahan terhadap data utama atau 

penjelasan lebih lanjut mengenai topik tertentu yang dituangkan dalam materi buku. 

Selanjutnya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2018) dalam “Panduan 

Pemilihan Buku Nonteks Pelajaran” berpendapat bahwa kriteria bagian isi buku 

pengayaan berdasarkan jenjang pendidikan menengah, yaitu 

Pembaca pada jenjang ini mulai menunjukkan minat pada buku padat teks 

bertema pengalaman dan problematik khas remaja. Buku untuk peserta didik remaja 

dapat menjadi media bagi mereka untuk merenungkan permasalahan mereka, 

apabila mereka enggan membicarakannya dengan teman atau orang dewasa. Pada 

usia remaja, peserta didik biasanya selektif memilih buku dan hanya membaca buku 

karya penulis tertentu.  

Pendapat tersebut melengkapi pendapat sebelumnya terkait kriteria buku 

nonteks bagian isi. Pada pendapat tersebut mengatakan bahwa dalam penyusunan 

buku nonteks tersebut harus memperhatikan pengalaman dan problematik remaja 

agar menarik perhatian remaja. 

Kriteria-kriteria buku pengayaan yang dijabarkan oleh Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 

1-9, menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan “Buku Pengayaan Membaca 

Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan.” Namun, karena buku yang akan 

dikembangkan ini tidak diterbitkan, maka kriteria tentang penerbitan tidak menjadi 

acuan. Selain itu, dalam penelitian ini juga tidak semua poin dijadikan sebagai 

acuan, melainkan peneliti menyesuaikan dengan yang diperlukan dalam 

pengembangan buku pengayaan. Untuk bagian isi sesuai dengan Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan Pedoman Pemilihan Buku Nonteks, penelitian ini mengambil 

informasi tentang teks berita bohong bidang kesehatan karena sesuai dengan 

problematika khas remaja. 
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2.2.3 Keterampilan Membaca 

Membaca merupakan salah satu keterampilan bahasa yang harus dikuasai 

oleh peserta didik. Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi. Menurut Riadi (2015, h.138), membaca merupakan 

suatu kegiatan yang bertujuan untuk memahami suatu informasi yang disampaikan 

oleh penulis. 

Selanjutnya, Pratiwi (2016, h.12) mengemukakan bahwa membaca 

merupakan suatu kegiatan berbahasa yang bersifat komunikatif. Artinya membaca 

merupakan suatu cara komunikasi antar penulis dan pembaca melalui media tulis. 

Kegiatan membaca merupakan suatu kegiatan memahami informasi yang 

dibacanya untuk mengetahui informasi yang disampaikan oleh penulis. 

Keterampilan membaca tidak hanya untuk memahami isi yang tersurat pada bacaan, 

melainkan juga mampu mengerti maksud tersirat pada bacaan tersebut. Oleh karena 

itu, peserta didik perlu menguasai keterampilan membaca kritis atau membaca 

kompleks. 

Haryadi (2015, h.4) berpendapat bahwa membaca kompleks adalah 

membaca sebagai proses pengenalan dan penyandian kembali, pemahaman 

terhadap suatu bacaan, serta berpikir kritis terhadap bacaan untuk menentukan 

makna yang dipaparkan oleh penulis. Artinya membaca kompleks atau membaca 

kritis yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa untuk menentukan makna yang 

dipaparkan penulis perlu melibatkan pemahaman dan berpikir kritis.  

Sementara itu, Ibda (2017, h.27) mengemukakan bahwa membaca kritis 

merupakan membaca yang dilakukan secara mendalam dengan melibatkan pikiran 

dan perasaan, serta menggunakan analisis untuk mengevaluasi suatu bacaan. 

Nurhadi (2008, h.143) mengemukakan bahwa membaca kritis yaitu memahami 

makna tersirat atau memahami makna-makna yang tidak tergambarkan secara nyata 

oleh penulis. Untuk melengkapi pendapat yang dikemukakan sebelumnya, Nurhadi 

(2010, h.59), berpendapat bahwa yang dimaksud membaca kritis merupakan 

kemampuan pembaca untuk menemukan makna dalam bacaan baik yang tersirat 
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maupun tersurat dengan melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, 

menyintesis, dan menilai.  

Pranowo (2018, h.41) mengemukakan bahwa keterampilan membaca kritis 

yaitu kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu bacaan dengan cara 

menunjukkan kelebihan dan kekurangan isi bacaan sesuai dengan pengetahuan 

yang telah dimilikinya. Pendapat tersebut melengkapi pendapat-pendapat 

sebelumnya. Pendapat yang dikemukakan Pranowo tersebut menunjukkan bahwa 

keterampilan membaca kritis merupakan keterampilan membaca yang mampu 

memahami semua isi teks sehingga mampu mengevaluasi isi bacaan. 

Berdasarkan pemaparan pendapat-pendapat tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa membaca kritis tidak hanya mengeja setiap huruf yang 

tersusun melainkan memahami dan berpikir kritis untuk menemukan makna tersirat 

maupun tersurat dari penulis tersebut dengan melibatkan pikiran dan perasaan 

karena membaca merupakan kegiatan komunikatif antara penulis dengan pembaca 

melalui media tulis. Untuk memudahkan proses membaca, perlu diketahui terlebih 

dahulu tujuan membaca, agar pembaca tahu apa yang sedang dicari dalam bacaanya 

tersebut. Berikut ini teori tentang tujuan membaca. 

2.2.3.1 Tujuan Membaca 

Haryadi (2015, h.9) berpendapat bahwa tujuan membaca dapat dibagi menjadi 

dua berdasarkan kebutuhan membaca, yaitu tujuan umum dan khusus.  

1) Tujuan Umum Membaca 

Tujuan umum atau utama adalah tujuan yang umumnya sering kali atau selalu 

ditentukan oleh pembaca saat membaca. Tujuan umum membaca dapat dilihat dari 

status dan kegemarannya, seperti seorang pelajar yang membaca buku pelajaran 

bertujuan untuk mendapatkan informasi dari buku bacaannya. Kemudian, 

seseorang yang gemar membaca buku bacaan karya sastra memiliki tujuan 

membaca untuk mendapatkan kesenangan. 
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2) Tujuan Khusus Membaca 

Tujuan khusus membaca adalah tujuan yang ditentukan pembaca pada saat 

tertentu sesuai situasi dan kondisi pembaca. Seperti seseorang yang membaca buku 

sembari menunggu temannya, yang artinya pembaca tersebut membaca buku untuk 

mengisi waktu luang. 

Sementara itu, Waples (dalam Nurhadi, 2008, h. 136) berpendapat bahwa 

tujuan membaca itu meliputi: 

1) Mendapat alat tertentu (Instrumental effect), yaitu membaca untuk tujuan 

memperoleh sesuatu yang bersifat praktis. 

2) Mendapat hasil yang berupa prestise (prestige effect), yaitu membaca untuk 

mendapat rasa lebih dibandingkan dengan orang lain dalam lingkungan 

pergaulannya. 

3) Memperkuat nilai-nilai pribadi atau keyakinan. 

4) Mengganti pengalaman pribadi yang sudah usang. 

5) Membaca untuk menghindar diri dari kesulitan, ketakutan, atau penyakit 

tertentu. 

Selanjutnya Nurhadi (2008, h. 136-138) juga berpendapat terkait tujuan 

khusus membaca. Menurut Nurhadi tujuan khusus membaca yaitu meliputi: 1) 

membaca untuk mendapatkan informasi faktual; 2) membaca untuk memperoleh 

keterangan sesuatu yang khusus dan bersifat problematik bagi pembaca; 3) 

membaca untuk memberikan penilaian terhadap karya tulis seseorang; 4) membaca 

untuk memperoleh kenikmatan emosi semata; dan 5) membaca untuk tujuan 

mengisi waktu luang saja. 

Berdasarkan pendapat ahli tentang tujuan membaca tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan membaca merupakan salah satu yang penting dalam 

membaca. Adanya tujuan membaca pembaca tahu apa yang sedang dituju dan dicari 

dalam bahan bacaannya, baik tujuan untuk menemukan informasi, membaca untuk 
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hiburan, membaca untuk menemukan fakta baru, membaca untuk memperkuat 

keyakinan, dan lain sebagainya.  

2.2.3.2 Manfaat Membaca Kritis 

Manfaat membaca kritis menurut Emmanuella (2018, h.32-33), yaitu (1) 

pembaca dapat menemukan kebenaran bacaan tersebut dan mengetahui alasan 

penulis menulis tersebut; (2) untuk membantu pembaca dalam memahami maksud 

yang ditulis penulis dalam bacaannya; (3) dapat meningkatkan berpikir kritis 

pembaca; dan (4) dapat menilai penyajian pengarang apakah mudah dipahami atau 

tidak dari kata-kata yang digunakan penulis. 

Menurut Riadi (2015, h.139), manfaat membaca kritis, yaitu (1) untuk menggali 

lebih mendalam isi bacaan, upaya untuk menemukan keseluruhan kebenaran isi 

bacaan dan alasan penulis mengatakan apa yang dikatakannya dalam isi bacaannya; 

(2) membaca kritis menjadi modal utama untuk mencapai kesuksesan. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat 

membaca kritis, yaitu pertama untuk mendapatkan informasi secara mendalam pada 

bacaannya dan mengartikan maksud penulis. Kedua membaca kritis dapat dijadikan 

sebagai evaluasi terhadap bacaan tersebut. Ketiga, membaca kritis dapat menjadi 

salah satu cara untuk meningkatkan berpikir kritis atau sikap kritis.  

2.2.3.3 Keterampilan-Keterampilan dalam Membaca Kritis 

Membaca kritis merupakan keterampilan yang melibatkan sikap ataupun 

berpikir kritis. Oleh karena itu, dalam membaca kritis perlu adanya keterampilan 

untuk meningkatkan sikap kritis atau berpikir kritis. Berikut keterampilan atau 

kemampuan yang mampu meningkatkan sikap kritis yang dikemukakan oleh 

Nurhadi (2008): 

1) Kemampuan mengingat dan mengenali 

Kemampuan yang termasuk dalam kemampuan mengingat dan mengenali, 

yaitu meliputi: (1) mengenali ide pokok paragraf, (2) kemampuan mengenali tokoh-
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tokoh cerita dan sifat-sifatnya, (3) kemampuan menyatakan kembali ide pokok 

paragraf, (4) kemampuan menyatakan kembali gagasan utama bacaan, (5) 

kemampuan menyatakan kembali fakta-fakta atau detail bacaan, (6) kemampuan 

menyatakan kembali unsur-unsur perbandingan, unsur sebab akibat, karakter tokoh, 

dan sebagainya. 

2) Kemampuan menginterpretasi makna tersirat 

Seorang penulis dalam menulis suatu bacaan, biasanya memiliki makna tersirat 

yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Oleh karena itu, seorang pembaca 

perlu menguasai kemampuan menginterpretasi makna tersirat. Kemampuan yang 

termasuk dalam kemampuan menginterpretasi makna tersirat, yaitu (1) kemampuan 

menafsirkan ide pokok paragraf, (2) kemampuan menafsirkan gagasan utama 

bacaan, (3) kemampuan menafsirkan ide-ide penunjang, (4) kemampuan 

membedakan fakta-fakta atau detail bacaan, (5) kemampuan memahami secara 

kritis hubungan sebab akibat, dan (6) kemampuan memahami secara kritis unsur-

unsur perbandingan. 

3) Kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan 

Seorang pembaca yang kritis harus mampu menerapkan atau 

mengaplikasikannya gagasan atau pendapat penulis dalam pemecahan masalah 

yang dimilikinya. Untuk itu, kemampuan yang dapat melatihan pembaca dalam 

menerapkan konsep bacaan, yaitu (1) mampu mengikuti petunjuk-petunjuk dalam 

bacaan, (2) kemampuan menerapkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan utama 

bacaan ke dalam situasi baru yang problematik, (3) kemampuan menunjukkan 

kesesuaian antara gagasan utama dengan situasi yang dihadapi. 

4) Kemampuan menganalisis isi bacaan 

Kemampuan menganalisis isi bacaan merupakan kemampuan pembaca melihat 

komponen-komponen bacaan baik yang disebutkan secara implisit maupun 

eksplisit. Kemampuan menganalisis isi bacaan, yaitu meliputi (1) kemampuan 
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memberikan gagasan utama bacaan, (2) kemampuan memberikan detail-detail atau 

fakta penunjang, (3) kemampuan mengklasifikasikan fakta-fakta, (4) kemampuan 

membandingkan antargagasan yang ada dalam bacaan, (5) kemampuan 

membandingkan tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan. 

5) Kemampuan membuat sintesis 

Kemampuan membuat sintesis merupakan kemampuan pembaca dalam 

melihat satu kesatuan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Kemampuan 

membuat sintesis meliputi kemampuan, (1) kemampuan membuat kesimpulan 

bacaan, (2) kemampuan mengorganisasikan gagasan utama bacaan, (3) kemampuan 

menentukan tema bacaan, (4) kemampuan menyusun kerangka bacaan, (5) 

kemampuan menghubungkan data-data sehingga diperoleh kesimpulan, dan (6) 

kemampuan membuat ringkasan. 

Nurhadi (2010, h.59-60) mengemukakan keterampilan yang dapat 

meningkatkan membaca kritis untuk melengkapi pendapat sebelumnya, yaitu. 

1) Keterampilan menemukan informasi faktual (detail bacaan). 

2) Keterampilan menemukan ide pokok yang tersirat. 

3) Keterampilan menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, unsur sebab 

akibat yang tersirat. 

4) Keterampilan menemukan suasana (mood) 

5) Keterampilan membuat kesimpulan. 

6) Keterampilan menemukan tujuan pengarang 

7) Keterampilan memprediksi (menduga) dampak. 

8) Keterampilan membedakan opini dan fakta. 

9) Keterampilan membedakan realitas dan fantasi. 

10) Keterampilan mengikuti petunjuk. 

11) Keterampilan menemukan unsur propaganda. 

12) Keterampilan menilai keutuhan gagasan. 

13) Keterampilan menilai kelengkapan antargagasan. 

14) Keterampilan menilai kesesuaian antargagasan. 



42 
 

 

15) Keterampilan menilai keruntutan gagasan. 

16) Keterampilan menilai kesesuaian antara judul dan isi bacaan. 

17) Keterampilan membuat kerangka bahan bacaan. 

18) Keterampilan menemukan tema karya sastra. 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan-keterampilan 

saat membaca kritis yang dapat meningkatkan sikap kritis terdapat delapan belas 

keterampilan yang dapat digolongkan menjadi lima keterampilan, yaitu (1) 

keterampilan mengenali; (2) keterampilan menginterpretasi makna tersirat; (3) 

keterampilan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan; (4) keterampilan 

menganalisis hasil bacaan; dan (5) keterampilan membuat sintesis 

2.2.4 Hakikat Teks Berita Bohong 

Dalam penelitian “Pengembangan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan.” Perlu adanya penguasaan teori tentang hakikat teks 

berita terlebih dahulu. Pada bagian penelitian ini akan dipaparkan hakikat teks 

berita yang meliputi: Pengertian teks berita bohong,  jenis-jenis teks berita bohong, 

ciri-ciri teks berita bohong, dan sanksi untuk penyebar berita bohong. 

2.2.4.1 Pengertian Teks Berita Bohong 

Harahap (2006, h.4) berpendapat bahwa “berita adalah tentang fakta 

peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna, dan publikasikan melalui 

media massa periodik: Surat kabar, majalah, radio, dan TV.” 

 Sependapat dengan pengertian tersebut peneliti mengemukakan bahwa 

berita adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang aktual, berguna  

dan dikemas secara menarik untuk kebutuhan pembaca yang dipublikasikan melalui 

media massa. 

Sementara itu, Oramahi (2012, h.2) berpendapat bahwa ”berita adalah suatu 

informasi baru (new) yang mengandung makna penting (significant), memiliki 

pengaruh terhadap siapapun yang mendengar ataupun membacanya, dan menarik 

bagi si pendengar (radio), pemirsa (televisi) dan pembaca (media cetak).” Dari 
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pendapat Oramahi tersebut dapat dikatakan bahwa berita merupakan suatu 

informasi dari suatu peristiwa, pendapat atau gagasan yang baru atau sedang terjadi 

dan diperbincangkan serta mengandung makna penting yang memiliki pengaruh 

bagi pembaca atau pendengar. 

Berdasarkan kedua pendapat ahli tentang berita tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa berita merupakan suatu informasi yang faktual atau sesuai dengan fakta 

terkait suatu peristiwa, gagasan atau pendapat yang telah diucapkan atau terjadi, 

yang kemudian secara menarik dan dipublikasikan melalui media massa. Namun, 

seiringnya pesatnya zaman muncul berita yang isinya tidak faktual dan meresahkan 

masyarakat. Berita tersebut dinamakan berita bohong atau hoaks. 

Simarmata, dkk., (2019, h.2) menyatakan bahwa “hoaks adalah kata yang 

berarti ketidakbenaran sebuah informasi.” Sehingga dapat dikatakan bahwa hoaks 

atau berita bohong merupakan kata atau nama untuk informasi tidak benar yang 

disebarkan kepada masyarakat. 

Khotimah & Nuraeni (2019) menyatakan bahwa “hoaks adalah suatu 

berita/informasi yang tidak benar seolah-olah benar sehingga dapat dipercaya oleh 

masyarakat.” Artinya hoaks atau berita bohong merupakan suatu informasi yang 

tidak benar tapi diseolah-olahkan benar sehingga membuat masyarakat percaya. 

Dari beberapa pendapat tentang berita dan berita bohong tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa teks berita bohong merupakan teks yang berisi suatu 

informasi berupa peristiwa, gagasan atau pendapat yang tidak benar, dengan 

dikemas secara menarik sehingga dapat membuat pembaca percaya atas informasi 

yang dipublikasikan melalui media massa. 

2.2.4.2 Jenis-Jenis Berita Bohong (Hoaks) 

Hoaks atau berita bohong merupakan suatu dampak buruk dari pesatnya 

teknologi. Jenis hoaks cukuplah banyak dan semuanya meresahkan bagi 

masyarakat. Masyarakat Telematika (2017) merilis infografis mengenai jenis 

hoaks, yang dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.1 Infografis Jenis Hoaks Berdasarkan Bentuk dan Saluran 

Sumber: Mastel.id (Hasil Survei Mastel tentang Wabah Hoax Nasional, 2017) 
 

 

Gambar 2.2 Infografis Jenis Hoaks Berdasarkan Isu 

Sumber: Mastel.id (Hasil Survei Mastel tentang Wabah Hoax Nasional, 2017) 

 

Berdasarkan infografis tersebut, Masyarakat Telematika (2017) 

mengklasifikasikan jenis hoaks berdasarkan bentuk, saluran penyebaran, dan isu 

yang diterima oleh masyarakat.  

Sementara itu, jenis hoaks dilansir dari Garudanews.id (10/03/2017) dalam 

artikel berjudul “Bahayanya Hoax Berdasarkan Perspektif Islam”, mengungkapkan 
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bahwa sedikitnya terdapat empat hoaks yang sering beredar di masyarakat melalui 

media internet, yaitu meliputi: 

1) Mitos atau cerita berlatar masa lampau yang bisa jadi tidak benar tetapi 

dianggap benar, 

2) Glorifikasi dan demonisasi. Glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar 

tampak hebat, mulia, dan sempurna. Sementara itu, demonisasi adalah 

mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebaikannya 

sedikit pun.  

3) Kabar bohong atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak 

mengandung kebenaran. 

4) Info sesat, yaitu informasi yang faktanya dicampuradukkan, dipelintir, dan 

dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar. 

Jenis-jenis teks berita bohong yang dipaparkan di atas menyatakan bahwa 

empat hoaks yang sering beredar di media sosial atau internet merupakan suatu 

informasi yang tidak akurat, tidak mengandung kebenaran sama sekali, dan sering 

dilebih-lebihkan, atau bahkan informasi tersebut sengaja dibuat untuk menipu 

masyarakat. 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Vibriza, et al (dalam Simarmata, dkk. 

2019, h. 4-5), berpendapat bahwa jenis-jenis hoaks, yaitu meliputi: 

1) Berita bohong (Fake news): Berita yang berusaha menggantikan berita yang 

asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran 

dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang 

tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong 

bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. 

2) Tautan jebakan (Clickbait): Tautan yang diletakkan secara stategis di dalam 

suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten 

di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau 

dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.  
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3) Bias konfirmasi (Confirmation bias): Kecenderungan untuk 

menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan 

yang sudah ada.  

4) Misinformation: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang 

ditujukan untuk menipu.  

5) Satire: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-

besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat 

dijumpai dipertunjukkan televisi seperti “Saturday Night Live” dan “This Hour 

has 22 Minutes”.  

6) Pascakebenaran (Post-truth): Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada 

fakta untuk membentuk opini publik.  

7) Propaganda: Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, 

setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini 

publik.  

Jenis-jenis hoaks menurut Vibriza, et al (dalam Simarmata, dkk. 2019, h. 4-5), 

menunjukkan bahwa hoaks dapat diklasifikasikan berdarkan tujuan disebarkannya 

hoaks terebut.  

Berdasarkan ketiga pendapat terkait jenis berita bohong atau hoaks tersebut 

dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis teks berita bohong dapat digolongkan menjadi 

empat, yaitu jenis berita bohong berdasarkan bentuk, saluran penyebaran, isu, dan 

tujuannya. Jenis-jenis berita bohong tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Berita Bohong 

No. Jenis-Jenis Hoaks Uraian 

1. Berdasarkan 

bentuknya 

1. Tulisan atau teks 

2. Gambar 

3. Video 

2. Berdasarkan saluran 

penyebaran 

1. Radio 

2. E-mail 
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3. Media cetak 

4. Televisi 

5. Situs Web 

6. Aplikasi Chatting 

7. Sosial Media 

3. Berdasarkan isu 

beritanya 

1. Sosial politik (Pilkada/Pemerintah) 

2. SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) 

3. Kesehatan 

4. Makanan dan minuman 

5. Penipuan keuangan  

6. IPTEK 

7. Berita duka 

8. Candaan 

9. Bencana alam 

10. Lalu lintas 

3. Berdasarkan tujuannya 1. Mitos 

2. Glorifikasi dan Demonisasi 

3. Fake news atau kabar bohong 

4. Clickbait (Tautan Jebakan) 

5. Confirmation bias (Bias konfirmasi)  

6. Misinformation 

7. Satire 

8. Post-truth (Pasca-kebenaran) 

9. Propaganda 

Pada buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan, jenis 

berita bohong berdasarkan bentuk yang digunakan adalah jenis berita bohong 

bentuk tulisan atau teks yang disebarkan di media massa atau situs web dan media 

sosial (WhatsApp, Instagram, Facebook, dll). Sementara itu, jenis berita bohong 

berdasarkan isu, peneliti memilih isu hoaks kesehatan, sedangkan berdasarkan 
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tujuan, buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan menyajikan 

jenis hoaks yang berisi mitos, kabar bohong, propaganda, dan misinformation. 

2.2.4.3 Ciri-Ciri Teks Berita Bohong 

Sebagaimana dilansir Tribunnews.com (31/08/2017) Dewan Pers, Yosep Adi 

Prasetyo mengemukakan ciri-ciri teks berita bohong, yaitu sebagai berikut. 

1) Hoaks dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian pada diri 

masyarakat yang terpapar. 

2) Ketidak jelasan sumber beritanya. 

3) Isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. 

4) Sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi. 

Ciri-ciri teks hoaks yang dikemukakan oleh Yosep Adi Prasetyo tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hoaks merupakan informasi yang akan mengakibatkan 

kecemasan, permusuhan, dan kebencian karena informasi tersebut cenderung 

menyudutkan pihak tertentu dan bermuatan fanatisme atas nama ideologi. 

Selanjutnya, Ahyad (dalam Simamarta, 2019, h.37) mengemukakan ciri-ciri 

teks berita bohong sebagai berikut. 

1) Tidak ada redaksi pemberitaan. 

2) Umumnya berita bersifat sensasional, serta memiliki tujuan untuk 

membangkitkan emosi dan perasaan berlebihan. 

3) Muatan kata yang digunakan secara proaktif seperti: “Sebarkan!”, “Lawan!”,  

“Rugi kalau tidak klik”, “Like dan share sebelum terlambat.” 

4) Berita yang disampaikan sudah expire. 

5) Mengandung unsur diskriminatif yakni memojokkan pihak lain. 

6) Tidak ada tanggal kejadian 

7) Tempat kejadian tidak jelas. 

8) Alur cerita tidak logis dan aneh 

9) Menekankan pada isu SARA. 
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Pendapat ini melengkapi pendapat sebelumnya yang  mengemukakan hanya 

terdapat 4 ciri-ciri teks berita bohong, sedangkan pendapat ini mengemukakan 9 

ciri-ciri teks berita bohong. Dalam pendapat tersebut menambahkan ciri-ciri muatan 

kata yang biasanya terdapat pada teks berita bohong. Kata yang biasanya termuat 

dalam teks berita bohong bersifat provokatif agar pembaca dapat percaya dengan 

berita tersebut. Berita yang disebarkan juga umumnya bersifat sensasional, serta 

memiliki tujuan untuk membangkitkan emosional pembaca. 

Adapun Fatmawati, dkk (2019) mengemukakan ciri-ciri berita bohong 

berdasarkan analisis berita yang dikumpulkan dalam kurun waktu 2 tahun (2017-

2018). Ciri-ciri berita bohong tersebut, yaitu sebagai berikut. 

1) Bahasa tidak baku 

2) Penggunaan huruf kapital tidak tepat 

3) Terdapat tanda untuk memfokuskan gambar 

4) Tidak ada identitas narasumber 

5) Tidak ada identitas wartawan 

6) Tidak ada gambar pendukung berita 

7) Tidak ada wawancara narasumber 

8) Waktu kejadian tidak jelas 

9) Penulisan berita tidak melihat konteks 

10) Antara gambar dan isi berita tidak saling berhubungan. 

Sementara itu, menurut Wina Armada Sukardi (dalam Sinaga, dkk, 2019, 

h.157) menyatakan bahwa hoaks memiliki 7 (tujuh) ciri-ciri. Ciri hoaks tersebut, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Berita bohong atau hoaks biasanya memberitakan sesuatu yang sensasional, 

yaitu yang dapat mempengaruhi emosi dan perasaan pembaca secara 

berlebihan, serta berupaya agar pembaca mempercayai berita tersebut adalah 

benar. 

2) Bermuatan provokatif. Judul dan pengantar bermuatan provokatif untuk 

mempengaruhi pembaca. 
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3) Berita bohong tidak terpengaruh aspek keaktualannya. Berita bohong suka-

suka memuat berita, baik berita yang sudah expire maupun berita yang sedang 

banyak dibicarakan. 

4) Sumber berita yang dimuat tidak jelas. 

5) Mengandung unsur diskriminatif. 

6) Pada gaya penulisan berita bohong biasanya diselipi tanda-tanda. Misal, 

terdapat huruf besar dan kecil yang ditempatkan diposisi yang tidak tepat. 

7) Berita hoaks biasanya sudah mengalami pengeditan, baik pemotongan 

informasi maupun menambahkan informasi secara berlebihan. 

 

Sementara itu, Oktaviana dan Hasyim (2020) mengemukakan bahwa ciri-ciri 

berita bohong, yaitu terdapat elemen-elemen yang dimanipulasi. Elemen tersebut, 

yaitu pada bagian judul dan bagian unsur “Apa”. Sejalan dengan pendapat 

sebelumnya, Nimah, dkk (2020) mengemukakan bahwa ciri-ciri berita bohong, 

yaitu unsur-unsur berita 5W+1H tidak lengkap. Namun, berita bohong selalu 

terdapat unsur so what, seperti diakhir berita selalu terdapat kata imperatif atau 

perintah menyebarkan. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri teks berita 

bohong yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu:  

1) Bersifat provokatif dan sensasional judul maupun pengantarnya. 

2) Tidak jelas sumber berita, tanggal, dan tempat kejadian, 

3) Menimbulkan kecemasan, kebencian dan permusuhan dalam diri pembaca. 

Namun, pada berita bohong bidang kesehatan terkadang terdapat berita yang 

menimbulkan harapan baru, sehingga membuat pembaca percaya dengan berita 

tersebut. 

4) Tidak memperhatikan aspek keaktulannya, berita yang tersebar bisa sudah 

expire maupun sedang banyak dibicarakan,  

5) Mengandung unsur diskriminatif atau memojokkan salah satu pihak,  

6) Alur cerita atau yang disampaikan tidak logis dan aneh,  

7) Memuat kata yang digunakan secara proaktif. 
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8) Tidak memiliki unsur-unsur berita yang lengkap tetapi selalu terdapat kalimat 

imperatif atau kalimat ajakan. 

9) Menggunakan bahasa yang tidak baku. 

10) Menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang salah. 

Ciri-ciri khusus dari teks berita bohong bidang kesehatan, yaitu terdapat hoaks 

yang judul dan isinya menimbulkan harapan baru bagi pembaca, dengan dikemas 

secara menarik dan mengandung ajakan untuk mengikuti atau percaya dengan 

berita tersebut, contohnya adalah berita bohong tentang ditemukan obat untuk suatu 

penyakit. Dengan judul dan isi yang menimbulkan harapan baru membuat pembaca 

percaya dengan berita tersebut. Namun, dampak yang ditimbulkan dari teks hoaks 

kesehatan sangat membahayakan, sejalan dengan pendapat Ketua Umum DPP 

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) pada artikel berjudul “Bisa Picu 

Kematian, Warga Harus Waspada Hoax Info Kesehatan” yang dilansir dari 

cnnindonesia.com, menyatakan bahwa dampak hoaks kesehatan bisa menyebabkan 

kematian, berbeda dengan hoaks politik yang hanya mengubah pandangan dan 

emosi seseorang. 

Berdasarkan uraian ciri-ciri teks berita bohong tersebut, peneliti 

membandingkan antara teks berita bohong dan berita benar yang dapat menjadi 

perbedaan dari teks berita bohong dan berita benar. Perbedaan antara teks berita 

bohong dan berita benar, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 Perbedaan Berita Benar dan Berita Bohong 

No Aspek Berita Benar Berita Bohong 

1. Unsur-Unsur 

Berita 

(ADIKSIMBA) 

Selalu menyajikan unsur-

unsur berita secara lengkap  

Tidak menyajikan unsur 

berita dengan lengkap 

2. Kebahasaan Menggunakan bahasa baku 

dan sesuai ejaan bahasa 

Indonesia 

Menggunakan bahasa 

tidak baku dan 

menggunakan ejaan 
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bahasa Indonesia yang 

salah 

3. Struktur Struktur teks berita tidak 

pernah berubah-ubah, 

yaitu:  

1) Kepala berita (orientasi 

berita), 

2) Tubuh berita 

(peristiwa),  

3) Ekor berita (sumber 

berita) 

Struktur teks berita 

bohong bidang kesehatan 

biasanya tidak terdapat 

sumber berita melainkan 

terdapat pernyataan 

ajakan. Berikut 

strukturnya. 

1) Orientasi berita 

2) Peristiwa mengganjal 

3) Pernyataan ajakan 

4. Alur Cerita 

Kejadian atau 

Peristiwa 

Runtut terdapat keterangan 

waktu dan tempat kejadian 

Alur cerita atau yang 

disampaikan tidak logis, 

aneh, dan tidak terdapat 

keterangan waktu dan 

tempat kejadian. 

5. Isi berita Bersifat Faktual dan Aktual Bersifat Provokatif, 

Sensasional, dan 

Diskriminatif 

6. Sumber berita Terdapat sumber berita Tidak terdapat sumber 

berita 

2.2.4.4 Cara Membedakan Berita Benar dan Berita Bohong 

Berita bohong dan berita benar merupakan suatu teks yang sulit untuk 

diindentifikasi perbedaannya karena terlihat mirip. Oleh karena itu, perlu diketahui 

cara membedakan berita benar dan berita bohong. cara membedakan berita benar 

dan berita bohong, yaitu sebagai berikut. 

Menurut Gumilar, dkk (2017, h.39) mengatakan bahwa cara pertama yang 

harus dilakukan untuk membedakan berita bohong dan berita benar adalah dengan 
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mengecek kebenaran informasi terlebih dahulu. Dapat diartikan bahwa ketika 

mendapat informasi atau berita dari media sosial maupun media massa harus 

mengecek kebenaran informasinya tersebut, jangan langsung percaya dan 

menyebarkannya. 

Sementara itu, Maulida, dkk (2019, h. 89) mengatakan bahwa cara 

membedakan berita bohong dan berita benar, yaitu:  

1) Memastikan tidak terdapat kalimat-kalimat yang janggal, seolah persuasif dan 

memaksa (“Sebarkanlah!”, “Viralkanlah!”, dan sejenisnya), disampaikan 

dengan banyak menggunakan huruf kapital dan tanda seru, merujuk pada 

waktu yang tidak jelas (kemarin, seminggu yang lalu, dan lain sebagainya) 

2) Memverifikasi sumber dan konten berita dengan mencarinya di mesin 

pencarian, misalnya: Google 

3) Memastikan sumber foto yang diunggah di artikel atau berita terkait dengan 

memanfaatkan Google Image. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara 

membedakan berita bohong dengan berita benar, yaitu: (1) mengetahui terlebih 

dahulu identitas berita bohong, baik ciri-ciri maupun struktur teks; (2) mengecek 

kebenaran informasi berita tersebut dengan memverifikasi sumber dan konten 

dengan mencarinya di mesin pencarian, seperti google; dan (3) jika informasi 

tersebut dalam bentuk foto kalian dapat memastikan sumber foto yang diunggah 

dengan memanfaatkan google image. 

2.2.4.5 Sanksi Hukum Menyebarkan Berita Bohong 

Menyebarkan berita bohong merupakan suatu tindakan yang meresahkan 

dan merugikan masyarakat. Penyebaran berita bohong biasanya dilakukan 

seseorang dengan sengaja untuk kepentingan individu, organisasi, maupun 

perusahaan. Oleh karena itu setiap orang yang menyebarkan berita bohong dengan 

sengaja harus diberikan sanksi agar tidak ada lagi yang menyebarkan berita bohong 

dan merugikan serta meresahkan masyarakat. Sanksi penyebaran berita bohong 

diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 45A (1) yang berbunyi. 
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Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 45A (1) tersebut menjelaskan 

bahwa bagi setiap orang yang menyebarkan berita bohong dengan maksud tidak 

baik. Seperti merugikan konsumen, membuat cemas masyarakat akan mendapatkan 

sanksi. Sanksi tersebut, yaitu dengan pidana penjara paling lama enam tahun 

dam/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan 

adanya sanksi tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku 

penyebaran berita bohong yang tidak bertanggung jawab. 

2.2.5 Bidang Kesehatan 

Dalam penelitian “Pengembangan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan”, perlu diketahui terlebih dahulu teori tentang kesehatan 

seberapa penting informasi kesehatan untuk pembaca atau masyarakat, sehingga 

perlu adanya penelitian tentang teks hoaks bidang kesehatan. Teori tentang 

kesehatan tersebut, yaitu meliputi: pengertian kesehatan, aspek kesehatan, dan cara 

menjaga kesehatan. 

2.2.5.1 Pengertian Kesehatan 

Mubarak & Nurul. (2009, h.17) mengemukakan pendapatnya terkait sehat 

dan kesehatan, yaitu; 

Sehat adalah suatu kondisi terbebasnya tubuh dari gangguan pemenuhan 

kebutuhan dasar klien atau komunitas. Sehat juga diartikan sebagai keadaan 

di mana seseorang ketika diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan 

ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan. Sementara itu, 

kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap meliputi: 
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kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari 

penyakit dan/atau kelemahan. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan 

suatu keadaan dimana fisik, mental dan sosial dalam keadaan sehat yang artinya 

tidak terdapat gangguan apapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 (1), “kesehatan adalah 

keadaan ketika sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang 

memungkinkan akan terjadinya produktivitas sosial dan ekonomi.” Pendapat 

tersebut melengkapi pendapat sebelumnya. Dalam pendapat ini  menyatakan bahwa 

kesehatan merupakan suatu keadaan ketika dapat terjadinya produktivitas sosial dan 

ekonomi tanpa ada hambatan karena keadaan diri sedang sehat.  

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) dalam 

“Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga” 

berpendapat bahwa “kesehatan merupakan investasi untuk mendukung 

pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan.” Jadi dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kesehatan 

merupakan hal yang sangat penting, karena pembangunan ekonomi serta 

penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan jika tidak adanya kesehatan. 

Pendapat tersebut melengkapi pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa 

kesehatan merupakan keadaan yang dapat terjadinya kegiatan sosial maupun 

ekonomi. 

Dari pendapat-pendapat tentang kesehatan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting, baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan tentang kesehatan 

sehingga masyarakat paham akan pentingnya kesehatan. 

2.2.5.2 Aspek-Aspek Kesehatan 

Mubarak & Nurul., (2009, h.17) mengemukakan bahwa terdapat 3 aspek 

kesehatan, yaitu sebagai berikut. 
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1) Sehat fisik  

Sehat fisik adalah sesuatu keadaan di mana bentuk fisik dan fungsinya tidak 

mengalami gangguan, sehingga memungkinkan berkembangnya mental atau 

psikologis dan sosial untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan normal. 

2) Sehat mental 

Sehat mental adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, 

intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan tersebut 

berjalan selaras dengan keadaan orang lain. 

3) Sehat sosial  

Sehat sosial adalah perikehidupan dalam masyarakat di mana perikehidupan ini 

harus sedemikian rupa, sehingga setiap warga negara mempunyai cukup 

kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupan sendiri serta kehidupan 

keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya untuk bekerja, beristirahat, 

dan menikmati hiburan pada waktunya. 

Aspek-aspek kesehatan yang dikemukakan di atas saling berkaitan satu sama 

lain dimana untuk mendapatkan kesehatan yang baik, harus memenuhi ketiga aspek 

kesehatan tersebut, jika terdapat salah satu aspek  yang tidak terpenuhi maka 

kesehatan tersebut belum sempurna. 

Sementara, Notoatmodjo (2005, h.3) mengemukakan bahwa dalam kesehatan 

terdapat empat aspek yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat 

kesehatan pada seseorang, kelompok dan masyarakat, wujud dari aspek kesehatan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Kesehatan Fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa sakit atau tidak 

adanya keluhan dan memang secara klinis tidak adanya penyakit. Semua organ 

tubuh berfungsi normal atau tidak ada gangguan fungsi tubuh. 
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2) Kesehatan mental (jiwa) mencakup komponen, yakni: (1) pikiran yang sehat 

itu tercermin dari cara berpikir seseorang atau jalan pikiran, (2) emosional yang 

sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, 

misalnya takut, kuatir, sedih, dan sebagainya, (3) Spiritual yang sehat tercermin 

dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian atau 

penyembahan, keagungan, dan sebagainya terhadap sesuatu dibalik alam ini, 

yakni Sang Pencipta alam dan seisinya (Allah yang Maha Kuasa). 

3) Kesehatan Sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan atau 

berkomunikasi dengan orang lain secara baik, atau mampu berinteraksi dengan 

orang atau kelompok lain, tanpa membedakan ras, suku, agama, atau 

kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, saling 

menghargai dan toleransi. 

4) Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat dari seseorang (dewasa) itu produktif, 

dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat 

menyongkong secara finansial terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya. 

Pendapat yang dikemukakan Notoatmodjo ini melengkapi pendapat 

sebelumnya, jika yang sebelumnya terdapat tiga aspek, pendapat ini 

mengemukakan terdapat empat aspek yaitu dengan tambahan aspek ekonomi. 

Aspek ekonomi ini merupakan aspek yang memperlihatkan bahwa kesehatan yang 

baik adalah ketika seseorang mampu melakukan kegiatan yang menghasilkan untuk 

kebutuhannya. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

kesehatan, yaitu aspek fisik, mental/jiwa, sosial, dan ekonomi. Keempat aspek 

kesehatan tersebut juga saling berkaitan, atau harus terpenuhi semua agar 

mendapatkan kesehatan yang baik. 

2.2.5.3 Cara Hidup Sehat 

Sehat merupakan aset yang paling berharga dalam hidup, karena sehat sangat 

mempengaruhi semua kegiatan. Oleh karena itu, kesehatan perlu dijaga dengan 

melakukan hidup sehat. Berikut penjelasan tentang cara hidup sehat. 
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Menurut Hanifah (2010, h.2) dalam mewujudkan hidup sehat perlu melakukan 

upaya-upaya berikut ini, yaitu memperhatikan pola makan yang baik, olahraga 

teratur, istirahat yang cukup, menjaga kesehatan tubuh, dan menjaga kebersihan 

lingkungan. Agus (2010, h.3) juga berpendapat bahwa, salah satu cara menjaga 

kesehatan adalah olahraga, karena olahraga merupakan salah satu cara yang dapat 

mempengaruhi rohani dan sosial seseorang. 

Sementara itu, Nasution (2019, h.14) mengatakan bahwa cara menjaga 

kesehatan, yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, istirahat yang 

cukup sesuai pertumbuhan anak, dan makan-makanan yang bergizi.  

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara menjaga 

kesehatan, yaitu (1) makan dengan makanan yang sehat dan pola makan yang baik; 

(2) olahraga yang teratur; (3) istirahat yang cukup; dan (4) menjaga kebersihan 

tubuh dan lingkungan. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dari banyaknya teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia dari jenjang 

sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, tidak ada satupun teks hoaks atau 

berita bohong. Buku-buku pengayaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga 

belum ada yang membahas tentang teks berita bohong. Sementara itu, realitasnya 

banyak muncul teks-teks baru yang meresahkan, seperti teks hoaks yang sekarang 

banyak tersebar di media massa dan media sosial. Media sosial dan media massa 

banyak di akses oleh peserta didik yang masih berusia remaja, dimana usia remaja 

tersebut mudah terpengaruh berita bohong. Berdasarkan hal-hal tersebut penelitian 

pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong harus segera 

dilakukan, agar peserta didik memiliki pengetahuan atau informasi terkait teks 

berita bohong, serta peserta didik dapat membedakan antara berita bohong dengan 

berita benar. 

Teks berita bohong merupakan teks yang berisi informasi tidak benar, dan 

bertujuan untuk menipu pembacanya. Teks berita bohong ada beberapa bidang, 
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seperti bidang politik, SARA, pemerintahan, bencana alam, kesehatan, dan lain-

lain. Teks berita bohong bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang 

masuk dalam teks berita bohong cukup banyak dan sangat meresahkan. Oleh karena 

itu, penelitian pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong, 

memilih teks berita bohong bidang kesehatan sebagai bahan untuk diteliti. Jenis 

buku pengayaan yang akan dikembangkan pada penelitian ini, yaitu akan 

menitikberatkan pada jenis buku pengayaan pengetahuan. Adanya pengembangan 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat menjadi 

solusi untuk mencegah penyebaran teks berita bohong kesehatan, dan menjadi 

pegangan peserta didik agar tidak terpengaruh berita bohong. 

Penelitian Pengembangan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong 

Bidang Kesehatan ini ditujukan untuk peserta didik kelas VIII SMP. Peserta didik 

SMP Kelas VIII SMP merupakan usia remaja yang belum bisa membaca dengan 

kritis untuk mengidentifikasi atau menemukan makna yang terkandung dalam 

bahan bacaannya, sehingga usia remaja ini mudah dipengaruhi oleh berita bohong. 

Oleh karena itu, peserta didik kelas VIII SMP harus dibekali informasi terkait berita 

bohong bidang kesehatan. 

2.4 Spesifikasi Produk 

Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan untuk peserta 

didik kelas VIII SMP disusun berdasarkan landasan teori pada penelitian ini, serta 

mempertimbangkan hasil analisis dari angket kebutuhan peserta didik dan pendidik 

terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Buku 

pengayaan ini secara garis besar akan tersusun dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

isi, dan akhir. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang maksimal. 

Bagian awal buku berisi halaman judul, halaman hak cipta, prakata dan daftar 

isi. Halaman judul pada buku pengayaan berisi judul dan nama penulis, serta 

diberikan ilustrasi yang menggambarkan isi dalam buku pengayaan. Halaman hak 

cipta meliputi judul buku, keterangan hak cipta, dan keterangan cetakan buku. 

Selanjutnya, terdapat prakata yang merupakan pengantar tulisan yang ditulis oleh 
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penulis ataupun penyusun buku. Daftar isi sendiri bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mencari bagian-bagian buku yang ingin dibaca.   

Bagian isi buku menyajikan contoh teks berita bohong beserta klarifikasi dari 

teks berita bohong tersebut, materi yang berisi pengetahuan tentang teks berita 

bohong dan cara mengenali teks berita bohong yang dibaca. Materi tentang 

pengetahuan teks berita bohong meliputi: pengertian teks berita bohong, ciri-ciri 

teks berita bohong dan struktur teks berita bohong, dan cara membedakan berita 

benar dan berita bohong atau hoaks. Pada bagian isi ini juga disajikan sebuah 

pengantar tentang bahayanya teks berita bohong, seperti dampak adanya teks berita 

bohong dan sanksi bagi penyebar teks berita bohong. Bagian isi yang terakhir 

adalah menyajikan materi tentang membaca kritis untuk mengidentifikasi atau 

mengenali teks berita bohong bidang kesehatan. Untuk membedakan dengan buku 

pengayaan yang lain, pada bagian isi peneliti memberikan klarifikasi dari berita 

bohong yang disajikan dalam buku, pentingnya kesehatan, dan tips pola hidup 

sehat. Selain itu, pada bagian isi diberi ilustrasi terkait teks berita bohong yang 

disajikan. 

Bagian akhir buku berisi daftar pustaka, glosarium dan identitas penulis. 

Glosarium merupakan kamus yang ringkas yang memiliki fungsi untuk 

memudahkan pembaca dalam mengartikan kata-kata yang kurang dipahaminya. 

Rancangan buku yang akan dikembangkan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.3 Rancangan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang  

Kesehatan. 

Bagian Komponen 

Awal a. Halaman Judul 

b. Halaman Hak Cipta 

c. Prakata 

d. Daftar Isi 
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Isi BAB I  

Halaman judul bab 

diberi ilustrasi 

gambaran isi bab 

a. Contoh teks berita bohong 

b. Ilustrasi dan klarifikasi dari teks 

berita bohong yang disajikan 

c. Dampak adanya teks berita 

bohong kesehatan 

d. Kata bijak tentang pentingnya 

kesehatan 

e. Sanksi bagi penyebar teks berita 

bohong 

f. Kata bijak tentang pentingnya 

kesehatan 

g. Rangkuman 

h. Tips tipis-tipis 

 BAB II 

Halaman judul bab 

diberi ilustrasi 

gambaran isi bab 

a. Contoh teks berita bohong 

kesehatan 

b. Ilustrasi dan klarifikasi dari berita 

bohong yang disajikan 

c. Pengertian teks berita bohong 

d. Kata bijak tentang pentingnya 

kesehatan 

e. Contoh teks berita bohong 

kesehatan 

f. Ilustrasi dan klarifikasi dari berita 

bohong yang disajikan 

g. Ciri-ciri teks berita bohong 

kesehatan 

h. Kata bijak tentang pentingnya 

kesehatan 
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i. Contoh teks berita bohong 

kesehatan 

j. Ilustrasi dan klarifikasi dari berita 

bohong yang disajikan 

k. Struktur teks berita bohong 

l. Kata bijak tentang pentingnya 

kesehatan 

m. Cara membedakan berita benar 

dengan berita bohong 

n. Rangkuman 

o. Tips tipis-tipis  

 BAB III 

Halaman judul bab 

diberi ilustrasi 

gambaran isi bab 

a. Contoh teks berita bohong 

kesehatan 

b. Ilustrasi dan klarifikasi dari berita 

bohong yang disajikan 

c. Pengertian dan manfaat  membaca 

kritis 

d. Kata bijak tentang pentingnya 

kesehatan 

e. Contoh teks berita bohong 

kesehatan 

f. Ilustrasi dan klarifikasi dari berita 

bohong yang disajikan 

g. langkah-langkah mengidentifikasi 

teks berita bohong dengan 

membaca kritis 

h. Kata bijak tentang pentingnya 

kesehatan 

i. Rangkuman 
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j. Tips tipis-tipis  

Akhir a. Glosarium 

b. Daftar Pustaka 

k. Identitas Penulis 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  penelitian 

dan pengembangan atau Research & Development (R&D). Menurut Sugiyono 

(2017, h.407), pendekatan penelitian dan pengembangan adalah metode atau 

pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan untuk menguji 

keefektifan produk yang telah dihasilkan. Dalam penelitian ini, dengan 

menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan akan menghasilkan 

produk buku pengayaan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah dari pendekatan 

penelitian & pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017, h.408-426), 

yaitu: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) 

validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba 

pemakaian, (9) revisi produk, (10) produksi masal. Namun, karena 

mempertimbangkan waktu dan biaya, penelitian ini hanya sampai pada tahap lima 

atau tahap revisi desain. Meski hanya sampai tahap lima penelitian ini sudah dapat 

tercapai. Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang dikemukakan tersebut, 

berikut penjabaran langkah-langkah penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

1) Potensi dan Masalah 

Langkah pertama adalah potensi dan masalah pada buku pengayaan yang akan 

dikembangkan. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari 

sumber pustaka dan mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi di sekolah mengenai 

ketersediaan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 
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2) Pengumpulan Data 

Langkah kedua setelah mengidentifikasi potensi dan masalah pada buku 

pengayaan yang akan dikembangkan adalah pengumpulan data. Kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data kebutuhan pendidik SMP 

dan peserta didik kelas VIII SMP mengenai buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan melalui angket kebutuhan pendidik dan peserta didik. 

Kemudian hasil data tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan prototipe. 

3) Desain Produk 

Setelah mengumpulkan data kebutuhan pendidik SMP dan peserta didik kelas 

VIII SMP terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

Selanjutnya, peneliti melakukan tahap perancangan desain sekaligus menyusun 

prototipe berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dan teori buku pengayaan serta 

dari acuan hasil penelitian yang relevan.  

4) Validasi Desain 

Setelah peneliti selesai menyusun prototipe buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan, maka langkah selanjutnya adalah proses penilaian 

dan pemberian saran dari beberapa ahli yang berkompeten dalam bidangnya. Proses 

pemberian penilaian dan saran bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

5) Revisi Desain 

Langkah selanjutnya adalah berupa perbaikan buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan sesuai dengan penilaian dan saran dari beberapa 

ahli. 

Setelah kelima tahap penelitian tersebut selesai. Peneliti mendeskripsikan 

prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dalam 
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pembelajaran membaca teks berita bohong untuk peserta didik kelas VIII SMP. 

Langkah penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut. 

Langkah I 

Potensi dan Masalah 

1) Mencari sumber pustaka dan mengkaji hasil penelitian yang relevan. 

2) Mengobservasi ketersediaan buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan. 

Langkah II 

Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

Langkah III 

Desain Produk 

Melakukan perancangan desain dan menyusun prototipe buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

Langkah IV 

Validasi Desain 

Penilaian prototipe dan pemberian saran oleh ahli yang berkompeten dalam 

bidangnya. 

Langkah V 

Revisi Desain 
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Memperbaiki desain prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan. 

 

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 

Dalam suatu penelitian, perlu adanya data dari beberapa sumber untuk 

mencapai tujuan penelitian tersebut. Data dan sumber data yang diperlukan untuk 

penelitian pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan akan diuraikan sebagai berikut. 

3.2.1 Data Penelitian 

Data penelitian pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan membutuhkan dua data guna mencapai tujuan penelitian yang 

sudah ditentukan. Berikut ini pemaparan data yang dibutuhkan. 

1) Data kebutuhan terhadap prototipe buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan. Data tersebut berupa kecenderungan atas pilihan 

jawaban dari angket yang diberikan kepada pendidik dan peserta didik, serta 

hasil dari wawancara dengan peserta didik dan pendidik. 

2) Data validasi desain atau prototipe buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan. Data tersebut berupa skor dan saran perbaikan yang 

diberikan oleh ahli. 

 

3.2.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang digunakan untuk 

memperoleh data kebutuhan dan data validasi prototipe. Berikut uraian sumber data 

yang diperlukan dalam penelitian buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan. 

3.2.2.1 Sumber Data Kebutuhan 

Sumber data kebutuhan buku pengayaan membaca tes berita bohong bidang 

kesehatan adalah peserta didik dan pendidik dari tiga sekolah berbeda. Penentuan 
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sumber data tersebut bertujuan untuk menjadikan penelitian ini lebih spesifik dan  

untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Berikut ini dijelaskan mengenai 

pertimbangan pemilihan sampel. 

1) Mengingat penelitian ini merupakan penelitian tentang teks berita bohong. 

Teks yang banyak terdapat dalam media massa dan media sosial. Sehingga 

penelitian ini didasarkan pada perkembangan teknologi terkhusus pada 

penggunaan media massa dan media sosial peserta didik. Hal tersebut, menjadi 

pertimbangan pemilihan sekolah untuk penelitian ini. 

2) Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan diharapkan 

dapat digunakan oleh semua peserta didik dan pendidik di setiap sekolah. Oleh 

karena itu, untuk mengantisipasi adanya pengaruh lokasi terhadap buku 

pengayaan tersebut, maka lokasi sekolah yang dipilih juga berbeda-beda, yaitu 

dari kota Semarang dan Kabupaten Semarang. 

Sekolahan yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 37 Semarang, 

SMP Negeri 1 Bawen, dan Mondial Junior High School Semarang. Peserta didik 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP. Peneliti 

mengambil satu kelas dari tiap sekolahan, artinya dalam penelitian ini 

membutuhkan tiga kelas. Alasan memilih peserta didik kelas VIII SMP, yaitu 

karena penelitian ini membahas terkait teks berita bohong, mengingat kompetensi 

dasar yang membahas teks berita hanya ada pada jenjang sekolah menengah 

pertama kelas VIII, sehingga peneliti memilih sampel peserta didik kelas VIII SMP. 

Hal ini dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam membedakan teks 

berita faktual dengan teks berita bohong. 

Pendidik yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu tiga pendidik 

mata pelajaran bahasa yang berasal dari sekolah yang berbeda, yaitu SMP Negeri 

37 Semarang, SMP Negeri 1 Bawen, dan Mondial Junior High School Semarang. 

Data-data yang diambil dari ketiga sekolah tersebut diharapkan mampu mewakili 

kebutuhan pendidik terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. Dengan demikian, buku pengayaan yang dikembangkan oleh peneliti 

dapat disusun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran teks berita bohong. 
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3.2.2.2 Sumber Data Validasi Prototipe 

Penelitian pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan melibatkan dosen ahli dalam bidangnya. Dosen ahli sebagai validator 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan terdiri atas dua 

dosen yang memiliki keahlian yang berbeda. Penilaian dan masukan dari validator 

digunakan sebagai pedoman dalam memperbaiki dan menyempurnakan buku 

pengayaan. Dosen yang terlibat dalam penelitian ini berkompeten pada bidang 

pengembangan buku dan ahli materi membaca.  

3.3 Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data kebutuhan, dan data validasi prototipe dari berbagai 

sumber yang telah ditentukan, penelitian pengembangan buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan memerlukan instrumen. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen nontes. Instrumen nontes tersebut 

berupa lembar angket dan pedoman wawancara.   

3.3.1 Lembar Angket Kebutuhan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan 

Lembar angket merupakan sesuatu yang berisi daftar pertanyaan atas suatu 

masalah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau data dari responden. 

Lembar angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket 

kebutuhan peserta didik, lembar angket kebutuhan pendidik, dan lembar angket 

validasi prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

3.3.1.1 Lembar Angket Kebutuhan Peserta Didik Terhadap Buku Pengayaan 

Membaca Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan 

Lembar angket kebutuhan peserta didik digunakan untuk memperoleh data 

kebutuhan dan harapan peserta didik terhadap buku pengayaan membaca teks berita 
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bohong bidang kesehatan. Lembar angket kebutuhan peserta didik ini berisi aspek-

aspek yang akan menjadi bahan pertimbangan pengembangan prototipe buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Aspek-aspek tersebut, 

yaitu (1) aspek materi; (2) aspek penyajian materi; (3) aspek kebahasaan; (4) aspek 

grafika; (5) aspek bidang kesehatan; dan (6) harapan peserta didik terhadap buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Kisi-kisi lembar angket 

kebutuhan peserta didik kelas VIII SMP terhadap buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Angket Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII 

Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Aspek materi a. Materi pengantar tentang teks 

berita bohong 

b. Materi pengetahuan teks berita 

bohong. 

c. Materi tentang keterampilan 

membaca untuk mengenali teks 

berita bohong.  

d. Jenis berita bohong bidang 

kesehatan 

e. Jumlah contoh teks berita bohong 

kesehatan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 
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Aspek Penyajian Materi a. Penyajian contoh teks berita 

bohong bidang kesehatan 

b. Penyajian pengertian teks berita 

bohong 

c. Penyajian ciri-ciri teks berita 

bohong 

d. Penyajian materi struktur teks 

berita bohong 

e. Penyajian rangkuman 

f. Penyajian materi perbedaan antara 

berita bohong dan berita benar 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

11 

Aspek Kebahasaan a. Penggunaan sapaan 

b. Penggunaan bahasa 

c. Judul buku pengayaan 

12 

13 

14 

Aspek Grafika 

 

 

 

 

a. Ukuran buku 

b. Jenis huruf  

c. Ukuran huruf 

d. Warna desain sampul dan belakang 

e. Tata letak pada sampul depan buku 

f. Warna tampilan isi buku 

g. Penulisan bab 

h. Tata letak nomor halaman 

i. Isi pada sampul belakang 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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Aspek bidang kesehatan a. Muatan kesehatan untuk tambahan 

informasi. 

24 

Aspek Harapan Harapan peserta didik terhadap 

buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan 

(Saran atau masukan) 

25 

 

Untuk memudahkan proses pengisian angket, pada lembar angket tersebut 

dilengkapi dengan petunjuk pengisian sebagai berikut. 

1) Peserta didik dimohon untuk mengisi identitas diri pada kolom yang telah 

disediakan. 

2) Peserta didik dimohon untuk menjawab soal dengan cara memberikan angka 

di dalam tanda kurung yang telah disediakan di bagian samping kiri jawaban. 

Angka tersebut berupa kecenderungan pilihan kalian.  

3) Peserta didik boleh memilih tiga jawaban apabila memang diperlukan. 

Contoh: 

Warna tampilan isi buku apa yang diinginkan? 

( 1 ) Warna latar cerah, dengan warna tulisan gelap 

( 3 ) Warna latar cerah, dengan warna tulisan cerah 

( 2 ) Warna latar gelap, dengan warna tulisan cerah 

(    ) Warna latar gelap, dengan warna tulisan gelap 

(    ) Lainnya, yaitu.... 

Keterangan:  

Warna latar cerah, dengan warna tulisan gelap adalah pilihan pertama 

Warna latar gelap, dengan warna tulisan cerah adalah pilihan kedua. 

Warna latar cerah, dengan warna tulisan cerah adalah pilihan ketiga. 
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4) Jika yang diharapkan peserta didik tidak terdapat dalam pilihan jawaban, 

peserta didik boleh menuliskan jawabannya pada pilihan jawaban “Lainnya, 

yaitu....” 

Contoh:  

Menurut kalian, teks berita bohong bidang kesehatan dari sumber mana yang tepat 

dimuat pada buku pengayaan tentang teks berita bohong? 

(    ) Google 

( 1 ) Whatsapp 

(    ) Facebook 

(    ) Twitter 

( 2 ) Lainnya, yaitu Instagram 

5) Peserta didik harus mengisi lembar angket sesuai dengan pendapatnya dan 

secara jujur. 

3.3.1.2 Lembar Angket Kebutuhan Pendidik SMP Terhadap Buku Pengayaan 

Membaca Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan 

Lembar angket kebutuhan pendidik SMP digunakan untuk memperoleh data 

kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Angket kebutuhan 

pendidik ini berisi aspek-aspek yang akan menjadi bahan pertimbangan 

pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

Aspek-aspek tersebut, yaitu (1) aspek materi; (2) aspek penyajian materi; (3) aspek 

kebahasaan; (4) aspek grafika; (5) aspek bidang kesehatan; dan (6) harapan peserta 

didik terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

Kisi-kisi angket kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia 

terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Angket Kebutuhan Pendidik SMP 

Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Aspek materi a. Materi pengantar tentang teks 

berita bohong 

b. Materi pengetahuan teks berita 

bohong. 

c. Materi tentang keterampilan 

membaca untuk mengenali teks 

berita bohong.  

d. Jenis berita bohong bidang 

kesehatan 

e. Jumlah contoh teks berita bohong 

kesehatan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Aspek Penyajian Materi a. Penyajian contoh teks berita 

bohong bidang kesehatan 

b. Penyajian pengertian teks berita 

bohong 

c. Penyajian ciri-ciri teks berita 

bohong 

d. Penyajian materi struktur teks 

berita bohong 

e. Penyajian rangkuman 

f. Penyajian materi perbedaan antara 

berita bohong dan berita benar 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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10 

11 

Aspek Kebahasaan a. Penggunaan sapaan 

b. Penggunaan bahasa 

c. Judul buku pengayaan 

12 

13 

14 

Aspek Grafika 

 

 

 

 

a. Ukuran buku 

b. Jenis huruf  

c. Ukuran huruf 

d. Warna desain sampul dan belakang 

e. Tata letak pada sampul depan buku 

f. Warna tampilan isi buku 

g. Penulisan bab 

h. Tata letak nomor halaman 

i. Isi pada sampul belakang 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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Aspek bidang kesehatan a. Muatan kesehatan untuk tambahan 

informasi. 

24 

Aspek Harapan Harapan peserta didik terhadap 

buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan 

(Saran atau masukan) 

25 

 

Untuk memudahkan proses pengisian angket, pada lembar angket tersebut 

dilengkapi dengan petunjuk pengisian sebagai berikut. 

1) Bapak/Ibu guru dimohon untuk mengisi identitas diri pada kolom yang telah 

disediakan. 

2) Bapak/Ibu guru dimohon untuk menjawab soal dengan cara memberikan angka 

di dalam tanda kurung yang telah disediakan di bagian samping kiri jawaban. 

Angka tersebut berupa kecenderungan pilihan Bapak/Ibu guru.  

3) Bapak/Ibu guru boleh memilih tiga jawaban apabila memang diperlukan. 

Contoh: 

Warna tampilan isi buku apa yang diinginkan? 

( 1 ) Warna latar cerah, dengan warna tulisan gelap 

( 3 ) Warna latar cerah, dengan warna tulisan cerah 

( 2 ) Warna latar gelap, dengan warna tulisan cerah 

(    ) Warna latar gelap, dengan warna tulisan gelap 

(    ) Lainnya, yaitu.... 

Keterangan:   

Warna latar cerah, dengan warna tulisan gelap adalah pilihan pertama 

Warna latar gelap, dengan warna tulisan cerah adalah pilihan kedua. 

Warna latar cerah, dengan warna tulisan cerah adalah pilihan ketiga. 
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4) Jika yang diharapkan Bapak/Ibu guru tidak terdapat dalam pilihan jawaban, 

Bapak/Ibu guru boleh menuliskan jawabannya pada pilihan jawaban “Lainnya, 

yaitu....” 

Contoh:  

Menurut kalian, teks berita bohong bidang kesehatan dari sumber mana yang tepat 

dimuat pada buku pengayaan tentang teks berita bohong? 

(    ) Google 

( 1 ) Whatsapp 

(    ) Facebook 

(    ) Twitter 

( 2 ) Lainnya, yaitu Instagram 

5) Bapak/Ibu guru dimohon untuk mengisi lembar angket berdasarkan pendapat 

Bapak/Ibu dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurmya. 

3.3.1.3 Lembar Angket Validasi Prototipe Buku Pengayaan Membaca Teks 

Berita Bohong Bidang Kesehatan 

Lembar angket validasi prototipe digunakan untuk mendapatkan data 

penilaian ahli terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. Penelitian menggunakan angket validasi prototipe ini, secara garis besar 

digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, serta masukan untuk buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Data penilaian ahli 

terhadap buku pengayaan, yaitu berupa 1) penilaian aspek materi; 2) penilaian 

aspek penyajian materi; 3) penilaian aspek kebahasaan; 4) penilaian aspek grafika; 

dan 5) penilaian aspek  bidang kesehatan, yang terdapat pada, (1) aspek bagian awal 

buku, (2) aspek bagian isi buku, (3) aspek bagian akhir buku, dan (4) saran 

perbaikan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Kisi-kisi 

angket validasi prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Angket Validasi Prototipe 

Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Bagian Awal a. Kemenarikan judul buku 

b. Kesesuaian judul buku dengan isi 

c. Kemenarikan desain sampul depan 

dan belakang 

d. Kemenarikan tata letak pada sampul 

e. Kesesuaian ilustrasi pada sampul 

buku 

f. Keselarasan warna pada sampul 

buku depan dan belakang 

g. Ukuran huruf pada judul buku 

h. Jenis huruf pada judul buku 

i. Penyajian halaman hak cipta 

j. Penyajian prakata 

k. Penggunaan bahasa pada prakata 

l. Penyajian daftar isi 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Bagian isi a. Kemenarikan desain judul setiap 

bab 

b. Bahasa pada judul setiap bab 

c. Penyajian informasi kesehatan  

d. Penyajian judul subbab 

13 

 

14 
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e. Jenis huruf pada isi buku 

f. Ukuran huruf pada isi buku 

g. Kecukupan materi 

h. Keakuratan materi  

i. Kesesuaian materi dengan 

pemahaman peserta didik 

j. Keterkaitan materi dengan 

kebutuhan peserta didik dan 

pendidik 

k. Materi yang disajikan dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai 

kalangan 

l. Kemampuan materi merangsang 

peserta didik untuk berpikir kritis. 

m. Kemampuan Ilustrasi dalam 

memperjelas teks dan materi 

n. Kemenarikan penyajian materi 

o. Keselarasan warna pada isi buku 

p. Penggunaan bahasa pada isi buku 

q. Kemenarikan tata letak isi buku 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

25 

 

26 

27 

28 

29 
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Bagian akhir a. Penyajian daftar pustaka 

b. Penyajian glosarium 

c. Penggunaan bahasa pada glosarium 

d. Informasi tentang penulis. 

30 

31 

32 

33 

Saran perbaikan  Saran yang diberikan oleh dosen ahli untuk 

perbaikan buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan. 

34 

 

Untuk memudahkan proses pengisian angket, pada lembar angket tersebut 

dilengkapi dengan petunjuk pengisian sebagai berikut. 

1) Bapak/Ibu dosen dimohon untuk mengisi identitas diri pada kolom yang telah 

disediakan. 

2) Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara melingkari 

angka pada tabel. Makna angka-angka tersebut adalah sebagai berikut. 

Angka 10-9 : sangat baik 

Angka 8-6  : baik 

Angka 5-3  : kurang baik 

Angka 2-1  : tidak baik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 Semakin tidak baik   Semakin baik 

3) Bapak/Ibu dimohon memberikan saran perbaikan terhadap buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan pada bagian saran. 

3.3.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih 

kuat dan mendalam terhadap kebutuhan buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan. Oleh karena itu, dalam pedoman wawancara ini berisi 

6 
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pertanyaan-pertanyaan yang dapat melengkapi data yang telah didapat dari hasil 

jawaban angket kebutuhan dan validasi prototipe. Kisi-kisi pedoman wawancara 

dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

Aspek Indikator 

Kebutuhan buku 

pengayaan 

a. Buku pengayaan teks berita bohong bidang 

kesehatan seperti apa yang kalian inginkan 

Kebutuhan materi teks 

berita bohong bidang 

kesehatan 

a. Materi pengantar teks berita bohong 

b. Materi teks berita bohong 

c. Jenis berita bohong bidang kesehatan 

Kebutuhan informasi 

bidang kesehatan 

a. Informasi tambahan tentang kesehatan 

yang diinginkan 

Kebutuhan bahasa a. Bahasa yang mudah dipahami 

 

Kebutuhan penyajian a. Penyajian yang mudah dipahami 

Kebutuhan grafika a. Grafika yang menarik dan tidak 

membosankan 

Harapan peserta didik  a. Masukan untuk aspek materi 

b. Masukan untuk aspek penyajian 

c. Masukan untuk aspek grafika 

d. Masukan untuk aspek kebahasaan 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengisian angket, 

baik angket kebutuhan peserta didik dan pendidik maupun angket validasi. Selain 

itu, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara semiterstruktur 
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dengan peserta didik. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang 

lebih mendalam terkait karakteristik buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan. 

3.4.1 Pengisian Angket Kebutuhan 

Data kebutuhan peserta didik terhadap buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan didapatkan dengan cara membagi angket kebutuhan. 

Angket kebutuhan peserta didik dibagikan kepada peserta didik yang menjadi 

sampel dari tiga sekolahan. Pengisian angket kebutuhan peserta didik dilakukan 

secara daring menggunakan web. 

Sebelum peserta didik mengisi angket kebutuhan, peneliti menjelaskan 

penelitian yang dilakukan tanpa mempengaruhi jawaban responden. Peneliti juga 

menjelaskan panduan pengisian angket kebutuhan peserta didik. Selain itu, peneliti 

memberikan contoh jawaban dari angket yang diberikan.  

Untuk memperoleh data kebutuhan pendidik, peneliti juga melakukan 

kegiatan yang sama ketika mencari data kebutuhan peserta didik. Peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu penelitian yang dilakukan. Peneliti juga menjelaskan 

panduan pengisian angket kebutuhan pendidik, serta memberikan contoh 

pemberian jawaban terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. 

Hasil analisis jawaban peserta didik dan pendidik dijadikan sebagai prinsip 

pengembangan prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. Selain dari hasil analisis tersebut, peneliti juga menggunakan teori 

pengembangan buku pengayaan untuk mengembangkan prototipe buku pengayaan 

tersebut. 

3.4.2 Pengisian Angket Validasi Prototipe 

Untuk mendapatkan data validasi prototipe buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan, peneliti memberikan angket beserta prototipe buku 

pengayaan tersebut kepada ahli di bidang pengembangan buku dan ahli materi. 
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Sebelum pengisian angket tersebut, peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang 

penelitian yang dilakukan beserta petunjuk pengisian angket validasi prototipe. Hal 

tersebut, dilakukan agar angket terisi dengan baik. 

Setelah angket validasi prototipe selesai diisi oleh ahli dibidang 

pengembangan buku dan ahli materi. Angket tersebut diminta kembali untuk 

dianalisis. Hasil analisis penilaian dari ahli dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. 

3.4.3 Wawancara Semiterstruktur 

Untuk mendapatkan data pelengkap atau data yang digunakan untuk 

menguatkan data dari angket kebutuhan dan angket validasi prototipe, akan 

dilakukan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur ini bertujuan 

untuk mendapatkan data yang menguatkan terkait kriteria buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Wawancara semiterstruktur ini 

dilakukan dengan enam peserta didik dan tiga guru bahasa Indonesia dari tiga 

sekolahan sampel yang telah ditentukan. 

Sebelum melakukan wawancara semiterstruktur, peneliti harus membuat 

pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menguatkan 

data kebutuhan. Wawancara semiterstruktur dilakukan setelah pengisian angket. 

Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya diajukan kepada peserta 

didik dan pendidik. Hasil analisis jawaban responden tersebut dijadikan sebagai 

pedoman pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu data dianalisis dengan cara menyusun paparan dan simpulan data. 

Teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis dua data yang terdapat 

dalam penelitian ini, yaitu (1) Data kebutuhan peserta didik kelas VIII SMP dan 
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pendidik SMP  terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan, dan (2) Data validasi prototipe buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan. Teknik analisis kedua data tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

3.5.1 Analisis Data Kebutuhan 

Analisis data kebutuhan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan peserta didik kelas VIII SMP dan pendidik secara kualitatif dan 

kuantitatif. Secara kualitatif yaitu dengan mengarah proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang 

didapat dari angket kebutuhan pendidik dan peserta didik. Proses analisis tersebut 

memperoleh data berupa skor dan pernyataan kecenderungan kebutuhan produk 

dari pendidik dan peserta didik. Secara kuantitatif, analisis data kebutuhan baik 

pendidik maupun peserta didik dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini. 

Persentase = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟 
 x 100 % 

Keterangan: 

Skor = kuantitas jawaban x bobot 

Rumus tersebut digunakan untuk menentukan pilihan jawaban dengan 

persentase tertinggi atau kecenderungan pilihan jawaban. Selanjutnya, hasil skor 

kecenderungan pendidik dan peserta didik dibandingkan. Tujuannya agar peneliti 

dapat menentukan skor kecenderungan yang lebih banyak antara pendidik dan 

peserta didik. Hasil perbandingan skor kecenderungan tersebut digunakan sebagai 

pedoman atau prinsip-prinsip pengembangan buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan. 

Sementara itu, hasil dari jawaban wawancara di transkrip untuk penarikan 

simpulan. Penarikan simpulan tersebut juga harus disesuaikan dengan teori dan 

tujuan pengembangan buku pengayaan. Hasil dari transkrip wawancara tersebut 
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juga digunakan sebagai prinsip pengembangan buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan. 

3.5.2 Analisis Data Validasi Prototipe 

Analisis data validasi prototipe dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis data validasi prototipe secara kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan nilai dan saran 

perbaikan yang diberikan oleh dosen ahli. Adapun analisis kuantitatif dilakukan 

untuk menghitung rata-rata nilai yang diberikan oleh ahli, dari pilihan jawaban 9 

sampai 10. Jawaban sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Nilai pada tiap 

pilihan jawaban pada angket dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Nilai pada Tiap Pilihan Jawaban Angket Validasi 

Pilihan Jawaban Nilai 

9-10 100 

6-8 75 

3-5 50 

1-2 25 

 

Nilai rata-rata tersebut digunakan untuk mempertimbangkan perbaikan 

terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Penarikan 

simpulan dari penilaian validasi prototipe dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini. 

Tabel 3.6 Simpulan Penilaian Validasi Prototipe 

Rerata Nilai Kategori Simpulan 

85-100 Sangat baik Tidak perlu diperbaiki 

65-84 Baik Tidak perlu diperbaiki 

45-64 Kurang baik Diperbaiki 

25-44 Tidak baik Diperbaiki 
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Penilaian kelas interval 19. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan rumus 

berikut. 

Panjang kelas = 
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
  

  = 
100−25

4
 

  = 
75

4
 

  = 18,75 (dibulatkan menjadi 19) 

Analisis kualitatif digunakan untuk menyimpulkan saran perbaikan yang 

diberikan oleh ahli. Penarikan kesimpulan baik dari hasil analisis kuantitatif dan 

analisis kualitatif, dilakukan berdasarkan kebutuhan pendidik dan peserta didik, 

serta teori pengembangan buku pengayaan. Buku pengayaan ini juga 

dikembangkan berdasarkan kemampuan peneliti. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Setelah proses pengambilan data, melalui angket dan wawancara. Peneliti 

melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh. Dari analisi data tersebut, 

diperoleh hasil yang meliputi empat hal: (1) kebutuhan peserta didik kelas VIII dan 

pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan; (2) prototipe buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan; (3) penilaian ahli terhadap prototipe 

pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan; (4) 

perbaikan prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. Berikut pembahasan hasil penelitian tersebut. 

4.1.1 Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII dan Pendidik SMP Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia SMP terhadap Buku Pengayaan Membaca Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan. 

Data kebutuhan peserta didik kelas VIII dan pendidik SMP mata pelajaran 

bahasa Indonesia di peroleh dari pengisian angket, wawancara, maupun keduanya. 

Hasil data tersebut dijadikan sebagai prinsip pengembangan buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Berikut penjabaran hasil data 

kebutuhan angket peserta didik kelas VIII dan pendidik SMP mata pelajaran bahasa 

Indonesia. 

4.1.1.1 Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII 

Kebutuhan peserta didik kelas VIII terhadap buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan terbagi menjadi enam aspek, yaitu: (1) aspek 

materi; (2) aspek penyajian materi; (3) aspek kebahasaan, (4) aspek grafika, (5) 

aspek bidang kesehatan; (6) aspek harapan. Berikut pemaparan keenam aspek 

tersebut. 
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1) Aspek Materi 

Aspek materi pada angket kebutuhan peserta didik kelas VIII terhadap buku 

pengayaan membaca teks berita bohong  bidang kesehatan terdiri atas lima 

indikator: (1) materi pengantar teks berita bohong bidang kesehatan; (2) materi teks 

berita bohong; (3) materi keterampilan membaca untuk mengenali teks berita 

bohong; (4) jenis teks berita bohong bidang kesehatan; (5) jumlah contoh teks berita 

bohong bidang kesehatan. Analisis angket kebutuhan peserta didik kelas VIII pada 

aspek materi yaitu dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel. 4.1 Hasil Analisi Angket Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII SMP 

pada Aspek Materi 

Indikator Pilihan Jawaban 
Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Materi 

pengantar 

teks berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

Dampak adanya 

teks berita 

bohong 

126 ✓  29,10 Dipilih 

Sanksi bagi 

penyebaran teks 

berita bohong 

97 ✓  22,40 Dipilih 

Contoh teks 

berita bohong 

bidang kesehatan 

81 ✓  18,71 Dipilih 

Contoh kasus 

pidana 

penyebaran teks 

berita bohong 

bidang kesehatan 

60  13,86  
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Pentingnya 

informasi 

kesehatan 

69  15,93  

Materi teks 

berita 

bohong 

Pengertian teks 

berita bohong 

72 ✓  16,40 Dipilih 

Ciri-ciri teks 

berita bohong 

114 ✓  25,97 Dipilih 

Struktur teks 

berita bohong 

51  11,62  

Jenis-jenis teks 

berita bohong 

68 ✓  15,49 Dipilih 

Cara 

membedakan 

hoaks dan fakta 

134 ✓  30,52 Dipilih 

Materi 

keterampilan 

membaca 

untuk 

mengenali 

teks berita 

bohong 

Pengertian 

membaca kritis 

79 ✓  19,55 Dipilih 

Manfaat 

membaca kritis 

85 ✓  21,04 Dipilih 

Langkah-langkah 

mengidentifikasi 

berita bohong 

dengan membaca 

kritis 

155 ✓  38,37 Dipilih 

Keterampilan 

membaca kritis 

untuk 

85 ✓  21,04 Dipilih 
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meningkatkan 

sikap kritis 

Jenis teks 

berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

Gizi 73 ✓  18,67 Dipilih 

Kandungan 

makanan 

113 ✓  28,90 Dipilih 

Kesehatan tubuh 151 ✓  38,62 Dipilih 

Reproduksi 49  12,53  

Dampak dari 

sebuah perlakuan, 

reaksi makanan 

tertentu pada 

manusia 

2  0,51  

Tentang 

penyebaran 

sebuah penyakit 

1  0,26  

Penyakit dan cara 

mendeteksinya 

2  0,51  

Jumlah 

contoh teks 

berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

2 70  22,51  

3 69  22,19  

4 74 ✓  23,79 Dipilih 

5 42  13,50  

6 56  18,01  

1 1  0,32  

8 3  0,95  
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Pada indikator materi pengantar teks berita bohong bidang kesehatan, 

terdapat tiga kecenderungan pilihan peserta didik. Pilihan jawaban dampak adanya 

teks berita bohong menjadi prioritas pilihan pertama untuk disajikan pada buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan karena mendapatkan skor 

dengan persentase 29,10%. Pilihan jawaban sanksi bagi penyebar teks berita 

bohong menjadi prioritas pilihan kedua dengan persentase 22,40%. Sementara itu, 

pilihan jawaban contoh teks berita bohong bidang kesehatan menjadi prioritas 

ketiga yang akan disajikan dengan persentase skor 18,71. Materi pilihan jawaban 

pentingnya informasi kesehatan dengan persentase skor 15,93%  dan materi contoh 

kasus pidana penyebaran teks berita bohong bidang kesehatan dengan persentase 

skor 13,86% tidak masuk dalam tiga kecenderungan pilihan jawaban peserta didik.  

 Pada indikator materi teks berita bohong bidang kesehatan terdapat empat 

kecenderungan pilihan jawaban peserta didik. Materi cara membedakan hoaks 

dengan fakta menjadi pilihan prioritas pertama dengan persentase skor 30,52% 

untuk disajikan dalam buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. Materi ciri-ciri teks berita bohong menjadi prioritas pilihan kedua yang 

akan disajikan dengan persentase skor 25,97%. Sementara itu, dengan persentase 

skor 16,40% materi pengertian teks berita bohong menjadi pilihan prioritas ketiga.  

Materi jenis-jenis teks berita bohong dengan persentase skor 15,49% menjadi 

prioritas keempat, sedangkan materi struktur teks berita bohong dengan persentase 

skor 11,62% tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban peserta didik.  

 Pada indikator materi keterampilan membaca untuk mengenali teks berita 

bohong terdapat tiga kecenderungan pilihan jawaban peserta didik. Materi langkah-

langkah mengidentifikasi berita bohong dengan membaca kritis menjadi pilihan 

jawaban prioritas pertama pilihan peserta didik dengan skor persentase skor 

38,37%. Pilihan jawaban prioritas kedua peserta didik, yaitu materi manfaat 

membaca kritis dan materi keterampilan membaca kritis untuk meningkatkan sikap 

kritis dengan persentase skor 21,04%. Sementara itu, materi pengertian membaca 

kritis menjadi prioritas ketiga dengan persentase skor 19,55%. 
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 Pada indikator jenis teks berita bohong bidang kesehatan, terdapat tiga 

kecenderungan pilihan jawaban peserta didik. Jenis berita bohong kesehatan tubuh 

menjadi prioritas pertama yang dipilih oleh peserta didik, dengan persentase skor 

38,62%. Pilihan jawaban prioritas kedua dengan persentase skor 28,90%, yaitu 

pada jenis berita bohong kesehatan kandungan makanan. Sementara itu, jenis berita 

bohong Gizi menjadi pilihan prioritas ketiga dengan persentase skor 18,67%. 

Pilihan jawaban lainnya yang tidak menjadi kecenderungan pilihan jawaban peserta 

didik, yaitu jenis berita bohong reproduksi dengan persentase skor 12,53%. Peserta 

didik juga memberikan pilihan jawaban lain yang akan menjadi pertimbangan 

peneliti, yaitu jenis berita bohong dampak dari sebuah perlakuan, reaksi makanan 

tertentu dengan persentase 0,51%, jenis berita bohong penyakit dan cara 

mendeteksinya dengan persentase 0,51%, dan terakhir jenis berita bohong tentang 

penyebaran sebuah penyakit dengan persentase 0,26%.  

Pada indikator jumlah contoh teks berita bohong bidang kesehatan, terdapat 

satu pilihan jawaban yang akan disajikan dalam buku pengayaan.  Kecenderungan 

pilihan jawaban peserta didik pada indikator jumlah contoh teks berita bohong, 

yaitu ada tiga. Prioritas pilihan jawaban pertama, yaitu 4 contoh teks berita bohong 

bidang kesehatan dengan persentase 23,50%. Prioritas kedua, dengan persentase 

skor 22,22%, yaitu 2 contoh teks berita bohong bidang kesehatan yang akan 

disajikan dalam buku pengayaan ini. Sementara itu, 3 contoh teks berita bohong 

bidang kesehatan menjadi prioritas ketiga dengan persentase skor 21,90%. Pilihan 

jawaban lain yang tidak masuk dalam kecenderungan pilihan jawaban peserta didik, 

yaitu 6 contoh teks berita bohong bidang kesehatan dengan persentase 17,78% dan 

5 contoh teks berita bohong bidang kesehatan dengan persentase 13,33%. Peserta 

didik juga memberikan pilihan jawaban lainnya, yaitu berjumlah 1 dengan 

persentase 0,32% dan 8 dengan persentase 0,95%. Berdasarkan kecenderungan 

pilihan jawaban peserta didik, maka dapat dilihat bahwa peserta didik 

menginginkan 4 contoh teks berita bohong bidang kesehatan yang disajikan dalam 

buku pengayaan yang dikembangkan ini. 
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Selain dengan angket, data kebutuhan peserta didik pada aspek materi 

diperoleh dengan cara wawancara. Hasil wawancara pada aspek materi indikator 

materi pengantar teks berita bohong, menunjukkan bahwa peserta didik 

menginginkan pengantar teks berita bohong berupa informasi tentang kesehatan, 

seperti,  cara menerapkan hidup bersih, cara menjaga kesehatan, langkah-langkah 

yang harus diambil dalam bidang kesehatan, dan cara memilah makanan. Materi 

yang disebutkan peserta didik tersebut termasuk dalam pilihan jawaban pentingnya 

informasi kesehatan. Sementara itu, hasil wawancara pada indikator materi berita 

bohong bidang kesehatan, peserta didik menginginkan materi cara membedakan 

berita bohong dan berita benar, serta diikuti dengan informasi tentang kesehatan. 

Materi tersebut sudah ditanyakan dalam angket. Hasil wawancara pada indikator 

jenis teks berita bohong bidang kesehatan, peserta didik menginginkan jenis teks 

berita bohong bidang kesehatan seperti virus-virus dari hewan serta penyebarannya, 

pandemi covid-19, bahaya mandi air dingin pada malam hari. Pada dasarnya, jenis 

teks berita bohong bidang kesehatan yang disebutkan peserta didik tersebut sudah 

masuk pada pengelompokan jenis berita bohong kesehatan tubuh yang sudah 

ditanyakan dalam angket. 

Berdasarkan hasil analisi angket kebutuhan peserta didik dan wawanacara 

terkait aspek materi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas VIII SMP 

membutukan materi pengantar teks berita bohong dengan urutan prioritas: (1) 

dampak adanya teks berita bohong bidang kesehatan; (2) sanksi bagi penyebar teks 

berita bohong; dan (3) contoh teks berita bohong bidang kesehatan. Pada indikator 

materi teks berita bohong, peserta didik kelas VIII SMP membutuhkan: (1)  cara 

membedakan hoaks dan fakta, (2) ciri-ciri teks berita bohong; (3) pengertian teks 

berita bohong, dan (4) jenis-jenis teks berita bohong. Peserta didik kelas VIII SMP, 

membutuhkan materi keterampilan membaca untuk menentukan teks berita bohong 

berdasarkan prioritas, yaitu: (1) langkah-langkah mengidentifikasi teks berita 

bohong dengan membaca kritis; (2) manfaat membaca kritis; (3) keterampilan 

membaca kritis untuk menumbuhkan sikap kritis; (4) pengertian membaca kritis. 

Sementara itu, jenis berita bohong bidang kesehatan yang dibutuhkan peserta didik 

kelas VIII SMP, yaitu: (1) Kesehatan tubuh; (2) Kandungan makanan; dan (3) Gizi. 
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Contoh teks berita bohong bidang kesehatan yang dibutuhkan peserta didik untuk 

disajikan dalam buku pengayaan, yaitu 4 contoh. 

2) Aspek Penyajian Materi  

Angket kebutuhan peserta didik pada aspek penyajian materi terdiri atas enam 

indikator, yaitu (1) letak contoh teks berita bohong bidang kesehatan; (2) penyajian 

materi pengertian teks berita bohong; (3) penyajian materi ciri-ciri teks berita 

bohong; (4) penyajian materi struktur teks berita bohong; (5) penyajian rangkuman; 

(6) penyajian materi perbedaan antara berita bohong dan berita benar. Analisis 

angket kebutuhan peserta didik pada aspek penyajian materi menghasilkan data 

yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII SMP 

pada Aspek Penyajian Materi 

Indikator Pilihan Jawaban 
Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Letak contoh 

teks berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

Awal sebelum 

penjelasan materi 

78  22,41  

Tengah-tengah 

diantara 

penjelasan materi 

112 ✓  32,18 Dipilih 

Akhir setelah 

penjelasan materi 

79  22,70  

Awal bab 40  11,50  

Akhir bab 39  11,21  

Penyajian 

materi 

Uraian disertai 

contoh 

106  29,78  
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pengertian 

teks berita 

bohong 

Uraian tanpa 

contoh 

12  3,37  

Uraian beserta 

simpulan 

70  19,66  

Uraian tanpa 

simpulan 

12  3,37  

Uraian disertai 

contoh dan 

simpulan 

153 ✓  42,98 Dipilih 

Dalam bentuk 

point singkat 

disertai contoh 

dan simpulan 

3  0,84  

Penyajian 

materi ciri-

ciri teks 

berita 

bohong 

Uraian disertai 

contoh 

82  24,19  

Uraian tanpa 

contoh 

14  4,13  

Uraian beserta 

simpulan 

68  20,06  

Uraian tanpa 

simpulan 

16  4,72  

Uraian disertai 

contoh dan 

simpulan 

155 ✓  45,72 Dipilih 

Uraian bersifat 

jelas dan singkat 

1  0,30  
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Dalam bentuk 

point singkat 

diserta contoh 

dan simpulan 

3  0,88  

Penyajian 

materi 

struktur teks 

berita 

bohong 

Uraian disertai 

contoh 

58  16,91  

Uraian tanpa 

contoh 

17  4,96  

Uraian beserta 

simpulan 

38  11,08  

Uraian tanpa 

simpulan 

22  6,41  

Uraian disertai 

contoh dan 

simpulan 

112 ✓  32,65 Dipilih 

Bagan 89  25,95  

Uraian yang 

mudah untuk 

dipahami 

4  1,17  

Dalam bentuk 

point 

3  0,87  

Penyajian 

rangkuman 

Setiap akhir sub-

bab 

113  34,35  

Setiap akhir bab 137 ✓  41,64 Dipilih 

Akhir buku 

pengayaan 

58  17,63  
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Tidak perlu ada 

rangkuman 

21  6,38  

Penyajian 

materi 

perbedaan 

antara berita 

bohong dan 

berita benar 

Dalam bentuk 

tabel disertai 

contoh dan 

penjelasan 

188 ✓  55,79 Dipilih 

Dalam bentuk 

uraian paragraf 

disertai dengan 

contoh 

57  16,91  

Dalam bentuk 

tabel disertai 

contoh tanpa 

penjelasan 

58  17,21  

Dalam bentuk 

tabel tanpa 

contoh dan 

penjelasan 

0  00,00  

Dalam bentuk 

uraian tanpa 

contoh 

34  10,09  

 

Pada indikator letak contoh teks berita bohong bidang kesehatan, 

berdasarkan angket kebutuhan peserta didik, letak contoh teks berita bohong bidang 

kesehatan yang diharapkan oleh peserta didik, yaitu di tengah-tengah antara 

penjelasan materi, karena menjadi prioritas pilihan pertama denagn persentase skor 

32,18%. Sementara itu, pilihan jawaban letak rangkuman pada akhir setelah 

penjelasan materi menjadi prioritas pilihan kedua dengan persentase skor 22,70%. 



98 
 

 

Pilihan jawaban dengan persentase 22,41%, yaitu awal sebelum penjelasan materi 

menjadi prioritas ketiga sebagai letak contoh teks berita bohong bidang kesehatan 

pilihan peserta didik. Pilihan jawaban lain yang tidak masuk dalam prioritas pilihan 

jawaban, yaitu pada awal bab dengan persentase skor 11,50% dan Akhir bab dengan 

persentase skor 11,21%. 

Pada indikator penyajian pengertian teks berita bohong, penyajian berupa 

uraian disertai contoh dan simpulan menjadi kecenderungan pilihan jawaban 

pertama peserta didik karena mendapat skor tertinggi dengan persentase 42,98%. 

Penyajian dengan uraian disertai contoh menjadi prioritas pilihan kedua dengan 

persentase skor 29,78%. Sementara itu, penyajian dengan uraian beserta simpulan 

menjadi prioritas pilihan ketiga dengan persentase skor 19,66%. Pilihan jawaban 

lainnya yang menjadi alternatif peneliti dalam menyajikan materi pengertian teks 

berita bohong, yaitu uraian tanpa contoh dan uraian tanpa simpulan dengan 

persentase skor yang sama 3,37%. Selain pilihan jawaban yang ditanyakan pada 

angket tersebut, ada beberapa peserta didik yang memberikan saran penyajian, yaitu 

dalam bentuk point singkat disertai contoh dan simpulan dengan persentase skor 

0,84%.  

Pada indikator penyajian materi ciri-ciri teks berita bohong, uraian disertai 

contoh dan penjelasan menjadi kecenderungan pilihan peserta didik karena 

mendapat persentase skor tertinggi, yaitu 45,72%. Uraian disertai contoh dengan 

persentase skor 24,19% menjadi pilihan prioritas kedua. Sementara itu, uraian 

beserta simpulan menjadi pilihan jawaban prioritas ketiga dengan persentase skor 

20,06%. Pilihan jawaban lain yang menjadi alternatif peneliti, yaitu uraian tanpa 

contoh dengan persentase 4,13% dan uraian tanpa simpulan dengan persentase skor 

4,72%. Selain pilihan jawaban tersebut, pada penyajian materi ciri-ciri teks berita 

bohong beberapa peserta didik memberikan saran penyajian berupa uraian bersifat 

jelas dan singkat dengan persentase 0,30% dan penyajian dalam bentuk point 

singkat disertai contoh dan simpulan dengan persentase 0,88%.  

Pada indikator penyajian struktur teks berita bohong, uraian disertai contoh 

dan simpulan menjadi kecenderungan pilihan jawaban peserta didik karena 
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mendapatkan persentase tertinggi, yaitu 32,65%. Bagan dengan persentase skor 

25,95% menjadi pilihan jawaban prioritas kedua untuk menyajikan materi stuktur 

teks berita bohong. Sementara itu, uraian disertai contoh menjadi prioritas ketiga 

dengan persentase skor 16,91%. Pilihan jawaban lain yang menjadi alternatif 

peneliti dalam menyajikan materi struktur teks berita bohong, yaitu uraian beserta 

simpulan dengan persentase skor 11,08%, uraian tanpa simpulan dengan persentase 

skor 6,41%, dan uraian tanpa contoh dengan persentase skor 4,96%. Selaian pilihan 

jawaban yang ditanyakan pada angket, peserta didik juga memberikan saran 

penyajian untuk materi struktur teks berita bohong berupa uraian yang mudah untuk 

dipahami dengan persentase skor 1,17% dan penyajian dalam bentuk point dengan 

persentase skor 0,87%. 

Pada indikator penyajian rangkuman, setiap akhir bab menjadi prioritas 

pilihan jawaban pertama dengan persentase skor 41,64%. Setiap akhir sub-bab 

dengan persentase skor 34,35% menjadi prioritas pilihan jawaban ketiga untuk 

menyajikan rangkuman pada buku pengayaan. Sementara itu, akhir buku 

pengayaan dengan persentase skor 17,63% menjadi prioritas pilihan jawaban 

ketiga. Tidak perlu ada rangkuman menjadi pilihan jawaban terakhir dengan 

persentase skor 6,38%. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik lebih menginginkan 

rangkuman disajikan pada setiap akhir bab. 

Pada indikator penyajian materi perbedaan antara berita bohong dan berita 

benar, penyajian dalam bentuk tabel disertai contoh dan penjelasan menjadi 

prioritas pertama dengan persentase skor 55,79%. Penyajian dalam bentuk tabel 

disertai contoh tanpa penjelasan dengan persentase skor 17,21% menjadi pilihan 

jawaban prioritas kedua untuk menyajian materi perbedaan antara berita bohong 

dan berita benar. Sementara itu, penyajian dalam bentuk uraian paragraf disertai 

dengan contoh menjadi pilihan jawaban prioritas ketiga dengan persentase skor 

16,91%. Penyajian dalam bentuk uraian tanpa contoh menjadi alternatif pilihan 

terakhir untuk menyajikan materi tersebut dengan persentase skor 10,09%. Pilihan 

jawaban yang sama sekali tidak menjadi pilihan peserta didik, yaitu penyajian 
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dalam bentuk tabel tanpa contoh dan penjelasan dengan persentase skor 0,00%, 

sehingga tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Data kebutuhan peserta didik pada aspek penyajian materi, selain diperoleh 

dari angket juga diperoleh dari wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

peserta didik menginginkan penyajian buku pengayaan dibuat semenarik mungkin 

dengan diberi gambar. Selain itu, peserta didik juga menginginkan penyajian materi 

yang runtut. 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan wawancara 

terkait aspek penyajian materi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas VIII 

SMP menginginkan letak contoh teks berita bohong bidang kesehatan berada 

ditengah-tengan diatara penjelasan materi. Sementara itu penyajian materi 

pengertian teks berita bohong, ciri-ciri teks berita bohong, dan struktur teks berita 

bohong, peserta didik menginginkan penyajian berupa uraian disertai contoh dan 

simpulan. Penyajian rangkuman pada buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan, peserta didik menginginkan rangkuman tersebut disetiap akhir 

bab. Peserta didik kelas VIII SMP pada indikator penyajian materi perbedaan antara 

berita bohong dan berita benar menginginkan penyajian dalam bentuk tabel disertai 

contoh dan penjelasan. 

3) Aspek Kebahasaan 

Angket kebutuhan peserta didik kelas VIII SMP pada aspek kebahasaan 

memiliki tiga indikator, yaitu: (1) penggunaan kata sapaan; (2) penggunaan bahasa 

pada buku; dan (3) judul buku. Analisis angket kebutuhan peserta didik pada aspek 

kebahasaan menghasilkan data sebagaimana tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 Hasil Analisi Angket Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII SMP pada 

Aspek Kebahasaan 

Indikator Pilihan Jawaban 
Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Penggunaan 

kata sapaan 

Kamu 91  26,30  

Saudara 34  9,83  

Anda 79  22,83  

Kalian 134 ✓  38,73 Dipilih 

Kita 2  0,58  

Teman-teman 6  1,73  

Penggunaan 

bahasa pada 

buku 

Bahasa 

komunikatif 

60  17,49  

Bahasa yang 

lugas 

34  9,91  

Bahasa sesuai 

ejaan bahasa 

Indonesia 

66  19,24  

Bahasa 

komunikatif dan 

lugas 

61  17,80  

Bahasa 

komunikatif dan 

sesuai ejaan 

bahasa Indonesia 

114 ✓  33,24 Dipilih 
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Bahasa 

komunikatif, 

lugas, dan sesuai 

ejaan bahasa 

Indonesia 

2  0,58  

Bahasa sehari-

hari yang tidak 

formal tetapi 

tetap sopan dan 

enak dibaca 

3  0,87  

Bahasa Indonesia 

disertai bahasa 

Inggris 

3  0,87  

Judul buku 

Mengenali Berita 

Bohong 

Kesehatan 

Sebagai Upaya 

Menjaga Diri 

124 ✓  33,97 Dipilih 

Mengenali Teks 

Berita Bohong 

Bidang 

Kesehatan 

dengan Membaca 

Kritis 

70  19,20  

Menjaga Diri dari 

Hoaks Kesehatan 

49  13,42  

Waspada Hoaks 

demi Kesehatan 

74  20,27  
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Mari Kritis 

dengan Membaca 

Kritis Sebagai 

Upaya Menjaga 

Diri dari Berita 

Bohong 

Kesehatan 

44  12,05  

Buku Penuh Ilmu 

dengan Bahasa 

Lugas dan 

Mudah 

Dimengerti 

Tentang Cara 

Menghindarai 

Berita Bohong 

Bidang 

Kesehatan 

3  0,82  

Jauhkan Diri dari 

Berita Bohong 

Demi Kesehatan 

1  0,27  

 

Pada indikator penggunaan kata sapaan, kata sapaan Kalian menjadi pilihan 

jawaban prioritas pertama untuk digunakan karena mendapat skor tertinggi dengan 

persentase 38,73%. Kata sapaan Kamu, dengan persentase skor 26,30% menjadi 

prioritas kedua yang akan digunakan pada buku pengayaan. Sementara itu, dengan 

persentase skor 22,83%, kata sapaan Anda menjadi prioritas pilihan jawaban ketiga. 

Kata sapaan Saudara menjadi pilihan jawaban terakhir dengan persentase skor 

9,83%. Selain pilihan jawaban pada angket tersebut, beberapa peserta didik 
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memberikan saran penggunaan kata sapaan, yaitu sapaan Kita dengan persentase 

skor 0,58% dan Teman-teman dengan persentase skor 1,73% 

Pada indikator bahasa yang digunakan dalam buku, bahasa komunikatif dan 

sesuai ejaan bahasa Indonesia menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk 

digunakan dengan persentase skor 33,24%. Bahasa sesuai ejaan bahasa Indonesia 

dengan persentase skor 19,24 menjadi prioritas kedua untuk digunakan pada buku 

pengayaan ini. Sementara itu, bahasa komunikatif dan lugas menjadi pilihan 

prioritas ketiga dengan persentase skor 17,80%. Pilihan jawaban lain yang menjadi 

alternatif untuk digunakan dalam buku pengayaan, yaitu bahasa komunikatif 

dengan persentase skor 17,49% dan bahasa yang lugas dengan persentase skor 

9.91%. Selain pilihan jawaban tersebut, beberapa peserta didik memberikan saran 

penggunaan bahasa yang dapat digunakan dalam buku pengayaan, yaitu bahasa 

sehari-hari yang tidak formal tetapi sopan dan enak dibaca dengan persentase skor 

0,87%, bahasa Indonesia disertai bahasa Inggris dengan persentase 0,87%, dan 

bahasa komunikatif, lugas, dan sesuai ejaan bahasa Indonesia dengan persentase 

skor 0,58%. 

Pada indikator judul buku, Mengenali Berita Bohong Kesehatan Sebagai 

Upaya Menjaga Diri menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk digunakan 

sebagai judul buku pengayaan ini dengan persentase skor 33,97%. Judul buku 

Waspada Hoaks Demi Kesehatan menjadi pilihan prioritas kedua dengan 

persentase skor 20,27%. Sementara itu, dengan persentase skor 19,20%, Mengenali 

Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan dengan Membaca Kritis menjadi prioritas 

ketiga untuk dijadikan judul pada buku pengayaan ini. Judul buku lain yang menjadi 

alternatif, yaitu Menjaga Diri dari Hoaks Kesehatan dengan persentase skor 

13,42%, dan judul buku Mari Kritis dengan Membaca Kritis Sebagai Upaya  

Menjaga Diri Berita Bohong Kesehatan dengan persentase skor 12,05%. Selain 

judul buku yang ditanyakan pada angket, beberapa peserta didik memberikan saran 

judul buku yang dapat digunakan untuk buku pengayaan ini, yaitu Buku Penuh Ilmu 

dengan Bahasa Lugas dan Mudah Dimengerti tentang Cara Menghindari Berita 
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Bohong Bidang Kesehatan, dengen persentase skor 0,82%, dan Jauhkan Diri Dari 

Berita Bohong Demi Kesehatan dengan persentase skor 0,27%.  

Selain data dari angket, data kebutuhan peserta didik pada aspek kebahasaan 

juga diperoleh dari proses wawancara dengan peserta didik. Hasil wawancara 

tersebut, menunjukkan bahwa bahasa yang diinginkan oleh peserta didik, yaitu 

bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, tidak terlalu formal atau lebih 

semiformal. 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan wawancara 

terkait aspek kebahasaan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas VIII SMP 

menginginkan penggunaan kata sapaan Kalian pada buku pengayaan ini. 

Penggunaan bahasa komunikatif dan sesuai ejaan bahasa Indonesia atau semiformal 

yang mudah dimengerti menjadi ragam bahasa yang diharapkan peserta didik untuk 

digunakan dalam buku pengayaan. Sementara itu, judul buku yang diharapkan 

adalah Mengenali Berita Bohong Kesehatan SebagaI Upaya Menjaga Diri. 

4) Aspek Grafika 

Angket kebutuhan peserta didik pada aspek grafika memiliki sembilan 

indikator, yaitu: (1) ukuran buku; (2) jenis huruf; (3) ukuran huruf; (4) warna desain 

sampul; (5) tata letak sampul; (6) warna tampilan isi buku; (7) penulisan nama bab; 

(8) tata letak penulisan nomor halaman buku; dan (9) bagian sampul belakang. 

Analisis angket kebutuhan peserta didik pada aspek grafika menghasilkan data 

kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Peseta Didik Kelas VIII SMP pada 

Aspek Grafika 

Indikator Pilihan Jawaban 
Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Ukuran 

buku 

B5 (176 x 250) 109 ✓  33,64 Dipilih 

A4 (210 x 297) 117  36,11  
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A5 (148 x 210) 96  29,63  

F4 (140A x 225) 2  0,62  

Jenis huruf 

Arial 84 ✓  25,38 Dipilih 

Calibri 56  16,92  

Times New 

Roman 

110 ✓  33,23 Dipilih 

Cambria 25  7,55  

Batang 47  14,20  

Comic sans 6  1,81  

Gill Sans MT 3  0,91  

Ukuran 

huruf 

10 (sepuluh) 9  2,72  

11 (sebelas) 46  13,90  

11,5 (sebelas 

setengah) 

72  21,75  

12 (dua belas) 127 ✓  38,37 Dipilih 

12,5 (dua belas 

setengah) 

73 ✓  22,05 Dipilih 

13 (tiga belas) 3  0,91  

15 (lima belas) 1  0,30  

Warna 

desain 

sampul 

Warna terang 96 ✓  26,67 Dipilih 

Warna gelap 30  8,33  

Warna monokrom 23  6,39  
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Warna pastel 64  17,78  

Perpaduan warna 

terang dan gelap 

88  24,44  

Warna-warni 56  15,56  

Campuran warna 

pastel dan natal 

3  0,83  

Tata letak 

sampul 

Penulis – Judul – 

Ilustrasi 

70  21,08  

Judul – Ilustrasi – 

Penulis  

80  24,10  

Ilustrasi – Judul – 

Penulis 

28  8,43  

Judul – Penulis – 

Ilustrasi  

124 ✓  37,35 Dipilih 

Penulis – Ilustrasi 

– Judul  

30  9,04  

Warna 

tampilan isi 

buku 

Warna latar cerah, 

dengan warna 

tulisan gelap 

162 ✓  48,36 Dipilih 

Warna latar cerah 

dengan warna 

tulisan cerah 

36  10,74  

Warna latar gelap, 

dengan warna 

tulisan cerah 

68  20,30  
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Wana latar gelap, 

dengan warna 

tulisan gelap 

22  6,57  

Warna-warni 44  13,13  

Warna latar pastel, 

dengan warna 

tulisan gelap 

3  0,90  

Penulisan 

nama bab 

Bab I, Bab II, Bab 

III 

176 ✓  53,01 Dipilih 

Bagian 1, Bagian 

2, Bagian 3 

71  21,39  

Tema 1, Tema 2, 

Tema 3 

85  25,60  

Tata letak 

penulisan 

nomor 

halaman 

buku 

Di sebelah pojok 

kanan atas  

44  13,58  

Di sebelah pojok 

kanan bawah 

120 ✓  37,04 Dipilih 

Di tengah bagian 

bawah 

92  28,40  

Di tengah bagian 

atas 

22  6,79  

Di sebelah pojok 

kiri atas 

12  3,70  

Di sebelah pojok 

kiri bawah 

34  10,49  
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Bagian 

sampul 

belakang 

Rangkuman isi 77  20,81  

Gambaran 

buku/sinopsis 

82  22,16  

Ilustrasi 42  11,36  

Biografi penulis 85 ✓  22,97 Dipilih 

Manfaat buku 84  22,70  

 

Pada indikator ukuran buku, A4 (210 x 297) menjadi pilihan jawaban 

prioritas pertama untuk digunakan karena mendapat skor tertinggi dengan 

persentase 36,11%. Ukuran buku B5 (176 x 250) dengan persentase skor 33,64% 

menjadi prioritas kedua untuk menjadi ukuran buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan. Sementara itu, ukuran buku A5 (148 x 210) 

menjadi pilihan prioritas ketiga dengan persentase skor 29,63%. Beberapa peserta 

didik pada indikator ukuran memberikan saran ukuran buku, yaitu ukuran buku F4 

(140A x 225) dengan persentase skor 0,62%. 

Pada indikator jenis huruf, Times New Roman menjadi pilihan jawaban 

prioritas pertama dengan persentase skor 33,23%. Jenis huruf Arial dengan 

persentase skor 25,38% menjadi jenis huruf prioritas kedua untuk digunakan dalam 

buku pengayaan ini. Sementara itu, jenis huruf Calibri dengan persentase skor 

16,92% menjadi prioritas ketiga. Jenis huruf lainnya yang menjadi alternatif 

peneliti untuk digunakan dalam buku pengayaan, yaitu Batang dengan persentase 

skor 14,20%, dan jenis huruf Cambria dengan persentase skor 7,55%. Selain 

pilihan jawaban pada angket tersebut, beberapa peserta didik memberikan saran 

jenis huruf yang dapat digunakan dalam buku pengayaan ini, yaitu Comic Sans 

dengan persentase skor 1,81 % dan Gill Sans MT dengan persentase skor 0,91%. 

Pada indikator ukuran huruf, 12 (dua belas) menjadi ukuran prioritas 

pertama untuk digunakan dalam buku pengayaan ini dengan persentase skor 
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38,37%. Ukuran 12,5 (dua belas setangah) menjadi prioritas kedua dengan 

persentase skor 22,05%. Sementara itu, ukuran huruf 11,5 (sebelas setangah) 

menjadi prioritas ketiga untuk digunakan dengan persentase skor 21,75%. Ukuran 

huruf lain yang menjadi alternatif pilihan jawaban yang akan digunakan, yaitu 

ukuran huruf 11 (sebelas) dengan persentase skor 13,90% dan ukuran huruf 10 

(sepuluh) dengan persentase skor 2,72%. Selain pilihan jawaban pada angket, 

beberapa peserta didik memberikan saran ukuran huruf yang dapat digunakan 

dalam buku pengayaan. Ukuran huruf tersebut, yaitu 13 (tiga belas) dengan 

persentase skor 0,91% dan 15 (lima belas) dengan persentase skor 0,30%. 

Pada indikator warna desain sampul, warna terang menjadi pilihan jawaban 

prioritas pertama untuk digunakan karena mendapat skor tertinggi dengan 

persentase 26,67%. Perpaduan warna terang dan gelap menjadi prioritas kedua 

untuk digunakan sebagai warna desain sampul dengan persentase skor 24,44%. 

Sementara itu, warna pastel dengan persentase skor 17,78% menjadi pilihan 

jawaban prioritas ketiga untuk digunakan. Warna lain yang menjadi alternatif untuk 

digunakan sebagai warna desaian sampul pada buku pengayaan ini, yaitu warna-

warni dengan persentase skor 15,56%, warna gelap dengan persentase skor 8,33%, 

dan warna monokrom dengan persentase skor 6,39%. Selain warna-warna yang 

terdapat pada angket, beberapa peserta didik memberikan saran warna lainnya 

untuk digunakan sebagai desain sampul. Warna tersebut, yaitu campuran warna 

pastel dan netral dengan persentase skor 0,83%. 

Pada indikator tata letak sampul atau tampilan sampul, judul – penulis – 

ilustrasi menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk digunakan sebagai tata 

letak sampul dengan persentase skor 37,35%. Tata letak sampul dengan urutan 

judul – ilustrasi – penulis menjadi prioritas kedua dengan persentase skor 24,10%. 

Sementara itu, tata letak sampul dengan urutan penulis – judul – ilustrasi dengan 

persentase skor 21,08% menjadi pilihan prioritas ketiga. Pilihan jawaban lain yang 

menjadi alternatif tata letak sampul, yaitu tata letak dengan urutan penulis – ilustrasi 

– judul dengan persentase skor 9,04% dan urutan ilustrasi – judul – penulis dengan 

persentase skor 8,43%. 
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Pada indikator warna tampilan isi buku, warna latar cerah dengan warna 

tulisan gelap menjadi pilihan jawaban pertama untuk digunakan dalam buku 

pengayaan ini dengan persentase skor 48,36%. Warna latar gelap dengan warna 

tulisan cerah menjadi pilihan prioritas kedua dengan persentase skor 20,30%. 

Sementara itu, warna-warni dengan persentase skor 13,13% menjadi prioritas 

ketiga untuk digunakan dalam buku pengayaan ini. Warna tampilan isi buku lainnya 

yang menjadi alternatif untuk digunakan, yaitu warna latar cerah dengan warna 

tulisan cerah yang mendapat persentase skor 10,74% dan warna latar gelap dengan 

warna tulisan gelap mendapat persentase skor 6,57%. Selain pilihan jawaban pada 

angket tersebut, beberapa peserta didik memberikan pilihan jawaban lainnya, yaitu 

warna latar pastel dengan warna tulisan gelap yang mendapat persentase skor 

0,90% 

Pada indikator penulisan nama bab, penamaan Bab I, Bab II, Bab III 

menjadi pilihan prioritas pertama untuk digunakan sebagai penamaan bab dengan 

persentase skor 53,01%. Penamaan bab Tema 1, Tema 2, Tema 3 menjadi prioritas 

kedua dengan persentase skor 25,60%. Sementara itu, penamaan bab Bagian 1, 

Bagian 2, Bagian 3 menjadi pilihan terakhir dengan persentase skor 21,39%. 

Pada indikator tata letak penulisan nomor halaman buku, di sebelah pojok 

kanan bawah menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk digunakan karena 

mendapat skor tertinggi dengan persentase 28,40%. Penulisan nomor halaman buku 

di tengah bagian bawah dengan persentase skor 28,40% menjadi prioritas kedua 

untuk digunakan. Sementara itu, di sebelah pojok kanan atas menjadi pilihan 

prioritas ketiga dengan persentase skor 13,58%. Pilihan jawaban lain yang menjadi 

alternatif tata letak penulisan nomor halaman, yaitu penulisan nomor halaman di 

sebelah pojok kiri bawah dengan persentase skor 10,49%, di tengah bagian atas 

dengan persentase skor 6,79%, dan di sebelah pojok kiri atas menjadi pilihan 

terakhir dengan persentase skor 3,70%. 

Pada indikator bagian sampul belakang, biografi penulis menjadi pilihan 

prioritas pertama untuk disajikan pada bagian sampul belakang dengan persentase 

skor 22,97%. Manfaat buku dengan persentase skor 22,70% menjadi pilihan 
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prioritas kedua untuk disajikan. Sementara itu, gambaran buku/sinopsis buku 

menjadi prioritas ketiga dengan persentase skor 22,16%. Pilihan jawaban lain yang 

menjadi alternatif untuk disajikan pada bagian sampul belakang, yaitu rangkuman 

isi dengan persentase skor 20,81% dan ilustrasi dengan persentase skor 11,36%. 

Selain data dari jawaban angket, data kebutuhan peserta didik kelas VIII 

SMP pada aspek grafika juga diperoleh dari wawancara. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa peserta didik menginginkan grafika yang menarik dengan 

ukuran buku tidak terlalu besar, tidak terlalu tebal, font yang menarik dan tidak 

terlalu kecil, dan tampilan buku menggunakan warna terang maupun pastel. Cover 

atau sampul depan peserta didik menginginkan sampul diberi gambar dan bagian 

sampul belakang diberi ilustrasi tentang berita bohong bidang kesehatan.   

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan wawancara 

tentang aspek grafika, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas VIII SMP 

menginginkan buku pengayaan dengan ukuran A4 (210 x 297), dengan jenis huruf 

Times New Roman dan Arial, serta ukuran huruf 12 dan 12,5. Sementara itu, warna 

desain sampul yang diharapkan oleh peserta didik adalah warna terang dengan 

tampilan sampul dengan urutan judul – penulis – ilustrasi. Warna tampilan isi buku 

yang diharapkan peserta didik adalah warna latar cerah dengan warna tulisan gelap. 

Selain itu, penulisan nama bab yang diharapkan peserta didik adalah Bab I, Bab II, 

Bab III, dengan tata letak penulisan nomor halaman buku di sebelah pojok kanan 

bawah. Bagian sampul belakang yang diharapkan peserta didik, yaitu biografi 

penulis. 

5) Aspek Bidang Kesehatan 

Angket kebutuhan peserta didik kelas VIII SMP pada aspek bidang kesehatan 

memiliki satu indikator. Indikator tersebut adalah pengetahuan mengenai bidang 

kesehatan. Analisis angket kebutuhan peserta didik pada aspek bidang kesehatan 

menghasilkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 
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Tabel 4.5 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII SMP 

pada Aspek Bidang Kesehatan 

Indikator 
Pilihan 

Jawaban 

Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Pengetahuan 

mengenai 

bidang 

kesehatan 

Pentingnya 

kesehatan 

125 ✓  32,98 Dipilih 

Manfaat buah 

atau sayur untuk 

kesehatan 

21  5,54  

Klarifikasi dari 

berita bohong 

kesehatan yang 

ditampilkan 

101 ✓  26,65 Dipilih 

Cara menjaga 

kesehatan 

64  16,89  

Pola hidup sehat 66 ✓  17,41 Dipilih 

Pentingnya 

informasi 

tentang berita 

bohong 

2  0,53  

 

Pada indikator pengetahuan mengenai bidang kesehatan, pentingnya 

kesehatan menjadi pilihan jawaban prioritas pertama dengan persentase skor 

32,98%. Klarifikasi dari berita bohong bidang kesehatan yang ditampilkam menjadi 

prioritas kedua dengan persentase skor 26,65%. Sementara itu, pola hidup sehat 

dengan persentase skor 17,41% menjadi pilihan prioritas ketiga untuk disajikan 

dalam buku pengayaan ini. Pilihan jawaban lain yang menjadi alternatif untuk 
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disajikan dalam buku pengayaan, yaitu cara menjaga kesehatan dengan persentasi 

skor 16,89% dan manfaat buah atau sayur untuk kesehatan dengan persentase skor 

5,54%. Selain pilihan jawaban pada angket, beberapa peserta didik memiliki 

jawaban lainnya, yaitu pentingnya informasi tentang berita bohong dengan 

persentase skor 0,53%. 

Selain dari angket, data kebutuhan peserta didik pada aspek bidang 

kesehatan juga diperoleh dari wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

peserta didik menginginkan pengetahuan bidang kesehatan berupa tips menjaga 

kesehatan, contoh makanan yang sehat, dan kegiatan yang menyehatkan. Selain itu, 

peserta didik juga menginginkan informasi tentang tips untuk membuktikan bahwa 

berita tersebut adalah hoaks.. 

Berdasarkan analisis angket kebutuhan peserta didik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik menginginkan pengetahuan mengenai bidang 

kesehatan berdasarkan prioritas pilihan jawaban, yaitu (1) pentingnya informasi 

kesehatan; (2) klarifikasi dari berita bohong bidang kesehatan yang ditampilkan; 

dan (3) pola hidup sehat.  

6) Aspek Harapan Peserta Didik Kelas VIII SMP 

Pada aspek harapan peserta didik kelas VIII SMP, terdapat satu indikator, yaitu 

saran atau masukan dari peserta didik terhadap buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh beberapa 

masukan di antarannya: (1) buku mampu memberi edukasi tentang berita bohong; 

(2) buku berisi ciri-ciri berita bohong dan contoh berita bohong disertai gambar; 

dan (3) mampu menginsipirasi pembaca untuk hidup bersih dan sehat. 

4.1.1.2 Kebutuhan Pendidik SMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan terbagi menjadi enam 

aspek, yaitu: (1) aspek materi; (2) aspek penyajian materi; (3) aspek kebahasaan, 

(4) aspek grafika, (5) aspek bidang kesehatan; (6) aspek harapan. Berikut 

pemaparan keenam aspek tersebut. 
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1) Aspek Materi 

Aspek materi pada angket kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa 

Indonesia terhadap buku pengayaan membaca teks berita bohong  bidang kesehatan 

terdiri atas lima indikator: (1) materi pengantar teks berita bohong bidang 

kesehatan; (2) materi teks berita bohong; (3) materi keterampilan membaca untuk 

mengenali teks berita bohong; (4) jenis teks berita bohong bidang kesehatan; (5) 

jumlah contoh teks berita bohong bidang kesehatan. Analisis angket kebutuhan 

pendidik pada aspek materi yaitu dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Pendidik SMP Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia pada Aspek Materi 

Indikator Pilihan Jawaban 
Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Materi 

pengantar 

teks berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

Dampak adanya 

teks berita 

bohong 

0  0  

Sanksi bagi 

penyebaran teks 

berita bohong 

3 ✓  21,43 Dipilih 

Contoh teks 

berita bohong 

bidang kesehatan 

7 ✓  50,00 Dipilih 

Contoh kasus 

pidana 

penyebaran teks 

berita bohong 

bidang kesehatan 

1  7,14  
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Pentingnya 

informasi 

kesehatan 

3 ✓  21,43 Dipilih 

Materi teks 

berita 

bohong 

Pengertian teks 

berita bohong 

3 ✓  17,65 Dipilih 

Ciri-ciri teks 

berita bohong 

7 ✓  41,18 Dipilih 

Struktur teks 

berita bohong 

1 ✓  11,76 Dipilih 

Jenis-jenis teks 

berita bohong 

0  00,00  

Cara 

membedakan 

hoaks dan fakta 

5 ✓  29,41 Dipilih 

Materi 

keterampilan 

membaca 

untuk 

mengenali 

teks berita 

bohong 

Pengertian 

membaca kritis 

6 ✓  37,50 Dipilih 

Manfaat 

membaca kritis 

3 ✓  18,75 Dipilih 

Langkah-langkah 

mengidentifikasi 

berita bohong 

dengan membaca 

kritis 

4 ✓  25,00 Dipilih 

Keterampilan 

membaca kritis 

untuk 

3 ✓  18,75 Dipilih 
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meningkatkan 

sikap kritis 

Jenis teks 

berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

Gizi 2 ✓  10,53 Dipilih 

Kandungan 

makanan 

5 ✓  26,31 Dipilih 

Kesehatan tubuh 8 ✓  42,11 Dipilih 

Reproduksi 1  5,26  

Covid-19 3  15,79  

Jumlah 

contoh teks 

berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

2 0  0  

3 6 ✓  66,67 Dipilih 

4 0  0  

5 0  0  

6 3  33,33  

 

Pada indikator materi pengantar teks berita bohong, contoh teks berita 

bohong bidang kesehatan menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk 

disajikan karena mendapatkan skor tertinggi dengan persentase 50,00%. Materi 

sanksi bagi penyebar teks berita bohong dan materi pentingnya informasi kesehatan 

menjadi prioritas kedua karena mendapatkan skor yang sama dengan persentase 

21,43%. Sementara itu, dengan persentase skor 7,14%, contoh kasus pidana 

penyebaran teks berita bohong bidang kesehatan menjadi pilihan prioritas ketiga 

untuk disajikan. Materi dampak adanya teks berita bohong tidak ada pendidik yang 

memilih, sehingga materi tersebut tidak masuk dalam priorita pilihan jawaban. 

Pada indikator materi teks berita bohong, ciri-ciri teks berita bohong 

menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk disajikan karena mendapat skor 

tertinggi dengan persentase 41,18%. Materi cara membedakan hoaks dan fakta 
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menjadi prioritas kedua untuk disajikan dengan persentase skor 29,41%. Sementara 

itu, dengan persentase skor 17,65%, pengertian teks berita bohong menjadi prioritas 

ketiga untuk disajikan. Pilihan jawaban struktur teks berita bohong menjadi 

prioritas pilihan jawaban keempat dengan persentase skor 11,76%, sedangkan 

materi jenis-jenis teks berita bohong tidak dipilih oleh pendidik. 

Pada indikator materi keterampilan membaca untuk mengenali teks berita 

bohong, pengertian membaca kritis menjadi pilihan prioritas pertama untuk 

disajikan karena mendapat skor tertinggi dengan persentase 37,50%. Langkah-

langka mengidentifikasi berita bohong dengan membaca kritis menjadi prioritas 

kedua untuk disajikan dengan persentase skor 25,00%. Sementara itu, manfaat 

membaca kritis dan keterampilan membaca kritis untuk meningkatkan sikap kritis 

menjadi pilihan prioritas ketiga untuk disajikan karena mendapat skor yang sama 

dengan persentase 18,75%. 

Pada indikator jenis teks berita bohong bidang kesehatan, jenis berita 

bohong kesehatan tubuh menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk disajikan 

dengan persentase skor 42,11%. Jenis berita bohong kandungan makanan menjadi 

pilihan prioritas kedua untuk disajikan dengan persentase skor 26,31%. Sementara 

itu, dengan persentase skor 10,53%, gizi menjadi prioritas ketiga untuk disajikan. 

Jenis berita bohong reproduksi menjadi alternatif pilihan jawaban untuk disajikan 

dengan persentase skor 5,26%. Selain pilihan jawaban yang ditanyakan pada 

angket, pendidik memiliki pilihan jawaban lain, yaitu jenis berita bohong Covid-19 

dengan persentase skor 15,79%. Namun, pada penelitian ini, covid-19 sudah masuk 

pada jenis kesehatan tubuh. 

Pada indikator jumlah contoh teks berita bohong bidang kesehatan, 3 menjadi 

pilihan prioritas pertama jumlah contoh teks berita bohong yang akan disajikan 

karena mendapat skor tertinggi dengan persentase 66,67%. 6 contoh teks berita 

bohong menjadi prioritas pilihan jawaban kedua dengan persentase skor 33,33%. 

Sementara itu, pendidik tidak ada yang memilih jumlah contoh teks berita bohong 

2, 4, dan 5, sehingga jumlah contoh teks berita bohong tersebut tidak masuk dalam 

prioritas pilihan jawaban. 



119 
 

 

Data kebutuhan pendidik pada aspek materi diperoleh tidak hanya dari angket 

kebutuhan melainkan juga dari wawancara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

pendidik menginginkan materi pengantar teks berita bohong berupa contoh teks 

berita bohong yang sedang banyak dibicarakan atau sedang menjadi isu masyarakat. 

Contoh jenis teks berita bohong yang diharapkan oleh pendidik, yaitu campuran 

makanan. Pada dasarnya, campuran makanan sama halnya dengan kandungan 

makanan yang sudah ditanyakan dalam angket.  

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan pendidik dan wawancara terkait 

aspek materi, dapat disimpulkan bahwa pendidik SMP mata pelajaran bahasa 

Indonesia membutuhkan materi pengantar teks berita bohong degan urutan 

prioritas: (1) contoh teks berita bohong bidang kesehatan; (2) sanksi bagi penyebar 

teks berita bohong; dan (3) pentingnya informasi kesehatan. Pendidik SMP mata 

pelajaran bahasa Indonesia membutuhkan materi teks berita bohong dengan urutan 

prioritas: (1) ciri-ciri teks berita bohong; (2) pengertian teks berita bohong; (3) cara 

membedakan hoaks dan fakta; dan (4) Struktur teks berita bohong. Sementara itu, 

pada indikator materi keterampilan membaca untuk mengetahui teks berita bohong, 

pendidik membutuhkan materi dengan urutan prioritas: (1) pengertian membaca 

kritis; (2) langkah-langkah mengidentifikasi berita bohong dengan membaca kritis; 

(3) manfaat membaca kritis; dan (4) keterampilan membaca kritis untuk 

meningkatkan sikap kritis. jenis contoh teks berita bohong yang diharapkan oleh 

peserta didik dengan urutan prioritas, yaitu: (1) kesehatan tubuh; (2) kandungan 

makanan; dan (3) Gizi, dengan 3 jumlah contoh teks berita bohong pada buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

2) Aspek Penyajian Materi 

Angket kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia pada aspek 

penyajian materi terdiri atas enam indikator, yaitu (1) letak contoh teks berita 

bohong bidnag kesehatan; (2) penyajian materi pengertian teks berita bohong; (3) 

penyajian materi ciri-ciri teks berita bohong; (4) penyajian materi struktur teks 

berita bohong; (5) penyajian rangkuman; (6) penyajian materi perbedaan antara 
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berita bohong dan berita benar. Analisis angket pendidik pada aspek penyajian 

materi menghasilkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Pendidik SMP Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia pada Aspek Penyajian Materi 

Indikator Pilihan Jawaban 
Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Letak contoh 

teks berita 

bohong 

bidang 

kesehatan 

Awal sebelum 

penjelasan materi 

9 ✓  81,82 Dipilih 

Tengah-tengah 

diantara 

penjelasan materi 

2  18,18  

Akhir setelah 

penjelasan materi 

0  00,00  

Awal bab 0  00,00  

Akhir bab 0  00,00  

Penyajian 

materi 

pengertian 

teks berita 

bohong 

Uraian disertai 

contoh 

0  00,00  

Uraian tanpa 

contoh 

0  00,00  

Uraian beserta 

simpulan 

0  00,00  

Uraian tanpa 

simpulan 

0  00,00  
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Uraian disertai 

contoh dan 

simpulan 

9 ✓  100,00 Dipilih 

Penyajian 

materi ciri-

ciri teks 

berita 

bohong 

Uraian disertai 

contoh 

0  00,00  

Uraian tanpa 

contoh 

0  00,00  

Uraian beserta 

simpulan 

0  00,00  

Uraian tanpa 

simpulan 

0  00,00  

Uraian disertai 

contoh dan 

simpulan 

9 ✓  100,0 Dipilih 

Penyajian 

materi 

struktur teks 

berita 

bohong 

Uraian disertai 

contoh 

0  00,00  

Uraian tanpa 

contoh 

0  00,00  

Uraian beserta 

simpulan 

0  00,00  

Uraian tanpa 

simpulan 

0  00,00  

Uraian disertai 

contoh dan 

simpulan 

6 ✓  54,55 Dipilih 

Bagan 5  45,45  
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Penyajian 

rangkuman 

Setiap akhir sub-

bab 

9 ✓  81,82 Dipilih 

Setiap akhir bab 2  18,18  

Akhir buku 

pengayaan 

0  00,00  

Tidak perlu ada 

rangkuman 

0  00,00  

Penyajian 

materi 

perbedaan 

antara berita 

bohong dan 

berita benar 

Dalam bentuk 

tabel disertai 

contoh dan 

penjelasan 

9 ✓  81,82 Dipilih 

Dalam bentuk 

uraian paragraf 

disertai dengan 

contoh 

2  18,18  

Dalam bentuk 

tabel disertai 

contoh tanpa 

penjelasan 

0  00,00  

Dalam bentuk 

tabel tanpa 

contoh dan 

penjelasan 

0  00,00  

Dalam bentuk 

uraian tanpa 

contoh 

0  00,00  
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Pada indikator letak contoh teks berita bohong bidang kesehatan, awal 

sebelum penjelasan materi menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk 

digunakan karena mendapat skor tertinggi dengan persentase 81,82%. Tengah-

tengah diantara penjelasan materi menjadi prioritas kedua untuk menyajikan contoh 

teks berita bohong bidang kesehatan dengan persentase skor 18,18%. Sementara 

itu, tidak ada pendidik yang memilih pilihan jawaban akhir setelah penjelasan 

materi, awal bab, dan akhir bab, sehingga ketiga pilihan jawaban tersebut, tidak 

masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator penyajian materi pengertian teks berita bohong, uraian 

disertai contoh dan simpulan menjadi pilihan jawaban prioritas utama dengan 

persentase skor 100,00%. Uraian disertai contoh dan simpulan menjadi satu-

satunya pilihan jawaban yang dipilih oleh pendidik untuk menyajikan materi 

pengertian teks berita bohong. Sementara itu, pilihan jawaban lain tidak dipilih oleh 

pedididk sehingga tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator penyajian materi ciri-ciri teks berita bohong, uraian disertai 

contoh dan simpulan menjadi pilihan jawaban prioritas utama dengan persentase 

skor 100,00%. Uraian disertai contoh dan simpulan menjadi satu-satunya pilihan 

jawaban yang dipilih oleh pendidik untuk menyajikan ciri-ciri teks berita bohong. 

Sementara itu, pilihan jawaban lain tidak dipilih oleh pedididk sehingga tidak 

masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator penyajian materi struktur teks berita bohong, uraian disertai 

contoh dan simpulan menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk digunakan 

dalam menyajikan materi karena mendapat skor tertinggi dengan persentase 

54,55%. Bagan menjadi prioritas kedua dengan persentase skor 45,45%. Sementara 

itu, pilihan jawaban lain tidak dipilih oleh pendidik sehingga tidak masuk dalam 

prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator penyajian rangkuman, setiap akhir sub-bab menjadi pilihan 

jawaban prioritas pertama untuk digunakan dalam menyajikan rangkuman karena 

mendapat skor tertinggi dengan persentase 81,82%. Setiap akhir bab menjadi 
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prioritas kedua untuk digunakan dengan persentase skor 18,18%. Sementara itu, 

akhir buku pengayaan dan pilihan tidak perlu ada rangkuman tidak ada satu pun 

pendidik yang memilih, sehingga tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator penyajian materi perbedaan antara berita bohong dan berita 

benar, menyajikan dalam bentuk tabel disertai contoh dan penjelasan menjadi 

pilihan jawaban prioritas pertama untuk digunakan karena mendapat persentase 

skor 81,82%. Menyajikan dalam bentuk uraian paragraf disertai dengan contoh 

menjadi prioritas kedua untuk digunakan dalam menyajikan materi dengan 

persentase skor 18,18%. Sementara itu, pilihan lainnya tidak dipilih oleh pendidik 

sehingga tidak menjadi prioritas pilihan jawaban. 

Data kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia pada aspek 

penyajian materi, selain dari angket kebutuhan juga berasal dari wawancara dengan 

pendidik. Hasil wawancara terkait aspek penyajian menunjukkan bahwa pendidik 

SMP mata pelajaran bahasa Indonesia menginginkan penyajian materi yang pokok 

pembahasannya fokus dengan menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang dan 

disertai dengan gambar. 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan pendidik dan wawancara 

terkait aspek penyajian materi, dapat disimpulkan bahwa pendidik SMP mata 

pelajaran bahasa Indonesia menginginkan penyajian contoh teks berita bohong 

bidang kesehatan pada awal sebelum penjelasan materi. Pendidik menginginkan 

penyajian materi pengertian dan ciri-ciri teks berita bohong secara uraian desertai 

contoh dan penjelasan. Sementara itu, penyajian materi struktur teks berita bohong, 

pendidik mengingkan materi tersebut disajikan secara uraian disertai contoh dan 

penjelasan, serta dalam bentuk bagan. Pada penyajian rangkuman, pendidik 

menginginkan rangkuman disajikan pada setiap akhir sub-bab. Selain itu, penyajian 

materi perbedaan antara berita bohong dan berita benar dalam bentuk tabel disertai 

contoh dan penjelasan. 
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3) Aspek Kebahasaan 

Angket kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia pada aspek 

kebahasaan memiliki tiga indikator, yaitu: (1) penggunaan kaya sapaan; (2) 

penggunaan bahasa pada buku; dan (3) judul buku. Analisis angket kebutuhan 

pendidik pada aspek kebahasaan menghasilkan data sebagaimana tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Analisi Angket Kebutuhan Pendidik SMP Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia pada Aspek Kebahasaan 

Indikator 
Pilihan 

Jawaban 

Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Penggunaan 

kata sapaan 

Kamu 3  27,27  

Saudara 0  00,00  

Anda 3  27,27  

Kalian 5 ✓  45,40 Dipilih 

Penggunaan 

bahasa pada 

buku 

Bahasa 

komunikatif 

0  0  

Bahasa yang 

lugas 

0  0  

Bahasa sesuai 

ejaan bahasa 

Indonesia 

3  33,33  

Bahasa 

komunikatif dan 

lugas 

0  0  

Bahasa 

komunikatif dan 

6 ✓  66,67 Dipilih 
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sesuai ejaan 

bahasa Indonesia 

Judul buku 

Mengenali Berita 

Bohong 

Kesehatan 

Sebagai Upaya 

Menjaga Diri 

3  17,65  

Mengenali Teks 

Berita Bohong 

Bidang 

Kesehatan 

dengan 

Membaca Kritis 

5 ✓  29,41 Dipilih 

Menjaga Diri 

dari Hoaks 

Kesehatan 

5 ✓  29,41 Dipilih 

Waspada Hoaks 

demi Kesehatan 

4  23,53  

Mari Kritis 

dengan 

Membaca Kritis 

Sebagai Upaya 

Menjaga Diri 

dari Berita 

Bohong 

Kesehatan 

0  00,00  
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Pada indikator penggunaan kata sapaan, sapaan Kalian menjadi pilihan 

jawaban prioritas pertama untuk digunakan karena mendapatkan skor tertinggi 

dengan persentase skor 45,40%. Sapaan Kamu dan Anda dengan persentase skor 

27,27% menjadi prioritas kedua untuk digunakan. Sementara itu, sapaan Saudara 

tidak menjadi prioritas pilihan jawaban karena pendidik tidak memilih jawaban 

tersebut. 

Pada indikator pilihan jawaban penggunaan bahasa pada buku, bahasa 

komunikatif dan sesuai ejaan bahasa Indonesia menjadi pilihan jawaban prioritas 

pertama untuk digunakan karena mendapat skor tertinggi dengan persentase skor 

66,67%. Bahasa sesuai ejaan Bahasa Indonesia menjadi pilihan jawaban prioritas 

kedua dengan persentase skor 33,33%. Sementara itu, pilihan jawaban lainnya tidak 

mendapat presentase skor karena tidak ada pendidik yang memilih jawaban 

tersebut.  

Pada indikator judul buku, Mengenali Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan 

dan Menjaga Diri dari Hoaks Kesehatan menjadi pilihan jawaban prioritas pertama 

untuk digunakan karena kedua pilihan jawaban tersebut mendapat skor tertinggi 

dengan persentase skor 29,41%. Judul buku Waspada Berita Bohong demi 

Kesehatan menjadi prioritas kedua untuk digunakan dengan persentase skor 

23,53%. Sementara itu, Kenali Berita Bohong Kesehatan Sebagai Upaya Menjaga 

Diri dengan persentase skor 17,65% menjadi pilihan jawaban prioritas ketiga untuk 

digunakan sebagai judul buku. Tidak ada pendidik yang memilih judul buku Mari 

Kritis dengan Membaca Kritis Sebagai Upaya Menjaga Diri dari Berita Bohong 

Bidang Kesehatan, sehingga judul tersebut tidak menjadi prioritas pilihan jawaban. 

Data kebutuhan pendidik pada aspek kebahasaan diperoleh tidak hanya dari 

angket kebutuhan, melainkan diperoleh juga dari wawancara dengan pendidik. 

Hasil wawancara terkait aspek kebahasaan, menunjukkan bahwa pendidik 

menginginkan bahasa yang komunikatif, dengan diksi yang sederhana dan sesuai 

dengan karakter anak. Pendidik juga menyarankan untuk diselingi dengan bahasa 

gaul. 
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Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan dan wawancara terkait aspek 

kebahasaan, dapat disimpulkan bahwa pendidik menginginkan bahasa yang 

komunikatif dan sesuai ejaan bahasa Indonesia dengan diksi sederhana tidak 

banyak kata ilmiah. Pendidik menginginkan kata sapaan Kalian yang digunakan 

dalam buku pengayaan ini. Sementara itu, judul buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan yang diharapkan oleh pendidik berdasarkan urutan 

presentase skor, yaitu Mengenali Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan dengan 

membaca kritis dan Menjaga Diri dari Hoaks Kesehatan. 

4) Aspek Grafika 

Angket kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia pada aspek 

grafika memiliki sembilan indikator, yaitu: (1) ukuran buku; (2) jenis huruf; (3) 

ukuran huruf; (4) warna desain sampul; (5) tata letak sampul; (6) warna tampilan 

isi buku; (7) penulisan nama bab; (8) tata letak penulisan nomor halaman buku; dan 

(9) bagian sampul belakang. Analisis angket kebutuhan pendidik pada aspek grafika 

menghasilkan data kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Pendidik SMP Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia pada Aspek Grafika 

Indikator Pilihan Jawaban 
Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Ukuran 

buku 

B5 (176 x 250) 6 ✓  54,55 Dipilih 

A4 (210 x 297) 2  18,18  

A5 (148 x 210) 3  27,27  

Jenis huruf 

Arial 4 ✓  28,57 Dipilih 

Calibri 2  14,29  

Times New 

Roman 

6 ✓  42,85 Dipilih 
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Cambria 2  14,29  

Batang 0  00,00  

Ukuran 

huruf 

10 (sepuluh) 0  00,00  

11 (sebelas) 3 ✓  33,33 Dipilih 

11,5 (sebelas 

setengah) 

0  00,00  

12 (dua belas) 6 ✓  66,67 Dipilih 

12,5 (dua belas 

setengah) 

0  00,00  

Warna 

desain 

sampul 

Warna terang 5 ✓  35,71 Dipilih 

Warna gelap 0  00,00  

Warna monokrom 0  00,00  

Warna pastel 2  14,29  

Perpaduan warna 

terang dan gelap 

4  28,57  

Warna-warni 3  21,43  

Tata letak 

sampul 

Penulis – Judul – 

Ilustrasi 

3  27,27  

Judul – Ilustrasi – 

Penulis  

8 ✓  72,73 Dipilih 

Ilustrasi – Judul – 

Penulis 

0  00,00  
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Judul – Penulis – 

Ilustrasi  

0  00,00  

Penulis – Ilustrasi 

– Judul  

0  00,00  

Warna 

tampilan isi 

buku 

Warna latar cerah, 

dengan warna 

tulisan gelap 

9 ✓  75,00 Dipilih 

Warna latar cerah 

dengan warna 

tulisan cerah 

1  8,33  

Warna latar gelap, 

dengan warna 

tulisan cerah 

2  16,67  

Wana latar gelap, 

dengan warna 

tulisan gelap 

0  00,00  

Warna-warni 0  00,00  

Penulisan 

nama bab 

Bab I, Bab II, Bab 

III 

6 ✓  66,67 Dipilih 

Bagian 1, Bagian 

2, Bagian 3 

3  33,33  

Tema 1, Tema 2, 

Tema 3 

0  00,00  

Tata letak 

penulisan 

Di sebelah pojok 

kanan atas  

0  00,00  
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nomor 

halaman 

buku 

Di sebelah pojok 

kanan bawah 

6 ✓  66,67 Dipilih 

Di tengah bagian 

bawah 

0  00,00  

Di tengah bagian 

atas 

0  00,00  

Di sebelah pojok 

kiri atas 

0  00,00  

Di sebelah pojok 

kiri bawah 

3  33,33  

Bagian 

sampul 

belakang 

Rangkuman isi 2  15,38  

Gambaran 

buku/sinopsis 

8 ✓  61,54 Dipilih 

Ilustrasi 0  00,00  

Biografi penulis 3  23,08  

Manfaat buku 0  00,00  

 

Pada indikator ukuran buku, ukuran B5 (176 x 250) menjadi pilihan 

jawanan prioritas pertama untuk digunakan karena mendapat skor tertinggi dengan 

persentase skor 54,55%. Ukuran A5 (148 x 210) menjadi pilihan jawaban prioritas 

kedua dengan persentase skor 27,27%. Sementara itu, dengan persentase skor 

18,18%, ukuran A4 (210 x 297) menjadi pilihan jawaban prioritas terakhir untuk 

digunakan sebagai ukurabn buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan. 

Pada indikator jenis huruf, Times New Roman menjadi pilihan jawaban 

prioritas pertama untuk digunakan dalam buku pengayaan ini karena mendapat skor 
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tertinggi dengan persentase 42,85%. Jenis hurur Arial menjadi pilihana jawaban 

prioritas kedua dengan persentase skor 28,57%. Sementara itu, dengan persentase 

skor 14,29, jenis huruf Calibri dan Cambria menjadi pilihan jawaban prioritas 

ketiga untuk digunakan. Pendidik tidak ada yang memilih jenis huruf Batang, 

sehingga jenis huruf tersebut, tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator ukuran huruf, ukuran 12 (dua belas) menjadi pilihan jawaban 

prioritas pertama dengan persentase skor 66,67%. Prioritas kedua, yaitu ukuran 

huruf 11 (sebelas) dengan persentase skor 33,33%. Sementara itu, pilihan jawaban 

lainnya tidak dipilih oleh pendidik, sehingga tidak masuk dalam prioritas pilihan 

jawaban. 

Pada indikator warna desain sampul, warna terang menjadi pilihan jawaban 

prioritas pertama untuk digunakan pada desain sampul karena mendapat skor 

tertinggi dengan persentase skor 35,71%. Perpaduan warna terang dan gelap 

menjadi pilihan jawaban prioritas kedua dengan persentase skor 28,57%. Sementara 

itu, warna-warni menjadi pilihan jawaban prioritas ketiga untuk warna yang 

digunakan pada desain sampul dengan persentase skor 21,43%. Warna lain yang 

menjadi alternatif pilihan jawaban, yaitu warna pastel yang mendapat persentase 

skor 14,29%. Pendidik tidak ada yang memilih warna gelap dan warna monokrom 

sebagai desain sampul, sehingga warna tersebut tidak masuk dalam prioritas pilihan 

jawaban. 

Pada indikator tata letak sampul atau tampilan sampul, judul – ilustrasi – 

penulis menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk disajikan dengan 

persentase skor 72,73%. Penulis – judul – ilustrasi dengan persentase skor 27,27% 

menjadi pilihan jawaban prioritas kedua untuk disajikan dalam tampilan sampul. 

Sementara itu, pilihan jawaban lainnya tidak dipilih oleh pendidik, sehingga tidak 

masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator warna tampilan isi buku, warna latar cerah dengan warna 

tulisan gelap menjadi pilihan jawaban prioritas pertama untuk digunakan karena 

mendapat skor tertinggi dengan persentase 75,00%. Warna latar gelap dengan 
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warna tulisan cerah menjadi pilihan jawaban prioritas kedua dengan persentase skor 

16,67%. Sementara itu, dengan persentase skor 8,33%, warna latar cerah dengan 

warna tulisan cerah menjadi pilihan jawaban prioritas ketiga untuk digunakan 

dalam tampilan isi buku. Piihan tampilan isi buku lainnya tidak dipilih oleh 

pendidik, sehingga tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Pada indikator penamaan bab, Bab I, Bab II, Bab III menjadi pilihan 

jawaban prioritas pertama untuk digunakana karena mendapat skor tertinggi dengan 

persentase 66,67%. Pilihan jawaban Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3 menjadi pilihan 

jawaban prioritas kedua dengan persentase skor 33,33%. Sementara itu, pilihan 

jawaban Tema 1, Tema 2, Tema 3 tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban 

karena tidak dipilih oleh pendidik. 

Pada indikator tata letak peulisan nomor halaman buku, di sebelah pojok 

kanan bawah menjadi pilihan jawaban prioritas pertama dengan persentase skor 

66,67%. Di sebelah pojok kiri bawah dengan persentase skor 33,33% menjadi 

pilihan jawaban prioritas kedua untuk menyajikan nomor halaman buku. Sementara 

itu, pilihan jawaban lain tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban karena tidak 

ada pendidik yang memilih pilihan jawaban tersebut. 

Pada indikator bagian sampul belakang, gambaran buku/sinopsis menjadi 

pilihan jawaban prioritas pertama untuk disajikan karena mendapat skor tertinggi 

dengan persentase 61,54%. Biografi penulis menjadi pilihan jawaban prioritas 

kedua untuk disajikan dengan persentase skor 23,08%. Sementara itu, dengan 

persentase skor 15,38%, rangkuman isi menjadi pilihan jawaban prioritas ketiga 

untuk disajikan pada sampul belakang. Ilustrasi dan manfaat buku tidak masuk 

dalam prioritas pilihan jawaban karena tidak ada pendidik yang memilih pilihan 

jawaban tersebut. 

Data angket kebutuhan pendidik pada aspek grafika diperoleh tidak hanya 

dari angket saja, melainkan juga dari wawancara dengan pendidik. Hasil 

wawancara terkait aspek grafika, menunjukkan bahwa pendidik SMP mata 

pelajaran bahasa Indonesia menginginkan grafika buku dengan warna yang menarik 
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disertai gambar pada cover dan isi buku. Selain itu, pendidik menginginkan ukuran 

huruf yang tidak terlalu kecil. 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan pendidik dan wawancara 

terkait aspek grafika, dapat disimpulkan bahwa pendidik SMP mata pelajaran 

bahasa Indonesia menginginkan buku pengayaan dengan ukuran B5 (176 x 250). 

Jenis huruf dan ukuran huruf yang diharapkan oleh pendidik SMP mata pelajaran 

bahasa Indonesia, yaitu Times New Roman  dan Arial dengan ukuran huruf 12 dan 

11 Sementara itu, untuk tampilan sampul depan, pendidik menginginkan tampilan 

Judul – Ilustrasi – Penulis dengan warna sampul terang. Pendidik SMP mata 

pelajaran bahasa Indonesia menginginkan warna tampilan isi buku dengan warna 

latar cerah dan warna tulisan gelap. Pada bagian penamaan bab, pendidik 

menginginkan Bab I, Bab II, Bab III yang digunakan sebagai nama bab dengan 

nomor halaman di sebelah pojok kanan bawah. Selain itu, gambaran buku/sinopsis 

menjadi muatan yang diharapkan pendidik untuk disajikan pada sampul belakang. 

5) Aspek Bidang Kesehatan 

Angket kebutuhan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia pada aspek 

bidang kesehatan memiliki satu indikator. Indikator tersebut adalah pengetahuan 

mengenai bidang kesehatan. Analisis angket kebutuhan pendidik pada aspek bidang 

kesehatan menghasilkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Pendidik SMP Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia pada Aspek Bidang Kesehatan 

Indikator 
Pilihan 

Jawaban 

Total 

Skor 
Pilihan 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

Pengetahuan 

mengenai 

Pentingnya 

kesehatan 

3 ✓  23,07 Dipilih 
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bidang 

kesehatan 

Manfaat buah 

atau sayur untuk 

kesehatan 

0  00,00  

Klarifikasi dari 

berita bohong 

kesehatan yang 

ditampilkan 

8 ✓  61,54 Dipilih 

Cara menjaga 

kesehatan 

0  00,00  

Pola hidup sehat 2 ✓  15,38 Dipilih 

 

Pada indikator pengetahuan mengenai bidang kesehatan, klarifikasi dari 

berita bohong kesehatan yang ditampilkan menjadi pilihan jawaban prioritas 

pertama dengan persentase skor 61,54%. Pentingnya kesehatan menjadi pilihan 

prioritas kedua untuk disajikan dengan persentase skor 23,07%. Sementara itu, 

dengan persentase skor 15,38%, pola hidup sehat menjadi pilihan prioritas ketiga 

untuk disajikan dalam buku pengayaan ini. Pilihan jawaban lainnya tidak dipilih 

oleh pendidik, sehingga tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban. 

Data kebutuhan pendidik pada aspek bidang kesehatan tidak hanya dari 

angket kebutuhan saja, melainkan juga dari wawancara dengan pendidik. Hasil 

wawancara dengan pendidik terkait aspek bidang kesehatan, menunjukkan bahwa 

pendidik menginginkan informasi terkait makanan sehat. Pada dasarnya, informasi 

makanan sehat masuk dalam pilihan jawaban pola hidup sehat karena dalam pilihan 

pola hidup sehat akan disajikan informasi makanan sehat untuk kesehatan tubuh. 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan pendidik dan wawancara 

terkait aspek bidang kesehatan, dapat disimpulkan bahwa pendidik menginginkan 

pengetahuan bidang kesehatan berdasarkan urutan prioritas: (1) klarifikasi dari 



136 
 

 

berita bohong kesehatan yang ditampilkan; (2) pentingnya kesehatan; dan (3) pola 

hidup sehat. 

6) Aspek Harapan Pendidik SMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Pada aspek harapan pendidik SMP mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat 

satu indikator, yaitu saran atau masukan dari peserta didik terhadap buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Berdasarkan hasil analisis, 

diperoleh beberapa masukan di antarannya: (1) buku pengayaan yang menarik, 

informatif dan mudah dipahami; (2) buku dengan isi ringan, dan ada latihan 

soalnya; dan (3) buku yang memberikan gambaran tentang berita bohong. 

4.1.1.3 Prinsip Pengembangan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan 

Hasil analisis kebutuhan peserta didik kelas VIII dan pendidik SMP mata 

pelajaran bahasa Indonesia digunakan untuk merumuskan prinsip pengembangan 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Prinsip 

pengembangan buku pengayaan ini dikelompokan menjadi lima aspek, yaitu (1) 

aspek materi; (2) aspek penyajian materi; (3) asepek kebahasaan; (4) aspek grafika; 

dan (5) aspek bidang kesehatan. Berikut paparan tiap aspek prinsip pengembangan. 

1) Aspek Materi 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan dan wawancara pada aspek 

materi, terdapat perbedaan antara kebutuhan peserta didik kelas VIII dan pendidik 

SMP mata pelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihata pada tabel 

4.11 berikut ini. 
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Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Analisis Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII 

dan Pendidik SMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Aspek 

Materi 

Indikator Peserta Didik Pendidik 

Materi pengantar 

teks berita 

bohong bidang 

kesehatan 

1. Dampak adanya teks 

berita bohong 

2. Sanksi bagi penyebar 

teks berita bohong 

3. Contoh teks berita 

bohong bidang kesehatan 

1. Contoh teks berita 

bohong bidang 

kesehatan 

2. Sanksi bagi penyebar 

teks berita bohong 

3. Pentingnya informasi 

kesehatan 

Materi teks berita 

bohong 

1. Cara membedakan hoaks 

dan fakta 

2. Ciri-ciri teks berita 

bohong  

3. Pengertian teks berita 

bohong 

4. Jenis-jenis teks berita 

bohong 

1. Ciri-ciri teks berita 

bohong 

2. Cara membedakan hoaks 

dan fakta 

3. Pengertian teks berita 

bohong 

4. Struktur teks berita 

bohong 

Materi 

keterampilan 

membaca untuk 

mengenali teks 

berita bohong 

1. Langkah-langkah 

mengidentifikasi berita 

bohong dengan 

membaca kritis 

2. Manfaat membaca kritis 

3. Keterampilan membaca 

kritis untuk 

meningkatkan sikap 

kritis 

1. Pengertian membaca 

kritis  

2. Langkah-langkah 

mengidentifikasi berita 

bohong dengan 

membaca kritis 

3. Manfaat membaca kritis 

4. Keterampilan membaca 

kritis untuk 
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4. Pengertian membaca 

kritis 

 

meningkatkan sikap 

kritis 

 

Jenis teks berita 

bohong bidang 

kesehatan 

1. Kesehatan tubuh 

2. Kandungan makanan 

3. Gizi  

1. Kesehatan tubuh 

2. Kandungan makanan 

3. Gizi 

 

Jumlah contoh 

teks berita 

bohong 

4 3 

 

Pada indikator materi pengantar teks berita bohong bidang kesehatan, 

contoh teks berita bohong bidang kesehatan menjadi prioritas terakhir menurut hasil 

angket kebutuhan peserta didik dan menjadi prioritas pertama menurut hasil angket 

kebutuhan pendidik. Terkait hal itu, peneliti berasumsi bahwa contoh teks berita 

bohong bidang kesehatan menjadi pengantar materi inti yang harus disajikan dalam 

buku yang akan dikembangkan. Sementara itu, hasil analisis angket kebutuhan 

peserta didik dan pendidik menunjukkan bahwa materi sanksi bagi penyebar teks 

berita bohong menjadi prioritas kedua, sehingga materi tersebut dianggap penting 

dan harus disajikan dalam buku yang akan dikembangkan ini. Selain kedua materi 

tersebut, terdapat materi lain yang menjadi perbedaan pilihan jawaban peserta didik 

dan pendidik. Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik menunjukkan materi 

dampak adanya teks berita bohong masuk pada prioritas pilihan jawaban dan 

menjadi prioritas pertama, sedangkan pada hasil analisis angket kebutuhan pendidik 

materi dampak adanya teks berita bohong tidak masuk dalam prioritas pilihan 

jawaban. Untuk materi yang masuk pada prioritas pilihan jawaban pendidik adalah 

materi pentingnya informasi kesehatan dan menjadi prioritas pilihan jawaban 

ketiga. Dengan demikian, peneliti memilih menyajikan materi dampak adanya teks 

berita bohong untuk menjadi materi pengantar teks berita bohong bidang kesehatan 

karena menjadi prioritas pertama kebutuhan peserta didik, sedangkan materi 
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pentingnya informasi kesehatan tidak disajikan dalam buku yang akan 

dikembangkan ini karena menjadi prioritas ketiga kebutuhan pendidik dan tidak 

masuk dalam prioritas kebutuhan peserta didik. 

Pada indikator materi teks berita bohong bidang kesehatan, materi 

pengertian teks berita bohong, ciri-ciri teks berita bohong, dan struktru teks berita 

bohong harus disajikan karena menjadi bekal bagi pembaca untuk dapat 

mengidentifikasi teks berita bohong. Sementara itu, menurut hasil analisis angket 

kebutuhan peserta didik materi cara membedakan hoaks dan fakta menjadi prioritas 

pertama dan menjadi prioritas kedua menurut hasil analisis angket kebutuhan 

pendidik. Terkait hal itu, peneliti berasumsi bahwa cara membedakan hoaks dan 

fakta harus disajikan dalam buku yang akan dikembangkan ini. Sementara itu, hasil 

analisis angket kebutuhan peserta didik, materi jenis-jenis teks berita bohong lebih 

diprioritaskan daripada materi struktur teks berita bohong, sedangkan hasil analsisis 

angket kebutuhan pendidik menunjukkan hasil sebaliknya. Menyikapi hal itu, 

peneliti memutuskan untuk tidak mewujudkan materi jenis-jenis teks berita bohong 

dalam buku yang akan dikembangkan ini karena dianggap tidak penting oleh 

pendidik. Jadi, hanya ada empat pilihan jawaban yang diwujudkan dalam buku yang 

dikembangkan ini. 

Pada indikator materi keterampilan membaca untuk mengenali teks berita 

bohong, prioritas pertama pilihan jawaban pendidik, yaitu materi pengertian 

membaca kritis, sedangkan prioritas pertama pilihan jawaban peserta didik, yaitu 

langkah-langkah mengidentifikasi teks berita bohong dengan membaca kritis. 

Menyikapi hal tersebut, peneliti mewujudkan materi pengertian membaca kritis dan 

materi langkah-langkah mengidentifikasi teks berita bohong dengan membaca 

kritis, selain karena menjadi prioritas pilihan jawaban pertama, kedua materi 

tersebut juga dapat membantu pembaca untuk mengidentifikasi teks berita bohong 

dengan membaca kritis. Selain itu, materi manfaat membaca kritis juga dapat 

memotivasi pembaca untuk membaca kritis terhadap bahan bacaannya, sehingga 

membantu pembaca juga untuk mengidentifikasi teks berita bohong. Oleh karena 

itu manfaat membaca kritis wajib untuk disajikan dalam buku pengayaan membaca 
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teks berita bohong. Sementara itu, materi keterampilan membaca kritis untuk 

menumbuhkan sikap kritis, pada angket kebutuhan peserta didik menjadi prioritas 

pilihan jawaban kedua, sedangkan pada angket kebutuhan pendidik menjadi 

prioritas pilihan jawaban ketiga. Menyikapi hal tersebut, peneliti memilih untuk 

tidak menyajikan materi keterampilan membaca kritis untuk menumbuhkan sikap 

kritis karena oleh pendidik menjadi prioritas ketiga. Selain itu, untuk materi 

pendidik seringkali lebih mengetahui yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pada 

buku pengayaan pengetahuan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

menyajikan materi terkait membaca kritis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan kepada pembaca agar jika menerima berita dari media massa maupun 

media sosial harus dengan membaca kritis karena dengan membaca kritis pembaca 

dapat mengevaluasi bacaan tersebut, sejalan dengan pendapat Ibda (2017, h.27), 

bahwa membaca kritis merupakan membaca yang dilakukan secara mendalam 

dengan melibatkan pikiran dan perasaan, serta menggunakan analisis untuk 

mengevaluasi suatu bacaan.  

Pada indikator jenis teks berita bohong bidang kesehatan, hasil analisis 

angket kebutuhan peserta didik dan pendidik memiliki prioritas pilihan jawaban 

yang sama, yaitu kesehatan tubuh menjadi prioritas pertama, kandungan makanan 

menjadi prioritas kedua, dan gizi menjadi prioritas ketiga. Dengan demikian, ketiga 

pilihan jawaban tersebut akan diwujudkan dalam buku yang dikembangkan ini. 

Pada indikator jumlah contoh teks berita bohong, menurut hasil analisis 

angket kebutuhan peserta didik, menunjukkan bahwa peserta didik menginginkan 

4 (empat) contoh teks berita bohong bidang kesehatan. Namun, hasil analisis 

kebutuhan pendidik, menunjukkan bahwa pendidik menginginkan 3 (tiga) contoh 

teks berita bohong  bidang kesehatan. Menyikapi hal tersebut, dengan melihat 

materi yang akan disajikan, peneliti akan menggabungkan kedua pilihan  tersebut, 

sehingga terdapat 7 (tujuh) contoh teks berita bohong yang akan disajikan. 

Prinsip pengembangan buku pada aspek materi juga mempertimbangkan 

hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peserta didik dan pendidik 

menginginkan contoh teks berita bohong bidang kesehatan dan informasi kesehatan 
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untuk disajikan pada materi pengantar teks berita bohong bidang kesehatan. 

Namun, yang dapat diwujudkan dalam materi pengantar teks berita bohong bidang 

kesehatan hanya contoh teks berita bohong bidang kesehatan karena informasi 

tentang pentingnya kesehatan tidak masuk dalam prioritas pilihan jawaban peserta 

didik. 

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil analisis angket dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa pada aspek materi, prinsip pengembangan 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan adalah sebagai 

berikut. 

(1) Materi pengantar teks berita bohong bidang kesehatan yang disajikan meliputi 

contoh teks berita bohong bidang kesehatan, sanksi bagi penyebar teks berita 

bohong bidang kesehatan, dan dampak adanya teks berita bohong. 

(2) Materi tentang teks berita bohong yang disajikan meliputi pengertian teks 

berita bohong, ciri-ciri teks berita bohong, struktur teks berita bohong, dan cara 

membedakan hoaks dan fakta. 

(3) Materi keterampilan membaca untuk mengenali teks berita bohong yang 

disajikan, yaitu meliputi pengertian membaca kritis, manfaat membaca kritis, 

dan langkah-langkah mengidentifikasi teks berita bohong dengan membaca 

kritis. 

(4) Jenis teks berita bohong bidang kesehatan yang disajikan, yaitu meliputi berita 

bohong kesehatan tubuh, berita bohong kandungan makanan, dan berita 

bohong gizi. 

(5) Buku menyajikan tujuh contoh teks berita bohong kesehatan, yang nantinya 

akan disajikan pada setiap bab menyesuaikan materi yang dimuat pada bab 

tersebut. 

 

2) Aspek Penyajian Materi 

Berdasarkan analisis angket kebutuhan dan wawancara pada aspek penyajian 

materi, terdapat perbedaan antara kebutuhan peserta didik kelas VIII dan pendidik 
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SMP mata pelajaran bahasa Indobnesia. Perbedaan kebutuhan tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 Perbandingan Hasil Analisis Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII 

SMP dan Pendidik SMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada 

Aspek Penyajian Materi 

Indikator Peserta Didik Pendidik 

Letak contoh teks 

berita bohong 

bidang kesehatan 

Tengah-tengah diantara 

penjelasan materi 

Awal sebelum penjelasan 

materi 

Penyajian materi 

pengertian teks 

berita bohong 

Uraian disertai contoh dan 

simpulan 

Uraian disertai contoh dan 

simpulan 

Penyajian materi 

ciri-ciri teks 

berita bohong 

Uraian disertai contoh dan 

simpulan 

Uraian disertai contoh dan 

simpulan 

Penyajian materi 

struktur teks 

berita bohong 

Uraian disertai contoh dan 

simpulan 

Uraian disertai contoh dan 

simpulan 

Penyajian 

rangkuman 
Setiap akhir bab Setiap akhir sub-bab 

Penyajian materi 

perbedaan antara 

berita bohong dan 

berita benar 

Dalam bentuk tabel disertai 

contoh dan penjelasan 

Dalam bentuk tabel disertai 

contoh dan penjelasan 

 

Pada indikator letak penyajian contoh teks berita bohong bidang kesehatan, 

hanya ada satu pilihan jawaban yang akan diwujudkan. Hasil analisis angket 
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kebutuhan peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik menginginkan 

penyajian contoh teks berita bohong bidang kesehatan di tengah-tengah antara 

penjelasan materi. Namun, hasil analisis angket kebutuhan pendidik menunjukkan 

bahwa pendidik menginginkan penyajian contoh teks berita bohong bidang 

kesehatan di awal sebelum penjelasan materi. Menyikapi hal tersebut, peneliti 

memutuskan mewujudkan hasil analisis angket pendidik karena pada hasil analisis 

angket peserta didik, pilihan jawaban awal sebelum penjelasan materi juga menjadi 

prioritas kedua dan perbedaan persentase skornya tidak terlalu jauh yaitu 9,77%.  

Pada indikator penyajian materi pengertian teks berita bohong, hanya ada 

satu pilihan jawaban yang akan diwujudkan. Hasil analisis angket kebutuhan 

peserta didik dan pendidik menunjukkan keinginan yang sama, yaitu penyajian 

materi dalam bentuk uraian disertai contoh dan simpulan. Sehingga pilihan jawaban 

tersebutlah yang akan diwujudkan dalamm buku pengayaan yang dikembangkan 

ini. 

Sama halnya dengan penyajian materi pengertian teks berita bohong, 

penyajian ciri-ciri teks berita bohong, dan struktur teks berita bohong juga hanya 

ada satu pilihan yang akan diwujudkan. Hasil analisis angket kebutuhan peserta 

didik dan pendidik pada indikator penyajian materi ciri-ciri teks berita bohong dan 

struktur teks beirta bohong memiliki hasil yang sama, yaitu penyajian materi dalam 

bentuk uraian disertai contoh dan simpulan. Ketiga indikator tersebut memiliki 

jawaban yang sama. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menyajian materi 

dalam bentuk uraian disertai contoh dan simpulan, meski demikian peneliti akan 

berusaha supaya penyajian materi tersebut, tidak membosankan. 

Pada indikator penyajian rangkuman, hasil analisis angket kebutuhan peserta 

didik menunjukkan bahwa peserta didik mengiginkan penyajian rangkuman di 

setiap akhir bab. Namun, hasil analisis angket kebutuhan pendidik menunjukkan 

bahwa pendidik mengingikan rangkuman di setiap akhir sub-bab. Menyikapi hal 

tersebut, peneliti memutuskan untuk mewujudkan kebutuhan peserta didik karena 

dinilai lebih baik untuk peserta didik. Selain itu, dengan rangkuman di setiap akhir 
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bab memudahkan peserta didik untuk mengingat materi keseluruhan sub-bab pada 

bab tersebut. 

Pada indikator penyajian materi perbedaan berita bohong dengan berita benar, 

hanya ada satu pilihan jawaban yang akan diwujudkan. Hasil analisis angket 

kebutuhan peserta didik dan pendidik menunjukkan hasil yang sama, yaitu 

penyajian materi dalam bentuk tabel disertai contoh dan penjelasan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa penyajian dalam bentuk tabel disertai contoh dan penjelasan 

yang akan diwujudkan dalam buku pengayaan yang dikembangkan ini. 

Prinsip pengembangan pada aspek penyajian materi juga mempertimbangkan 

hasil wawancara dengan peserta didik dan pendidik. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, menunjukkan bahwa peserta didik menginginkan penyajian materi yang 

menarik dan runtut dengan diberi gambar, sedangkan pendidik menginginkan 

penyajian materi yang fokus dengan kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang 

serta diberi gambar. Untuk itu, pada setiap sub-bab akan disajikan minimal dua 

gambar. 

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil analisis angket kebutuhan dan 

wawancara terhadap peserta didik kelas VIII dan pendidik SMP mata pelajaran 

bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pada aspek penyajian materi, prinsip 

pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

adalah sebagai berikut, 

(1) Penyajian contoh teks berita bohong bidang kesehatan, yaitu di awal sebelum 

penjelasan materi. 

(2) Penyajian materi pengertian teks berita bohong, yaitu dalam bentuk uraian 

disertai contoh dan penjelasan 

(3) Penyajian materi ciri-ciri teks berita bohong, yaitu dalam  bentuk uraian 

disertai contoh dan penjelasan 

(4) Penyajian materi struktur teks berita bohong, yaitu dalam bentuk uraian disertai 

contoh dan penjelasan 

(5) Penyajian rangkuman di setiap akhir bab 
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(6) Penyajian materi perbedaan antara berita bohong dan berita benar, yaitu dalam 

bentuk tabel disertai contoh dan penjelasan. 

 

3) Aspek Kebahasaan 

Berdasarkan analisis angket kebutuhan dan wawancara pada aspek kebahasaan, 

terdapat perbedaan antara kebutuhan peserta didik kelas VIII dan pendidik SMP 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan kebutuhan tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13 Perbandingan Hasil Analisis Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII 

SMP dan Pendidik SMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada 

Aspek Penyajian Materi 

Indikator Peserta Didik Pendidik 

Penggunaan 

kata sapaan 
Kalian Kalian 

Penggunaan 

bahasa pada 

buku 

Bahasa komunikatif dan 

sesuai ejaan bahasa Indonesia 

Bahasa komunikatif dan 

sesuai ejaan bahasa Indonesia 

Judul buku 

Mengenali Berita Bohong 

Kesehatan Sebagai Upaya 

Menjaga Diri 

1. Mengenali Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan 

dengan Membaca Kritis 

2. Menjaga Diri dari Hoaks 

Kesehatan 

 

Pada indikator penggunaan kata sapaan, hanya satu pilihan jawaban yang 

akan diwujudkan. Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan pendidik 

menunjukkan bahwa penggunaan kata sapaan Kalian menjadi prioritas pertama, 

sehingga kata sapaan inilah yang akan diwujudkan dalam buku yang akan 

dikembangkan. 
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Pada indikator penggunaan bahasa pada buku, hanya ada satu jawaban yang 

akan diwujudkan. Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan pendidik 

menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahasa komunikatif dan sesuai ejaan bahasa 

Indonesia menjadi bahasa prioritas pertama, sehingga bahasa tersebutlah yang 

diwujudkan dalam buku pengayaan yang dikembangkan ini. 

Pada indikator judul buku, hanya ada satu jawaban yang akan diwujudkan. 

Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik menunjukkan bahwa judul Mengenali 

Berita Bohong Kesehatan Sebagai Upaya Menjaga Diri menjadi prioritas pertama. 

Namun, hasil analisis angket kebutuhan pendidik menunjukkan bahwa judul yang 

menjadi prioritas pertama ada dua karena mendapat presentase skor yang sama. 

Judul tersebut, yaitu Mengenali Teks Berita Bohong Bidang Kesehatan dengan 

Membaca Kritis dan Menjaga Diri dari Hoaks Kesehatan. Menyikapi hal tersebut, 

peneliti memutuskan untuk mewujudkan keinginan peserta didik karena judul 

berpengaruh pada ketertarikan peserta didik untuk membaca buku. Selain itu, judul 

yang dipilih pendidik pada angket kebutuhan peserta didik menjadi prioritas ketiga. 

Prinsip pengembangan buku pada aspek kebahasaan juga mempertimbangkan 

hasil wawancara dengan peserta didik dan pendidik. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, peserta didik dan pendidik menginginkan bahasa semiformal yang 

komunikatif, dengan diksi yang sederhana dan sesuai dengan karakter anak. 

Masukan tersebut akan diwujudkan dalam buku pengayaan yang akan 

dikembangkan ini. 

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil analisis angket kebutuhan dan hasil 

wawancara dengan peserta didik dan pendidik, dapat disimpulkan bahwa prinsip 

pengembangan pada aspek kebahasaan buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan adalah sebagai berikut. 

(1) Kata sapaan yang digunakan adalah sapaan Kalian. 

(2) Bahasa yang digunakan dalam buku pengayaan yang akan dikembangkan ini 

adalah bahasa komunikatif dan sesuai ejaan bahasa Indonesia atau lebih 

semiformal dengan diksi sederhana. 
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(3) Judul yang akan digunakan dalam buku pengayaan ini adalah Mengenali Berita 

Bohong Kesehatan Sebagai Upaya Menjaga Diri 

 

4) Aspek Grafika 

Berdasarkan analisis kebutuhan pada aspek grafika, terdapat perbedaan antara 

kebutuhan peserta didik kelas VIII dan pendidik SMP mata pelajaran bahasa 

Indonesia. Perbedaan kebutuhan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14 Perbandingan Hasil Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik 

Kelas VIII dan Pendidik SMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

pada Aspek Grafika 

Indikator Peserta Didik Pendidik 

Ukuran buku A4 (210 x 297) B5 (176 x 250) 

Jenis huruf 1. Times New Roman 

2. Arial 

1. Times New Roman 

2. Arial 

Ukuran huruf 1. 12 

2. 12,5 

1. 12 

2. 11 

Warna desain 

sampul 
Warna terang Warna terang 

Tata letak 

sampul depan 
Judul – Penulis – Ilustrasi  Judul – Ilustrasi – Penulis 

Warna 

tampilan isi 

buku 

Warna latar cerah dengan 

warna tulisan gelap 

Warna latar cerah dengan 

warna tulisan gelap 

Penulisan 

nama bab 
Bab I, Bab II, Bab III Bab I, Bab II, Bab III 
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Tata letak 

penulisan 

nomor 

halaman buku 

Di sebelah pojok kanan 

bawah 

Di sebelah pojok kanan 

bawah 

Tampilan 

bagian sampul 

belakang 

Biografi penulis Gambaran buku/sinopsis 

 

Pada indikator ukuran buku, hanya ada satu jawaban yang akan diwujudkan. 

Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik 

menginginkan ukuran buku A4 (210 x 297). Namun, hasil analisis angket 

kebutuhan pendidik menunjukkan bahwa pendidik menginginkan ukuran buku B5 

(176 x 250). Menyikapi hal tersebut, peneliti memutuskan untuk mewujudkan 

kebutuhan pendidik karena dirasa lebih baik untuk peserta didik. Selain itu, dengan 

ukuran yang tidak terlalu besar membuat buku yang akan dikembangkan ini mudah 

dibawa kemana saja. 

Pada indikator jenis huruf, hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan 

pendidik menunjukkan bahwa jenis huruf Times New Roman menjadi prioritas 

pertama, sedangkan jenis huruf Arial menjadi prioritas kedua. Terkait hal itu, 

peneliti berasumsi bahwa kedua jenis huruf tersebut harus disajikan dalam buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Hal itu juga menjadi 

pembeda antara teks bacaan dengan materi dalam buku. Jadi, kedua jenis huruf 

tersebut akan disajikan dalam buku pengayaan yang akan dikembangkan ini. 

Pada indikator ukuran huruf, ada dua jawaban yang akan diwujudkan dalam 

buku pengayaan ini. Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan pendidik 

menunjukkan bahwa ukuran huruf 12 (dua belas) menjadi pilihan jawaban prioritas 

pertama. Sementara itu, prioritas kedua pada kebutuhan peserta didik, yaitu ukuran 

12,5 (dua belas setengah), sedangkan pada kebutuhan pendidik, yaitu ukuran 11 

(sebelas). Menyikapi hal tersebut, peneliti memutuskan untuk mewujudkan pilihan 
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prioritas kedua oleh pendidik, karena dianggap lebih tepat dan dirasa lebih baik 

untuk peserta didik. Jadi, ukuran huruf yang akan digunakan dalam buku pengayaan 

ini, yaitu ukuran huruf 12 (dua belas) dan ukuran 11 (sebelas). 

Pada indikator warna sampul depan, hanya satu jawaban yang akan 

diwujudukan dalam buku pengayaan ini. Hasil analisis angket kebutuhan peserta 

didik dan pendidik menunjukkan warna terang menjadi warna prioritas pertama 

untuk disajikan. Oleh karena itu, warna terang akan menjadi warna desain sampul. 

Pada indikator tata letak sampul depan, hanya satu jawaban yang akan 

diwujudkan. Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik menunjukkan tata letak 

Judul – Penulis – Ilustrasi menjadi prioritas pertama, sedangkan hasil analisis 

angket kebutuhan pendidik menunjukkan tata letak Judul – Ilustrasi – Penulis yang 

menjadi pilihan jawaban prioritas pertama. Menyikapi hal tersebut, peneliti 

memutuskan untuk mewujudkan pilihan pendidik karena tata letak tersebut dinilai 

lebih harmonis dan menarik, sesuai Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2012) dalam 

“Rubrik A-1 Praseleksi Buku Nonteks Pelajaran”, yang mengatakan “Tampilan tata 

letak unsur kulit buku sesuai/harmonis dan memiliki kesatuan (unity).” 

Pada indikator warna tampilan isi buku, hanya ada satu jawaban yang akan 

diwujudkan. Melihat hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan pendidik 

yang menunjukkan warna latar cerah dengan warna tulisan gelap sebagai prioritas 

pilihan jawaban pertama. Maka, warna inilah yang akan digunakan dalam tampilan 

isi buku. 

Pada indikator penamaan bab, hanya ada satu jawaban yang akan 

diwujudkan. Melihat hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan pendidik 

yang menunjukkan Bab I, Bab II, Bab III sebagai pilihan jawaban prioritas pertama. 

Maka, nama bab tersebutlah yang akan diwujudkan dalam buku pengayaan ini. 

Pada indikator tata letak penulisan nomor halaman buku, hanya ada satu 

jawaban yang akan diwujudkan. Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik dan 

pendidik menunjukkan bahwa peserta didik dan pendidik menginginkan nomor 
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halaman di sebelah pojok kanan bawah, sehingga pilihan tersebut akan diwujudkan 

dalam buku pengayaan yang akan dikembangkan ini. 

Pada indikator bagian sampul belakang, hanya ada satu jawaban yang 

diwujudkan. Hasil analisis angket kebutuhan peserta didik menunjukkan bahwa 

peserta didik menginginkan biografi penulis yang disajikan dalam bagian sampul 

belakang. Namun, hasil analisis angket kebutuhan pendidik menunjukkan bahwa 

pendidik menginginkan gambaran buku/sinopsis yang diwujudkan dalam buku 

pengayaan yang dikembangkan ini. Menyikapi hal itu, peneliti memutuskan untuk 

mewujudkan kebutuhan pendidik karena dirasa lebih baik untuk peserta didik. 

Selain itu, dengan membaca gambaran buku/sinopsis akan membuat peserta didik 

penasaran dengan isi buku yang akhirnya membuat peserta didik membaca buku 

pengayaan yang dikembangkan ini. 

Prinsip pengembangan pada aspek grafika juga mempertimbangkan hasil 

wawancara dengan peserta didik dan pendidik. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, peserta didik dan pendidik berharap pada bagian cover dan isi buku diberi 

gambar atau ilustrasi. Selain itu, peserta didik dan pendidik berharap ukuran huruf 

yang digunakan tidak terlalu kecil sehingga mudah dibaca. Peserta didik juga 

berharap ukuran buku tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal. Ketiga hasil 

wawancara tersebut diwujudkan dalam buku pengayaan yang dikembangkan, 

seperti ukuran buku menggunakan ukuran B5 (176 x 250), bagian cover diberi 

ilustrasi, dan ukuran huruf 12 yang merupakan ukuran huruf normal. 

Berdasarkan hasil pembahasan perbandingan kebutuhan peserta didik dan 

pendidik dari hasil analisis angket kebutuhan dan wawancara, dapat disimpulkan 

bahwa prinsip pengembangan pada aspek grafika buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan adalah sebagai berikut. 

(1) Ukuran buku pengayaan ini adalah B5 (176 x 250). 

(2) Jenis huruf dan ukuran huruf yang digunakan, yaitu: (a) Times New Roman 12 

untuk menyajikan materi; (b) Arial 11 untuk menyajikan contoh teks berita 

bohong. 
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(3) Warna desain sampul adalah warna terang. 

(4) Tata letak sampul depan adalah Judul – Ilustrasi – Penulis. 

(5) Warna tampilan isi buku pengayaan ini, yaitu warna latar cerah dengan warna 

tulisan gelap. 

(6) Penulisan nama bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III. 

(7) Tata letak penulisan nomor halaman buku adalah di sebelah pojok kanan 

bawah. 

(8) Pada bagian sampul belakang disajikan gambaran buku/sinopsis. 

 

5) Aspek Bidang Kesehatan 

Berdasarkan analisis kebutuhan pada aspek bidang kesehatan, terdapat 

perbedaan antara kebutuhan peserta didik kelas VIII dan pendidik SMP mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut 

ini. 

Tabel 4.15 Perbandingan Hasil Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik 

Kelas VIII dan Pendidik SMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

pada Aspek Bidang Kesehatan 

Indikator Peserta didik Pendidik 

Pengetahuan 

mengenai 

bidang 

kesehatan 

1. Pentingnya kesehatan 

2. Klarifikasi dari berita 

bohong kesehatan yang 

ditampilkan 

3. Pola hidup sehat 

1. Klarifikasi dari berita 

bohong kesehatan yang 

ditampilkan 

2. Pentingnya kesehatan 

3. Pola hidup sehat 

Pada indikator pengetahuan mengenai bidang kesehatan, peserta didik 

menginginkan pengetahuan tambahan mengenai bidang kesehatan berupa 

pentingnya kesehatan sebagai prioritas pertama, klarifikasi dari berita bohong 

kesehatan yang ditampilkan menjadi prioritas kedua, dan pola hidup sehat menjadi 

prioritas ketiga. Namun, dari hasil analisis angket kebutuhan pendidik, 

menunjukkan sebaliknya, pentingnya kesehatan menjadi prioritas kedua dan 
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klarifikasi dari berita bohong kesehatan yang ditampilkan menjadi prioritas 

pertama, sedangkan pola hidup sehat tetap pada prioritas ketiga. Dengan demikian, 

peneliti menyajikan pengetahuan tambahan mengenai bidang kesehatan dengan 

porsi terbanyak yaitu klarifikasi dari berita bohong yang ditampilkan dan 

pentingnya kesehatan, dan sedikit pola hidup sehat. 

Selain dari angket kebutuhan, prinsip pengembangan buku pengayaaan 

pada aspek bidang kesehatan juga mempertimbangkan hasil wawancara dengan 

peserta didik dan pendidik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peserta didik 

dan pendidik menginginkan informasi tambahan berupa informasi tentang 

kesehatan, seperti informasi makanan sehat dan tips menjaga kesehatan. Harapan 

tersebut diwujudkan dalam bentuk informasi pola hidup sehat. 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis angket kebutuhan dan wawancara 

pada aspek bidang kesehatan, prinsip pengembangan buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan, yaitu menyajikan dengan porsi banyak tentang 

pentingnya kesehatan dan klarifikasi dari berita bohong yang ditampilkan, serta 

sedikit pengetahuan tentang pola hidup sehat. 

4.1.2 Prototipe Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang 

Kesehatan 

Setelah prinsip-prinsip pengembangan dirumuskan, peneliti melanjutkan 

membuat prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 

Sebagaimana dengan buku pengayaan pada umumnya, prototipe buku pengayaan 

yang dikembangkan tersebut, juga memiliki beberapa komponen, yaitu: (1) sampul; 

(2) bentuk fisik; (3) bagian awal; (4) bagian isi; dan (5) bagian akhir. Berikut 

penjelasan komponen-komponen buku. 

1) Sampul 

Sampul didominasi dengan warna hijau tosca dan putih, dengan warna tulisan 

kuning, hijau tosca, hitam, dan putih. Pada sampul depan buku termuat judul buku, 

ilustrasi, dan nama penulis buku. Ilustrasi pada sampul depan buku, yaitu ilustrasi 

dua orang yang sedang membaca sesuatu digawainya. Selain itu, pada sampul 
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depan juga terdapat ilustrasi virus corona, dan alat medis. Hal itu, dimaksudkan 

untuk menggambarkan bahwa buku pengayaan tersebut membahas tentang teks 

berita bohong kesehatan.  

Pada sampul belakang disajikan gambaran isi buku. Selain gambaran isi buku, 

pada sampul belakang juga disajikan judul buku serta ilustrasi. Sampul buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut. 

   

Gambar 4.1 Sampul Buku 

2) Bentuk Fisik 

Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dicetak dengan 

kertas ukuran B5 (17,6 x 25,0 cm). Buku memiliki ketebalan 56 halaman, terdiri 

atas 5 halaman untuk bagian awal buku dan 51 untuk bagian isi hingga bagian akhir 

buku. Buku dicetak menggunakan kertas HVS 70 gram dan dijilid menggunakan 

soft cover. 

3) Bagian Awal 

 Dalam buku pengayaan, bagian awal merupakan bagian yang wajib ada. 

Bagian awal buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan terdiri 
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atas beberapa komponen, yaitu: (1) halaman judul; (2) halaman hak cipta; (3) 

prakata; dan (4) daftar isi.  

Halaman judul memuat judul buku dan nama penulis buku. Judul buku diketik 

dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 20, sedangkan nama penulis diketik 

dengan jenis huruf Times New Roman tetapi ukuran 12. Halaman judul berlatar 

warna hijau tosca gradasi dengan warna tulisan hitam. Halaman judul buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat dilihat pada 

gambar 4.2 berikut. 

 

Gambar 4.2 Halaman Judul 

Komponen kedua, yaitu halaman hak cipta. Pada halaman hak cipta memuat 

judul buku, keterangan hak cipta, dan keterangan cetakan. Jenis huruf yang 

digunakan pada halaman hak cipta yaitu Times New Roman. Judul buku diketik 

dengan ukuran huruf 20, sedangkan keterangan hak cipta dan keterangan cetakan 

diketik dengan ukuran huruf 12. Warna pada halaman hak cipta sama dengan warna 

pada penyajian halaman judul, yaitu warna hijau tosca gradasi dengan warna huruf 

hitam. Halaman hak cipta pada buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Halaman Hak Cipta 

Setelah halaman hak cipta, pada bagian awal terdapat komponen prakata. 

Prakata diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 

latar warna putih sedikit warna hijau tosca dan warna tulisan hitam. Prakata berisi 

latar belakang penyusunan buku, gambaran umum isi buku, tujuan penyusunan 

buku, dan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyusunan buku. Selain itu, pada prakata diakhiri dengan penanda nama tempat, 

waktu dan nama penulis buku. Prakata pada buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut. 
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Gambar 4.4 Prakata 

Komponen yang terakhir pada bagian awal, yaitu daftar isi. Daftar isi 

disajikan untuk memudahkan pembaca dalam menemukan bagian atau materi yang 

dibutuhkan. Daftar isi diketik berdasarkan bab dan subbab yang diikuti dengan 

nomor halamannya. Daftar isi diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New 

Roman ukuran 12. Selain itu, pada daftar isi juga terdapat ilustrasi tentang orang-

orang yang tidak bisa lepas dengan media sosial maupun media massa. Daftar isi 

pada buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat dilihat 

pada gambar 4.5 berikut. 
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Gambar 4.5 Daftar Isi 

4) Bagian Isi 

Bagian isi buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

terbagi menjadi tiga bab. Setiap bab memuat halaman judul bab yang dilengkapi 

dengan ilustasi yang menggambarkan isi bab, contoh teks berita bohong kesehatan, 

klarifikasi teks tersebut, kata bijak pentingnya kesehatan, rangkuman, dan tips 

hidup sehat. Selain itu, ilustrasi juga tidak hanya ada pada halaman judul bab tetapi 

dalam isi bab juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustasi yang menarik dan penuh 

warna. Penyajian salah satu halaman judul bab dan bagian rangkuman, serta tips 

hidup sehat dalam buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut. 
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Gambar 4.6 Halaman Judul Bab dan Bagian Rangkuman beserta Tips 

Hidup Sehat 

Bab I menyajikan materi tentang dampak adanya teks berita bohong 

kesehatan dan sanksi bagi penyebar teks berita bohong dilengkapi dengan contoh 

teks berita bohong. Materi tersebut merupakan materi pengantar teks berita bohong 

agar pembaca lebih termotivasi untuk mengenali teks berita bohong terkhusus teks 

berita bohong kesehatan. Materi pada bab I diketik dengan menggunakan jenis 

huruf Times New Roman ukuran 12 dan teks berita bohong kesehatan diketik 

menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11. Penyajian materi Bab I pada buku 

pengayaan membaca teks berita bohong dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut. 
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Gambar 4.7 Penyajian Materi Bab I 

Bab II menyajikan materi tentang teks berita bohong kesehatan, yaitu 

pengertian teks berita bohong kesehatan, ciri-ciri teks berita bohong kesehatan, 

struktur teks berita bohong kesehatan, dan cara membedakan berita bohong dengan 

fakta. Sama dengan Bab I, pada Bab II materi juga diketik dengan jenis huruf Times 

New Roman ukuran 12 dan teks berita bohong kesehatan diketik menggunakan 

jenis huruf Arial ukuran 11. Penyajian salah satu materi pada Bab II dapat dilihat 

pada gambar 4.8 berikut. 



160 
 

 

   

Gambar 4.8 Penyajian Materi Cara Membedakan Berita Bohong dan 

Berita Benar 

Bab III menyajikan materi membaca kritis, yaitu pengertian dan manfaat 

membaca kritis, serta langkah-langkah mengenali atau mengidentifikasi teks berita 

bohong dengan membaca kritis. Penyajian pada Bab III sama dengan penyajian di 

Bab I dan Bab II, yaitu materi juga diketik dengan jenis huruf Times New Roman 

ukuran 12 dan teks berita bohong kesehatan diketik menggunakan jenis huruf Arial 

ukuran 11 dan dilengkapi dengan contoh teks berita bohong kesehatan, klarifikasi 

dari teks tersebut, kata bijak pentingnya kesehatan, dan sedikit tips hidup sehat. 

Penyajian materi membaca kritis untuk mengidentifikasi berita bohong dapat dilihat 

pada gambar 4.9 berikut. 



161 
 

 

   

Gambar 4.9 Penyajian Materi Membaca Kritis untuk 

Mengidentifikasi Teks Berita Bohong 

5) Bagian Akhir 

Bagian akhir buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

memiliki tiga komponen, yaitu: (1) daftar pustaka; (2) glosarium; dan (3) identitas 

penulis. 

Daftar pustaka pada bagian akhir buku ini menyajikan sumber-sumber yang 

digunakan dalam buku, baik sumber materi, sumber contoh teks berita bohong, 

maupun sumber klarifikasi dari contoh teks berita bohong yang disajikan. Daftar 

pustaka diketik dengan jenis huruf Times New Roman 12. Tampilan daftar pustaka 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat dilihat pada 

gambar 4.10 berikut. 
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Gambar 4.10 Daftar Pustaka 

Komponen selanjutnya pada bagian akhir, yaitu glosarium. Glosarium 

menyajikan kata-kata sukar yang terdapat dalam buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan. Kata-kata yang dijelaskan dalam glosarium terdiri 

atas 20 kata. Glosarium diketik menggukan jenis huruf Times New Roman 12. 

Tampilan glosarium dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut. 

 

Gambar 4.11 Glosarium 
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Setelah menyajikan daftar pustaka dan glosarium, pada bagian akhir juga 

menyajikan identitas penulis. Pada bagian identitas penulis disajikan informasi 

tentang penulis dilengkapi dengan foto penulis. Penyajian identitas penulis, yaitu 

dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12.  Tampilan identitas penulis dapat 

dilihat pada gambar 4.12 berikut. 

   

Gambar 4.12 Identitas Penulis 

4.1.3 Penilaian Ahli terhadap Prototipe Buku Pengayaan Membaca Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan 

Penilaian prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan melibatkan dua ahli, yaitu ahli materi dan ahli pengembangan buku. Pada 

bagian penilaian ahli ini meliputi penilaian ahli pada, (1) bagian awal; (2) bagian 

isi; (3) bagian akhir, dan (4) saran perbaikan secara umum baik pada aspek materi, 

aspek penyajian materi, aspek kebahasan, aspek grafika, dan aspek informasi 

bidang kesehatan yang terdapat pada bagian-bagian buku. Hasil penilaian tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 
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1) Penilaian Bagian Awal Buku 

Penilaian buku pada bagian awal, terdapat dua belas indikator. Indikator yang 

dimaksud, yaitu (1) kemenarikan judul buku; (2) kesesuaian judul buku denga isi 

buku; (3) kemenarikan desain sampul depan dan belakang buku; (4) ketepatan tata 

letak pada sampul buku; (5) kesesuaian ilustrasi sampul dengan judul dan isi buku; 

(6) keselarasan warna pada sampul buku; (7) ketepatan ukuran huruf yang 

digunakan pada sampul buku; (8) ketepatan jenis huruf pada judul buku; (9) 

ketepatan penyajian hak cipta; (10) ketepatan penyajian prakata; (11) ketepatan 

penggunaan bahasa pada penulisan prakata; dan (12) kemampuan daftar isi untuk 

membantu pembaca dalam mencari yang dibutuhkan. Hasil penilaian ahli dapat 

dilihat pada tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Penilaian Bagian Awal Buku 

No Indikator 

Pilihan 

Jawaban Nilai 
Rerata 

Nilai 
A-1 A-2 A-1 A-2 

Bagian Awal 

1.  

Kemenarikan judul buku 

pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan. 

6 3 75 50 62,5 

2.  
Kesesuaian judul buku dengan 

isi buku. 
7 6 75 75 75 

3.  
Kemenarikan desain sampul 

depan dan belakang buku. 
6 9 75 100 87,5 

4.  
Ketepatan tata letak pada 

sampul buku. 
6 10 75 100 87,5 

5.  
Kesesuaian ilustrasi sampul 

dengan judul dan isi buku. 
7 9 75 100 87,5 

6.  
Keselarasan warna pada sampul 

buku depan dan belakang. 
6 9 75 100 87,5 

7.  
Ketepatan ukuran huruf yang 

digunakan pada judul buku. 
6 9 75 100 87,5 

8.  
Ketepatan jenis huruf yang 

digunakan pada judul buku. 
7 9 75 100 87,5 

9.  Ketepatan penyajian hak cipta. 4 6 50 75 62,5 

10. Ketepatan penyajian prakata. 7 9 75 100 87,5 
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11. 
Ketepatan penggunaan bahasa 

dalam penulisan prakata. 
7 9 75 100 87,5 

12.  

Kemampuan daftar isi untuk 

membantu pembaca dalam 

mencari yang dibutuhkan. 

7 10 75 100 87,5 

Rerata Keseluruhan Nilai 82,3 

Keterangan:  A-1: Ahli pengembangan buku 

A-2: Ahli materi membaca  

 

Berdasarkan tabel 4.16, dapat diketahui bahwa indikator kemenarikan judul 

buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dan ketepatan 

penyajian hak cipta mendapat rerata 62,5, sehingga perlu diperbaiki karena 

dikategorikan kurang baik.  Indikator kesesuaian judul buku mendapat rerata nilai 

75, sehingga dikategorikan baik. Sementara itu, indikator kemenarikan desain 

sampul buku, ketepatan tata letak sampul buku, kesesuain ilustrasi sampul dengan 

judul dan isi buku, keselarasan warna pada sampul buku, ketepatan ukuran huruf 

pada judul buku, ketepatan jenis huruf pada judul buku, ketepatan penyajian 

prakata, ketepatan penggunaan bahasa dalam penulisan prakata, dan kemampuan 

daftar isi untuk membantu pembaca dalam mencari yang dibutuhkan, mendapat 

rerata nilai 87,5, dikategorikan sangat baik.  Secara keseluruhan, bagian awal buku 

memperoleh rerata nilai 82,3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagian 

awal pada buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dalam 

kategori sangat baik.  

2) Penilaian Bagian Isi Buku 

Penilaian pada bagian isi buku, terdapat tujuh belas indikator. Indikator yang 

dimaksud, yaitu meliputi (1) kemenarikan desain judul setiap bab; (2) penggunaan 

bahasa pada judul setiap bab; (3) ketepatan penyajian informasi kesehatan; (4) 

kemenarikan penyajian judul subbab; (5) ketepatan jenis huruf yang digunakan 

pada isi buku; (6) ketepatan ukuran huruf pada isi buku; (7) kecukupan materi pada 

isi buku; (8) keakuratan materi yang disajikan dalam buku; (9) kesesuain materi 

dengan pemahaman peserta didik; (10) keterkaitan materi dengan kebutuhan 

pendidik dan peserta didik; (11) kebermanfaatan materi yang disajikan untuk 
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berbagai kalangan; (12) kemampuan materi untuk merangsang peserta didik 

pikerkir kritis; (13) kemampuan ilustrasi sebagai penjelas teks dan materi pada isi 

buku; (14) kemenarikan penyajian materi pada isi buku; (15) keselarasan warna 

pada isi buku; (16) penggunaan bahasa pada isi buku; (17) kemenarikan tata letak 

isi buku. Hasil penilain bagian isi buku dapat dilihat pada table 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Penilaian Bagian Isi Buku 

No Indikator 

Pilihan 

Jawaban Nilai 
Rerata 

Nilai 
A-1 A-2 A-1 A-2 

Bagian Isi 

1.  
Kemenarikan desain judul 

setiap bab. 
6 9 75 100 87,5 

2. 
Penggunaan bahasa pada 

judul setiap bab. 
7 7 75 75 75 

3.  
Ketepatan penyajian 

informasi kesehatan. 
5 8 50 75 62,5 

4.  
Kemenarikan penyajian 

judul subbab 
6 9 75 100 87,5 

5. 
Ketepatan jenis huruf yang 

digunakan pada isi buku. 
7 5 75 50 62,5 

6.  
Ketepatan ukuran huruf pada 

isi buku. 
7 7 75 75 75 

7. 
Kecukupan materi pada isi 

buku. 
6 8 75 75 75 

8. 
Keakuratan materi yang 

disajikan dalam buku. 
7 8 75 75 75 

9. 
Kesesuaian materi dengan 

pemahaman peserta didik. 
5 8 50 75 62,5 

10. 

Keterkaitan materi dengan 

kebutuhan pendidik dan 

peserta didik. 

7 8 75 75 75 

11. 

Kebermanfaatan materi yang 

disajikan untuk berbagai 

kalangan. 

7 9 75 100 87,5 

12. 

Kemampuan materi untuk 

merangsang peserta didik 

untuk berpikir kritis. 

7 10 75 100 87,5 

13. 

Kemampuan ilustrasi 

sebagai penjelas teks dan 

materi pada isi buku. 

7 9 75 100 87,5 



167 
 

 

14. 
Kemenarikan penyajian 

materi pada isi buku. 
6 9 75 100 87,5 

15. 
Keselarasan warna pada isi 

buku. 
5 9 50 100 75 

16. 
Penggunaan bahasa pada isi 

buku. 
7 8 75 75 75 

17. 
Kemenarikan tata letak isi 

buku. 
6 9 75 100 87,5 

Rerata Keseluruhan Nilai 77,9 

Keterangan:  A-1: Ahli pengembangan buku 

A-2: Ahli materi membaca  

 

Berdasarkan tabel 4.17, dapat diketahui bahwa indikator ketepatan 

penyajian informasi kesehatan, ketepatan jenis huruf yang digunakan pada isi buku, 

dan kesesuaian materi dengan pemahaman peserta didik, memperoleh rerata nilai 

62,5, sehingga dikategorikan kurang baik. Indikator ketepatan penggunaan bahasa 

pada judul setiap bab, ketepatan ukuran huruf pada isi buku, kecukupan materi pada 

isi buku, keakuratan materi yang disajikan dalam buku, keterkaitan materi dengan 

kebutuhan pendidik dan peserta didik, keselarasan warna pada isi buku, dan 

penggunaan bahasa pada isi buku memperoleh rerata nilai 75, sehingga 

dikategorikan baik. Sementara itu, indikator kemenarikan desain judul setiap bab, 

kemenarikan penyajian judul subbab, kebermanfaatan materi yang disajikan untuk 

berbagai kalangan, kemampuan materi untuk merangsang peserta didik untuk 

berpikir kritis, kemampuan ilustrasi sebagai penjelas teks dan materi pada isi buku, 

kemenarikan penyajian materi pada isi buku, dan kemenarikan tata letak isi buku 

memperoleh rerata nilai 87,5, sehingga dikategorikan sangat baik. Penilaian bagian 

isi buku memperoleh rerata keseluruhan nilai 77,9. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa bagian isi buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan, dikategorikan baik. 
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3) Penilaian Bagian Akhir Buku 

Penilaian pada bagian akhir buku, terdapat empat indikator. Indikator yang 

dimaksud, yaitu (1) kesesuaian penyajian daftar pustaka; (2) ketepatan penyajian 

glosarium; (3) ketepatan penggunaan bahasa pada glosarium; dan (4) kecukupan 

informasi tentang penulis. Hasil penilaian bagian akhir buku dapat dilihat pada table 

4.18 berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Penilain Bagian Akhir Buku. 

No Indikator 

Pilihan 

Jawaban Nilai 
Rerata 

Nilai 
A-1 A-2 A-1 A-2 

Bagian Akhir 

1.  
Kesesuaian penyajian daftar 

pustaka. 
7 5 75 50 62,5 

2. Ketepatan penyajian glosarium 7 7 75 75 75 

3.  
Ketepatan penggunaan bahasa 

pada glosarium. 
7 9 75 100 87,5 

4. 
Kecukupan informasi tentang 

penulis. 
7 9 75 100 87,5 

Rerata Keseluruhan Nilai 78,1 

Keterangan:  A-1: Ahli pengembangan buku 

A-2: Ahli materi membaca  

 

Berdasarkan tabel 4.18, dapat diketahui bahwa indikator penyajian daftar 

pustaka memperoleh rerata nilai 62,5, sehingga dikategorikan kurang baik. 

Indikator ketepatan penyajian glosarium memperoleh rerata nilai 75, sehingga 

dikategorikan baik. Sementara itu, indikator ketepatan penggunaan bahasa pada 

glosarium dan indikator kecukupan informasi tentang penulis memperoleh rerata 

nilai 87,5, sehingga dikategorikan sangat baik. Secara keseluruhan, penilaian 

bagian akhir buku memperoleh rerata nilia 78,1. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa bagian akhir buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan, dikategorikan baik. 
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4) Saran Perbaikan Secara Umum 

Selain penilaian pada tiga bagian buku pengayaan, peneliti juga meminta ahli 

untuk memberikan saran perbaikan secara umum. Saran perbaikan yang diberikan 

oleh ahli dapat meliputi aspek materi, aspek penyajian materi, aspek kebahasaan, 

aspek grafika, maupun aspek yang lain yang terdapat pada bagian-bagian buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal 

itu, terdapat beberapa saran perbaikan terhadap prototipe buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan, yaitu: (1) judul perlu disesuaikan dengan jenis 

buku pengayaan; (2) gambar atau ilustrasi yang mengganggu keterbacaan pembaca 

perlu dikurangi; (3) perlu menyajikan contoh teks berita benar; (4) perlu tambahan 

tentang materi membaca teks berita. 

4.1.4 Perbaikan Prototipe Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong 

Bidang Kesehatan 

Peneliti melakukan perbaikan terhadap buku pengayaan membaca teks berita 

bohong bidang kesehatan, setelah mendapatkan penilaian dan saran berbaikan dari 

ahli. Perbaikan yang dilakukan, yaitu: (1) perbaikan judul buku (2) perbaikan 

halaman hak cipta; (3) perbaikan judul pada Bab I; (4) penataan ulang letak 

informasi kesehatan; (5) perbaikan terhadap warna yang mengganggu keterbacaan; 

(6) menyajikan contoh teks berita benar; (7) perbaikan daftar pustaka. Berikut 

pemaparan perbaikan tersebut. 

1) Perbaikan Judul Buku pada Sampul Depan dan Belakang 

Judul buku dianggap ambigu, sehingga dapat membuat bingung pembaca. 

Untuk itu, peneliti memperbaiki judul buku dengan membuat judul utama dan 

subjudul. Judul utama buku, yaitu “Mengenali Teks Berita Bohong Sebagai Upaya 

Menjaga Diri”, sedangkan subjudul, yaitu “Bidang Kesehatan”. Penulisan judul 

utama dan subjudul dibedakan dengan menggunakan jenis huruf dan ukuran huruf 

yang berbeda. Perubahan judul buku sebelum dan sesudah perbaikan dapat dilihat 

pada gambar 4.13 dan gambar 4.14 
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Gambar 4.13 Judul Buku Sebelum Perbaikan 

 

Gambar 4.14 Judul Buku Setelah Perbaikan 

 

2) Perbaikan Halaman Hak Cipta 

Informasi yang disampaikan pada halaman hak cipta dianggap kurang. 

Validator menyarankan untuk menambahkan nama penulis buku dan desain buku. 

Oleh karena itu, peneliti memperbaiki halaman hak cipta dengan menambah nama 

penulis buku dan desain buku. Perubahan halaman hak cipta dapat dilihat pada 

gambar 4.15 dan gambar 4.16 berikut. 
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Gambar 4.15 Halaman Hak Cipta  Gambar 4.16 Halaman Hak Cipta 

Sebelum Perbaikan    Sesudah Perbaikan 

 

3) Perbaikan Judul pada BAB I 

Judul pada BAB I dianggap tidak seimbang dengan judul BAB II dan BAB III, 

karena judul pada BAB I menggunakan kalimat tanya, sedangkan pada BAB II dan 

BAB III tidak menggunakan kalimat tanya, sehingga validator menyarankan agar 

judul pada BAB I diubah agar seimbang dengan judul Bab yang lain. Dengan 

mempertimbangkan hal tersebut, peneliti mengubah judul pada BAB I dari “Kenapa 

Harus Mengenali Teks Berita Bohong?” menjadi “Bahaya Teks Berita Bohong”. 

Perubahan judul tersebut dapat dilihat pada gambar 4.17 dan gambar 4.18 berikut. 
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   Gambar 4.17 Judul BAB I        Gambar 4.18 Judul BAB I  

Sebelum Perbaikan    Sesudah Perbaikan 

 

4) Penataan Ulang Letak Informasi Kesehatan 

Letak informasi kesehatan pada buku pengayaan membaca teks berita bohong 

pidang kesehatan dikategorikan kurang baik. Untuk itu, peneliti menata ulang 

kembali letak informasi kesehatan. Informasi kesehatan atau lebih tepatnya tips 

hidup sehat dipindahkan di halaman selanjutnya, sebelumnya informasi kesehatan 

diletakkan bergabung bersama dengan rangkuman. Perubahan letak informasi 

kesehatan dapat dilihat pada gambar 4.19 dan gambar 4.20 berikut. 
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   Gambar 4.19 Tata Letak         Gambar 4.20 Tata Letak  

        Sebelum Perbaikan            Setelah Perbaikan 

 

5) Perbaikan Terhadap Warna yang Mengganggu Keterbacaan 

Terdapat warna yang menganggu keterbacaan. Validator menyarankan untuk 

menghindari warna-warna blok. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti 

memperbaiki warna yang mengganggu keterbacaan. Salah satunya, yaitu dapat 

dilihat pada gambar 4.21 dan gambar 4.22 berikut. 
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Gambar 4.21 Terdapat Warna blok   Gambar 4.22 Perbaikan Warna 

 

6) Menyajikan Teks Berita Benar 

Agar pembaca dapat membedakan teks berita bohong dengan berita benar 

secara menyeluruh, validator menyarankan untuk menyajikan teks berita benar 

pada buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. Berikut 

penyajian teks berita benar. 

 

Gambar 4.23 Penyajian Teks Berita Benar 
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7) Perbaikan Daftar Pustaka 

Pada halaman daftar pustaka terdapat penulisan daftar pustaka yang masih 

salah. Oleh karena itu, penulis memperbaiki penulisan daftar pustaka yang masih 

salah tersebut. Penulisan daftar pustaka yang masih salah yaitu, pada penulisan 

daftar pustaka Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

4.2 Pembahasan 

Bagian pembahasan pada penelitian ini akan membahas beberapa hal, yaitu: 

(1) prospek buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan; (2) 

kebaruan dalam buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan; 

(3) keunggulan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan; (4) 

kelemahan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan; (5) 

kelayakan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan; dan (6) 

keterbatasan penelitian. Berikut pembahasan dari keenam hal tersebut. 

4.2.1 Prospek Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang 

Kesehatan 

Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan ini 

dikembangkan karena masih banyak orang yang belum bisa membedakan informasi 

benar dengan informasi bohong. Di zaman sekarang banyak informasi tidak benar 

yang menjadi acuan masyarakat. Hal itu sejalan dengan teori Simulacra. Menurut 

Murtiningsih, dkk (2013, h.78), Simulacra merupakan kondisi dimana salinan 

realitas lebih menjadi acuan ketimbang realitas asli. Selain itu, buku pengayaan ini 

dikembangkan karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

mempengaruhi pembaca dengan berita yang tidak sesuai fakta. Hal tersebut juga 

sesuai dengan teori Post-truth. Menurut Kamus Oxford, post-truth merupakan suatu 

kondisi dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik 

dibanding dengan emosi dan keyakinan personal. Selain itu, Nugroho dan Andoyo 

(2018, h.63) menyatakan bahwa sekolah sebagai Lembaga pendidikan perlu turut 

andil dalam mengatasi dampak penyebaran hoaks. Maka dari itu, buku pengayaan 

ini memiliki beberapa prospek, yaitu: (1) sebagai penambah wawasan peserta didik; 
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(2) sebagai sarana menumbuhkan sikap kritis atau meningkatkan berpikir kritis 

peserta didik; (3) sebagai bacaan bagi masyarakat umum. 

Buku pengayaan yang dikembangkan ini berisi materi tentang teks berita 

bohong, dari materi pengantar teks berita bohong hingga materi membaca kritis 

untuk mengenali teks berita bohong. Selain itu, pada buku pengayaan ini juga 

dilengkapi dengan informasi tambahan seputar kesehatan. Materi teks berita 

bohong merupakan materi yang belum disajikan pada buku-buku pelajaran di 

sekolah, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA. Dengan demikian, buku pengayaan 

membaca teks berita bohong dapat menjadi buku yang memberikan wawasan atau 

pengetahuan baru bagi peserta didik terkait teks berita bohong. Prospek  tersebut 

sejalan dengan pendapat Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2018, h.5) dalam 

“Panduan Pemilihan Buku Nonteks Pelajaran”, yaitu bahwa buku pengayaan 

merupakan buku yang memiliki tujuan untuk memperkaya materi buku teks pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta berfungsi untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik, menambah wawasan peserta didik mengenai 

lingkungan dengan pengetahuan terkini. Selain itu, Hartono (2016, h.12) juga 

mengatakan bahwa buku pengayaan merupakan buku yang dapat menjadi 

pengayaan belajar anak. Artinya buku pengayaan dapat menjadi buku yang 

memberikan informasi tambahan yang belum ada dalam buku teks pelajaran. 

Sejalan dengan prospek buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan sebagai penambah wawasan baru bagi peserta didik, sehingga buku 

pengayaan yang dikembangkan ini digolongkan sebagai buku pengayaan 

pengetahuan, sesuai dengan pendapat Adriani, dkk (2018, h.28) bahwa buku 

pengayaan pengetahuan merupakan buku pengayaan yang dapat menambah 

pengetahuan, wawasan, dan pengalaman pembacanya. 

Buku pengayaan membaca teks berita bohong kesehatan, menyajikan teks-

teks berita bohong kesehatan dan materi khusus yang dapat membedakan berita 

benar dengan berita bohong kesehatan seperti ciri-ciri, struktur, dan membaca kritis 

untuk mengenali teks berita bohong kesehatan. Dengan demikian, membaca kritis 

dapat membuat pembaca buku pengayaan ini dapat lebih kritis terhadap berita yang 
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diterimanya. Membaca kritis dapat meningkatkan berpikir kritis atau 

menumbuhkan sikap kritis merupakan prospek buku pengayaan yang sejalan 

dengan pendapat Emmanuella (2018, h.32-33) yang mengatakan bahwa salah satu 

manfaat membaca kritis yaitu dapat meningkatkan berpikir kritis pembaca.  

Prospek buku pengayaan yang dikembangkan ini, selain sebagai penambah 

wawasan dan meningkatkan berpikir kritis pembaca, yaitu sebagai bahan bacaan 

untuk masyarakat umum. Meskipun buku pengayaan ini dikembangkan 

berdasarkan hasil kebutuhan peserta didik SMP kelas VIII dan pendidik guru 

Bahasa Indonesia SMP. Namun, buku pengayaan ini dapat digunakan oleh 

masyarakat umum. Prospek ini sejalan dengan pendapat Widyaningrum, dkk 

(2012), bahwa ciri-ciri buku pengayaan atau non teks dapat digunakan oleh semua 

pembaca dari semua jenjang maupun masyarakat umum. Jadi, masyarakat umum 

dapat menggunakan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan ini untuk menambah informasi tentang teks berita bohong kesehatan agar 

tidak lagi terpengaruh dengan berita bohong bidang kesehatan.  

Berdasarkan pemaparan prospek buku pengayaan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan yang 

dikembangkan dalam penelitian ini memiliki prospek yang baik. Buku pengayaan 

yang dikembangkan dalam penelitian ini juga dapat mengatasi masalah terkait 

penyebaran teks berita bohong kesehatan yang meresahkan peserta didik maupun 

masyarakat umum. 

4.2.2 Kebaruan dalam Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang 

Kesehatan 

Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan yang peneliti 

kembangkan merupakan buku yang berisi materi tentang cara mengenali teks berita 

bohong kesehatan. Selain buku yang dikembangkan oleh peneliti, terdapat buku-

buku referensi yang membahas tentang teks berita bohong juga. Namun, peneliti 

memiliki kebaruan yang membuat buku yang dikembangkan ini berbeda dengan 

buku yang sudah ada sebelumnya. 
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Kebaruan pada buku pengayaan yang dikembangkan peneliti ini, yaitu lebih 

fokus pada teks berita bohong kesehatan. Selain itu, dalam buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan juga memuat informasi tambahan 

terkait tips hidup sehat dan bersih, serta kata bijak tentang pentingnya kesehatan. 

Sejauh ini, belum ada buku tentang hoaks yang memiliki muatan seperti buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan yang dapat memberikan 

motivasi kepada pembaca agar lebih memperhatikan kesehatannya dan tidak mudah 

terpengaruhi dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Buku 

pengayaan yang menyajikan materi yang dapat memotivasi pembaca merupakan 

materi yang baik, yaitu sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1-9, bahwa 

kriteria buku non teks dalam aspek materi yang baik yaitu materi yang dapat 

memotivasi pembaca untuk mengembangkan dirinya. Jadi, buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan ini diharapkan mampu memotivasi 

pembaca agar lebih kritis terhadap berita bohong kesehatan dan lebih 

memperhatikan kesehatannya. 

4.2.3 Keunggulan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang 

Kesehatan 

Keunggulan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

yaitu dapat dilihat dari aspek materi, aspek penyajian materi dan aspek grafika. 

Aspek-aspek tersebut dapat menjadi pembeda dengan buku pengayaan yang 

lainnya. Berikut penjelasan terkait keunggulan buku pengayaan yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan menyajikan 

materi-materi tentang teks berita bohong kesehatan. Pada buku pengayaan tersebut 

juga menyajikan materi dampak adanya teks berita bohong dan sanksi bagi 

penyebar teks berita bohong yang dapat memotivasi pembaca untuk lebih 

mengenali teks berita bohong kesehatan dan tidak mudah menyebarkan berita yang 

tidak jelas kebenarannya karena dapat terkena sanksi yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah. Selain itu, pada bab terakhir buku pengayaan ini berisi materi membaca 
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kritis untuk mengenali teks berita bohong kesehatan, dengan memuat materi 

tersebut diharapkan mampu memotivasi pembaca agar lebih kritis lagi dengan 

bahan bacaanya, sehingga mampu menemukan kebenaran informasi yang 

dibacanya. Hal tersebut sejalan dengan manfaat membaca kritis yang dikemukakan 

oleh Riadi (2015, h.139), bahwa membaca kritis dapat digunakan sebagai upaya 

menemukan kebenaran keseluruhan informasi dalam bacaan. Nurhadi (2010, h.59), 

juga berpendapat bahwa yang dimaksud membaca kritis merupakan kemampuan 

pembaca untuk menemukan makna dalam bacaan baik yang tersirat maupun 

tersurat dengan melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, menyintesis, 

dan menilai. Sementara itu, Pranowo (2018, h.41) mengemukakan bahwa 

keterampilan membaca kritis yaitu kemampuan seseorang dalam menganalisis 

suatu bacaan dengan cara menunjukkan kelebihan dan kekurangan isi bacaan sesuai 

dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi, dengan adanya materi membaca 

kritis pada buku pengayaan pengetahuan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan, diharapkan pembaca dapat menerapkan membaca kritis apabila 

memperoleh berita dari media massa maupun media sosial, karena dengan 

membaca kritis pembaca dapat mengevaluasi berita tersebut dan dapat mengetahui 

berita tersebut benar atau hoaks.  

Aspek penyajian buku pengayaan yang dikembangkan ini menyajikan 

materi beserta contoh dan simpulanya. Dalam menyajikan materi teks berita 

bohong, contoh teks berita bohong yang disajikan juga dijelaskan dan diberi 

klarifikasi yang dikemas secara menarik dengan ilustrasi, kemudian materi 

diberikan simpulan, hal itu menjadi keunggulan penyajian buku pengayaan ini yang 

dapat merangsang pembaca untuk berpikir kritis dan mampu meningkatkan 

kemampuan pembaca dalam memahami materi. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2018, h.5) bahwa buku pengayaan 

memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Selain itu, 

contoh teks berita bohong yang disajikan pada buku pengayaan ini, yaitu jenis berita 

bohong bentuk tulisan atau teks yang disebarkan di media massa atau situs web dan 

media sosial (WhatsApp, Instagram, Facebook, dll). Sementara itu, jenis berita 
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bohong berdasarkan isu, peneliti memilih isu hoaks kesehatan, sedangkan 

berdasarkan tujuan, buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

menyajikan jenis hoaks yang berisi mitos, kabar bohong, propaganda, dan 

misinformation. 

Dilihat dari aspek grafika, buku pengayaan yang dikembangkan ini memiliki 

keunggulan, yaitu banyak gambar atau ilustrasi dengan warna-warna yang terang 

yang dapat membuat pembaca tidak bosan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Mudzakir (2010, h.15) yang mengatakan bahwa grafika yang baik adalah grafika 

yang menarik, terdapat ilustrasi yang dapat mendukung desain isi, dan 

menggunakan warna yang kontras. 

4.2.4 Kelemahan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang 

Kesehatan 

Selain memiliki keunggulan, buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama, yaitu pada 

penyajian informasi tambahan tentang tips hidup sehat. Penyajian informasi tentang 

tips hidup sehat pada buku pengayaan ini tidak banyak, hanya ada beberapa yang 

disajikan dalam buku pengayaan ini, mengingat tips hidup sehat ada banyak, 

sehingga apabila disajikan semua tidak akan cukup dalam satu buku pengayaan 

yang dikembangkan ini. Kelemahan kedua, yaitu pada kebahasaan teks berita 

bohong. Teks berita bohong bidang kesehatan yang disajikan dalam buku 

pengayaan ini masih banyak ejaan yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa 

Indonesia. Hal itu terjadi karena penulis ingin menyajikan teks berita bohong sesuai 

dengan apa yang ditemukan dalam media sosial maupun media massa. 

4.2.5 Kelayakan Buku Pengayaan Membaca Teks Berita Bohong Bidang 

Kesehatan 

Untuk menentukan kelayakan buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Hal 

tersebut, yaitu prospek buku pengayaan, kebaruan buku pengayaan, keunggulan 

buku pengayaan, dan kelemahan buku pengayaan yang dikembangkan ini. 
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Dilihat dari segi prospek, buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan memiliki prospek yang bagus, yaitu untuk menambah wawasan 

pembaca, untuk menumbuhkan sikap kritis atau meningkatkan berpikir kritis 

pembaca, dan untuk bacaan masyarakat umum. Oleh karena itu, dalam segi 

prospek, buku pengayaan yang dikembangkan ini layak untuk dibaca. 

Dilihat dari segi kebaruan, buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan ini memiliki kebaruan yang membuat berbeda dengan buku yang 

sudah ada sebelumnya. Kebaruan yang dimiliki buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan ini, yaitu lebih fokus pada teks berita bohong 

bidang kesehatan, dan menyajikan  informasi tambahan terkait tips hidup sehat dan 

bersih, serta kata bijak tentang pentingnya kesehatan. 

Selanjutnya, dilihat dari segi keunggulan, buku pengayaan membaca teks 

berita bohong bidang kesehatan ini memiliki tiga keunggulan, yaitu pada aspek 

materi, aspek penyajian, dan aspek grafika. Pada aspek materi, buku pengayaan 

yang dikembangkan ini tidak hanya menyajikan materi tentang teks berita bohong 

kesehatan, melainkan juga menyajikan materi dampak dan sanksi dari penyebaran 

teks berita bohong yang dapat memotivasi pembaca untuk lebih mengenali teks 

berita bohong dan tidak sembarangan menyebar teks berita bohong. Selain itu, pada 

bab terakhir buku pengayaan ini berisi materi membaca kritis untuk mengenali teks 

berita bohong kesehatan, dengan memuat materi tersebut diharapkan mampu 

memotivasi pembaca agar lebih kritis lagi dengan bahan bacaanya, sehingga 

mampu menemukan kebenaran informasi yang dibacanya. Keunggulan kedua, 

yaitu pada aspek penyajian. Dalam menyajikan materi teks berita bohong, contoh 

teks berita bohong yang disajikan juga dijelaskan dan diberi klarifikasi yang 

disajikan secara menarik dengan ilustrasi, kemudian materi diberikan simpulan 

tentang. Hal itu, menjadi keunggulan penyajian buku pengayaan ini yang dapat 

merangsang pembaca untuk berpikir kritis dan mampu meningkatkan kemampuan 

pembaca dalam memahami materi. Keunggulan selanjutnya, yaitu pada aspek 

grafika. Pada buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan ini 
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terdapat gambar atau ilustrasi dengan warna-warna yang terang yang dapat 

membuat pembaca tidak bosan 

Dilihat dari segi kelemahan, buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan hanya memiliki sedikit kelemahan. Kelemahan tersebut, yaitu 

hanya sedikit menyajikan tips hidup sehat, dan kebahasaan teks berita bohong 

bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan layak untuk digunakan, 

baik untuk peserta didik kelas VIII SMP, maupun untuk masyarakat umum. Selain 

itu, buku pengayaan ini juga layak digunakan untuk menumbuhkan sikap atau 

berpikir kritis pembaca. 

4.2.6 Keterbatasan Penelitian 

Dalam mengembangkan buku pengayaan membaca teks berita bohong 

bidang kesehatan ini, peneliti selalu berusaha melakukan penelitian sesuai prosedur 

penelitian Research and Development (R&D). Namun, keterbatasan waktu dan 

biaya tidak dapat dihindari dalam penelitian ini, sehingga mengakibatkan beberapa 

kekurangan dalam penelitian ini. Kekurangan tersebut, yaitu: (1) sumber data hanya 

berasal dari tiga SMP di Semarang, (2) validator buku hanya dari ahli 

pengembangan buku dan ahli materi membaca tidak melibatkan pendidik. 

Hasil penelitian akan lebih akurat apabila menggunakan sumber data dari 

peserta didik dan pendidik di berbagai daerah. Namun, karena mempertimbangkan 

waktu dan biaya penelitian ini hanya mengambil data dari tiga SMP di Semarang, 

yaitu 2 SMP di kota Semarang dan 1 SMP di Kabupaten Semarang. Menyikapi 

kekurangan penelitian tersebut, peneliti berusaha melibatkan dua ahli dalam 

menilai kelayakan buku pengayaan yang dikembangkan ini. 

Validator buku merupakan seseorang yang nantinya akan menilai kelayakan 

buku yang dikembangkan ini. Peneliti menyadari bahwa pendidik seharusnya 

menjadi validator buku karena pendidik merupakan seseorang yang paham tentang 

belajar peserta didik dan buku-buku yang layak dibaca oleh peserta didik. Namun, 
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karena kedua dosen ahli sudah representasi, pendidik tidak dilibatkan dalam 

validator buku.  Validator buku pada penelitian pengembangan buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan hanya melibatkan satu ahli 

pengembangan buku dan satu ahli materi membaca. Meski demikian, kedua ahli 

yang menjadi validator buku ini dirasa sudah cukup untuk menilai kelayakan buku 

karena kedua ahli tersebut memiliki keahlian yang sesuai dengan penelitian 

pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian pengembangan buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatang menghasilkan empat kesimpulan. Berikut keempat kesimpulan pada 

penelitian ini. 

1) Hasil penelitian dari angket kebutuhan dan wawancara, menunjukkan bahwa 

buku pengayaan yang diinginkan oleh peserta didik kelas VIII SMP dan 

pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia SMP, yaitu buku pengayaan 

membaca teks berita bohong bidang kesehatan yang menyajikan materi 

lengkap tentang teks berita bohong kesehatan dan membaca kritis untuk 

mengenali teks berita bohong dengan disajikan secara menarik, mudah 

dipahami, dan menggunakan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan ejaan 

bahasa Indonesia, serta dalam buku pengayaan diharapkan memuat klarifikasi 

teks berita bohong, kata bijak pentingnya kesehatan, dan tips hidup sehat. 

Selain itu, peserta didik kelas VIII SMP dan pendidik bahasa Indonesia SMP 

juga menginginkan buku pengayaan yang berukuran B5 dengan banyak 

ilustrasi dan menggunakan warna yang cerah. 

2) Prototipe buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan 

tersusun atas lima komponen, yaitu: (1) sampul; (2) bentuk fisik; (3) bagian 

awal; (4) bagian isi; dan (5) bagian akhir. Sampul depan menyajikan judul 

buku, ilustrasi, dan nama penulis, sedangkan pada sampul belakang 

menyajikan judul buku, gambaran buku, dan ilustrasi. Buku dicetak dengan 

ukuran B5 dengan kertas HVS 70 gram dan dijilid menggunakan soft cover. 

Bagian awal buku memuat halaman judul, halaman hak cipta, prakata, dan 

daftar isi. Bagian isi buku terbagi atas tiga bab, yaitu setiap bab dilengkapi 

dengan ilustrasi, contoh teks berita bohong kesehatan beserta klarifikasinya, 

kata bijak pentingnya kesehatan dan tips hidup sehat. Pada bab pertama berisi 

pengetahuan tentang dampak teks berita bohong kesehatan dan sanksi bagi 
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penyebar teks berita bohong, bab kedua berisi pengetahuan tentang teks berita 

bohong kesehatan, dan bab ketiga berisi tentang pengetahuan tentang membaca 

kritis untuk mengidentifikasi teks berita bohong kesehatan. Sementara itu, 

bagian akhir buku memuat, daftar pustaka, glosarium, dan identitas penulis. 

3) Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan mendapat nilai 

yang baik dari validator. Bagian awal buku mendapat rerata nilai 82,3. Bagian 

isi buku mendapat rerata nilai 77,9. Sementara itu, bagian akhir buku mendapat 

rerata nilai 78,1. Saran perbaikan yang diberikan, yaitu: (1) judul perlu 

disesuaikan dengan jenis buku pengayaan; (2) gambar atau ilustrasi yang 

mengganggu keterbacaan pembaca perlu dikurangi; (3) perlu menyajikan 

contoh teks berita benar; (4) perlu tambahan tentang materi membaca teks 

berita.  

4) Perbaikan yang dilakukan, yaitu: (1) perbaikan judul buku (2) perbaikan 

halaman hak cipta; (3) perbaikan judul pada Bab I; (4) penataan ulang letak 

informasi kesehatan; (5) perbaikan terhadap warna yang mengganggu 

keterbacaan; (6) menyajikan contoh teks berita benar; dan (7) perbaikan daftar 

pustaka.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian pengembangan buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan, peneliti mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1) Buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan hendaknya 

digunakan dengan semestinya, agar tujuan dari pengembangan buku 

pengayaan membaca teks berita bohong bidang kesehatan dapat tercapai, yaitu 

dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca perbedaan teks berita bohong 

dan berita benar, serta cara mengidentifikasi teks berita bohong bidang 

kesehatan dengan membaca kritis. 

2) Teks berita bohong bidang kesehatan merupakan teks yang memiliki dampak 

sangat meresahkan dan bagi yang menyebarkan dapat menerima sanksi yang 
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sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya 

penelitian ini, peserta didik, pendidik, maupun masyarakat umum lebih berhati-

hati lagi terhadap berita bohong, jangan mudah percaya dan jangan 

menyebarkan informasi yang diterimanya tanpa mencari kebenarannya terlebih 

dahulu. 

3) Untuk membantu mencegah penyebaran teks berita bohong bidang kesehatan, 

masih banyak cara yang bisa dilakukan selain dengan penelitian ini. 

Hendaknya, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain, baik dari 

pendidikan, maupun nonpendidikan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Tabulasi Angket Kebutuhan Peserta Didik Kelas VIII SMP  

 

 

 

 

 

 

 

1 27 3 81

2 20 2 40

3 5 1 5

1 23 3 69

2 10 2 20

3 8 1 8

1 15 3 45

2 14 2 28

3 8 1 8

1 4 3 12

2 18 2 36

3 12 1 12

1 16 3 48

2 7 2 14

3 7 1 7

1 21 3 63

2 3 2 6

3 3 1 3

1 24 3 72

2 18 2 36

3 6 1 6

1 10 3 30

2 7 2 14

3 7 1 7

1 7 3 21

2 16 2 32

3 15 1 15

1 25 3 75

2 23 2 46

3 13 1 13

30,52

15,49

11,62

25,97

16,40

15,93

13,86

18,71

126

97

81

60

69

72

114

51

22,40

29,10

Prio-

ritas

Kuan-

titas
Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)

dampak adanya teks berita 

bohong

Sanksi bagi penyebar teks 

berita bohong

Bobot

contoh kasus pidana 

penyebaran teks berita 

bohong bidang kesehatan

contoh teks berita bohong 

bidang kesehatan

2. 

68

134

No Indikator Pilihan Jawaban

Pentingnya Informasi 

kesehatan

Materi Pengantar 

Teks Berita Bohong 

Bidang Kesehatan

Pengertian teks berita bohong

Ciri-ciri teks berita bohong

Jenis-jenis teks berita bohong

cara membedakan hoaks dan 

berita benar

Materi teks berita 

bohong
Struktur teks berita bohong

1. 
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Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

1 21 3 63

2 7 2 14

3 2 1 2

1 13 3 39

2 18 2 36

3 10 1 10

1 33 3 99

2 23 2 46

3 10 1 10

1 17 3 51

2 11 2 22

3 12 1 12

1 13 3 39

2 12 2 24

3 10 1 10

1 25 3 75

2 17 2 34

3 4 1 4

1 34 3 102

2 19 2 38

3 11 1 11

1 11 3 33

2 7 2 14

3 2 1 2

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

pengertian membaca 

kritis
79 19,55

Manfaat membaca kritis

0,51

Tentang penyebaran 

sebuah penyakit
1 0,26

Penyakit dan cara 

mendeteksinya
2 0,51

85 21,04

Langkah-langkah 

mengidentifikasi berita 

bohong dengan 

155 38,37

Keterampilan membaca 

kritis untuk 

meningkatkan sikap 

85 21,04

4. 

Jenis teks 

berita bohong 

bidang 

kesehatan

Gizi

73 18,67

Kandungan makanan

113 28,90

Kesehatan tubuh

151 38,62

Reproduksi

49 12,53

Dampak dari sebuah 

perlakuan, reaksi 

makanan tertentu pada 

2

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)

3. 

Materi 

keterampilan 

membaca 

untuk 

mengenali 

teks berita 

bohong
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Lanjutan 

 

 

1 22 3 66

2 1 2 2

3 2 1 2

1 17 3 51

2 7 2 14

3 4 1 4

1 18 3 54

2 6 2 12

3 8 1 8

1 9 3 27

2 7 2 14

3 1 1 1

1 13 3 39

2 8 2 16

3 1 1 1

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 24 3 72

2 1 2 2

3 4 1 4

1 28 3 84

2 13 2 26

3 2 1 2

1 20 3 60

2 7 2 14

3 5 1 5

1 7 3 21

2 8 2 16

3 3 1 3

1 5 3 15

2 11 2 22

3 2 1 2

1 29 3 87

2 9 2 18

3 1 1 1

1 2 3 6

2 3 2 6

3 0 1 0

5. 

Jumlah 

contoh teks 

berita bohong 

bidang 

kesehatan

6. 

Letak contoh 

teks berita 

bohong 

bidang 

kesehatan

Akhir bab 39 11,21

7.

Penyajian 

materi 

pengertian 

teks berita 

bohong 

Uraian disertai contoh 106 29,78

Uraian tanpa contoh 12 3,37

2 70 22,22

3

32,18

Akhir setelah penjelasan 

materi
79 22,70

Awal bab 40 11,50

69 21,90

4 74 23,50

5 42 13,33

6 56 17,78

1 1 0,32

8 3 0,95

Awal sebelum 

penjelasan materi
78 22,41

Tengah-tengah diantara 

penjelasan materi
112

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

1 11 3 33

2 13 2 26

3 11 1 11

1 1 3 3

2 3 2 6

3 3 1 3

1 42 3 126

2 8 2 16

3 11 1 11

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 26 3 78

2 1 2 2

3 2 1 2

1 2 3 6

2 2 2 4

3 4 1 4

1 12 3 36

2 13 2 26

3 6 1 6

1 3 3 9

2 2 2 4

3 3 1 3

1 43 3 129

2 10 2 20

3 6 1 6

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 16 3 48

2 4 2 8

3 2 1 2

1 5 3 15

2 1 2 2

3 0 1 0

1 8 3 24

2 6 2 12

3 2 1 2

9.

Penyajian 

materi 

struktur teks 

berita bohong

Uraian disertai contoh 58 16,91

Uraian tanpa contoh 17 4,96

Uraian beserta simpulan 38 11,08

Uraian beserta simpulan 70 19,66

Uraian tanpa simpulan

45,72

Uraian bersifat jelas dan 

singkat
1 0,30

Dalam bentuk point 

singkat disertai contoh 

dan simpulan

3 0,88

12 3,37

Uraian disertai contoh 

dan simpulan
153 42,98

Dalam bentuk point 

singkat disertai contoh 

dan simpulan

3 0,84

8.

Penyajian 

materi ciri-ciri 

teks berita 

bohong 

Uraian disertai contoh 82 24,19

Uraian tanpa contoh 14 4,13

Uraian beserta simpulan 68 20,06

Uraian tanpa simpulan 16 4,72

Uraian disertai contoh 

dan simpulan
155

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

1 4 3 12

2 4 2 8

3 2 1 2

1 28 3 84

2 11 2 22

3 6 1 6

1 20 3 60

2 12 2 24

3 5 1 5

1 0 3 0

2 2 2 4

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 33 3 99

2 6 2 12

3 2 1 2

1 35 3 105

2 15 2 30

3 2 1 2

1 9 3 27

2 12 2 24

3 7 1 7

1 3 3 9

2 4 2 8

3 4 1 4

1 59 3 177

2 4 2 8

3 3 1 3

1 7 3 21

2 15 2 30

3 6 1 6

1 13 3 39

2 7 2 14

3 5 1 5

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 6 3 18

2 7 2 14

3 2 1 2

11.

Dalam bentuk tabel 

disertai contoh tanpa 

penjelasan

58 17,21

Dalam bentuk tabel 

tanpa contoh dan 

penjelasan

0 0,00

Dalam bentuk uraian 

tanpa contoh
34 10,09

10.
Penyajian 

rangkuman

Penyajian 

materi 

perbedaan 

antara berita 

bohong dan 

berita benar

Setiap akhir bab 137 41,64

Akhir buku pengayaan 58 17,63

Tidak perlu ada 

rangkuman
21 6,38

Dalam bentuk tabel 

disertai contoh dan 

penjelasan

188 55,79

Dalam bentuk uraian 

paragraf disertai dengan 

contoh

57 16,91

Uraian tanpa simpulan 22 6,41

Uraian disertai contoh 

dan simpulan
112 32,65

Bagan 89 25,95

Uraian yang mudah 

untuk dipahami
4 1,17

Dalam poin 3 0,87

Setiap akhir sub-bab 113 34,35

No Indikator Pilihan Jawaban
Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

1 24 3 72

2 9 2 18

3 1 1 1

1 9 3 27

2 2 2 4

3 3 1 3

1 19 3 57

2 8 2 16

3 6 1 6

1 32 3 96

2 17 2 34

3 4 1 4

1 0 3 0

2 0 2 0

3 2 1 2

1 0 3 0

2 3 2 6

3 0 1 0

1 16 3 48

2 5 2 10

3 2 1 2

1 8 3 24

2 4 2 8

3 2 1 2

1 15 3 45

2 9 2 18

3 3 1 3

1 14 3 42

2 8 2 16

3 3 1 3

1 29 3 87

2 9 2 18

3 9 1 9

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 38 3 114

2 4 2 8

3 2 1 2

1 15 3 45

2 10 2 20

3 5 1 5

Kita

Teman-teman

2

6

0,58

1,73

12. 
Penggunaan kata 

sapaan

22,83

9,83

26,30

19,20

33,97

33,24

17,80

19,24

9,91

17,49

38,73

0,58

0,87

0,87

114

124

70

3

3

91

34

Mengenali Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan 

dengan Membaca Kritis

14. Judul buku

Bahasa yang lugas

Bahasa sesuai Ejaan Bahasa 

Indonesia

Bahasa komunikatif dan lugas

Bahasa komunikatif dan 

sesuai ejaan bahasa Indonesia

Mengenali Berita Bohong 

Kesehatan Sebagai Upaya 

Menjaga Diri

Persentase 

(%)

Kamu

Saudara

Anda

Kalian

Bahasa komunikatif

Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

79

134

60

34

Bahasa Indonesia disertai 

bahasa Inggris

2

66

61

Indikator Pilihan Jawaban

Bahasa komunikatif, lugas, 

dan sesuai ejaan bahasa 

Indonesia

Bahasa sehari-hari yang tidak 

formal tetapi tetap sopan dan 

enak dibaca

Penggunaan bahasa 

pada buku
13. 

No
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Lanjutan 

 

1 9 3 27

2 9 2 18

3 4 1 4

1 15 3 45

2 12 2 24

3 5 1 5

1 6 3 18

2 12 2 24

3 2 1 2

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 27 3 81

2 12 2 24

3 4 1 4

1 32 3 96

2 8 2 16

3 5 1 5

1 23 3 69

2 11 2 22

3 5 1 5

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 23 3 69

2 6 2 12

3 3 1 3

1 13 3 39

2 6 2 12

3 5 1 5

1 27 3 81

2 11 2 22

3 7 1 7

1 4 3 12

2 5 2 10

3 3 1 3

1 11 3 33

2 5 2 10

3 4 1 4

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

Times New Roman 110 33,23

Cambria 25 7,55

Batang 47 14,20

15. Ukuran buku

16. Jenis huruf

Comic sans 6 1,81

Gill Sans MT 3 0,91

A4 (210 x 297) 117 36,11

A5 (148 x 210) 96 29,63

F4 (140A x 225) 2 0,62

Arial 84 25,38

Calibri 56 16,92

Menjaga Diri dari Hoaks 

Kesehatan
49 13,42

Waspada Hoaks demi 

Kesehatan
74 20,27

Mari Kritis dengan 

Membaca Kritis Sebagai 

Upaya Menjaga Diri dari 

44 12,05

Buku Penuh Ilmu dengan 

Bahasa lugas dan mudah 

dimengerti tentang cara 

3 0,82

Jauhkan Diri dari Berita 

Bohong Demi 

Kesehatan

1 0,27

B5 (176 x 250) 109 33,64

No Indikator Pilihan Jawaban
Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

1 3 3 9

2 0 2 0

3 0 1 0

1 12 3 36

2 3 2 6

3 4 1 4

1 13 3 39

2 13 2 26

3 7 1 7

1 35 3 105

2 9 2 18

3 4 1 4

1 17 3 51

2 10 2 20

3 2 1 2

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 27 3 81

2 6 2 12

3 3 1 3

1 7 3 21

2 3 2 6

3 3 1 3

1 2 3 6

2 5 2 10

3 7 1 7

1 14 3 42

2 10 2 20

3 2 1 2

1 22 3 66

2 8 2 16

3 6 1 6

1 12 3 36

2 7 2 14

3 6 1 6

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

Perpaduan warna terang 

dan gelap
88 24,44

Warna-warni 56 15,56

Campuran warna pastel 

dan netral
3 0,83

18. 
Warna desain 

sampul

17. Ukuran huruf

15 (lima belas) 1 0,30

Warna terang 96 26,67

Warna gelap 30 8,33

Warna monokrom 23 6,39

Warna pastel 64 17,78

10 (sepuluh) 9 2,72

11 (sebelas) 46 13,90

11,5 (sebelas setengah) 72 21,75

12 (dua belas) 127 38,37

12,5 (dua belas 

setengah)
73 22,05

13 (tiga belas) 3 0,91

No Indikator Pilihan Jawaban
Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

1 16 3 48

2 10 2 20

3 2 1 2

1 20 3 60

2 9 2 18

3 2 1 2

1 6 3 18

2 2 2 4

3 6 1 6

1 33 3 99

2 11 2 22

3 3 1 3

1 8 3 24

2 2 2 4

3 2 1 2

1 49 3 147

2 4 2 8

3 7 1 7

1 7 3 21

2 6 2 12

3 3 1 3

1 12 3 36

2 15 2 30

3 2 1 2

1 5 3 15

2 2 2 4

3 3 1 3

1 8 3 24

2 8 2 16

3 4 1 4

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 54 3 162

2 5 2 10

3 4 1 4

1 7 3 21

2 21 2 42

3 8 1 8

1 22 3 66

2 9 2 18

3 1 1 1

21.
Penulisan 

nama bab

Bab I, Bab II, Bab III 176 53,01

Bagian 1, Bagian 2, 

Bagian 3
71 21,39

Tema 1, Tema 2, Tema 3 85 25,60

19. 
Tata letak 

sampul

20. 

Warna 

tampilan isi 

buku

Warna latar cerah, 

dengan warna tulisan 

cerah

36 10,74

Warna latar gelap, 

dengan warna tulisan 

cerah

68 20,30

Warna latar gelap, 

dengan warna tulisan 

gelap

22 6,57

Warna-warni 44 13,13

Warna latar pastel 

dengan warna tulisan 

gelap

3 0,90

Penulis – Judul – 

Ilustrasi
70 21,08

Judul – Ilustrasi – 

Penulis
80 24,10

Ilustrasi – Judul – 

Penulis 
28 8,43

Judul – Penulis – 

Ilustrasi 
124 37,35

Penulis – Ilustrasi – 

Judul 
30 9,04

Warna latar cerah, 

dengan warna tulisan 

gelap

162 48,36

No Indikator Pilihan Jawaban
Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

1 11 3 33

2 5 2 10

3 1 1 1

1 36 3 108

2 4 2 8

3 4 1 4

1 19 3 57

2 15 2 30

3 5 1 5

1 6 3 18

2 1 2 2

3 2 1 2

1 4 3 12

2 0 2 0

3 0 1 0

1 5 3 15

2 8 2 16

3 3 1 3

1 20 3 60

2 7 2 14

3 3 1 3

1 16 3 48

2 14 2 28

3 6 1 6

1 9 3 27

2 6 2 12

3 3 1 3

1 21 3 63

2 10 2 20

3 2 1 2

1 17 3 51

2 13 2 26

3 7 1 7

23. 

Bagian 

sampul 

belakang

Rangkuman isi 77 20,81

Gambaran 

buku/Sinopsis
82 22,16

Ilustrasi 42 11,36

Biografi penulis 85 22,97

Manfaat buku 84 22,70

22. 

Tata letak 

penulisan 

nomor 

halaman 

buku

Di sebelah pojok kanan 

atas
44 13,58

Di sebelah pojok kanan 

bawah
120 37,04

Di tengah bagian bawah 92 28,40

Di tengah bagian atas 22 6,79

Di sebelah pojok kiri 

atas
12 3,70

Di sebelah pojok kiri 

bawah
34 10,49

No Indikator Pilihan Jawaban
Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 36 3 108

2 3 2 6

3 11 1 11

1 2 3 6

2 7 2 14

3 1 1 1

1 26 3 78

2 7 2 14

3 9 1 9

1 6 3 18

2 20 2 40

3 6 1 6

1 7 3 21

2 16 2 32

3 13 1 13

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

24.

Pengetahuan 

mengenai 

bidang 

kesehatan

Pentingnya kesehatan 125 32,98

Manfaat buah atau sayur 

untuk kesehatan
21 5,54

Klarifikasi dari berita 

bohong kesehatan yang 

ditampilkan

101 26,65

Cara menjaga kesehatan 64 16,89

Pola hidup sehat 66 17,41

Pentingnya informasi 

tentang berita bohong

2 0,53

No Indikator Pilihan Jawaban
Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lampiran 2 Tabulasi Anget Kebutuhan Pendidik Bahasa Indonesia SMP 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 2 2 4

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 2 2 4

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 2 1 2

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 1 2 2

3 0 1 0

17,65

41,18

11,76

0,00

29,41

3

3

7

2

0

5

2. 
Materi teks 

berita bohong

Pengertian teks berita 

bohong

Ciri-ciri teks berita 

bohong

Struktur teks berita 

bohong

Jenis-jenis teks berita 

bohong

cara membedakan hoaks 

dan fakta

Skor
Total 

skor 

Persentase 

(%)

1. 

Materi 

Pengantar Teks 

Berita Bohong 

Bidang 

Kesehatan

dampak adanya teks 

berita bohong

Sanksi bagi penyebar 

teks berita bohong

contoh teks berita bohong 

bidang kesehatan

contoh kasus pidana 

penyebaran teks berita 

bohong bidang kesehatan

Pentingnya Informasi 

kesehatan

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot

0,00

21,43

50,00

7,14

21,43

0

3

7

1
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Lanjutan 

 

 

 

 

 

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 2 2 2

3 1 1 1

1 1 3 3

2 0 2 0

3 1 1 1

1 0 3 0

2 1 2 2

3 1 1 1

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 1 3 3

2 1 2 2

3 0 1 0

1 2 3 6

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

5. 

Jumlah contoh 

teks berita 

bohong bidang 

kesehatan

2 0 0,00

3 6 66,67

4 0 0,00

5 26,31

Kesehatan tubuh

8 42,11

Reproduksi

1 5,26

Covid-19 

3 15,79

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

4. 

Jenis teks berita 

bohong bidang 

kesehatan

Gizi

2 10,53

pengertian membaca kritis 6 37,5

Manfaat membaca kritis 3 18,75

Langkah-langkah 

mengidentifikasi berita 

bohong dengan membaca 

4 25,00

Keterampilan membaca 

kritis untuk meningkatkan 

sikap kritis

3 18,75

Persentase 

(%)

3. 

Materi 

keterampilan 

membaca untuk 

mengenali teks 

berita bohong

Kandungan makanan
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Lanjutan 

 

 

 

 

 

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 3 3 9

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 3 3 9

2 0 2 0

3 0 1 0

Uraian beserta simpulan 0 0,00

Uraian tanpa simpulan 0 0,00

Uraian disertai contoh dan 

simpulan
9 100,00

7.

Penyajian materi 

pengertian teks 

berita bohong 

0 0,00

Akhir bab 0 0,00

Uraian disertai contoh 0 0,00

Uraian tanpa contoh 0 0,00

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Akhir setelah penjelasan 

materi
0 0,00

5 0 0,00

6 3 33,33

Awal sebelum penjelasan 

materi
9 81,82

Tengah-tengah diantara 

penjelasan materi
2 18,18

Persentase 

(%)

6. 

Letak contoh 

teks berita 

bohong bidang 

kesehatan

Awal bab
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Lanjutan 

 

 

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 3 3 9

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 1 2 2

3 0 1 0

1 3 3 9

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

0 0,00

Uraian disertai contoh dan 

simpulan
6 54,55

Bagan 5 45,45

Setiap akhir sub-bab 9 81,82

9.

Penyajian materi 

struktur teks 

berita bohong

10.
Penyajian 

rangkuman

Setiap akhir bab 2 18,18

Akhir buku pengayaan 0 0,00

Tidak perlu ada 

rangkuman

0 0,00

Uraian tanpa contoh 0 0,00

Uraian beserta simpulan 0 0,00

Uraian tanpa simpulan 0 0,00

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Uraian disertai contoh dan 

simpulan
9 100,00

Uraian disertai contoh 0 0,00

Uraian tanpa contoh 0 0,00

Uraian beserta simpulan 0 0,00

Uraian tanpa simpulan 0 0,00

Persentase 

(%)

Uraian disertai contoh

8.

Penyajian materi 

ciri-ciri teks 

berita bohong 
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Lanjutan 

 

 

1 3 3 9

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

12. 
Penggunaan kata 

sapaan

13. 

Penggunaan 

bahasa pada 

buku

Bahasa komunikatif 0 0,00

Bahasa yang lugas 0 0,00

Bahasa sesuai Ejaan 

Bahasa Indonesia
3 33,33

Bahasa komunikatif dan 

lugas
0 0,00

Bahasa komunikatif dan 

sesuai ejaan bahasa 

Indonesia

6 66,67

3 27,27

Saudara 0 0,00

Anda 3 27,27

Kalian 5 45,40

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Dalam bentuk uraian tanpa 

contoh
0 0,00

Dalam bentuk tabel 

disertai contoh dan 

penjelasan

9 81,82

Dalam bentuk uraian 

paragraf disertai dengan 

contoh

2 18,18

Dalam bentuk tabel 

disertai contoh tanpa 

penjelasan

0 0,00

Dalam bentuk tabel tanpa 

contoh dan penjelasan
0 0,00

Persentase 

(%)

Kamu

11.

Penyajian materi 

perbedaan antara 

berita bohong 

dan berita benar
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Lanjutan 

 

 

 

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 2 2 4

3 1 1 1

1 1 3 3

2 1 2 2

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 1 1 1

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 1 1 1

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

15. Ukuran buku

16. Jenis huruf

Calibri 2 14,29

Times New Roman 6 42,85

Cambria 2 14,29

Batang 0 0,00

6 54,55

A4 (210 x 297) 2 18,18

A5 (148 x 210) 3 27,27

Arial 4 28,57

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Mari Kritis dengan 

Membaca Kritis Sebagai 

Upaya Menjaga Diri dari 

0 0,00

Mengenali Berita Bohong 

Kesehatan Sebagai Upaya 

Menjaga Diri

3 17,65

Mengenali Teks Berita 

Bohong Bidang Kesehatan 

dengan Membaca Kritis

5 29,41

Menjaga Diri dari Hoaks 

Kesehatan
5 29,41

Waspada Hoaks demi 

Kesehatan
4 23,53

Persentase 

(%)

B5 (176 x 250) 

14. Judul buku
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Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 1 1 1

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

Perpaduan warna terang 

dan gelap
4 28,57

Warna-warni 3 21,43

Warna gelap 0 0,00

Warna monokrom 0 0,00

Warna pastel 2 14,29

17. Ukuran huruf

10 (sepuluh) 0 0,00

11 (sebelas) 3 33,33

11,5 (sebelas setengah) 0 0,00

12 (dua belas) 6 66,67

12,5 (dua belas setengah)

0 0,00

18. 
Warna desain 

sampul

Warna terang 5 35,71

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

 

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 3 3 9

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 1 1 1

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

Bagian 1, Bagian 2, Bagian 

3
3 33,33

Tema 1, Tema 2, Tema 3 0 0,00

Warna latar cerah, dengan 

warna tulisan gelap
9 75,00

Warna latar cerah, dengan 

warna tulisan cerah
1 8,33

Warna latar gelap, dengan 

warna tulisan cerah
2 16,67

Warna latar gelap, dengan 

warna tulisan gelap

0 0,00

Warna-warni 0 0,00

Bab I, Bab II, Bab III 6 66,67

20. 
Warna tampilan 

isi buku

21.
Penulisan nama 

bab

19. Tata letak sampul

Penulis – Judul – Ilustrasi 3 27,27

Judul – Ilustrasi – Penulis 8 72,73

Ilustrasi – Judul – Penulis 0 0,00

Judul – Penulis – Ilustrasi 0 0,00

Penulis – Ilustrasi – Judul 0 0,00

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

1 2 3 6

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

22. 

Tata letak 

penulisan nomor 

halaman buku

23. 
Bagian sampul 

belakang

Di sebelah pojok kiri 

bawah
3 33,33

Rangkuman isi 2 15,38

Gambaran buku/Sinopsis 8 61,54

Ilustrasi 0 0,00

Biografi penulis 3 23,08

Manfaat buku 0 0,00

Di sebelah pojok kanan 

atas
0 0,00

Di sebelah pojok kanan 

bawah
6 66,67

Di tengah bagian bawah 0 0,00

Di tengah bagian atas 0 0,00

Di sebelah pojok kiri atas 0 0,00

No Indikator Pilihan Jawaban
Prio-

ritas

Kuan-

titas
Bobot Skor

Total 

skor 

Persentase 

(%)
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Lanjutan 

 

 

 

  

1 1 3 3

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 2 3 6

2 1 2 2

3 0 1 0

1 0 3 0

2 0 2 0

3 0 1 0

1 0 3 0

2 1 2 2

3 0 1 0

Priori-

tas

Kuan-

titas
Bobot

24.

Pengetahuan 

mengenai 

bidang 

kesehatan

Pentingnya kesehatan

Manfaat buah atau sayur 

untuk kesehatan

Klarifikasi dari berita 

bohong kesehatan yang 

ditampilkan

Cara menjaga kesehatan

Pola hidup sehat 

No Indikator Pilihan Jawaban Skor
Total 

skor 

Persentase 

(%)

0

8

0

2

3

15,38

23,07

0,00

61,54

0,00
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Lampiran 3 Angket Validasi Peserta Didik dan Pendidik (Web) 

 

Angket Tenaga Pendidik 

        

 

 

 

 



215 
 

 

     

Angket Peserta Didik 
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Lampiran 4 Pedoman Wawancara  

Pedoman Wawancara untuk Peserta didik 

1. Buku pengayaan teks berita bohong/hoax bidang kesehatan seperti apa yang 

kalian inginkan? 

2. Menurut kalian, materi pengantar tentang teks berita bohong/hoax seperti 

apa, yang dapat menarik perhatian pembaca? 

3. Berkaitan dengan materi teks berita bohong/hoax, apakah ada materi yang 

kalian inginkan tetapi tidak terdapat pada pilihan? 

4. Apakah ada jenis berita bohong/hoax bidang kesehatan yang kalian 

harapkan tetapi tidak terdapat pada pilihan? 

5. Berkaitan dengan materi, apakah ada masukan atau saran? 

6. Informasi tambahan tentang kesehatan apa yang tepat untuk menjadi nilai 

tambahan bagi buku pengayaan membaca teks berita bohong/hoax bidang 

kesehatan ini? 

7. Berkaitan dengan penggunaan bahasa, apakah ada masukan atau saran?  

8. Menurut kalian, bahasa seperti apa yang mudah dipahami? 

9. Berkaitan denagn penyajian, apakah ada masukan atau saran? 

10. Menurut kalian, penyajian materi seperti apa yang mudah dipahami? 

11. Berkaitan dengan grafika, apakah ada masukan atau saran? 

12. Berkaitan dengan grafika atau tampilan buku, grafika seperti apa yang 

membuat kalian senang dan tidak bosan membaca buku? 

Pedoman Wawancara untuk Pendidik 

1. Buku teks berita bohong bidang kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu guru 

inginkan? 

2. Menurut Bapak/Ibu guru, materi pengantar tentang teks berita bohong 

seperti apa, yang dapat menarik perhatian? 

3. Berkaitan dengan materi teks berita bohong, apakah ada materi yang 

Bapak/Ibu guru inginkan tetapi tidak terdapat pada pilihan? 

4. Apakah ada jenis berita bohong bidang kesehatan yang Bapak/Ibu guru 

harapkan tetapi tidak terdapat pada pilihan? 
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5. Berkaitan dengan materi, apakah ada masukan dari Bapak/Ibu guru? 

6. Informasi tambahan tentang kesehatan apa yang tepat untuk menjadi nilai 

tambahan bagi buku pengayaan membaca teks berita bohong bidang 

kesehatan ini? 

7. Berkaitan dengan bahasa, apakah ada masukan dari Bapak/Ibu guru? 

8. Menurut Bapak/Ibu guru, bahasa seperti apa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik? 

9. Berkaitan dengan penyajian, apakah ada masukan dari Bapak/Ibu guru? 

10. Bagaimana penyajian materi yang mudah dipahami oleh peserta didik? 

11. Berkaitan dengan grafika, apakah ada masukan dari Bapak/Ibu guru? 

12. Menurut Bapak/Ibu guru, bagaimana tampilan atau grafika buku yang 

menarik dan tidak membosankan? 
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Lampiran 5 Tabulasi Penilaian Prototipe 

 

  

A-1 A-2 A-1 A-2

1. 
Kemenarikan judul buku pengayaan membaca 

teks berita bohong bidang kesehatan.
6 3 75 50 62,5

2. Kesesuaian judul buku dengan isi buku. 7 6 75 75 75

3. 
Kemenarikan desain sampul depan dan belakang 

buku.
6 9 75 100 87,5

4. Ketepatan tata letak pada sampul buku. 6 10 75 100 87,5

5. 
Kesesuaian ilustrasi sampul dengan judul dan isi 

buku.
7 9 75 100 87,5

6. 
Keselarasan warna pada sampul buku depan dan 

belakang.
6 9 75 100 87,5

7. 
Ketepatan ukuran huruf yang digunakan pada 

judul buku.
6 9 75 100 87,5

8. 
Ketepatan jenis huruf yang digunakan pada judul 

buku.
7 9 75 100 87,5

9. Ketepatan penyajian hak cipta. 4 6 50 75 62,5

10. Ketepatan penyajian prakata. 7 9 75 100 87,5

11.
Ketepatan penggunaan bahasa dalam penulisan 

prakata.
7 9 75 100 87,5

12. 
Kemampuan daftar isi untuk membantu pembaca 

dalam mencari yang dibutuhkan.
7 10 75 100 87,5

82,3

1. Kemenarikan desain judul setiap bab. 6 9 75 100 87,5

2. Penggunaan bahasa pada judul setiap bab. 7 7 75 75 75

3. Ketepatan penyajian informasi kesehatan. 5 8 50 75 62,5

4. Kemenarikan penyajian judul subbab 6 9 75 100 87,5

5.
Ketepatan jenis huruf yang digunakan pada isi 

buku.
7 5 75 50 62,5

Bagian Isi

Pilihan 
No Indikator

Rerata 

Nilai

Bagian Awal

Nilai

Rerata Keseluruhan Nilai
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Lanjutan 

  

A-1 A-2 A-1 A-2

6. Ketepatan ukuran huruf pada isi buku. 7 7 75 75 75

7. Kecukupan materi pada isi buku. 6 8 75 75 75

8. Keakuratan materi yang disajikan dalam buku. 7 8 75 75 75

9.
Kesesuaian materi dengan pemahaman peserta 

didik.
5 8 50 75 62,5

10.
Keterkaitan materi dengan kebutuhan pendidik 

dan peserta didik.
7 8 75 75 75

11.
Kebermanfaatan materi yang disajikan untuk 

berbagai kalangan.
7 9 75 100 87,5

12.
Kemampuan materi untuk merangsang peserta 

didik untuk berpikir kritis.
7 10 75 100 87,5

13.
Kemampuan ilustrasi sebagai penjelas teks dan 

materi pada isi buku.
7 9 75 100 87,5

14. Kemenarikan penyajian materi pada isi buku. 6 9 75 100 87,5

15. Keselarasan warna pada isi buku. 5 9 50 100 75

16. Penggunaan bahasa pada isi buku. 7 8 75 75 75

17. Kemenarikan tata letak isi buku. 6 9 75 100 87,5

77,9

1. Kesesuaian penyajian daftar pustaka. 7 5 75 50 62,5

2. Ketepatan penyajian glosarium 7 7 75 75 75

3. Ketepatan penggunaan bahasa pada glosarium. 7 9 75 100 87,5

4. Kecukupan informasi tentang penulis. 7 9 75 100 87,5

78,1

Rerata Keseluruhan Nilai

Bagian Akhir

Rerata Keseluruhan Nilai

No Indikator
Pilihan Nilai Rerata 

Nilai
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Lampiran 6 Angket Validasi Prototipe 
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223 
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Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian 

SMP NEGERI 1 BAWEN 

Pembagian Link Angket   Wawancara dengan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Peserta Didik Mengisi Angket Wawancara dengan Pendidik 
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SMP NEGERI 37 SEMARANG 

Pembagian Link Angket       Setelah Peserta Didik Mengisi Angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian Link Angket pada Pendidik Wawancara dengan Peserta Didik 
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MONDIAL JUNIOR HIGH SCHOOL 

Pembagian Link Angket     Wawancara dengan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara denga Pendidik 
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Lampiran 8 Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9 Sertifikat UKDBI 

 



244 
 

 

Lampiran 10 Sertifikat TOEFL 

 


