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ABSTRAK 

Utama, Panggih Dwi Karya. 2020. “Keefektifan Pembelajaran Mengidentifikasi 

Unsur Teks Berita Menggunakan Model Jigsaw Berbaantuan Media Audio 

Visual Peristiwa Aktual pada Siswa Kelas VIII SMP”. Skripsi, Jurusan Bahasa 

dan Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1 : Muhammad  Badrus Siroj, S. Pd., M. Pd. 

Kata kunci: pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita, model jigsaw, media 

audio visual peristiwa aktual. 

 

 Model pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran 

yang tidak bisa dikesampingkan manfaatnya. Dalam proses pembelajaran masa kini, 

guru dituntut untuk menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Model 

jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang kooperatif, dimana siswa 

dituntut untuk lebih aktif, bekerjasama dalam kelompok, dan melatih siswa untuk 

berani mengemukakan pendapatnya di depan orang lain. Salah satu media yang dapat 

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif adalah media 

audio visual peristiwa aktual. Media audio visual peristiwa aktual dapat diperoleh 

dari berbagai media sosial, seperti Instagram, youtube, facebook, twitter, dan lain-

lain.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana keefektifan 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita tanpa model jigsaw dan media audio 

visual peristiwa aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan?, (2) 

bagaimana keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan 

model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Punggelan?, (3) bagaimana perbandingan keefektifan pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media 

audio visual rekaman peristiwa aktual dan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita tanpa menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman 

peristiwa aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan?  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen (experimental research) 

dengan desain penelitian True Experimental Designs dengan model Pretest-Posttest 

Control Group Design yang terdiri atas kelas kontrol dan kelas eksperimen. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP satu Indonesia dengan 

sampel SMP Negeri 2 Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 111 siswa 

dan dipilih kelas VIII C sebagai kelas kontrol dengan jumlah 25 siswa, serta kelas 

VIII D sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 28 siswa. Sampel dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara simple random sampling. Penelitian ini terdiri atas tiga 

variabel, yaitu variabel bebas (model jigsaw), variabel terikat (mengidentifikasi unsur 

teks berita), dan variabel moderator (media audio visual peristiwa aktual). Teknik tes 



 

 

viii 

 

berupa pretest dan posttest, sedangkan teknik nontes menggunakan observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dengan melakukan analisis nilai proses dan sikap 

serta melakukan uji diantaranya uji normalitas, uji homogenitas, dan hipotesis 

menggunakan uji-t. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas kontrol efektif, namun rata-rata 

kelas belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan, yaitu 72. 

Sedangkan kelas eksperimen lebih efektif dibandingkan kelas kontrol. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil tes akhir kelas eksperimen mendapatkan rata-rata 76,8 

dengan nilai terendah 62,5 dan nilai tertinggi 90. Dapat disimpulkan bahwa model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual efektif digunakan dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. Hasil uji t kelas eksperimen sig = 

0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai tes akhir kelas kontrol 

mendapatkan rata-rata 67,6 dengan nilai terendah 45 dan nilai tertinggi 85.  

 Berdasarkan hasil penelitian, disarankan guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

memberikan alternatif model pembelajaran yang inovatif, salah satunya jigsaw dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita karena sudah diuji keefektifannya. 

Siswa hendaknya memiliki motivasi dan giat berlati dalam kegiatan mengidentifikasi 

unsur teks berita dengan model pembelajaran yang peneliti terapkan. Peneliti dalam 

bidang pendidikan khususnya bahasa dan sastra Indonesia sebaiknya menjadikan 

penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembelajaran berbasis teks pada mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan 

implementasi dari kurikulum 2013 yang sedang diterapkan di berbagai jenjang 

pendidikan di Indonesia. Pembelajaran berbasis teks bertujuan agar peserta didik 

mampu memahami berbagai jenis teks dan mahir dalam menyusun sebuah teks. Salah 

satu KD yang berhubungan dengan sebuah teks adalah KD 3.1 Mengidentifikasi 

unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Teks berita merupakan salah satu teks 

yang bergenre bahasa yang diajarkan kepada siswa. Teks berita  adalah teks yang 

berisi segala laporan peristiwa yang terjadi di dunia nyata dan berdasarkan fakta yang 

disebarkan melalui beberapa media, seperti media televisi, radio, media cetak dan 

media massa. Tapi, tidak semua fakta dijadikan teks berita. Agar menjadi sebuah teks 

berita yang lengkap, teks berita harus mengandung unsur-unsur yang ada dalam teks 

berita, yaitu 5W+1H. Teks berita merupakan salah satu teks yang tingkat 

kesulitannya cukup tinggi, khususnya pada mengidentifikasi unsur dalam berita. 

Maka dari itu, guru harus benar-benar berinovasi dalam memilih model dan media 

pembelajaran.  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada guru bahasa Indonesia kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Punggelan yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2020, guru 

menjelaskan bahwa kondisi pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita di SMP 

Negeri 2 Punggelan masih termasuk pembelajaran yang sulit. Masih terdapat siswa 
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yang belum menguasai pengetahuan mengenai unsur-unsur teks berita. Kendala saat 

mengidentifikasi unsur teks berita ketika guru hanya membacakan teks berita yang 

akan diidentifikasi. Karena hanya memanfaatkan indera pendengar, siswa terkadang 

masih mengalami kesulitan ketika harus mengidentifikasi unsur berita yang terdapat 

pada teks berita yang dibacakan oleh guru. Kesulitan tersebut terdapat pada unsur 

bagaimana peristiwa dalam berita terjadi. Selain itu, guru juga menjelaskan bahwa 

model pembelajaran dan media yang digunakan dalam pembelajaran mengidentifikasi 

unsur teks berita masih belum maksimal.  

 Guru harus dapat memilih model pembelajaran yang tepat. Dalam kegiatan 

pembelajaran mengidentifikasi teks berita, guru menerapkan berbagai model yang 

sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Untuk saat ini, 

kurikulum nasional menuntut agar proses pembelajaran berpusat pada siswa (student 

center) bukan berpusat pada guru (teacher center). Guru juga harus memerhatikan 

model pembelajaran yang tepat dalam sebuah proses pembelajaran. Hal ini untuk 

mendukung proses pengembangan kreativitas siswa dan memperoleh kegiatan 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan keaktifan, kreativitas dan menyenangkan siswa adalah 

model jigsaw. Dalam kaitannya dengan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita, model jigsaw ini dapat menumbuhkan kreativitas dan pola berpikir kritis siswa 

untuk menemukan ide dalam mengidentifikasi unsur teks berita. Hal ini disebabkan 

karena model ini menerapkan sistem berkelompok awal dan kelompok ahli. Jadi, 

masing-masing siswa akan mencari informasi sesuai subtopik yang diterima dalam 
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kelompok ahli dan akan bertukar informasi di kelompok awal. Pembelajaran yang 

membutuhkan diskusi dalam kelompok akan membuat siswa lebih terampil lagi 

dalam menyampaikan pendapat atau ide di depan umum. Kegiatan diskusi kelompok 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dan 

keberaniannya berpendapat di depan orang lain.  Tidak hanya itu, model 

pembelajaran jigsaw juga mengajarkan siswa untuk bekerja sama dan memupuk rasa 

sosial yang tinggi terhadap sesama anggota kelompok, serta dilatih untuk saling 

menghargai pendapat anggota sesama kelompok atau juga pendapat dari anggota 

kelompok lain. Setelah siswa mampu bekerja sama dalam kelompok dengan 

tanggung jawab masing-masing serta mendapatkan informasi untuk menambah 

kreativitas, siswa akan menemukan ide yang lebih kritis lagi dalam mengidentifikasi 

unsur teks berita secara individu dengan tanggungjawab. Alasan inilah yang membuat 

penulis untuk menggunakan model jigsaw pada penelitian ini. 

 Selain model pembelejarann, media pembelajaran merupakan salah satu 

komponen dalam pembelajaran yang tidak bisa dikesampingkan manfaatnya. Secara 

garis besar, media pembelajaran dibagi menjadi tiga berdasarkan bentuknya yaitu, 

media audio, media visual, dan media audio visual. Media audio adalah media yang 

hanya mengandalkan bunyi atau suara saja. Media ini biasanya digunakan untuk 

pembelajaran menyimak. Contoh media audio antara lain, radio, rekaman suara, tape. 

Media visual adalah media pembelajaran yang hanya menampilkan gambar tanpa ada 

suara atau bunyi. Media ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran. Contoh 

media visual antara lain, foto, salindia, kerangka, koran, dan lain-lain. Media audio 
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visual adalah media pembelajaran yang menggabungkan suara atau bunyi dengan 

gambar. Media ini merupakan media yang paling lengkap. Contoh media audio visual 

antara lain, video, film.  

Media pembelajaran dapat menunjang terciptanya kegiatan pembelajaran yang 

lebih menarik dan efektif. Materi pembelajaran yang disampaikan menggunakan 

media lebih efektif daripada tanpa menggunakan media pembelajaran. Dengan 

adanya media pembelajaran di sekolah, diharapkan siswa menjadi lebih antusias, 

semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Penggunaan media 

dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. 

Namun apabila penggunaan media pembelajaran belum maksimal, hasil dari kegiatan 

pembelajaran juga akan kurang maksimal. Maka dari itu, sudah seharusnya pendidik 

menggunakan media pembelajaran secara maksimal. 

 Penggunaan media pembelajaran tidak selalu dimanfaatkan atau digunakan 

secara maksimal. Ada beberapa permasalahan yang sering muncul terkait media 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan di SMP Negeri 2 

Punggelan, terdapat beberapa permasalahan mengenai media pembelajaran. Pertama 

adalah guru kurang menemukan inovasi dalam menggunakan media untuk 

mendukung jalannya pembelajaran. Guru hanya menggunakan buku siswa dan 

salindia. Padahal dalam kenyataanya, sekarang banyak media yang inovatif yang bisa 

digunakan guru untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga siswa lebih antusias 

mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan nilai peserta dalam suatu mata 

pelajaran. Kedua adalah masih kurangnya sarana pendukung seperti LCD proyektor 
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yang tidak setiap kelas di SMP Negeri 2 Punggelan memiliki alat tersebut. Hal ini 

tentunya membuat guru sedikit bingung atau kurang ide untuk menggunakan media 

apa yang cocok, walaupun sebenarnya itu bukan merupakan alasan yang kuat untuk 

guru tidak menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga adalah kurang 

tertariknya siswa dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

 Peneliti menekankan penggunaan media pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, khususnya materi pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita kelas 

VIII SMP Negeri 2 Punggelan. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan 

media audio visual peristiwa aktual. Media audio visual yang digunakan di sini 

adalah sebuah video peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. 

Video dapat diperoleh dari media sosial, baik itu instagram, facebook, twitter, 

youtube atau dari televisi. Peristiwa yang termuat dalam rekaman video tentu tidak 

asal peristiwa. Ada beberapa peristiwa atau topik dalam rekaman video yang akan 

peneliti gunakan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran dalam mengidentifikasi 

unsur teks berita yaitu, topik yang membanggakan yang sesuai dengan usia siswa, 

peristiwa alam, gempa bumi, kondisi sosial, dan lingkungan yang sedang hangat 

diperbincangkan oleh masyarakat. Rekaman video peristiwa inilah yang digunakan 

menjadi media siswa dalam mengidentifikasi unsur teks berita. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengambil judul “Keefektifan 

Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita Menggunakan Model Jigsaw 

Berbantuan Media Audio Visual Peristiwa Aktual pada Siswa Kelas VIII SMP”. 

penerapan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual pada 
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pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita diharapkan efektif meningkatkan 

pengetahuan siswa dalam mengidentifikasi unsur teks berita. 

 Berikut ini peneliti akan mencotohkan sebuah teks berita yang aktual atau 

yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat ketika peneliti sedang 

membuat skripsi ini. Teks berita berikut akan dilengkapi dengan beberapa analisis. 

Berikut adalah contoh teks berita: 

Amankan Natuna, Kemenhub Kerahkan 2 Kapal Patroli 

 Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turut 

mendukung operasi pengamanan laut Natuna dengan mengerahkan 2 kapal patroli. 

Kapal tersebut, yaitu milik Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban KN Sarotama 

P112 dan kapal KN Kalimasada P115. Hal ini guna memperketat pengawasan di laut 

Natuna setelah diklaim secara sepihak oleh China. 

 “Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh 

Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI Usman Harun 

359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi dalam operasi 

Natuna,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, mengutip 

keterangan pers, Kamis (9/1/2020). 

 Ahmad menjelaskan bahwa kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat dari 

Pangkalan PLP Tanjung Uban pada hari Jumat (3/1) jam 14.30 WIB 

tujuan Natuna dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) Keselamatan 

pelayaran dan Waspam Nataru dan tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa hari Senin 

(5/1/2020) pukul 03.10 WIB. 

 Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Tanjung Uban Capt. 

Handry Sulfian mengatakan, KPLP selalu siap siaga untuk menegakan aturan di laut 

sesuai amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran sekaligus melakukan pengamanan 

laut. Oleh karena itu, dengan masuknya kapal patroli Kemenhub di tim pengamanan 

perairan Natuna, merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pengamanan 

laut Natuna. Adapun, pengerahan kapal patroli ini guna membantu kapal-kapal TNI 

yang juga berjaga di perairan Natuna. (Liputan6.com) 

 Setelah membaca teks berita di atas, peneliti akan menganalisis struktur 

bagian dan unsur-unsur dari teks berita di atas. Pertama, struktur bagian pada teks 

berita di atas ada tiga yaitu, orientasi, peristiwa, sumber. Orientasi pada teks berita di 

atas terletak pada paragraf pertama yang merupakan pembuka tentang hal yang akan 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4151336/masalah-natuna-tak-ganggu-proyek-infrastruktur-china-di-indonesia?source=search
https://www.liputan6.com/news/read/4151393/melihat-gaya-santai-jokowi-saat-kunjungan-kerja-ke-natuna
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diberitakan yaitu mengenai pengerahan dua kapal patroli oleh Kemenhub guna 

meningkatkan keamanan di perairan Natuna. Kemudian, peristiwa pada teks berita di 

atas terletak pada paragraf dua sampai paragraf empat yang merupakan inti berita 

atau tubuh berita. Struktur bagian yang terakhir adalah sumber atau referensi dari 

narasumber dalam berita. Referensi narasumber dari teks berita di atas adalah 

keterangan pers dari Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad mengenai 

hasil rapat koordinasi antara Kemenhub dan instansi lainnya.  

 Kedua, unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur dalam teks berita ada 

enam atau yang biasa kita kenal dengan sebutan 5W+1H yaitu apa, siapa, dimana, 

kapan, mengapa, dan bagaimana. (1) Apa, merupakan unsur teks berita yang mengacu 

pada apa peristiwa atau kejadian yang terjadi. Berdasarkan teks berita di atas, 

peristiwa yang terjadi adalah pengerahan dua kapal patroli oleh Kemenhub guna 

meningkatkan keamanan di perairan Natuna. (2) Siapa, merupakan unsur berita yang 

mengacu pada siapa yang ada dalam teks berita tersebut. Berdasarkan teks berita di 

atas, unsur siapa adalah Kementerian Perhubungan, Komandan Guspurla Armada I 

Laksamana Pertama Didong, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, 

dan Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Tanjung Uban Capt. 

Handry Sulfian. (3) Dimana, merupakan unsur berita yang mengacu pada tempat 

terjadinya peristiwa atau kejadian. Berdasarkan teks berita di atas unsur dimana 

adalah di perairan atau di laut Natuna. (4) Kapan, merupakan unsur berita yang 

mengacu pada waktu terjadinya peristiwa atau kejadian yang ada dalam teks berita. 

Berdasarkan teks berita di atas, unsur kapan adalah Kamis (9/1/2020) dan Senin 
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(5/1/2020) pukul 03.10 WIB. (5) Mengapa, merupakan unsur dalam teks berita yang 

mengacu pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Berdasarkan teks berita di atas, 

unsur mengapa adalah “Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang 

dipimpin oleh Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI 

Usman Harun 359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi 

dalam operasi Natuna”. (6) Bagaimana, merupakan unsur berita yang mengacu pada 

proses terjadinya peristiwa atau kejadian. Berdasarkan teks berita di atas, unsur 

bagaimana adalah “Ahmad menjelaskan bahwa kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat 

dari Pangkalan PLP Tanjung Uban pada hari Jumat (3/1) jam 14.30 WIB 

tujuan Natuna dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) Keselamatan 

pelayaran dan Waspam Nataru dan tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa hari Senin 

(5/1/2020) pukul 03.10 WIB”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.1.1 Bagaimana keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita tanpa 

model jigsaw dan media audio visual peristiwa aktual pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Punggelan? 

1.1.2 Bagaimana keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita 

menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman peristiwa 

aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan? 

1.1.3 Bagaimana perbandingan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual 

https://www.liputan6.com/news/read/4151393/melihat-gaya-santai-jokowi-saat-kunjungan-kerja-ke-natuna
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rekaman peristiwa aktual dengan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita tanpa menggunakan model jigsaw dan media audio visual rekaman 

peristiwa aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut. 

1.1.4 Mendeskripsikan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita 

tanpa menggunakan model pembelajaran jigsaw berbantuan media audio 

visual rekaman peristiwa aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Punggelan. 

1.1.5 Mendeskripsikan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi teks berita 

menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman peristiwa 

aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. 

1.1.6 Mendeskripsikan perbandingan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi 

unsur teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual 

rekaman peristiwa aktual dengan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita tanpa menggunakan model jigsaw dan media audio visual rekaman 

peristiwa aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 
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1.1.7 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai konsep dan 

manfaat media pembelajaran dan model pembelajaran sehingga dapat 

digunkan sebagai alternatif pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 

Adanya inovasi beberapa media dan model pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.  

1.1.8 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian bagi siswa, guru, dan peneliti lain sebagai berikut. 

1.1.8.1 Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan media 

pembelajaran yang menarik dan model pembelajaran yang menyenangkan. 

Selain itu, siswa juga memperoleh pengalaman yang baru dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan media audio visual peristiwa 

aktual dengan model jigsaw. 

1.1.8.2 Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah bekal pengetahuan dalam 

menggunakan media pembelajaran dan mendesain model pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita dan memberikan motivasi untuk dapat 

mengembangkan proses pembelajaran. 

1.1.8.3 Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang dapat menunjang proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang tentunya setiap variabel 

terdapat penelitian yang terdahulu sebelum penelitian ini dilaksanakan. Berikut ini 

adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Putra (2014) dalam penelitian yang berjudul “Keefektifan Penggunaan Media 

Audio Visual dalam Pembelajaran Musik Mancanegara di SMP N 1 Prambanan 

Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan antara prestasi peserta didik yang diajar menggunakan media audio visual 

dan siswa yang diajar tanpa media audio visual dalam pembelajaran musik 

mancanegara di Asia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran musik mancanegara 

di Asia pada peserta didik yang diajar menggunakan media audio visual dibandingkan 

dengan peserta didik yang diajar tanpa media audio visual. Populasi pada penelitian 

adalah seluruh siswa kelas IX SMPN 1 Prambanan tahun ajaran 2013/2014 yang 

berjumlah 96 siswa dan dibagi menjadi 7 kelas. Adapun sampel pada penelitian 

adalah siswa kelas IX C dengan jumlah 24 siswa dan IX D dengan jumalh 24 siswa. 

Hasil dari penelitian ini meunjukkan adanya perbedaan yang signifikan prestasi 
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belajar antara kelas yang diajar menggunakan media audio visual dengan pretasi 

belajar kelas yang diajar tanpa menggunakan media audio visual. Perolehan rata-rata 

hasil belajar kelompok eksperimen 88,75 sedangkan rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol 74,58. 

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

mengenai keefektifan penggunaan media audio visual dalam sebuah pembelajaran. 

Selain itu, pendekatan yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan menggunakan metode yang sama yaitu eksperimen. Sedangkan 

perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu adanya perbedaan 

subjek penelitian. Subjek penelitian di atas adalah peserta didik kelas IX SMP. 

Sedangkan pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas VIII 

SMP. Selain perbedaan obyek penelitian, penelitian di atas dengan penelitian yang 

peneliti lakukan memiliki perbedaan pembelajaran yang diteliti. Pada penelitian di 

atas, pembelajaran yang akan diteliti adalah pada pembelajaran musik mancanegara 

di Asia. Sedangkan pada penelitian ini adalah pada pembelajaran mengidentifikasi 

unsur teks berita. 

 Fikriyah, dkk (2015) dalam penelitian yang berjudul “Model Pembelajaran 

Berbasis Proyek (Project Based Learning) Disertai Media Audio-Visual dalam 

Pembelajaran Fisika di SMAN 4 Jember”. Penelitian ini terfokus pada implementasi 

model pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran fisika. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh model PBL pada pembelajaran Fisika, untuk 

menggambarkan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran, dan untuk 
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mengetahui hubungan antara keterampilan proses sains siswa dengan prestasi belajar 

Fisika. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di SMA N 4 Jember. 

Lalu sampel pada penelitian ini diambil dengan cara cluster random sampling. Hasil 

penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis proyek (project based learning) 

disertai media audio visual tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar fisika 

siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t sebesar 0,0526 > 0,05, sehingga Ha 

ditolak dan Ho diterima. Keterampilan proses sains siswa selama pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek (project based learning) disertai 

media audio visual termasuk dalam kriteria baik. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah, dkk dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan media audio visual dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga sama, yaitu metode eksperimen. 

 Perbedaan kedua penelitian terletak pada model pembelajaran dan subjek 

penelitiannya. Model pembelajaran yang digunakan oleh Musyriatul, dkk adalah 

model pemebelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), sedangkan peneliti  

menggunakan model pembelajaran jigsaw. Subjek penelitian pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fikriyah, dkk adalah siswa SMA, sedankan subjek penelitian pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP. Kemudian mata pelajaran kedua 

penelitian juga berbeda, Fikriyah, dkk meneliti pada mata pelajaran Fisika, sedangkan 

penelitian ini meneliti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 Rizqika (2015) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Media Audio dan 

Visual dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Keterampilan Menulis di Kelas III 
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Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana 

Penerapan Media Audio dan Visual dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Ketrampilan Menulis di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto. Tujuan 

dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan penerapan media audio dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan menulis di kelas III MIN Purwokerto 

tahun ajaran 2015/2016, (2) untuk mendeskripsikan penerapan media visual dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan menulis di kelas III MIN Purwokerto 

tahun ajaran 2015/2016. Dari hasil penelitian tentang Penerapan Media Audio dan 

Visual dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Ketrampilan Menulis di Kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto diperoleh hasil bahwa guru kelas III di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto telah menerapkan mediaaudio dan visual 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan efektif, meliputi: bagaimana penerapan 

media audio dan visual, manfaat media audio dan visual, dan beberapa media audio 

dan visual yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Purwokerto yaitu: compact disc, tape recorder, LCD, gambar, foto. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan media audio dan visual 

cocok diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ketrampilan menulis di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto, dibuktikan dengan hasil tulisan siswa yang 

mendapatkan nilai di atas KKM. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas 3 MIN Purwokerto yang berjumlah 117 siswa. Sedangkan sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas 3 utsman yang berjumlah 29 siswa. 
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 Persamaan penelitian ini dengan topik yang diteliti adalah menerapkan media 

audio visual pada kegiatan pembelajaran peserta didik. Sedangkan perbedaannya 

penelitian ini menerapkan kegiatan pembelajaran dengan media audio visual untuk 

jenjang kelas III Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan topik yang akan diteliti untuk 

menerapkan media audio visual dalam kegiatan pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita pada siswa kelas VIII SMP.  

 Prasetya (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Video 

Memproduksi Teks Laporan Hasil Observasi Bertema Makhluk Hidup di Bumi”. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memaparkan karakteristik media video untuk 

pembelajaran memproduksi teks laporan hasil observasi, (2) merumuskan prinsip-

prinsip media video untuk pembelajaran memproduksi teks laporan hasil observasi, 

(3) menyusun media video memproduksi teks laporan hasil observasi bertema 

“Makhluk Hidup di Bumi”.Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 1 Ungaran, SMA Negeri 5 Semarang, dan SMA Negeri 11 

Semarang. Adapun sampel dari penelitian adalah Siswa X MIPA 5 SMA Negeri 1 

Ungaran, kelas X IPA 1 SMA Negeri 5 Semarang, dan kelas X MIPA 4 SMA Negeri 

11 Semarang tahun ajaran 2015/2016. Hasil penelitian ini antara lain, karakteristik 

media video memproduksi teks laporan hasil observasi bertema “Makhluk Hidup di 

Bumi” adalah (1) sistemik, (2) jelas dan menarik, (3) mudah untuk digunakan, dan (4) 

mudah untuk disebarluaskan. Prinsip-prinsip pengembangan media video 

memproduksi teks laporan hasil observasi bertema “Makhluk Hidup di Bumi” 

meliputi kaidah isi dan kaidah penyajian. Kaidah isi meliputi dua aspek, yaitu (1) 
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aspek materi, dan (2) aspek motivasi. Sementara itu, kaidah penyajian meliputi (1) 

animasi, (2) tampilan, (3) iringan musik, dan (4) pengemasan. Prototipe media video 

memproduksi teks laporan hasil observasi bertema “Makhluk Hidup di Bumi” ini 

disusun menggunakan program adobe after effect cs 5 yaitu sebuah perangkat lunak 

yang menghasilkan animasi dan video editing. Video yang dihasilkan dapat 

dijalankan dalam komputer dan laptop yang memiliki fasilitas pemutar video. 

 Persamaan penelitian oleh Prasetyo dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan media video dalam penelitiannya. Hanya saja, pada penelitian di atas 

media video digunakan untuk pembelajaran memproduksi teks laporan hasil 

observasi, sedangakan peneliti akan menggunakan media video pada pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita. 

 Ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam penelitian di atas dengan 

penelitian ini. Pada penelitian di atas, metode yang digunakan adalah RnD, 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Selain itu, teks yang 

termuat dalam penelitian di atas adalah teks laporan hasil observasi, sedangkan pada 

penelitian ini teks yang digunakan adalah teks berita. 

 Arisanti (2016) dalam penelitian yang berjudul “Keefektifan Media Video 

Berita dan Video Investigasi melalui Metode Kepala Bernomor pada Keterampilan 

Menyampaikan Pendapat dalam Diskusi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Purwareja 

Klampok”. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan keefektifan media video 

berita melalui metode kepala bernomor pada keterampilan menyampaikan pendapat 

dalam diskusi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Purwareja Klampok, (2) menjelaskan 
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keefektifan media video investigasi melalui metode kepala bernomor pada 

keterampilan menyampaikan pendapat dalam diskusi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Purwareja Klampok, dan (3) menjelaskan perbedaan keefektifan media video berita 

dan video investigasi melalui metode kepala bernomor pada keterampilan 

menyampaikan pendapat dalam diskusi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Purwareja 

Klampok. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterampilan 

menyampaikan pendapat dalam diskusi seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Purwareja Klampok. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan menyampaikan pendapat dalam diskusi siswa kelas VIII A dan VIII B 

SMP Negeri 1 Purwareja Klampok. Sampel yang bertindak sebagai kelas eksperimen 

A yaitu kelas VIII A mendapat pembelajaran menyampaikan pendapat dalam diskusi 

menggunakan media video berita. Sampel yang bertindak sebagai kelas eksperimen B 

yaitu kelas VIII B mendapat pembelajaran menyampaikan pendapat dalam diskusi 

menggunakan media video investigasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

keterampilan menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas yang menggunakan media 

video berita melalui metode kepala bernomor lebih baik dibandingkan kelas yang 

menggunakan media video investigasi. Dilakukan uji perbedaan dua rata-rata antara 

kelas eksperimen A dan eksperimen B diketahui hasilnya dengan nilai sig sebesar 

0,000. Sig= 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak tau menerima Ha, artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil post-test kelas 

eksperimen A lebih baik daripada kelas eksperimen B yang berarti media video berita 

lebih efektif diterapkan pada keterampilan menyampaikan pendapat dalam diskusi. 
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 Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Arisanti dengan penelitian 

ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode eksperimen. 

Subjek penelitian di atas dengan penelitian ini juga sama, yaitu peserta didik kelas 

VIII SMP. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan media yang sama yaitu 

media video. 

 Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Arisanti dengan penelitian 

ini terletak pada pembelajarannya. Penelitian di atas bertujuan untuk menguji media 

video terhadap keterampilan menyampaikan pendapat dalam diskusi, sedangkan 

penelitian ini bertujuan untuk menguji media video pada pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita. 

 Aryani (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Media Audio 

Visual Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Berita Siswa Kelas VIIA SMP 

Tamansiswa Telukbetung Bandarlampung”. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan 

mendeskripsikan (1) rencana pelaksanaan pembelajaran menyimak berita dengan 

pemanfaatan media audio visual,  (2) pelaksanaan pembelajaran menyimak berita 

dengan pemanfaatan media audio visual, (3) penilaian pembelajaran menyimak berita 

dengan pemanfaatan media audio visual, dan  (4) kemampuan menyimak berita siswa 

kelas VIIA SMP Taman Siswa Telukbetung Bandarlampung dengan pemanfaatan 

media audio visual. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Taman Siswa Telukbetung, Bandarlampung. Adapun sampel dari penelitian ini 

adalah siswa kelas VII A SMP Taman Siswa Telukbetung, Bandarlmapung. Hasil 

penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan, RPP menyimak berita dengan 
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pemanfaatan media audio visual telah disusun dengan sangat baik. Pelaksanaan 

pembelajaran menyimak berita dengan pemanfaatan media audio visual telah 

mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan telah meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran telah disesuaikan untuk 

mengetahui kemampuan menyimak berita siswa. Peningkatan kemampuan menyimak 

dengan pemanfaatan media audio visual yaitu nilai rata-rata pada prasiklus 54,23 , 

pada siklus satu 69,21, dan pada siklus dua menjadi 78,16. 

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penggunaan media 

audio visual dalam pembelajaran teks berita. Sedangkan perbedaannya, dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Aryani, media audio visual digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak sebuah berita dengan metode penelitian PTK. 

Sementara itu, topik yang diteliti oleh peneliti adalah keefektifan media audio visual 

dalam mengidentifikasi unsur teks berita pada siswa kelas VIII SMP dengan metode 

penelitian eksperimen. 

 Drood dan Asl (2016) dalam penelitian yang berjudul “The Effects of Audio-

visual Recorded and Audio Recorded Listening Tasks on the Accuracy of Iranian 

EFL Learners Oral Production”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan dalam bahasa Iran EFL akurasi pembelajar baik dalam 

rekaman audiovisual (video, film, dll) dan audio tugas yang direkam. Sampel 

penelitian ini adalah 40 siswa dari tingkat menengah dipilih dan kemudian ditugaskan 

secara acak menjadi dua kelompok eksperimen dan kontrol yang masing-masing 

berada di bawah tugas mendengarkan yang berbeda. (Audio visual-dan audio saja). 
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Analisis data menunjukkan bahwa kelompok yang dilatih di bawah AV tugas 

mendengarkan menunjukkan berbeda efek pada akurasi siswa, dibandingkan dengan 

kelompok lain yang diposisikan menggunakan audio yang direkam. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, sangat penting bahwa guru mempertimbangkan jenis kegiatan dan 

metode yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dari pembelajar bahasa. 

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah menguji media yang 

sama, yaitu media audio visual. Kedua penelitian juga menggunakan metode yang 

sama, yaitu metode eksperimen. Namun terdapat perbedaan antara kedua penelitian 

tersebut. Drood dan Asl mengujicobakan media audio visual dalam keterampilan 

berbicara, sedangkan peneliti mengujicobakan pengaruh media audio visual dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 

 Sulaiman, dkk (2017) dalam penelitian yang berjudul “Student’s Perceptions 

on Using Different Listening Assessment Methods: Audio-Only and Video Media”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa persepsi siswa terhadap audio 

hanya metode dan metode media video dalam penilaian menyimak. Sampel penelitian 

ini adalah 150 siswa dari empat fakultas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas peserta respon positif terhadap penggunaan media video sebagai metode 

penilaian mendengarkannya karena menyediakan konteks situasi yang bermakna, dan 

kehidupan nyata. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dengan penelitian ini 

adalah menguji penggunaan media audio visual atau media video. Kedua penelitian 

juga menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan kuantitatif. Namun 



21 

 

 

terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Selain menguji media audio 

visual, Sulaiman juga menguji media audio. Sulaiman menguji keefektifan media 

audio visual dalam keterampilan menyimak, sedangkan peneliti menguji keefektifan 

media audio visual dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. Selain itu 

subjek kedua penelitian juga berbeda. Sulaiman menggunakan mahasiswa sebagai 

subjek penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan siswa kelas VIII sebagai 

subjek penelitiannya. 

 Tri Sediyani, dkk (2017) dalam penelitian yang berjudul “Integration of Audio 

Visual Multimedia for Special Education Pre-Service Teacher’s Self Reflections in 

Developing Teaching Competencies”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

model pembelajaran dengan memadukan multimedia dan audio-visual yang reflektif 

bagi pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mata kuliah kompetensi 

mengajar development (PKM) dengan kemampuan multimedia audio visual yang 

terintegrasi dengan refleksi diri dapat membantu guru mengajarkan siswa untuk 

mengembangkan kompetensi mereka dalam pendidikan khusus penyandang acat dan 

anak berkebutuhan khusus. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sediyani dengan penelitian ini 

adalah meneliti media yang sama, yaitu media audio visual. Salah satu teknik 

pengumpulan data kedua penelitian juga sama, yaitu menggunakan cara observasi. 

Namun terdapat perbedaan antara kedua penelitian. Subjek kedua penelitian tersebut 

berbeda, Sediyani menggunakan anak-anak dengan kebutuhan khusus (penyandang 

cacat) sebagai subjek penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan siswa kelas 
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VIII sebagai subjek penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan oleh Sediyani 

adalah research and development (R&D), sedangkan peneliti menggunakan metode 

eksperimen. 

 Karlina (2017) dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Audio-

Visual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Naskah Drama”. Penelitian ini 

memiliki rumusan masalah (1) bagaimana langkah-langkah penggunaan media audio 

visual untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis naskah drama, dan (2) 

bagaimana peningkatan kemampuan menulis naskah drama pada siswa setelah 

digunakannya media audio visual. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kedua rumusan masalah tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPS 1 MAN Cijantung yang berjumlah 20 siswa dengan siswa laki-

laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 11 orang. Hasil yang diperoleh 

sebagai berikut: (1) Langkah-langkah penggunaan media audio-visual untuk 

meningkatkan kemampuan menulis naskah drama siswa kelas XI IPS 1 MAN 

Cijantung terbagi menjadi tiga tahap kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir. (2). Terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

naskah drama setelah digunakannya media audio-visual pada siswa kelas XI IPS 1 

MAN Cijantung.Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai siswa yang meningkat 

pada setiap siklus. Kemampuan awal siswa sebelum menggunakan media audio-

visual dari 20 siswa, 16 siwa masih belum mencapai KKM 75 dengan rata-rata nilai 

59,75. Pada siklus I dari 20 siswa, 7 siswa masih belum mencapai KKM 75 dengan 

rata-rata nilai 74. Pada siklus II dari 20 siswa semuanya dinyatakan dapat mencapai 
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KKM 75 dengan rata-rata nilai 85,25. Artinya, nilai hasil belajar siswa dalam menulis 

naskah drama dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan dengan selisih atau 

peningkatan sebesar 11,25. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Karlina dengan penelitian ini 

adalah menggunakan media yang sama untuk meningkatkan kemampuan siswa, yaitu 

menggunakan media audio visual pada kegiatan pembelajaran. 

 Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada materi pembelajaran dan 

metode penelitiannya. Materi pembelajaran yang diajarkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Karlina adalah menulis naskah drama, sedangkan materi pembelajaran 

yang diajarkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengidentifikasi 

unsur teks berita. Metode penelitian yang digunakan oleh Karlina adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK), sedangkan peneliti akan menggunakan metode penelitian 

eksperimen. 

 Sulfemi dan Nurhasanah (2018) dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan 

Metode Demonstrasi dan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik Mata Pelajaran IPS”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik dengan menggunakan metode 

demonstrasi dan media audio visual. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SD 

Negeri Pitara 2 kecamatan Pancoranmas kota Depok. Adapun sampel dari penelitian 

ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Pitara 2 kecamatan Pancoranmas kota Depok yang 

berjumlah 41 siswa. Proses Penelitian ini terdiri dari Prasiklus, Siklus 1 dan Siklus 2. 

Pada saat prasiklus diketahui nilai rata-rata peserta didik sebesar 65,5 nilai masih 
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dibawah KKM 75,00. sehingga perlu diadakan perbaikan kembali. Maka pada siklus I 

menunjukkan hasil belajar siswa 69,3 % dan meningkat menjadi 87,3 % pada siklus 

II. Pada siklus ini telah dicapai ketuntasan belajar karena nilai rata-rata peserta didik 

telah mencapai diatas nilai KKM. Dari hasil penelitian ini maka diketahui bahwa 

penggunan metode demontrasi melaui media gambar pada audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta. 

 Persamaan penelitian Sulfemi dan Nurhasanah dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan media audio visual dalam penelitiannya. Sedankan 

perbedaannya terletak pada metode penelitian, metode pembelajaran, mata pelajaran 

dan objek penelitian. Sulfemi dan Nurhasanah menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK), sedangkan peneliti menggunakan metode eksperimen. Metode 

pembelaran yang digunakan oleh Sulfemi dan Nurhasanah adalah metode 

demonstrasi, sedangkan peneliti menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Mata 

pelajaran dan subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Sulfemi dan 

Nurhasanah adalah Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas 4 SD, sedangkan mata 

pelajaran dan subjek penelitian pada penelitian yang peneliti lakukan adalah Bahasa 

Indonesia pada materi mengidentifikasi unsur teks berita kelas VIII SMP. 

 Michelle Cavaleri, dkk (2019) dalam penelitian yang berjudul “How Recorded 

Audio-visual Feedback Can Improve Academic Language Support”. Tujuan 

keseluruhan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari berbagai modus 

umpan balik, untuk menumpahkan beberapa cahaya pada modus mana yang mungkin 

lebih efektif dan mengapa, serta mengidentifikasi implikasi untuk dukungan belajar 
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dan umpan balik dalam suatu lingkungan pendidikan di mana kebutuhan siswa 

beragam dan ada panggilan yang kuat untuk merangkul teknologi baru untuk 

meningkatkan praktik umpan balik. Sampel dari penelitian ini adalah 20 mahasiswa 

lulusan tahun pertama yang ada di Lembaga pendidikan tertinggi di Australia yang 

memiliki email konsultasi individu dengan Academic Skills Advisor. Dari 48 siswa 

yang diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian, 20 individu (41,6%) sukarela, 

memberikan persetujuan, dan menyelesaikan semua persyaratan studi. Para peserta 

adalah representasi yang adil dari kelompok mahasiswa tahun pertama; 16 dari 20 

siswa (80%) berbicara Inggris sebagai bahasa pertama mereka, 12 siswa siswa (60%) 

belajar di kampus, enam sepenuhnya online, dan dua dipelajari dalam mode 

dicampur. Hasil penelitian ini mengarah pada beberapa implikasi untuk praktik timbal 

balik dukungan bahasa. Pertama, ada nilai dalam memberikan timbal balik video 

untuk membantu mengatasi beberapa secara tertulis dan untuk meningkatkan 

pembelajaran siswa tentang menulis dalam disiplin. Namun, ini bukan untuk 

menyangkal nilai umpan balik tertulis; umpan balik tertulis dan video mode harus 

dipandang sebagai pelengkap dan dapat digunakan bersama-sama secara efektif. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Cavaleri dengan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan media atau mode audio visual. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Cavaleri menggunakan 

mahasiswa sebagai subjek penelitiannya, sementara peneliti menggunakan siswa 

kelas VIII sebagai subjek penelitiannya. Selain itu, metode kedua penelitian juga 
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berbeda. Cavaleri menggunakan metode longitudinal, sedangkan peneliti 

menggunakan metode eksperimen. 

 Nurkholis (2015) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Model 

Pembelajaran Kooperatif Jigsaw untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks 

Berita pada Siswa Kelas VIII MTs N Susukan Kabupaten Semarang”. Tujuan 

penelitian ini adalah (1) dapat ditingkatkan aktivitas belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran jigsaw di kelas VIII A MTsN Susukan Kabupaten 

Semarang, (2) dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw dapat ditingkatkan 

keterampilan menulis teks berita peserta didik di kelas VIII A MTsN Susukan 

Kabupaten Semarang. Populasi pada penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII MTs 

N Susukan Kabupaten Semarang. Adapun sampel dari penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII A MTs N Susukan Kabupaten Semarang yang berjumlah 30 siswa. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis dengan penelitian ini 

adalah dalam hal model pembelajaran yang diterapkan. Kedua penelitian 

menggunakan model pembelajaran jigsaw dalam penelitian. Selain itu, subjek 

penelitian pada kedua penelitian juga sama, yaitu siswa kelas VIII. Persamaan 

terakhir adalah materi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Kedua penelitian ini 

memilih materi keterampilan mengidentifikasi unsur teks berita untuk diteliti. 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis dengan penelitian ini 

adalah dalam hal media pembelajaran dan metode penelitian. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nurkholis tidak adanya media pembelajaran untuk membantu proses 

pembelajaran, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan 
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media audio visual dalam proses pembelajaran. Lalu, metode penelitian yang 

digunakan oleh Nurkholis adalah penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan pada 

penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian eksperimen. 

 Sukmaya (2017) dalam penelitian yang berjudul “Model Kooperatif Tipe 

Jigsaw dalam Pembelajaran Menulis Teks Berita sebagai Upaya Meningkatkan Kerja 

Sama dan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII SMPN Satu Atap Terpadu 2 Cibeber”. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menghetahui perbedaan peningkatan kemampuan 

menulis teks berita sebelum dan setelah menggunakan model kooperatif jigsaw pada 

siswa kelas VIII SMPN Satu Atap Terpadu 2 Cibeber, (2) untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan kerja sama dan berpikir kritis siswa kelas VIII SMPN Satu 

Atap Terpadu 2 Cibeber dengan  menggunakan model kooperatif jigsaw, (3) untuk 

mengetahui hubungan antara penerapan model kooperatif tipe jigsaw terhadap 

peningkatan menulis teks berita sebagai upaya meningkatkan dan beripikir kritis 

siswa kelas VIII SMPN Satu Atap Terpadu 2 Cibeber, dan (4) untuk mengetahui 

keefektifan model kooperatif tipe jigsaw dalam pembelajaran menulis teks berita 

pada siswa kelas VIII SMPN Satu Atap Terpadu 2 Cibeber.  

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah menggunakan model 

pembelajaran yang sama yaitu model pembelajaran jigsaw. Selain itu subjek 

penelitian dan materi yang dipilih juga sama. Subjek kedua penelitian merupakan 

siswa kelas VIII SMP. Materi pembelajara kedua penelitian adalah teks berita. 

Metode penelitian yang digunakan juga sama, yaitu metode eksperimen. 
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 Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sukmaya 

dengan penelitian ini adalah terletak pada media pembelajaran. Pada penelitian di 

atas, tidak terdapat media dalam pembelajaran, sedangkan pada penelitian yang 

peneliti lakukan adalah menggunakan media audio visual dalam pembelajaran. 

 Yubari (2018) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Jigsaw dalam Meningkatkan Keterampilan Menyimak 

Cerita Rakyat pada Siswa SMP”. Penelitian bertujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan keterampilan menyimak cerita rakyat 

pada siswa SMP. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 3 

Pekanbaru. Adapun sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VII 1 SMPN 3 

Pekanbaru yang berjumlah 40 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan keterampilan menyimak 

cerita rakyat siswa kelas VII.1 SMP Negeri 3 Pekanbaru. Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) telah tercapai pada Siklus II, dengan nilai rata-rata 17,5 %pada 

siklusI meningkat menjadi 90% pada siklus II. Peningkatan tersebut didukung oleh 

keberhasilan proses tindakan melalui pendekatan pembelajaran yang tepat, langkah-

langkah pembelajaran yang sistematis. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yubari dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan model pembelajaran jigsaw pada kegiatan pembelajaran di 

kelas.  

 Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada materi pembelajaran 

yang diajarkan dan metode penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yubari, 



29 

 

 

materi pembelajaran yang diajarkan adalah keterampilan menyimak cerita rakyat, 

sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah materi mengidentifikasi 

unsur teks berita. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Elita menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan pada penelitian yang peneliti 

lakukan menggunakan metode eksperimen. 

 Maryani, dkk (2013) dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Media 

Gambar untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Berita Siswa Kelas VIII 

SMPN 4 Soromadi Kabupaten Bima NTB”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui langkah-langkah pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan 

media gambar, dan mengetahui respon siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis 

teks berita menggunakan media gambar. Populasi dan sampel pada penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMPN 4 Soromandi Kab. Bima NTB tahun pelajaran 

2012/2013 yang berjumlah 33 orang, yang terdiri atas 11 orang perempuan dan 22 

orang laki-laki. Hasil penelitian ini (1) langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar, antara lain; Menjelaskan materi tentang menulis teks 

berita, memperkenalkan media gambar, membagikan media gambar, menjelaskan 

penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis teks berita, memberikan 

contoh menulis teks berita, menugaskan siswa mengamati gambar yang telah 

dibagikan, menugaskan siswa untuk menulis teks berita, mengumpulkan hasil 

menulis teks berita siswa, mengadakan refleksi dan menyimpulkan pelajaran yang 

telah dilakukan. (2) terjadi peningkatan kemampuan menulis teks berita pada siswa, 

dari skor rata-rata kemampuan siswa sebelum tindakan 60,12 meningkat menjadi 
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63,24 pada siklus I dan meningkat lagi menjadi 73,91 pada siklus II. (3) 93,94% 

siswa memberikan respon sangat positif terhadap penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran menulis teks berita. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Maryani, dkk dengan penelitian ini 

adalah materi pembelajaran yang sama, yaitu materi teks berita. Selain itu, subjek 

penelitian keduanya juga sama yaitu siswa kelas VIII SMP. 

 Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada media yang digunakan dan 

metode penelitian yang digunakan. Maryani, dkk menggunakan media gambar dalam 

kegiatan pembelajaran, sedangkan peneliti menggunakan media audio visual dan diuji 

keefektifannya dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. Maryani, dkk 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan peneliti 

menggunakan metode eksperimen. 

 Ramadana (2017) dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks Berita Menggunakan Model Jigsaw dengan Media Foto Berseri pada 

Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 36 Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan proses pembelajaran menulis teks berita, mengidentifikasi peningkatan 

keterampilan menulis teks berita, dan mendiskripsikan perubahan perilaku siswa 

kelas VIII C SMP Negeri 36 Semarang setelah mengikuti pembelajaran menulis teks 

berita menngunakan model Jigsaw dengan media foto berseri. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang. Adapun 

sampel dari penelitian adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 36 Semarang. Hasil 

penelitian ini diketahui bahwa proses pembelajaran menulis teks berita berlangsung 
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dengan baik, kondusif, dan menyenangkan. Siswa lebih tertarik dan kreatif dalam 

pemebelajaran menulis teks berita. Hal tersbut terbukti dengan hasil keterampilan 

siswa yang meningkat. Dari prasiklus rata-rata yang didapatkan sebesar 70,03,pada 

siklus I meningkat menjadi 73,51, dan siklus II meningkat menjadi 80,09. 

Peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 29,04%, dari siklus I ke siklus II 

meningkat sebesar 43,38%, dan dari prasiklus ke siklus II meningkat sebesar 77,42%. 

Perilaku siswa selama pembelajaran mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 

Hal tersbut dibuktikan dengan penigkatan rata-rata sikap tanggung jawab, toleransi, 

dan percaya diri dari siklus I ke siklus II. 

 Persamaan yang terdapat pada penelitian di atas dengan penelitian ini adalah 

model pembelajaran yang digunakan. Kedua penelitian menggunakan model 

pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran jigsaw. Selain itu, materi 

pembelajaran dan subjek penelitian yang digunakan juga sama, yaitu pembelajaran 

teks berita pada siswa kelas VIII SMP. 

 Perbedaan pada kedua penelitian adalah media pembelajaran yang digunakan. 

Pada penelitian di atas media pembelajaran yang digunakan adalah media foto 

berseri, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah media audio visual 

berbentuk video. Selain itu, metode yang digunakan kedua penelitian juga berbeda. 

Penelitian di atas menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan 

pada penelitian yang peneliti lakukan adalah metode eksperimen. 

 Berdasarkan uraian kajian Pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

tentang penerapan model jigsaw dan media audio visual sudah banyak dilakukan pada 
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kegiatan pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk 

mengetahui keefektifan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual 

dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada siswa kelas VIII SMP. 

Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada penerapan model jigsaw berbantuan 

media audio visual peristiwa aktual yang digunakan untuk membandingkan 

keefektifan dengan model konvensional tanpa bantuan media yang biasa dilakukan 

oleh guru SMP N 2 Punggelan pada pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 

Menurut peneliti, penelitian seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. 

  

2.2 Landasan Teoretis 

 Bahan kajian yang digunakan sebagai landasan teoretis pada penelitian ini 

meliputi (1) mengidentifikasi unsur teks berita, (2) model jigsaw, (3) media 

pembelajaran, dan (4) media audio visual peristiwa aktual. 

2.2.1 Mengidentifikasi Unsur Teks Berita 

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai pengertian teks berita, unsur teks 

berita, dan cara mengidentifikasi unsur teks berita. 

2.2.1.1 Pengertian Teks Berita 

Teks berita merupakan salah satu jenis teks bergenre bahasa yang diajarkan 

pada peserta didik dalam kurikulum 2013. Teks berita ditulis berdasarkan kejadian 

atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berdasarkan fakta dan kenyataan. 

Menurut Dian Agustiyani (2016) teks berita adalah teks yang berisi fakta, kejadian, 



33 

 

 

peristiwa yang terjadi yang diinformasikan kepada masyarakat baik secara lisan 

maupun tertulis. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tetapi tidak semua fakta perlu 

diangkat menjadi sebuah berita. 

2.2.1.2 Unsur Teks Berita 

 . Unsur-unsur dalam teks berita ada enam atau yang biasa kita kenal dengan 

sebutan 5W+1H yaitu apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. (1) Apa, 

merupakan unsur teks berita yang mengacu pada apa peristiwa atau kejadian yang 

terjadi. (2) Siapa, merupakan unsur berita yang mengacu pada siapa yang ada dalam 

teks berita tersebut. (3) Dimana, merupakan unsur berita yang mengacu pada tempat 

terjadinya peristiwa atau kejadian. (4) Kapan, merupakan unsur berita yang mengacu 

pada waktu terjadinya peristiwa atau kejadian yang ada dalam teks berita. (5) 

Mengapa, merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu pada alasan mengapa 

peristiwa itu terjadi. (6) Bagaimana, merupakan unsur berita yang mengacu pada 

proses terjadinya peristiwa atau kejadian. 

2.2.1.3 Cara Mengidentifikasi Unsur Teks Berita 

  Dalam sebuah teks berita terdapat enam unsur di dalamnya, yaitu what, who, 

when, where, why, dan how. Cara yang pertama adalah siswa harus mengetahui arti 

dari keenam unsur tersebut. Unsur what berarti „apa‟, who berarti „siapa‟, when 

berarti „kapan‟, where berarti „dimana‟, why berarti „mengapa‟, dan how berarti 

„bagaimana‟. Lalu cara yang kedua adalah mencari unsur berita yang termudah. 

Misalnya dari unsur what atau „apa‟ terlebih dahulu, lalu selanjutnya mencari unsur 
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yang lebih sulit. Cara yang ketiga adalah menjawab semua unsur yang ada dalam teks 

berita.  

 Berikut peneliti sajikan contoh mengidentifikasi unsur teks berita. 

KOMPAS.com - Para siswa SMP Negeri 5 Purwakarta tampak berkumpul di 

lapangan sekolah. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok yang melakukan 

aktivitas berbeda-beda. Ada yang mengumpulkan, ada pula yang menyebarkan. Hari 

itu Kamis, para pelajar masing-masing membawa segelas beras dari rumahnya. Beras 

itu nantinya diserahkan pada siswa yang tidak mampu dan warga miskin yang tinggal 

di sekitar sekolah. Kegiatan sosial yang dilakukan para siswa memang bagian dari 

program Poe Welas Asih atau Hari Kasih Sayang yang dicanangkan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta. Hari Kamis dipilih sebagai hari berbagi pada sesama, baik di 

sekolah, tempat tinggal, atau tempat bekerja. 

 Salah seorang pelajar Kelas IX SMPN 5 Purwakarta, Rangga (14), mengaku 

dirinya merasa tergugah untuk berbagai pada teman-teman satu sekolah yang kurang 

beruntung. Program Poe Welas Asih diakuinya membantu dirinya untuk mau berbagi 

pada sesama yang membutuhkan. “Berasnya banyak, ini mau dibagi-bagi ke sekitar 

sekolah,” katanya dalam Kompas.com, Kamis (7/9/2017). Salah satu siswa yang 

kebanjiran kasih sayang adalah Saifullah (14). Ia menerima beras dari teman-teman 

satu sekolah. Senyumnya tambah mengembang saat menerima tiga ekor domba betina 

dan seekor domba jantan dari Bupati Purwakarta. Setiap hari, Saifullah memang 

menggembalakan kambing milik tetangganya. Pekerjaan itu dilakoni untuk 

menambah penghasilan bagi keluarganya. “Alhamdulillah dapat bantuan banyak hari 

ini. Saya jadi tambah semangat belajar,” katanya. 

 Sekelompok siswa lainnya berjalan ke luar kompleks sekolah. Seorang siswa 

laki-laki memanggul setengah karung beras di pundaknya. Mereka menuju belakang 

gedung sekolah. Di sana tinggal Mak Karsih (65) janda tua yang hidup sebatang kara. 

Para pelajar didampingi seorang guru menyerahkan paket beras pada Mak Karsih. 

Perempuan tua itu menerima beras dengan senang. “Baik-baik anak sekolah ini, 

Alhamdulillah Mak dikasih beras," ujarnya. Menurut Bupati Purwakarta Dedi 

Mulyadi program Poe Welas Asih merupakan bagian dari pendidikan karakter 

berbasis kondisi lokal. Sumber: kompas.com. 

 

 Cara mengidentifikasi yang pertama adalah dengan cara menjawab pertanyaan 

what atau „apa‟. Unsur what dari berita tersebut adalah kegiatan siswa SMPN 5 

Purwakarta yang melakukan kegiatan sosial dalam menjalankan Poe Welas Asih atau 

Hari Kasih Sayang. Lalu, unsur when dari berita tersebut adalah Kamis, 7 September 



35 

 

 

2017. Selanjutnya, unsur where dari berita tersebut berada di lapangan SMPN 5 

Purwakakarta dan lingkungan sekitar SMPN 5 Purwakarta. Kemudian, unsur who 

dalam berita tersebut adalah siswa SMPN 5 Purwakarta, Rangga, Saifullah, Mak 

Karsih, dan Dedi Mulyadi. Lalu, unsur why dalam berita tersebut adalah untuk 

menerapkan pendidikan karakter berbasis kondisi lokal. Unsur yang terakhir yaitu 

unsur how. Unsur how dalam berita tersebut adalah siswa SMPN 5 Purwakarta 

melakukan kegiatan sosial dengan berbagi pada sesama, baik di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah. Kegiatan ini merupakan bentuk penerapan dari pendidikan 

karakter berbasis kondisi lokal yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten 

Purwakarta. 

 Penjelasan di atas adalah salah satu contoh cara untuk mengidentifikasi unsur-

unsur teks berita. 

2.2.2 Model Jigsaw 

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai pengertian model jigsaw, 

sintagmatik model jigsaw, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dampak 

instruksional, dampak pengiring, kelebihan, dan kekurangan model jigsaw. 

2.2.2.1 Pengertian Model Jigsaw 

Model jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang kooperatif. 

Pada pembelajaran kooperatif, khususnya jigsaw siswa dituntut untuk saling bekerja 

sama dalam kelompoknya masing-masing. Model jigsaw diperkenalkan oleh Areson, 

Blaney, Stephen, Sikes, dan Snap pada tahun 1978. Pada model ini siswa lebih 

berperan dalam pembelajaran. (Aqib, 2015, hal. 21).  Dalam model jigsaw, guru 
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bertugas untuk memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan pilihan dan kontrol 

terhadap para siswa untuk memilih strategi yang akan mereka gunakan dalam 

penelitiannya. Para peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan 

topik yang akan dipelajari, dalam setiap kelompok terdapat submateri yang berbeda-

beda setiap anggota kelompoknya, mengikuti diskusi dalam kelompok ahli, 

menyampaikan informasi yang didapat dari kelompok ahli ke kelompok asal, 

kemudian menyiapkan dan menyajikan hasil pekerjaannya di depan kelas secara 

keseluruhan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran jigsaw 

adalah model pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa lebih aktif lagi dengan 

cara membentuk kelompok awal dan kelompok ahli. 

2.2.2.2 Sintagmatik Model Jigsaw 

Huda (2013, hal. 204) menjelaskan sintak dalam model pembelajaran jigsaw 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru membagi topik pelajaran menjadi empat bagian atau subtopik. Misalnya 

topik tentang novel dibagi menjadi alur, tokoh, latar, dan tema. 

2. Sebelum subtopik-subtopik itu diberikan, guru memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Guru bisa 

menuliskan topik ini di papan tulis dan bertanya kepada siswa apa yang mereka 

ketahui tentang topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksudkan untuk 

mengaktifkan kemampuan siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran 

yang baru. 
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3. Siswa dibagi dalam kelompok berempat. 

4. Kemudian, siswa diminta membaca atau mengerjakan bagian atau subtopik 

mereka masing-masing. 

5. Setelah selesai, siswa saling berdiskusi mengenai bagian atau subtopik yang 

dibaca atau dikerjakan masing-masing bersama rekan-rekan satu anggotanya. 

Dalam kegiatan ini, siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu 

dengan yang lainnya. 

6. Khusus untuk kegiatan membaca, guru dapat membagi bagian-bagian sebuah 

cerita yang belum utuh kepada masing-masing siswa. Siswa membaca bagian-

bagian tersebut untuk memprediksikan apa yang dikisahkan dalam cerita 

tersebut. 

7. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik tersebut. Diskusi ini 

bisa dilakukan antarkelompok atau bersama seluruh siswa. 

Aqib (2015, hal. 21) menambahkan bahwa langkah-langkah dari model 

pembelajaran jigsaw adalah: 

1. Siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim. 

2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. 

3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. 

4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/subbab yang sama 

bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan subbab 

mereka. 
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5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal 

dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka 

kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 

7. Guru memberi evaluasi. 

8. Penutup. 

Berdasarkan pendapat mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran 

jigsaw di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran jigsaw memiliki 

langkah-langkah atau tahapan yang membuat peserta didik lebih aktif lagi dalam 

proses pembelajaran. Dapat ditarik garis besar bahwa tahap-tahap model 

pembelajaran jigsaw pada proses pembelajaran ada tiga tahap yaitu, kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru 

mengenalkan terlebih dahulu mengenai materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

Guru mengenalkan semua hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Selain itu, guru 

juga dapat memberikan contoh orang sekitar yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dari keterampilan menguasai materi yang diajarkan agar siswa semakin 

termotivasi untuk mempelajari materi tersebut. Selanjutnya pada kegiatan kedua yaitu 

kegiatan inti dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, guru mengangkat 

suatu masalah atau topik untuk dijadikan penelitian. Lalu tahap kedua, siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Pada kelompok ini, masing-

masing anggota diberi subbab atau sub materi yang berbeda. Tahap ketiga anggota 

kelompok yang sudah menerima sub materi yang ditugaskan berdiskusi dengan 
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anggota kelompok lain yang mengerjakan subbab yang sama dalam kelompok ahli. 

Pada tahap ini, guru boleh mendampingi untuk memberikan arahan kepada setiap 

kelompok secara bergiliran. Tahap keempat adalah penggabungan dari setiap hasil 

yang diperoleh dari kelompok ahli dan dipresentasikan di kelompok awal. Tahap 

terakhir pada kegiatan inti adalah presentasi hasil pekerjaan dari setiap kelompok. 

Kemudian pada kegiatan penutup guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

2.2.2.3 Prinsip Reaksi Model Jigsaw 

 Dalam model jigsaw, guru bertugas untuk memfasilitasi pembelajaran dengan 

menyediakan pilihan dan kontrol terhadap para siswa untuk memilih strategi yang 

akan mereka gunakan dalam penelitiannya. Guru melatih siswa untuk aktif dan berani 

saat mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat 

orang lain. Guru memberi penghargaan kepada siswa yang aktif, hal tersebut dapat 

memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi. 

2.2.2.4 Sistem Sosial Model Jigsaw 

 Sistem sosial yang berlaku dalam model pembelajaran jigsaw bersifat 

demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya diskusi dalam beberapa kelompok dan 

membebaskan anggotanya untuk saling bertukar pendapat. Apabila siswa belum 

berhasil memecahkan permasalahannya, maka guru akan membantu memecahkan 

masalah tersebut. Status antara guru dan siswa juga sama, hanya saja berbeda 

perannya. 
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2.2.2.5 Sistem Pendukung Model Jigsaw 

 Sistem pendukung merupakan sarana untuk menunjang proses pembelajaran. 

Sistem pendukung dalam pembelajaran menulis teks berita, yaitu teks berita dengan 

model jigsaw berupa media audio visual peristiwa aktual. Media audio visual 

peristiwa aktual berfungsi untuk menjelaskan materi agar lebih jelas tersampaikan ke 

siswa. Siswa akan diberikan teks berita dalam sebuah media audio visual. Setelah 

ditayangkan media tersebut, siswa memiliki pedoman untuk menulis teks berita 

dengan baik dan benar, sesuai struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan teks berita. 

2.2.2.6 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

 Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai dengan cara 

mengarahkan siswa pada tujuan yang diharapkan, dalam model ini tujuan 

instruksionalnya adalah hasil belajar mengidentifikasi unsur teks berita siswa 

memenuhi kategori baik. Siswa dapat memeroleh nilai di atas KKM yang ditentukan. 

Selain itu, suatu pembelajaran juga memiliki dampak pengiring bagi siswa. Dampak 

pengiring ini merupakan efek lain yang dihasilkan setelah mengiktui pembelajaran. 

Dampak pengiring model pembelajaran ini adalah kemampuan siswa bekerja sama 

dalam kelompok, berpikir kreatif, dan kemampuan siswa dalam menyampaikan 

pendapatnya di depan umum. 

2.2.2.7 Kelebihan dan Kekurangan Model Jigsaw 

 Setiap model pembelajaran selalu memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Walaupun suatu model pembelajaran terlihat sangat baik dan 

menarik, namun tetap saja terdapat sebuah kekurangan dalam model pembelajaran 
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tersebut. Kelebihan dari model jigsaw adalah untuk melatih peserta didik menemukan 

sebuah desain yang baru. Selain itu, kelebihan model ini adalah meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam menyampaikan pendapat di depan 

orang lain. Pada model pembelajaran jigsaw, pesera didik juga dilatih untuk berpikir 

secara mandiri, kerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. 

 Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran jigsaw adalah membutuhkan 

keaktifan dari anggota kelompok masing-masing. Apabila ada salah satu anggota 

kelompok yang malas, maka akan memengaruhi kinerja dalam satu kelompok itu. 

Adanya kerja kelompok, dapat menimbulkan rasa yang acuh untuk mengerjakan 

tugas itu bersama kelompoknya. 

2.2.3 Media Pembelajaran 

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai pengertian media pembelajaran, 

ciri-ciri media pembelajaran, tujuan media pembelajaran, manfaat media 

pembelajaran, jenis media pembelajaran, dan kriteria memilih media pembelajaran. 

2.2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran ikut 

membantu pendidik menambah wawasan peserta didik. Kata media berasal dari 

bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah 

berarti „perantara‟ atau „pengantar‟. Media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu 

pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Dalam 

pengertian yang lebih luas, media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang 
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digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara 

pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas. (Sanaky, 2013, hal. 4). 

AECT (Association of Education and Communication Technology) memberi 

batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Adapun National Education Association (NEA) 

mengartian media segala benda yang dapat dimanipulasikan; dilihat, didengar, 

dibaca, atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan untuk kegiatan 

tersebut. Koyo K., dkk, (dalam Sukiman, 2012, h. 28).  

Adrianus Satya Putra (2014) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah 

segala benda yang dapat menyalurkan pesan atau isi pelajaran sehingga dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Zainal Aqib (2015: 50) media 

berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar 

pada si pembelajar (siswa). 

Anisa Yuni Pertiwi (2016) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan dan 

menyalurkan pesan atau infromasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dian Agustiyani 

(2016) menambahkan bahwa media pembelajaran adalah  Sedangkan menurut Nana 

Sudjana dan Ahmad Rivai (2017: 1) media pengajaran merupakan alat bantu 

mengajar yang ada dalam komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan 

belajar yang diatur oleh guru. Menurut Didit Aryani (2016) media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk 
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menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi dalam rangkai mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

(Sukiman, 2012, hal. 29). 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai media pembelajaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah obyek atau benda yang dapat 

digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan isi dan informasi terkait materi 

yang disampaikan agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. 

2.2.3.2 Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sebagai salah satu komponen dalam pendidikan tentunya 

memiliki ciri-ciri yang menjadikan suatu benda itu bisa dikatakan sebagai media 

pembelajaran. Menurut Sanaky (2013, hal. 6) ciri-ciri media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, 

atau diraba dengan pancaindera. 

2. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software 

(perangat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. 
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3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

5. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

siswa dalam prose pembelajaran. 

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, televisi), 

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya: film, slide, video, OHP), atau 

perorangan (misalnya: modul, computer, radio tape/kaset, video recorder). 

7. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan 

penerapan suatu ilmu. 

 Hamdani (2011: 255) mengemukakan tiga ciri media yang merupakan 

petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh 

media yang mungkin guru tidak mampu (atau kurang efisien) melakukannya. 

a.  Ciri Fiksatif (Fixitive Property) 

 Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan ciri fiksatif 

ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada 

suatu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

 Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu lama atau berhari-hari dapat 

disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 
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gambar time-lapse recording. Di samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat 

pula diperlambat pada saat menanyangkan kembali hasil-hasil rekaman video. 

Media (rekaman video atau audio) dapat diedit sehingga guru hanya menampilkan 

bagian-bagian penting atau utama saja. Memanipulasi kejadian atau objek dengan 

jalan mengedit hasil rekaman dapat menghemat waktu.  

c. Ciri Distributif (Distributive Property) 

 Ciri distributif dari media menggunakan suatu objek atau kejadian 

ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan, kejadian tersebut disajikan 

kepada sejumlah besar siswa, stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai 

kejadian itu. Sekalipun informasi dalam format media apa saja, ia dapat reproduksi 

beberapa kali dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau 

digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. 

2.2.3.3 Tujuan Media Pembelajaran 

Adapun tujuan dari media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Mempermudah proses pembelajaran di kelas. 

b. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 

c. Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. 

d. Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. 

2.2.3.4 Manfaat Media Pembelajaran 

 Manfaat media pembelajaran secara umum menurut Aqib (2015, hal. 51) 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyeragamkan penyampaian materi. 
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b. Pembelajaran lebih jelas dan menarik. 

c. Proses pembelejaran lebih interaksi. 

d. Efisiensi waktu dan tenaga. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 

f. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 

g. Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar. 

h. Meningkatkan peran guru kea rah yang lebih positif dan produktif. 

 Adapun manfaat media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai (2017, hal. 

2) adalah sebagai berikut: 

a. Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami 

pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pembelajaran 

dengan baik. 

c. Metode pembelajaran bervariasi, tidak hanya semata-mata komunikasi verbal 

melalui penutuan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

 Manfaat media pembalajaran menurut Sukiman (2012, hal. 44) adalah sebagai 

berikut: 
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a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar interaksi yang lebih langsung 

antara peserta didik dan lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang, dan waktu. 

2.2.3.5 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran sebagai alat bantu atau perantara dalam proses 

pembelajaran tidak hanya terdapat satu jenis media pembelajaran. Jenis media 

pembelajaran menurut Aqib (2015, hal. 52) dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Media Grafis (simbol-simbol komunikasi visual). Media grafis adalah media 

yang memanfaatkan indera penglihat sebagai alat dan medainya. Contohnya yaitu 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, kartun, grafik, poster, peta, dan  papan. 

2. Media Audio (dikaitkan dengan indera pendengaran). Media audio adalah 

media yang memanfaatkan indera pendengar sebagai alat dan medianya. Contohnya, 

radio dan alat perekam pita magnetic. 

3. Multimedia (dibantu proyektor LCD). Media multimedia merupakan media 

yang sudah menggunakan atau memanfaatkan alat-alat canggih guna membuat media 

yang lebih menarik. Contohnya: file pada program computer, salindia, dan video. 

 Sedangkan menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2017: 3) jenis media 

pembelajaran empat, yaitu: 
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1. Media grafis, media ini sering disebut juga sebagai media dua dimensi yang 

hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contohnya, gambar, foto, grafik, bagan 

atau diagram, poster, kartun, dan komik. 

2. Media tiga dimensi, media ini berbentuk seperti model dan dapat dilihat dari 

sisi manapun. Contohnya, model padat, model penampang, model susun, model kerja, 

mock up, dan diorama. 

3. Media proyeksi, adalah media yang menggabungkan indera penglihat dan 

indera pendengar dalam pemanfaatannya. Contohnya, film, video, dan slide. 

4. Media penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan 

sekitar juga dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Contohnya dalam 

pembelajaran menulis puisi, lingkungan dapat digunakan sebagai media untuk 

menuangkan ide dalam bentuk puisi. 

 Pada dunia pendidikan seperti sekarang, media dalam pembelajaran dibagi 

jenisnya menjadi tiga yaitu, media audio, media visual, dan media audio visual. 

Media audio adalah media yang hanya mengandalkan bunyi atau suara saja. Media ini 

biasanya digunakan untuk pe mbelajaran menyimak. Contoh media audio antara lain, 

radio, rekaman suara, tape. Media visual adalah media pembelajaran yang hanya 

menampilkan gambar tanpa ada suara atau bunyi. Media ini dapat digunakan pada 

semua mata pelajaran. Contoh media visual antara lain, foto, salindia, kerangka, 

koran, dan lain-lain. Media audio visual adalah media pembelajaran yang 

menggabungkan suara atau bunyi dengan gambar. Media ini merupakan media yang 

paling lengkap. Contoh media audio visual antara lain, video, film. 
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2.2.3.6 Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran sebagai komponen pembelajran perlu dipilih sedemikian 

rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Pemilihan suatu media tertentu oleh 

seorang guru didasarkan atas pertimbangan antara lain: (a) ia merasa sudah akrab 

dengan media itu – papan tulis atau proyektor transparansi, (b) ia merasa bahwa 

media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya 

sendiri – misalnya diagram pada flip chart, atau (c) media yang dipilihnya dapat 

menarik minat dan perhatian peserta didik, serta menuntunnya pada penyajian yang 

lebih terstruktur dan terorganisasi. (Sukiman, 2012, hal. 47). 

 Sedangkan menurut Aqib (2015, hal. 53) kriteria dalam pemilihan suatu 

media pembelajaran ada delapan, yaitu: 

1. Kompetensi pembelajaran. 

2. Karakteristik sasaran didik. 

3. Karakteristik media yang bersangkutan. 

4. Waktu yang tersedia. 

5. Biaya yang diperlukan. 

6. Ketersediaan fasilitas/peralatan. 

7. Konteks penggunaan. 

8. Mutu teknis media. 

 Kriteria pemilihan media pembelaran dijelaskan lagi lebih  luas oleh Sudjana 

dan Rivai (2017, hal. 4). Menurut mereka terdapat enam kriteria dalam pemilihan 

penggunaan media pembelajaran, antara lain: 
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1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Artinya, media pengajaran dipilih 

atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang ditetapkan. Tujuan-tujuan 

instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis 

lebih memungkinkan digunakannya media pengajaran. 

2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan 

media agar lebih mudah dipahami siswa. 

3. Kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal, di samping 

sederhan dan praktis penggunaannya. 

4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. Artinya, apa pun jenis media 

yang diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam 

proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada 

medianya, tetapi dampak penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi 

belajar siswa dengan lingkungannya. Adanya OHP, proyektor film, komputer, 

dan alat-alat canggih lainnya, tidak mempunyai arti apa-apa, bila guru tidak 

dapat menggunakannya dalam pengajaran untuk menigkatkan kualitas 

pengajaran. 

5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. Artinya, media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 
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6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa. Artinya, memilih media untuk pendidikan 

dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

2.2.4 Media Audio Visual Peristiwa Aktual 

Pada bagian ini berisi mengenai pengertian media audio visual peristiwa 

aktual, ciri-ciri media audio visual peristiwa aktual, kelebihan, kekurangan, dan 

kriteria memilih media audio visual peristiwa aktual. 

2.2.4.1 Pengertian Media Audio Visual Peristiwa Aktual 

Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat digunakan pada proses 

pembelajaran adalah media audio visual. Menurut Sukiman (2012, hal. 184) media 

audio visual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera 

pendengaran dan penglihatan. Media audio visual dinilai lebih memiliki efektivitas 

daripada media audio atau visual. Anisa Yuni Pertiwi (2016) menjelaskan bahwa 

media audio visual adalah media yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau 

informasi yang dapat diterima oleh pandangan dan pendengaran. Media audio visual 

merupakan salah satu media pembelajaran yang tepat untuk diterapkan karena 

menggabungkan penggunaan suara dan gambar. Adrianus Satya Putra (2014).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media audio 

visual adalah media pembelajaran yang menyampaikan isi dan informasi dalam 

bentuk bunyi dan gambar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan proses 

pembelajaran semakin menarik. Contoh dari media audio visual adalah film, video 

atau rekaman, dan televisi. Pembelajaran menggunakan media audio visual 
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memanfaatkan perangkat keras selama proses pembelajaran. Misalnya, mesin 

proyektor film, tape recorder, proyektor visual yang lebar. 

 Video atau rekaman adalah salah satu bentuk dari media audio visual. 

Rekaman ini dapat berupa sebuah proses, fenomena, peristiwa, dan lain-lain. Pada 

penelitian ini, media audio visual yang digunakan adalah media audio visual rekaman 

peristiwa aktual. Peristiwa aktual adalah suatu kejadian atau topik terbaru dan terkini 

yang sedang hangat atau sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. 

Peristiwa aktual dapat diperoleh dari media cetak, televisi atau dari media sosial 

seperti instagram, facebook, twitter, youtube, dan media sosial yang lain. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, media audio visual rekaman peristiwa aktual 

adalah media pembelajaran yang menampilkan bunyi dan gambar dalam bentuk video 

yang memuat peristiwa atau topik terkini yang sedang hangat dan ramai 

diperbincangkan di tengah masyarakat dengan tujuan supaya tujuan pembelajaran 

yang akan diajarkan dapat tercapai dan menarik dalam proses pembelajaran. Peristiwa 

aktual yang digunakan sebagai media dapat bersumber dari media sosial yang ada 

seperti youtube, Instagram, facebook, twitter, dan lain-lain. Contohnya ketika 

penelitian ini dilakukan, peristiwa aktual yang sedang terjadi adalah mengenai 

penyebaran virus Covid19, maka peristiwa tersebut akan digunakan sebagai media 

audio visual peristiwa aktual. Lalu, media audio visual peristiwa aktual yang 

digunakan dalam penelitian ini seperti yang terdapat pada laman berikut: 

1. https://youtu.be/68BFTEy0b10 

https://youtu.be/68BFTEy0b10
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2. https://www.youtube.com/watch?v=3vi81EXORh8  

2.2.4.2 Ciri-Ciri Media Audio Visual Peristiwa Aktual 

 Ada beberapa ciri yang menandai media audio visual peristiwa aktual, antara 

lain, (1) berisi peristiwa yang baru saja terjadi, (2) peristiwa dalam berita sedang 

ramai diperbincangkan oleh masyarakat, (3) peristiwa tidak mengandung unsur 

kekerasan dan seksual, dan (4) siswa mengetahui peristiwa tersebut. 

2.2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan 

Kelebihan media audio visual rekaman peristiwa aktual antara lain, tampilan 

leih menarik sehingga dapat menambah antusias peserta didik dalam pembelajaran, 

menampilkan fenomena yang sedang hangat diperbincangkan, dan mudah dalam 

pengoperasiannya. 

Kekurangan media audio visual rekaman peristiwa aktual adalah 

membutuhkan alat-alat seperti LCD proyektor yang belum semua sekolah memiliki 

LCD proyektor, sehingga harus mencari terlebih dahulu dan membutuhkan waktu. 

2.2.4.4 Kriteria Pemilihan Media Audio Visual Rekaman Peristiwa Aktual 

 Pemilihan media audio visual rekaman peristiwa aktual yang akan digunakan 

tentu harus memperhatikan kriteria yang sesuai dengan sasaran peserta didik, dalam 

hal ini peserta didik adalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. 

Pemilihan media yang sesuai akan memengaruhi minat belajar peserta didik. Apabila 

isi atau topik yang ada dalam media audio visual rekaman peristiwa aktual sesuai 

dengan pikiran peserta didik, maka peserta didik akan merasa senang mengikuti 

pembelajaran, khususnya pembelajan menulis teks berita. 

https://www.youtube.com/watch?v=3vi81EXORh8
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 Kriteria media audio visual rekaman peristiwa yang akan digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian kali ini memperhatikan isi dan konten yang ada dalam 

rekaman peristiwa atau kejadian tersebut. Isi dari konten rekaman tersebut harus 

memuat sesuatu yang membanggakan atau memotivasi sesuai dengan usia peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. Selain memperhatikan isi konten dalam 

rekaman peristiwa, media ini juga harus memuat tema lingkungan, sosial, pendidikan, 

dan ekonomi yang sesuai dengan usia peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 

Punggelan.  

2.3 Kerangka Berpikir 

 Model pembelajaran untuk kelas VIII pada pegetahuan mengidentifikasi unsur 

teks berita haruslah mampu menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga siswa termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan dapat 

meningkatkan hasil belajar. Model yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur teks 

berita adalah model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual. Model 

tersebut dipilih karena dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan beripikir 

kritis dalam mengidentifikasi unsur teks berita. Model tersebut juga dapat membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan dan melatih kerja sama siswa. 

 Melalui penerapan media rekaman video peristiwa aktual akan membantu 

siswa dalam mencari ide untuk mengidentifikasi unsur teks berita. Pemilihan media 

ini diharapkan mampu menarik minat siswa pada pembelajaran mengidentifikasi 

unsur teks berita. 
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 Masalah yang terkandung dalam rekaman video peristiwa aktual akan 

memberikan efek bagi yang menyimaknya. Efek inilah yang diharapkan dapat 

dijadikan ide siswa dalam mengidentifikasi unsur teks berita, yang kemudian 

disampaikan secara lisan kepada siswa yang lainnya. Media rekaman video peristiwa 

aktual diharapkan mampu mengembangkan ide siswa dalam mengidentifikasi unsur 

teks berita. 

 Langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan ialah melalui model jigsaw. 

Siswa mengembangkan keterampilan berbicaranya dalam kelompok juga individu. 

Pada kegiatan awal, guru akan menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan dua model 

yang berbeda. Model yang pertama ialah pembelajaran dengan model konvensional 

tanpa bantuan media audio visual pada kelas kontrol. Pembelajaran seperti ini biasa 

dilakukan oleh guru SMP N 2 Punggelan. Model yang kedua ialah pembelajaran 

menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual pada 

kelas eksperimen.  

 Pada kelas kontrol, siswa diberi sajian mengenai materi pembelajaran unsur-

unsur teks berita. Kemudian siswa menganalisis permasalahan tersebut hingga 

akhirnya menemukan sebuah ide untuk mengidentifikasi unsur teks berita. Siswa 

dibantu oleh guru untuk menuangkan ide dalam mengidentifikasi unsur teks berita. 

 Pada kelas eksperimen siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan 4-5 anggota. Lalu setiap anggota diberi submateri yang berbeda. 

Siswa disajikan rekaman video peristiwa aktual, lalu setiap anggota kelompok yang 
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sudah diberi submateri, menganalisis tugasnya bersama kelompok ahli yang terdiri 

dari anggota kelompok lainnya yang memiliki tugas submateri yang sama. Kemudian, 

kelompok ahli kembali ke kelompok awal dan memberikan informasi yang diperoleh 

dari kelompok ahli. 

 Melalui model jigsaw berbantuan media rekaman video peristiwa aktual 

diharapkan dapat menarik minat, motivasi, dan mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengidentifikasi unsur teks berita. Media tersebut diterapkan menggunakan 

model pembelajaran jigsaw dapat dijadikan media yang efektif dalam proses 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 
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Media audio visual peristiwa 
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Pembelajaran mengidentifikasi 
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Efektif  Tidak efektif 
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2.4 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. H0 : µ1 = µ2 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas kontrol sebelum dan setelah 

mendapatkan perlakuan menggunakan model yang biasa diberikan oleh 

guru SMP N 2 Punggelan. 

2. H1 : µ1 ≠ µ2 

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita pada kelas eksperimen sebelum dan setelah mendapatkan perlakuan 

menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual. 

3. H1 : µ1 ≠ µ2 

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada hipotesis ini, peneliti 

memiliki hipotesis pembelajaran kelas eksperimen lebih efektif daripada 

pembelajaran kelas kontrol. 



 

 

58 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang 

digunakan adalah eksperimen. Menurut Sukmadinata (2016, hal. 194) penelitian 

eksperimental (experimental research), merupakan pendekatan penelitian kuantitatif 

yang paling penuh, dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk  menguji 

hubungan sebab-akibat. Penelitian eksperimental merupakan pendekatan penelitian 

yang cukup khas. Kekhasan tersebut diperlihatkan oleh dua hal, pertama penelitian 

eksperimen menguji secara langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, 

kedua menguji hipotesis hubungan sebab-akibat. Selanjutnya, Sugiyono (2017, hal. 

107) mengemukakan bahwa, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

 Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengujicobakan keefektifan model jigsaw 

berbantuan media audio visual rekaman peristiwa aktual dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita. Penelitian ini berusaha untuk mencari keefektifan 

suatu variabel terhadap variabel lainnya. Desain penelitian yang digunakan adalah 

True Experimental Designs model Pretest-Posttest Control Group Design. Pada 

desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random untuk kemudian 
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digunakan untuk penelitian. Pada desain ini terdapat pretest sebelum dilakukan 

perlakuan. 

 Setelah diberi perlakuan, lalu kelompok ini diberi posttest. Dengan demikian 

hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian akan diketahui perbedaan antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berikut adalah gambar desain penelitian 

eksperimen menggunakan model Pretest-Posttest Control Group Design. 

 

 

Gambar 1. Desain Penelitian Eksperimen Model Pretest-Posttest Control Group 

Design. 

Keterangan: 

R  : kelas 

X  : perlakuan 

O1  : hasil nilai pretest kelas eksperimen 

O2  : hasil nilai posttest kelas eksperimen (setelah diberi perlakuan) 

O3  : hasil nilai pretest kelas kontrol 

O4  : hasil nilai posttest kelas kontrol (tanpa diberi perlakuan) 

 Dalam desain ini, subjek ditempatkan pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kedua kelompok ini akan dibandingkan hasil akhirnya pada hasil 

R O1 X O2 

R O3  O4 
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posttest kedua kelompok (O2 dan O4). Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan 

memberi penerapan model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman peristiwa 

aktual, sedangkan kelompok kontrol tanpa menggunakan media pembelajaran dan 

model pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru. Kedua kelompok tersebut 

diukur kemampuan menulisnya. Hasil antara O2 dengan O4 pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dibandingkan. Setelah hasil keduanya dibandingkan, selanjutnya 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dan uji t untuk mengetahui hasil mana 

yang lebih efektif. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang teridiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2017, hal. 117). 

Selanjutnya, Sukmadinata (2016, hal. 250) menyebutkan bahwa populasi adalah 

kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian kita. Lingkup wilayah 

bisa mencakup seluruh wilayah negara, satu propinsi ataupun satu kota atau 

kabupaten. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 

VIII SMP yang ada di Indonesia.  
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3.2.2. Sampel  

 Orang-orang, Lembaga, organisasi, benda-benda yang menjadi sasaran 

penelitian merupakan anggota populasi. Anggota populasi yang terdiri atas orang-

orang biasa disebut subjek penelitian, tetapi kalau bukan orang disebut objek 

penelitian. Penelitian tentang suatu objek mungkin diteliti langsung terhadap 

objeknya, tetapi mungkin juga hanya ditanyakan kepada orang yang mengetahui atau 

bertanggung jawab terhadap objek tersebut. Orang yang diminta menjelaskan objek 

yang diteliti disebut responden. Tidak semua anggota dari populasi target diteliti. 

Penelitian hanya dilakukan terhadap sekelompok anggota populasi yang mewakili 

populasi. Kelompok kecil yang secara nyata kita teliti dan tark kesimpulan dari 

padanya disebut sampel (Sukmadinata, 2016, hal. 250). 

  Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas VIII SMP yang 

ada di Indonesia. Karena jumlahnya sangat banyak dan terbagi dalam berbagai 

provinsi, maka peneliti memilih provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat 

banyak sekali sekolah formal tingkat SMP. Oleh karena itu, tidak mungkin 

pengambilan sampel dilakukan secara menyeluruh. Salah satu kabupaten yang ada di 

Jawa Tengah, yaitu Banjarnegara akan dijadikan sampel dalam penelitian ini karena 

dirasa cukup memudahkan peneliti dalam proses pengambilan data, tepatnya di SMP 

Negeri 2 Punggelan, Kecamatan Punggelan. Adapun kelas yang digunakan sebagai 

sampel adalah kelas VIII C  dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang sebagai kelas 

kontrol dan VIII D dengan jumlah siswa sebanyak 28 orang sebagai kelas eksperimen 
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di SMP Negeri 2 Punggelan yang akan dilakukan pretest dan posttest. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling yakni dengan cara simple 

random sampling. Langkah yang dilakukan untuk mengambil sampel adalah hanya 

dengan memilih kelas secara acak tanpa melihat strata kelas tersebut di SMP Negeri 2 

Punggelan. Langkah ini diambil untuk mempersingkat waktu penelitian. Menurut 

Sugiyono (2017:120) teknik simple random sampling dilakukan dengan cara 

mengambil dari anggota populai secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Sampel dalam penelitian ini diambil dari yang paling representatif 

atau dapat mewakili keseluruhan populasi.  

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulannya. 

3.3.1. Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2016, h. 39). Pada 

penelitian ini yang termasuk variabel bebas adalah model jigsaw. Model jigsaw pada 

hakikatnya adalah model pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa lebih aktif 

lagi dengan cara membentuk kelompok awal dan kelompok ahli. Model jigsaw juga 

melatih siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan melatih keterampilan 

berbicara di depan orang lain. 
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3.3.2. Variabel Terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016, h. 39). Pada penelitian ini, variabel 

terikatnya adalah pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada siswa kelas 

VIIIA SMP Negeri 2 Punggelan. Dalam mengidentifikasi unsur teks berita, 

membutuhkan teknik menyimak media audio visual yang tepat, karena dalam 

memahami setiap isi dan setiap kata yang ada dalam media audio visual 

membutuhkan keterampilan. Sedangkan, teks berita merupakan teks yang 

menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang nyata. 

3.3.3. Variabel Moderator 

 Variabel moderator adalah variabel yang memengaruhi hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat (Sugiyono, 2016, h. 39). Pada penelitian ini, yang 

termasuk dalam variabel moderator adalah media audio visual peristiwa aktual yang 

akan membantu dalam proses penelitian. Pada hakikatnya media audio visual 

merupakan media dalam pembelajaran yang membantu guru untuk menyampaikan 

informasi materi kepada siswa dalam bentuk gambar dan suara. 

3.4 Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif berupa angka atau bilangan yang 

menunjukkan nilai hasil kemampuan mengidentifikasi unsur teks berita pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil 
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pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Punggelan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka pengumpulan data 

dilakukan melalui beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teknik tes dan nontes (observasi, dan 

dokumentasi).  

3.5.1. Teknik Tes 

 Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 

keterampilan menulis teks berita. Teknik tes berupa lembar proyek menulis teks 

berita yang dilakukan sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Tes ini 

dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam mengidentifikasi unsur teks 

berita setelah dilakukan perlakuan dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman peristiwa 

aktual. 

 Tes menyajikan video peristiwa aktual dan siswa diminta untuk 

mengidentifikasi unsur teks berita. Penilainnya dilakukan berdasarkan kelengkapan 

unsur-unsur teks berita. Instrumen penilaian digunakan sebagai acuan dalam menilai 

hasil mengidentifikasi unsur teks berita. Pengambilan data mengidentifikasi unsur 

teks berita secara tertulis dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis. Tes ini 



65 

 

 

 

dilakukan agar mampu mengetahui pemahaman dengan penggunaan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual. 

 Tes dilakukan sebanyak dua kali. Tes awal (pretest) tes yang dilakukan 

sebelum kelas yang diujicobakan dengan penggunaan media audio visual peristiwa 

aktual dengan model jigsaw. Tes akhir (posttest) merupakan tes akhir yang dilakukan 

setelah diberi perlakuan. Dilakukannya tes akhir bertujuan untuk mendapatkan nilai 

sampel setelah dilakukan tindakan sehingga peneliti dapat mengetahui hasil dari 

penerapan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual pada 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 

Tabel 3. 1 Rubrik Penilaian Mengidentifikasi Unsur Teks Berita 

Aspek Subkompetensi Indikator SB B C K 

Keotentikan 

hasil 

Mengidentifikas

i secara 

individu. 

1. Apakah hasil bukan 

hanya mencotoh dari 

berbagai sumber 

(internet) ? 
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Kelengkapa

n unsur-

unsur teks 

berita. 

Mengidentifikas

i unsur-unsur 

dalam teks 

berita. 

2. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur what? 

3. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur who? 

4. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur where? 

5. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur when? 

6. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur why? 

7. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur how? 

    

Kelengkapan 

pembahasan 

Menemukan 

bukti unsur-

unsur teks 

berita. 

8. Apakah identifikasi 

unsur disertai dengan 

buktinya? 

    

Pilihan kata 

dan gaya 

bahasa. 

Memilih diksi 

dan gaya 

bahasa. 

9. Apakah hasil ditulis 

menggunakan bahasa 

yang komunikatif? 

10. Apakah bahasa yang 

digunakan 

merupakan bahasa 

baku? 
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Nilai:      Skor Perolehan 

             -------------------------   X 5 : 2 = ................ 

Keterangan: 

SB (Sangat Baik) = 4 

B (Baik) = 3 

C (Cukup) = 2 

K (Kurang) = 1 

 Melalui rubrik penilaian tersebut, maka untuk mendapatkan nilai menulis teks 

berita dapat diketahui sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 3. 2 Penskoran 

No. Skala Nilai Kategori 

1. 86 – 100 Sangat baik 

2. 75 – 85 Baik 

3. 64 – 74 Cukup  

4. <50 – 64 Kurang 

5. <50 Sangat kurang 

 

 

Nilai = skor yang diperoleh 
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3.5.2. Teknik Observasi 

 Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang 

digunakan untuk mengetahui sikap dan perilaku siswa terhadap pembelajaran menulis 

teks berita. Adapun tahapan observasi meliputi (1) mempersiapkan lembar observasi 

yang berisi butir-butir sasaran amatan tentang spiritual, jujur, tanggung jawab, 

kedisplinan, dan percaya diri siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung (2) 

melaksanakan observasi selama proses pembelajaran berlangsung, (3) mencatat hasil 

observasi pada lembar observasi yang telah dipersiapkan. 

Tabel 3. 3 Lembar Penilaian Sikap Siswa 

No. Aspek  Perilaku yang Diamati SB B C K 

1. Spiritual Selalu menjawab salam 

sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran. 

Selalu membaca doa sebelum 

dan setelah kegiatan 

pembelajaran. 

    

2. Jujur Menunujukkan perilaku tidak 

mencontek pada kegiatan 

pembelajaran. 

    

3. Tanggung jawab  Selalu mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh pendidik 

sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. 

Bekerja sama dengan sesama 

anggota kelompoknya. 

    



69 

 

 

 

4. Disiplin Selalu masuk kelas tepat 

waktu. 

Mengerjakan tugas dengan 

tepat waktu. 

Selalu menggunakan bahasa 

indonesia ketika sedang 

dalam kegiatan pembelajaran. 

    

5. Percaya Diri Mengemukakan pendapatnya 

di dalam kelompok maupun 

di depan seluruh siswa. 

Menampilkan hasil 

pekerjaannya di depan. 

    

 

Pedoman Penskoran: 

Jawaban “SB” memiliki bobot skor 4. Jawaban “B” memiliki bobot skor 3. Jawaban 

“C” memiliki bobot skor 2. Sedangkan jawaban “K” memiliki bobot skor 1. 

Nilai akhir = skor yang diperoleh  

   5 
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3.5.3. Teknik Dokumentasi 

 Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto. 

Dokumentasi foto digunakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara 

visual mengenai pembelajaran yang dilakukan. Sebagai data penelitian, dokumentasi 

foto ini selanjutnya dideskripsikan sesuai keadaaan yang ada dan dipadukan dengan 

data-data yang lain. Dokumentasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa suatu 

penelitian memerlukan bukti yang nyata agar penelitian tersebut menjadi sebuah 

penelitian yang akurat. Hal-hal  yang didokumentasikan yaitu, (1) aktivitas guru 

(peneliti) ketika menjelaskan materi teks berita, (2) aktivitas siswa ketika sedang 

berdiskusi kelompok, (3) aktivitas siswa ketika menulis teks berita, baik saat tes awal 

(pretest) maupun tes akhir (posttest), (4) aktivitas siswa ketika menampilkan hasil 

kerjanya. Hasil dari dokumentasi kemudian dideskripsikan sesuai dengan keadaan 

atau aktivitas siswa. 

 

3.6 Uji Coba Instrumen Penelitian 

 Uji coba instrument penelitian dilakukan pada penelitian kuantitatif yang 

bertujuan untuk mendapatkan instrument penelitian yang valid dan reliabel. Sehingga 

peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrument penelitian. 

3.6.1. Uji Validitas Instrumen 

 Sukmadinata (2016, h. 228) menjelaskan bahwa validitas instrument adalah 

petunjuk bahwa hasil dari suatu pengukuran menggambarkan segi atau aspek yang 
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diukur. Instrument dikatakan valid jika alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti istrumen penelitian dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017, h. 173). 

 Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (content). 

Instrument yang mempunyai validitas isi adalah instrument yang berbentuk tes yang 

sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar. Dalam penyusunan instrument 

prestasi belajar yang mempunyai validitas isi, maka instrument penelitian harus 

disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono, 2017, h. 173). 

 Pengujian validitas isi secara teknis dapat dibantu dengan kisi-kisi instrument. 

Dalam kisi-kisi instrument itu terdapat variabel yang diteliti, indicator sebagai tolak 

ukur, dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari 

indikator (Sugiyono, 2017, h. 182). Jadi, untuk mengetahui instrument tes itu valid 

atau tidak, maka harus dilakukan dengan penilaian kisi-kisi tes guna memastikan 

soal-soal tes tersebut sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. Pengujian validitas 

butir-butir instrument diawali dengan mengonsultasikan dengan ahli, yang 

selanjutnya dilakukan uji coba dan analisis. Berikut ini disajikan hasil uji validitas 

menggunakan sistem SPSS versi 16. 
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Tabel 3. 4 Uji Validitas Instrumen 

Correlations 

 ISI 

STRUKT

UR UNSUR 

KEBAHAS

AAN 

KETRAMP

ILAN 

ISI Pearson 

Correlation 
1 .484

*
 .721

**
 .475

*
 .768

**
 

Sig. (2-tailed)  .022 .000 .025 .000 

N 22 22 22 22 22 

STRUKTUR Pearson 

Correlation 
.484

*
 1 .541

**
 .395 .817

**
 

Sig. (2-tailed) .022  .009 .069 .000 

N 22 22 22 22 22 

UNSUR Pearson 

Correlation 
.721

**
 .541

**
 1 .534

*
 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .009  .010 .000 

N 22 22 22 22 22 

KEBAHAS

AAN 

Pearson 

Correlation 
.475

*
 .395 .534

*
 1 .785

**
 

Sig. (2-tailed) .025 .069 .010  .000 

N 22 22 22 22 22 

KETRAMPI

LAN 

Pearson 

Correlation 
.768

**
 .817

**
 .792

**
 .785

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 22 22 22 22 22 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa penilaian dalam menulis teks 

berita dinyatakan valid. Sampel penelitian sebanyak 22 siswa pada r tabel yaitu 0,40. 

Hasil dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel dalam uji validitas menggunakan 

aplikasi SPSS versi 16. 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Realibilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil 

pengukuran. Suatu instrument memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, bila 

instrumen tersebut digunakan mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya 

sama atau relatif sama (Sukmadinata, 2016, h. 229-230). Sugiyono (2017, h. 173) 

menjelaskan bahwa instrumen yang reliabel adalah instrument yang dibila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kelayakan instrument penelitian. 

 Pada penelitian ini, uji reliabilitas  dihitung dengan menggunakan bantuan 

SPSS versi 16. Hasil dinyatakan reliabel apabila hasil Cronbach’s Alpha melebihi 0,6 

sebagai batas minimal dikatakan reliabel. Berikut ini disajikan hasil uji reliabilitas 

menggunakan program SPSS versi 16. 

Tabel 3. 5 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.724 4 
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 Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa nilai cronbach‟s alpha sebayak 

0,724 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut berkategori reliabel. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Teknik analisis data secara kualitatif digunakan untuk menganalisis data 

yang diperoleh secara kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari data nontes yang 

meliputi observasi di lapangan, wawancara mendalam secara tidak terstruktur, serta 

dokumentasi. Teknik analisis data secara kuantitatif mengguanakan deskripsi 

komparatif, yaitu membandingkan hasil tes kemampuan akhir. Berdasarkan data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan apakah ada perbedaan yang signifikan 

antara nilai rata-rata kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Analisis statistik yang 

dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem perhitungan 

SPSS 16. 

3.7.1 Uji Analisis Proses dalam Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks 

Berita 

 

 Uji analisis proses dilakukan pada saat proses pembelajaran mengidentifikasi 

unsur teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual 

peristiwa aktual. Ada tujuh penilaian proses pembelajaran, yaitu (1) proses siswa 

dalam menyimak penjelasan guru saat pembelajaran, (2) proses siswa mencermati 

media audio visual peristiwa aktual dengan sungguh-sungguh, (3) proses siswa dalam 

berkelompok dengan tertib, (4) proses siswa berdiskusi dalam kelompok, (5) tiap 
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kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas, (6) kelompok lain 

menanggapi atau memberi masukan, (7) siswa secara individu mengidentifikasi 

unsur-unsur teks berita.  Penilaian sikap tersebut dinilai berdasarkan pedoman 

penilaian sikap dalam penerapan model jigsaw. 

 Kriteria penilaian proses pembelajaran menggunakan pedoman penlaian 

proses pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. Proses pembelajaran yang 

dinilai yaitu proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual. Proses pembelajaran masuk 

dalam kategori sangat efektif apabila mencapai 85%-100%, dalam kategori efektif 

apabila mencapai 75%-84%, dalam kategori cukup efektif apabila mencapai 65%-

74%, dan masuk kategori kurang efektif apabila proses yang dicapai <65%. 

3.7.2 Uji Analisis Sikap dalam Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks 

Berita 

 Uji analisis sikap dilakukan pada saat proses pembelajaran mengidentifikasi 

unsur teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual 

peristiwa aktual. Ada lima aspek sikap yang harus dicapai, yaitu (1) sikap spiritual, 

(2) sikap jujur, (3) sikap tanggung jawab, (4) sikap disiplin, (5) sikap percaya diri. 

Penilaian sikap tersebut dinilai berdasarkan edoman penilaian sikap dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual. 
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3.7.3 Uji Normalitas 

 Sugiyono (2017, h. 241) menjelaskan bahwa uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Penggunaan statistik 

parametrik mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang dianalisis harus 

berdistribusi normal (Sugiyono, 2016:241). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 

dilakukan uji normalitas data. Dalam penelitian ini, data akan diuji menggunakan 

bantuan SPSS versi 16, dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

 

3.7.4 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan setelah dilakukan uji normalitas, jika data 

berdistribusi normal baru dapat dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas 

pada analisis akhir sama dengan tujuan uji homogenitas analisis awal yaitu menguji 

keasamaan varians populasi yang berdistribusi normal. Uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui apakah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mempunyai 

tangkat varians yang sama atau tidak sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

rumus uji hipotesis yang akan digunakan. Langkah-langkah uji homogenitas ini sama 

dengan uji homogenitas pada analisis awal, yaitu dengan menggunakan bantuan 

SPSS versi 16. Hipotesis yang digunakan untuk uji homogenitas adalah sebagai 

berikut: 
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a. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05 (sig.2-tailed < alpha), maka dapat 

disimpulkan variannya berbeda (tidak homogen). 

b. Jika signifikan lebih besar dari 0,05 (sig.2-tailed > alpha), maka dapat 

disimpulkan bahwa variannya sama (homogen). 

3.7.5 Uji Beda Dua Rata-rata (Uji-t) 

 Tahap awal penelitian adalah menguji beda rata-rata kemampuan menulis teks 

berita antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penghitungan 

berdasarkan skor awal kedua kelompok dengan menggunakan uji t. Pengujian ini 

adalah untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki perbedaan rata-rata skor awal 

yang signifikan atau perbedaan tersebut tidak terlalu berarti. 

 Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data kedua kelompok setelah 

kelompok eksperimen diberi perlakuan. Rata-rata nilai siswa pada saat tes awal 

dibandingkan dengan rata-rata nilai setelah perlakuan. Setelah itu, perbandingan rata-

rata tes akhir dilakukan uji-t untuk mengetahui perbedaan mutu antara kedua 

kelompok sehingga kelompok yang lebih efektif akan terjawab. Dengan kata lain, 

untuk mengetahui mana yang lebih efektif antara kelompok kontrol pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita tanpa media dengan model konvensional dan 

kelompok eksperimen pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan 

model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman peristiwa aktual, maka 

digunakan uji beda dua rata-rata menggunakan uji-t. Pengujian menggunakan 

bantuan SPSS versi 16. Uji-t ini dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut. 
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a. Uji t pretest dan posttest kelas kontrol (tanpa perlakuan), jika nilai sig (2-tailed) 

tabel paired sample test < 0.05, maka Ho ditolak Ha diterima. 

b. Uji t pretest dan posttest kelas eksperimen (diberi perlakuan), jika nilai sig (2-

tailed) tabel paired sample test < 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima. 

c. Uji t pada posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen, jika nilai sig (2-tailed) 

tabel independent sample test < 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima. 

3.8 Prosedur Pelaksanaan 

 Prosedur pada penelitian ini meliputi kegiatan sebelum diberi perlakuan, 

kegiatan pemberian perlakuan, dan kegiatan setelah perlakuan. 

3.8.1 Kegiatan Sebelum Perlakuan 

 Kegiatan sebelum perlakuan yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita tanpa menggunakan model jigsaw berbantuan 

media audio visual peristiwa aktual adalah sebagai berikut.  

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol (tanpa penggunaan model jigsaw berbantun media audio visual 

peristiwa aktual). 

2. Membuat bahan ajar yang untuk pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 

3. Membuat lembar kerja yang digunakan dalam pembelajaran. 

4. Membuat soal pretest untuk mengidentifikasi unsur teks berita. 

5. Melakukan tes awal (pretest) pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

6. Melakukan uji normalitas dan homogenitas tes awal (pretest). 
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3.8.2 Kegiatan Pemberian Perlakuan 

 Kegiatan pemberian perlakuan dilakukan dengan melaksanakan proses 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual disertai dengan langkah-langkah 

pembelajarannya. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu satu kali pertemuan. Adapaun 

langkah-langkah dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

Pertemuan pertama 

1. Siswa memahami materi teks berita dan menelaah unsur teks berita. 

2. Siswa berkelompok dengan jumlah 5 – 6 orang. 

3. Siswa berkelompok dengan kelompok asal lalu kelompok ahli. 

4. Siswa ditayangkan video peristiwa aktual. 

5. Siswa dan kelompoknya memahami dan mengidentifikasi unsur- unsur berita 

yang ditayangkan oleh guru bersama kelompok ahlinya. 

6. Setelah siswa memeroleh informasi dari kelompok ahli, siswa kembali ke 

kelompok awal untuk membagikan informasi yang diperoleh. 

7. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 

8. Siswa ditayangkan video peristiwa aktual. 

9. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ditayangkan oleh guru secara 

individu. 
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3.8.3 Kegiatan Setelah Perlakuan 

 Kegiatan setelah perlakuan dilakukan setelah dilaksanakannya proses 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual beserta langkah-langkahnya. Kegiatan 

setelah perlakuan tersebut yaitu, sebagai berikut. 

1. Menilai hasil kerja siswa dalam mengidentifikasi unsur teks berita berdasarkan 

rubrik penilaian. 

2. Mengadakan uji normalitas untuk mengetahui data tes akhir (posttest) 

berdistribusi normal atau tidak. 

3. Mengadakan uji homogenitas untuk mengetahui data tes akhir (posttest) memiliki 

varians yang sama atau tidak (homogen). 

4. Melaksanakan uji hipotesis untuk mengetahui atau membandingkan perbedaan 

dua rata-rata yang diperoleh siswa antara kelas VIIIC dan kelas VIIID dengan 

menggunakan uji-t untuk menentukan signifikansi perbedaan kelompok sampel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Punggelan dengan tujuan untuk 

mengetahui keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita tanpa 

menggunakan model pembelajaran jigsaw berbantuan media audio visual rekaman 

peristiwa aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. Selain itu, penelitian 

ini juga bertujuan untuk nengetahui keefektifan pembelajaran mengidentifikasi teks 

berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman peristiwa 

aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. Tujuan akhir dari penelitian 

ini adalah mengetahui perbandingan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual rekaman 

peristiwa aktual dengan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita tanpa 

menggunakan model jigsaw dan media audio visual rekaman peristiwa aktual pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. Hasil perbandingan ini dapat diketahui 

dari data perbandingan pretest dan posttest selama pembelajaran menggunakan model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual dan pembelajaran dengan 

model yang diterapkan oleh guru. Hasil pretest merupakan nilai yang diperoleh siswa 

selama pembelajaran sebelum diberi perlakuan menggunakan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual dan perlakuan dengan cara 
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konvensional. Hasil posttest merupakan data nilai yang diperoleh siswa setelah diberi 

perlakuan menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa 

aktual dan dengan cara konvensional. Keefektifan dihitung berdasarkan perbandingan 

tes akhir (posttest) kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan  rumus 

perbedaan dua rata-rata (uji t) dengan bantuan aplikasi SPSS versi 16. 

Kelas kontrol pada penelitian ini adalah keas VIII C untuk pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita dengan model konvensional dari guru, sedangkan 

kelas eksperimen pada penelitian ini adalah kelas VIII D untuk pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media 

audio visual peristiwa aktual. Berikut ini dipaparkan hasil pretest dan posttest dari 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

4.1.1 Keefektifan Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita Kelas 

Kontrol  

 Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan hasil kemampuan siswa 

dalam pembelajan mengidentifikasi unsur teks berita sebelum diberi perlakuan dan 

sesudah diberi perlakuan dengan menggunakan model konvensional dari guru. 

Pembelajaran tersebut dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang 

biasa dilakukan oleh guru saat mengajar. Siswa terlebih dahulu diberikan pretest 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam mengidentifikasi 

unsur teks berita, selanjutnya siswa diberi perlakuan sesuai dengan model 

konvensional. Pada kegiatan akhir, siswa mengerjakan lembar kerja berupa tulisan, 

yaitu mengidentifikasi unsur teks berita. Berdasarkan hasil analisis data rata-rata nilai 
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nilai pretest sebesar 65,3 dan data rata-rata nilai posttest sebesar 67,6. Adapun hasil 

uji paired sample t test menunjukkan bahwa sig (2-tailed) sebesar 0,044. Hail 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi kelas kontrol yaitu 0,044 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan kriteria apabila nilai sig < 0,05 pada output uji 

paired sample t test menggunakan signifikansi 5%. Dengan demikian kelas kontrol 

dapat dikatakan efektif. Dengan demikian kelas kontrol dapat dikatakan efektif, 

namun pada kelas kontrol nilai rata-rata keseluruhan belum mencapai batas KKM 

yang ditentukan oleh SMP Negeri 2 Punggelan, yaitu 72. 

4.1.1.1 Proses Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita Kelas Kontrol 

 Pada proses pembelajaran ini seluruh kegiatan pembelajaran disesuaikan 

dengan RPP. Sebelum siswa mengidentifikasi unsur teks berita terlebih dahulu 

diberikan materi pengetahuan mengenai unsur-unsur dalam teks berita. Siswa 

menyimak penjelasan guru mengenai materi tersebut. Kemudian pada fase pertama 

orientasi siswa terhadap masalah. Siswa menerima penjelasan materi mengenai 

langkah-langkah mengidentifikasi unsur teks berita. Siswa mencatat hal-hal pokok 

yang disampaikan oleh guru. Siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami. 

 Fase kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa berkelompok 

dengan jumlah 6 orang. Tiap kelompok saling berdiskusi menyampaikan pendapat 

atas informasi yang telah diperoleh dari tayangan salindia. Kelompok menyepakati 

hasil diskusi dan melakukan perencanaan untuk mengidentifikasi unsur teks berita. 

Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Siswa dan 
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kelompoknya diberi bimbingan oleh guru untuk menemukan informasi yang terdapat 

dalam salindia. Setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya, dan kelompok lainnya menanggapi hasil diskusi tersebut. Fase keempat 

yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah berkelompok, siswa 

kembali bekerja secara individu. Siswa mengidentifikasi unsur dalam teks berita pada 

lembar kerja yang telah disediakan. 

 Penilaian proses dalam pembelajaran menulis teks berita pada kelas kontrol 

selama pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Proses yang diobservasi 

meliputi (1) siswa menyimak penjelasan guru saat pembelajaran, (2) siswa menyimak 

media yang ditayangkan oleh guru, (3) siswa berkelompok dengan tertib, (4) siswa 

aktif berdiskusi dalam kelompok masing-masing, (5) tiap kelompok memaparkan 

hasil diskusi di depan kelas, (6) kelompok lain menanggapi atau memberi masukan, 

(7) siswa secara individu mengidentifikasi unsur teks berita. Berikut disajikan tabel 

hasil penilaian proses pembelajaran kelas kontrol. 

Tabel 4. 1 Hasil Penilaian Proses Pembelajaran Menulis Teks Berita Kelas 

Kontrol 

No. Aspek  Frekuensi  

Siswa  Presetase  

1. Siswa menyimak penjelasan guru saat 

pembelajaran. 

18 72% 

2. Siswa menyimak media yang 

ditayangkan oleh guru. 

15 60% 
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3. Siswa berkelompok dengan tertib. 14 56% 

4. Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok 

masing-masing. 

6 24% 

5. Tiap kelompok memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas. 

9 11% 

6. Kelompok lain menanggapi atau 

memberi masukan. 

11 44% 

7. Siswa secara individu mengidneitifkasi 

unsur teks berita. 

25 100% 

   56% 

 

Keterangan: 

Sangat efektif : 85% - 100% 

Efektif  : 75% - 84% 

Cukup efektif : 65% - 74% 

Kurang efektif : <65% 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa proses pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita kelas kontrol mendapat rata-rata 56% dalam 

kategori kurang efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan ketujuh proses tersebut 

yaitu siswa menyimak penjelasan guru saat pembelajaran sebanyak 18 siswa atau 

72% dalam kategori cukup efektif. Siswa menyimak media yang ditayangkan oleh 

guru sebanyak 15 anak atau 60% dalam kategori kurang efektif. Siswa berkelompok 

dengan tertib sebanyak 14 siswa atau 56% dalam kategori kurang efektif. Siswa aktif 
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berdiskusi dalam kelompok masing-masing sebanyak 6 siswa atau 24% dalam 

kategori kurang efektif. Tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya sebanyak 9 

siswa atau 11% dalam kategori kurang efektif. Kelompok lain menanggapi atau 

memberi masukan sebanyak 11 siswa atau 44% dalam kategori kurang efektif. Siswa 

secara individu mengidentifikasi unsur teks berita sebanyak 25 siswa atau 100% 

dalam kategori sangat efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita 

dengan model konvensional tanpa media audio visual. 

4.1.1.1 Penilaian Sikap dalam  Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks 

Berita Kelas Kontrol 

 

 Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita pada kelas kontrol yaitu sikap spiritual, jujur, tanggung jawab, disiplin, 

dan percaya diri. 

Tabel 4. 2 Hasil Observasi Nilai Sikap Kelas Kontrol 

No. Aspek Rata-rata Predikat 

1. Spiritual 1,8 Cukup efektif 

2. Jujur  1,64 Cukup efektif 

3. Tanggung jawab 1,56 Cukup efektif 

4. Disipilin 1,72 Cukup efektif 

5. Percaya diri 1,56 Cukup efektif 

 Rata-rata 1,65 Cukup efektif 
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Keterangan: 

Sangat efektif : 3,33 – 4,00 

Efektif  : 2,33 – 3,32 

Cukup efektif : 1,33 – 2,32 

Kurang efektif : <1,32 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata sikap pada kelas kontrol 

yaitu 1,65 dalam kategori cukup efektif. Sikap spiritual mendapat rata-rata 1,8 dengan 

kategori cukup efektif, hal itu dapat dibuktikan pada saat sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Siswa selalu membaca doa bersama dan mengucapkan salam baik di 

awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Namun ada beberapa siswa yang 

tidak membaca doa bersama. Sikap jujur mendapat rata-rata 1,64 dengan kategori 

cukup efektif, hal ini dapat dibuktikan pada saat pembelajaran siswa tidak 

menunjukkan perilaku mencontek. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih 

mencontek hasil pekerjaan temannya sehingga pekerjaan mereka hasilnya sama. 

Sikap tanggung jawab mendapat rata-rata 1,56 dengan kategori cukup efektif, hal ini 

dapat dilihat dari ketika siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan pada 

saat bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Sebagian besar siswa kurang 

bertanggungjawab ketika harus bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. 

Sikap disiplin mendapat nilai rata-rata sebesar 1,72 dengan kategori cukup efektif, hal 

ini diperoleh dari sikap siswa yang selalu masuk kelas tepat waktu, mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas tepat waktu, serta menggunakan bahasa Indonesia ketika 

sedang proses pembelajaran. Sebagian siswa masih kurang disiplin ketika harus 



88 

 

 

 

mengumpulkan tugas tepat waktu. Mereka masih menunda-nunda untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaannya. Selain itu, dalam penggunaan bahasa Indonesia, 

siswa juga kurang disiplin, karena mereka masih terbiasa menggunakan bahasa 

daerah ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. Sikap percaya diri 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,56 dalam kategori cukup efektif, hal ini 

diperoleh dari kepercayaan diri siswa ketika siswa mengemukakan pendapatnya di 

dalam kelompok maupun di depan kelas dan ketika mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. Siswa kurang percaya diri ketika mereka harus 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas dan menampilkan hasil pekerjaannya di 

depan kelas. 

4.1.1.2 Hasil Belajar Mengidentifiksasi Unsur Teks Berita Kelas Kontrol 

 

 Hasil belajar mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas kontrol yaitu kelas 

VIII C dapat dilihat dari penialian tes dan penilaian sikap pada siswa kelas VIII C. 

Penilaian tes dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Berdasarkan tes awal kelas 

kontrol sebelum diberi perlakuan menggunakan model konvensional pada kelas VIII 

C diperoleh nilai terendah = 47,5, nilai tertinggi = 82,5, dan nilai rata-rata = 65,3. 

Nilai rata-rata yang dicapai dalam kegiatan pretest belum mencapai nilai 72 sebagai 

syarat kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang sudah ditentukan. Berikut disajikan 

tabel frekuensi skor tes awal kelas kontrol. 
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Tabel 4. 3 Frekuensi Skor Tes Awal Kelas Kontrol 

Interval skor Frekuensi  Presentase  Kategori  

0 – 51 1 4% Belum tuntas 

52 – 61 7 28% Belum tuntas 

62 – 71 11 44% Belum Tuntas 

72 – 81 5 20% Tuntas  

82 – 91 1 4% Tuntas 

92 – 100 0 0%  

Jumlah 25 100%  

 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui jumla 25 siswa yang memperoleh skor 

tes awal dengan kategori belum tuntas sebanyak 19 siswa dengan presentase 4% pada 

interval skor 0 – 51 sebanyak 1 siswa. Presentase 28% berada pada interval 52 – 61 

sebanyak 7 siswa. Lalu presentase 44% berada pada interval skor 62 – 71 sebanyak 

11 siswa. Sedangkan siswa yang memperoleh kategori tuntas sebanyak 6 siswa 

dengan presentase 20% berada pada interval skor 72 -81 sebanyak 5 siswa dan 

presentase 4% berada pada interval skor 82 – 91 sebanyak 1 siswa. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pada hasil tes awal atau pretest kelas kontrol masih banyak 

siswa yang mendapat kategori belum tuntas atau masih di bawah KKM yang 

ditentukan, yaitu 72. 
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 Tahap posttest pada kelas kontrol diperoleh nilai terendah = 45, nilai tertinggi 

= 85, dan nilai rata-rata = 67,6. Nilai rata-rata yang dicapai dalam kegiatan posttest 

belum mencapai nilai KKM 72 individual. Berikut ini disajikan tabel frekuensi skor 

tes  akhir kelas kontrol. 

Tabel 4. 4 Frekuensi Skor Tes Akhir Kelas Kontrol 

Interval skor Frekuensi  Presentase  Kategori  

0 – 51 2 8% Belum tuntas 

52 – 61 6 24% Belum tuntas 

62 – 71 6 24% Belum Tuntas 

72 – 81 8 32% Tuntas 

82 – 91 3 12% Tuntas 

92 – 100 0 0%  

Jumlah 25 100%  

 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui jumlah siswa yang memeroleh skor tes 

akhir dengan kategori belum tuntas sebanyak 14 siswa dengan presentase 8% berada 

pada interval skor 0 – 51 sebanyak 2 siswa. Presentase 24% berada pada interval skor 

52 – 61 sebanyak 6 siswa. Presentase 24% berada pada interval skor 62 – 71 

sebanyak 6 siswa. Sedangkan siswa yang memeroleh skor tes akhir dengan kategori 

tuntas sebanyak 11 siswa dengan presentase 32% berada pada interval skor 72 – 81 

sebanyak 8 siswa. Presentase 12% berada pada initerval skor 82 – 91 sebanyak 3 
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siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hasil akhir posttest kelas 

kontrol masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM 72 individual atau 

belum tuntas. 

 Perbandingan nilai pretest dan posttest pada pembelajaran menulis teks berita 

kelas kontrol disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 5 Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

No Aspek Pretest Posttest Selisih 

1. Keotentikan hasil 5,6 6,16 0,56 

2. Kelengkapan unsur 7,88 8,12 0,24 

3. Kelengkapan pembahasan 2,72 2,96 0,24 

4. Pilihan kata dan gaya 

bahasa 

9,92 9,8 0,12 

Rata-rata 65,3 67,6 2,3 

Nilai terendah 47,5 45 2,5 

Nilai tertinggi 82,5 85 2,5 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan perbedaan antara pretest dan posttest pada 

pembelajaran menulis teks berita kelas kontrol. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

rata-rata nilai pretest sebesar 65,3 , sedangkan posttest sebesar 67,6. Perbedaan rata-

rata nilai pretest dan posttest dapat disajikan pada diagram berikut. 
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Diagram 4. 1 Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

 
  

 Berdasarkan diagram 4.1 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata per aspek 

yang diperoleh dari pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita dari data pretest 

dan posttest kelas kontrol. Nilai rata-rata per aspek pada nilai pretest lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai posttest. Artinya terdapat perbedaan antara pretest dan 

posttest kelas kontrol. 

4.1.1.3 Uji Normalitas Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Kontrol 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Syarat berdistribusi normal apabila nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan 

lebih besar dari 0,05 atau pada taraf signifikansi 5%. Berikut ini disajikan tabel uji 

normalitas nilai pretest dan posttest kelas kontrol. Uji normalitas ini menggunakan 

aplikasi SPSS versi 16. 
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Tabel 4. 6 Uji Normalitas Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

Data Asymp.sig (2-tailed) Keterangan 

Pretest kelas kontrol 0,200 Asymp.sig (2-tailed) > 0,05 

Normal 

Posttest kelas kontrol 0,200 Asymp.sig (2-tailed) > 0,05 

Normal 

 

 Pada tabel 4.6 merupakan hasil perhitungan uji normalitas data pretest dan 

posttest kelas kontrol menggunakan uji Kolmogorov smirnov test pada SPSS versi 16. 

Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada data pretest kelas kontrol 0,200 > 

0,05 sehingga Ho diterima artinya variabel nilai pretest pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita kelas kontrol berdistribusi normal. 

 Nilai signifikansi data posttest kelas kontrol sebesar 0,200 > 0,05 sehingga Ho 

diterima artinya variabel nilai posttest pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita kelas kontrol berdistribusi normal. 

4.1.1.4 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogenitas sampel yang 

diambil dengan menggunakan uji kesamaan dua varian. Jika kedua kelompok sampel 

tersebut mempunyai varian yang sama maka kedua kelompok dapat dikatakan 

homogen. Data uji homogenitas ini dapat diperoleh dari data pretest dan posttest pada 

kemampuan mengidentifikasi unsur teks berita di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
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Data yang dinyatakan homogen apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang 

artinya Ho diterima. Uji homogenitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Homogenitas Tes Awal Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.166 1 51 .685 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil nilai pretest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen Levene sebesar 0,166, df1 1, df2 51, dan signifikansi 0,685. 

Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menyatakan jika data kemampuan 

mengidentifikasi unsur teks berita dengan penelitian ini mempunyai varians yang 

homogen. 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Homogenitas Tes Akhir Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.539 1 51 .222 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa hasil nilai posttest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen Levene sebesar 5,539, df1 1, df2 51, dan signifikansi 0,222. 

Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menyatakan jika data kemampuan 
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mengidentifikasi unsur teks berita dengan penelitian ini mempunyai varians yang 

homogen. 

 

4.1.1.5 Uji t Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Kontrol 

 Hipotesis uji-t tes awal dan tes akhir kelas kontrol adalah Ho : µ1 = µ2 (rataan 

nilai pretest dan posttest adalah sama) dan Ho : µ1 ≠ µ2 (rataan nilai pretest dan 

posttest adalah beda). Uji dua nilai dengan taraf signifikansi 5% pada output disebut 

paired sampel t test. Ho diterima apabila nilai sig > 0,05. Hasil dari paired sampel t 

test kelas kontrol menggunakan aplikasi SPSS versi 16. 

Tabel 4. 9 Hasil Uji t Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

2.300

00 

5.39676 1.07935 -4.52767 -.07233 
-

2.131 
24 .044 

 

 Keefektifan hasil antara nilai pretest dan posttest diketahui dengan 

membandingkan hasil uji paired sample t test dengan ketentuan yang ada. Ketentuan 

tersebut adalah apabila nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. 
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 Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai sig = 0,044 < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan demikian terdapat keefektifan dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita kelas kontrol. 

 

4.1.2 Keefektifan Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita 

Menggunakan Model Jigsaw Berbantuan Media Audio Visual Peristiwa 

Aktual (Kelas Eksperimen) 

 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil keterampilan siswa 

dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita sebelum diberi perlakuan dan 

sesudah diberi perlakuan menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual 

peristiwa aktual. Perlakuan diberikan kepada siswa kelas VIII D dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita. Pembelajaran tersebut dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran model jigsaw. Siswa terlebih dahulu diberikan pretest 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam mengidentifikasi 

unsur teks berita, kemudian siswa diberikan perlakuan dengan memberikan model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual. Melalui model jigsaw siswa 

mencermati pemodelan mengenai mengidentifikasi unsur teks berita, kemudian siswa 

berkelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 6 siswa dan masing-

masing anggota diberikan submateri yang berbeda untuk didiskusikan di kelompok 

ahli. Selanjutnya siswa mengamati tayangan video peristiwa aktual dan saling 

bertukar informasi mengenai video yang ditayangkan. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengerjakan tugas pada lembar kerja yang telah disiapkan. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita Menggunakan 

Model Jigsaw Berbantuan Media Audio Visual Peristiwa Aktual 

 

 Perlakuan yang diberikan kepada kelas VIII D berupa penggunaan model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita. Melalui penggunaan media audio visual peristiwa 

aktual, siswa menulis teks berita dengan penerapan model jigsaw. Siswa menjelaskan 

terjadinya suatu peristiwa yang terdapat dalam berita. 

 Sebelum mengidentifikasi unsur teks berita, terlebih dahulu siswa belajar 

pengetahuan mengenai materi unsur teks berita. Kemudian siswa mulai diberi 

pelakuan dengan penerapan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa 

aktual. Fase pertama yaitu siswa berkelompok dengan jumlah anggotanya 6 siswa, 

setiap anggota diberi sub materi yang berbeda-beda mengenai unsur teks berita. Fase 

selanjutnya, siswa diberikan tayangan audio visual peristiwa aktual oleh guru. Lalu, 

siswa yang mendapatkan sub materi yang sama berdiskusi dalam satu kelompok ahli. 

Setelah memperoleh informasi dari kelompok ahli, siswa kembali ke kelompok asal 

untuk bertukar informasi yang diperoleh dari kelompok ahli dan langsung 

mengerjakan tugas pada lembar kerja yang telah disediakan. Setiap kelompok wajib 

mempresentasikan hasil diskusinya.  

 Fase selanjutnya, siswa mengidentifikasi unsur teks berita secara individu. 

Sebelum mengerjakan secara individu, siswa diingatkan lagi mengenai unsur teks 

berita. Lalu, siswa ditayangkan kembali video peristiwa aktual. Kemudian di fase 
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akhir, siswa mulai mengidentifikasi unsur teks berita. Setelah selesai, siswa 

mengumpulkan tugasnya kepada guru. 

 Penilaian proses dalam pembelajaran menulis teks berita menggunakan model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual dilakukan selama pembeajaran 

dari awal hingga akhir pembelajaran. Proses yang diobservasi meliputi (1) siswa 

menyimak penjelasan guru saat pembelajaran, (2) siswa menyimak media yang 

ditayangkan oleh guru, (3) siswa berkelompok dengan tertib, (4) siswa aktif 

berdiskusi dalam kelompok masing-masing, (5) tiap kelompok memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas, (6) kelompok lain menanggapi atau memberi masukan, (7) 

siswa secara individu mengidentifikasi unsur teks berita. Hasil penilaian terhadap 

proses pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 10 Hasil Penilaian Proses Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks 

Berita Kelas Eskperimen 

No. Aspek  Frekuensi  

Siswa  Presentase  

1. Siswa menyimak penjelasan guru saat 

pembelajaran. 

20 71% 

2. Siswa menyimak media yang 

ditayangkan oleh guru. 

26 93% 

3. Siswa berkelompok dengan tertib. 21 75% 

4. Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok 

masing-masing. 

21 75% 

5. Tiap kelompok memaparkan hasil 22 79% 
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diskusi di depan kelas. 

6. Kelompok lain menanggapi atau 

memberi masukan. 

18 64% 

7. Siswa secara individu mengidentifikasi 

unsur teks berita. 

28 100% 

   80% 

Keterangan: 

Sangat efektif : 85% - 100% 

Efektif  : 75% - 84% 

Cukup efektif : 65% - 74% 

Kurang efektif : <65% 

 Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa proses pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas eksperimen mendapat rata-rata 80% 

dalam kategori efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dalam ketujuh proses tersebut yaitu 

siswa menyimak penjelasan guru saat pembelajaran sebanyak 20 siswa atau 71% 

dalam kategori cukup efektif. Siswa menyimak media yang ditayangkan oleh guru 

sebanyak 26 anak atau 93% dalam kategori sangat efektif. Siswa berkelompok 

dengan tertib sebanyak 21 siswa atau 75% dalam kategori efektif. Siswa aktif 

berdiskusi dalam kelompok masing-masing sebanyak 21 siswa atau 75% dalam 

kategori efektif. Tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya sebanyak 22 siswa atau 

79% dalam kategori efektif. Kelompok lain menanggapi atau memberi masukan 

sebanyak 18 siswa atau 64% dalam kategori kurang efektif. Siswa secara individu 

mengidentifikasi unsur teks berita sebanyak 28 siswa atau 100% dalam kategori 
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sangat efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual. 

4.1.2.2 Penilaian Sikap dalam Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita 

Menggunakan Model Jigsaw Berbantuan Media Audio Visual Peristiwa 

Aktual 

 

 Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran menulis teks berita 

menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual dari awal 

hingga akhir pembelajaran. Penilaian tesebut meliputi sikap spiritual, jujur, tanggung 

jawab, disiplin, dan percaya diri. 

Tabel 4. 11 Hasil Observasi Nilai Sikap Kelas Eksperimen 

No. Aspek Rata-rata Predikat 

1. Spiritual 2,89 Efektif 

2. Jujur  3,10 Efektif 

3. Tanggung jawab 2,92 Efektif 

4. Disipilin 2,89 Efektif 

5. Percaya diri 2,89 Efektif 

 Rata-rata 2,94 Efektif 

 

Keterangan: 

Sangat efektif : 3,33 – 4,00 

Efektif  : 2,33 – 3,32 
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Cukup efektif : 1,33 – 2,32 

Kurang efektif : <1,32 

 Berdasarkan tabel 4.11 dapat dideskripsikan bahwa rata-rata nilai sikap pada 

kelas eksperimen atau kelas VIII D yaitu 2,94 dengan kategori efektif. Sikap spiritual 

mendapat rata-rata 2,89 dengan kategori efektif, hal tersebit dapat dibuktikan ketika 

siswa selalu melakukan kegiatan keagamaan yaitu membaca doa bersama dan 

mengucapkan salam ketika awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. 

Namun ada beberapa siswa yang masih belum melakukan hal tersebut. Sikap jujur 

mendapat rata-rata 3,10 dengan kategori efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari ketika 

siswa mengerjakan tugas dengan hasil pemikirannya sendiri dan jarang terlihat 

mencontek pekerjaan teman yang lainnya. Sikap tanggung jawab mendapat rata-rata 

2,92 dengan kategori efektif. Hal ini dapat diperoleh dari siswa yang bertanggung 

jawab atas tugas individunya dan ketika sedang berdiskusi atau kerja sama dengan 

kelompoknya. Sikap disiplin mendapat rata-rata 2,89 dengan kategori efektif. Hal ini 

diperoleh ketika siswa masuk kelas dengan tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat 

waktu, dan menggunakan bahasa Indonesia ketika pembelajaran berlangsung. Sikap 

percaya diri mendapat rata-rata 2,89 dengan kategori efektif. Hal ini diperoleh ketika 

siswa berani mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok maupun di depan 

kelas. Selain itu, siswa juga berani mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. 
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4.1.2.3 Hasil Belajar Mengidentifikasi Unsur Teks Berita Menggunakan Model 

Jigsaw Berbantuan Media Audio Visual Peristiwa Aktual 

 

 Hasil belajar merupakan nilai yang diperoleh siswa dalam mengidentifikasi 

unsur teks berita sebelum dan sesudah mendapat perlakuan menggunakan model 

jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual pada kelas eksperimen (VIII 

D). 

 Penilaian tes dilakukan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Data tes awal 

kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan menggunakan model jigsaw berbantuan 

media audio visual peristiwa aktual pada kelas VIII D diperoleh nilai terendah = 42,5. 

Nilai tertinggi = 85, dan nilai rata-rata = 64,8. Nilai rata-rata yang dicapai dalam 

kegiatan pretest belum mencapai nilai 72 sebagai syarat kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang sudah ditentukan. Berikut disajikan tabel frekuensi skor tes awal kelas 

eksperimen (VIII D). 

Tabel 4. 12 Frekuensi Skor Tes Awal Kelas Eksperimen 

Interval skor Frekuensi  Presentase  Kategori  

0 – 51 2 7% Belum tuntas 

52 – 61 9 32% Belum tuntas 

62 – 71 11 39% Belum tuntas 

72 – 81 3 11% Tuntas 

82 – 91 3 11% Tuntas 

92 – 100 0 0%  

Jumlah 28 100%  
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 Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui jumlah 28 siswa yang memeroleh skor 

tes awal dengan kategori belum tuntas sebanyak 22 siswa dengan presentase 7% pada 

interval skor 0 – 51 sebanyak 2 siswa. Presentase 32% berada pada interval 52 – 61 

sebanyak 9 siswa. Lalu presentase 39% berada pada interval skor 62 – 71 sebanyak 

11 siswa. Sedangkan siswa yang memperoleh kategori tuntas sebanyak 6 siswa 

dengan presentase 11% berada pada interval skor 72 -81 sebanyak 3 siswa dan 

presentase 11% berada pada interval skor 82 – 91 sebanyak 3 siswa. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada hasil tes awal atau pretest kelas eksperimen 

masih banyak siswa yang mendapat kategori belum tuntas atau masih di bawah 

KKM. 

 Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen atau kelas VIII D adalah 

penerapan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual yang 

diharapkan dapat menarik perhatian siswa agar mengikuti pembelajaran sehingga 

pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan.  

 Data tes akhir setelah diberi perlakuan menggunakan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual pada kelas eksperimen diperoleh nilai 

tertinggi = 90, nilai terendah = 62,5, dan nilai rata-rata = 76,8. Nilai rata-rata yang 

dicapai dalam kegiatan posttest sudah mencapai nilai KKM 72 individual. Berikut ini 

disajikan tabel frekuensi skor tes akhir kelas eksperimen. 
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Tabel 4. 13 Frekuensi Skor Tes Akhir Kelas Eksperimen 

Interval skor Frekuensi  Presentase  Kategori  

0 – 51 0 0% Belum tuntas 

52 – 61 0 0% Belum tuntas 

62 – 71 7 25% Belum tuntas 

72 – 81 14 50% Tuntas 

82 – 91 7 25% Tuntas 

92 – 100 0 0%  

Jumlah 28 100%  

 

 Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui jumlah 28 siswa yang memeroleh skor 

tes awal dengan kategori belum tuntas sebanyak 7 siswa dengan presentase 25% pada 

interval skor 62- 71 sebanyak 7 siswa. Sedangkan siswa yang memperoleh kategori 

tuntas sebanyak 21 siswa dengan presentase 50% berada pada interval skor 72 -81 

sebanyak 14 siswa dan presentase 25% berada pada interval skor 82 – 91 sebanyak 7 

siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hasil tes akhir atau posttest 

kelas eksperimen sudah banyak siswa yang mendapat kategori tuntas atau sudah di 

atas KKM. 

 Perbandingan nilai pretest dan posttest pada pembelajaran menulis teks berita 

kelas kontrol disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 14 Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

No Aspek Pretest Posttest Selisih 

1. Keotentikan hasil 5,82 6,17 0,35 

2. Kelengkapan unsur  7,89 9,42 1,53 

3. Kelengkapan pembahasan 2,42 3,64 1,22 

4. Pilihan kata dan gaya 

bahasa 

9,78 11,53 1,75 

Rata-rata 64,8 76,8 12 

Nilai terendah 45 62,5 17,5 

Nilai tertinggi 85 90 5 

 

 Tabel 4.14 dapat diketahui terdapat perbedaan antara pretest dan posttest pada 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita kelas eksperimen. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan rata-rata nilai pretest sebesar 64,8, sedangkan posttest sebesar 

76,8. Perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest dapat disajikan pada diagram 

berikut. 
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Diagram 4. 2 Perbedaan Rata-Rata Nilai Per Aspek Pretest dan Posttest Kelas 

Eksperimen 

 

 Berdasarkan diagram 4.2 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata per aspek 

yang diperoleh dari pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita dari data pretest 

dan posttest kelas eksperimen. Nilai rata-rata per aspek pada nilai pretest lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai posttest. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 

sebelum perlakuan dan setelah perlakuan pada kelas eksperimen. 

4.1.2.4 Uji Normalitas Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahu data berdistribusi normal atau 

tidak. Syarat data berdistribusi normal apabila nilai yang diperoleh dari hasil 

perhitungan lebih besar dari 0,05 atau pada paraf signifikansi 5%. Berikut ini 

disajikan hasil uji normalitas nilai pretest dan posttest kelas eksperimen. Uji 

normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. 
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Tabel 4. 15 Uji Normalitas Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

Data Asymp.sig (2-tailed) Keterangan 

Pretest kelas eksperimen 0,200 Asymp.sig (2-tailed) > 0,05 

Normal 

Posttest kelas ekperimen 0,090 Asymp.sig (2-tailed) > 0,05 

Normal 

 

 Pada tabel 4.15 merupakan hasil penghitungan uji normalitas data pretest dan 

posttest kelas eksperimen menggunakan Kolmogorov smirnov test dengan SPSS versi 

16. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi dara pretest kelas eksperimen 0,200 

> 0,05 sehingga Ho diterima artinya variabel nilai pretest pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas eksperimen berdistribusi normal. 

 Nilai signifikansi data posttest kelas eksperimen adalah 0,090 > 0,05 sehingga 

Ho diterima artinya variabel nilai posstest pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita kelas eksperimen berdistribusi normal. 

4.1.2.5 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogenitas sampel yang 

diambil dengan menggunakan uji kesamaan dua varian. Jika kedua kelompok sampel 

tersebut mempunyai varian yang sama maka kedua kelompok dapat dikatakan 

homogen. Data uji homogenitas ini diperoleh dari data prestest dan posttest pada 

kemampuan mengidentifikasi unsur teks berita di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
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Data yang dinyatakan homogen apabila nilai signifikansi > 0,05 yang artinya Ho 

diterima. Uji homogenitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. 

Tabel 4. 16 Hasil Uji Homogenitas Tes Awal Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.166 1 51 .685 

 

 Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa hasil nilai pretest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen Levene sebesar 0,166, df1 1, df2 51, dan signifikansi 0,685. 

Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menyatakan jika data kemampuan 

mengidentifikasi unsur teks berita dengan penelitian ini mempunyai varians yang 

homogen. 

Tabel 4. 17 Hasil Uji Homogenitas Tes Akhir Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.539 1 51 .222 

 

 Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa hasil nilai posttest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen Levene sebesar 5,539, df1 1, df2 51, dan signifikansi 0,222. 
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Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menyatakan jika data kemampuan 

mengidentifikasi unsur teks berita dengan penelitian ini mempunyai varians yang 

homogen. 

4.1.2.6 Uji t Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen 

 Hipotesis uji-t tes awal dan tes akhir kelas eksperimen adalah Ho : µ1 = µ2 

(rataan nilai pretest dan posttest adalah sama) dan Ho : µ1 ≠ µ2 (rataan nilai pretest 

dan posttest adalah beda). Uji dua nilai dengan taraf signifikansi 5% pada output 

disebut paired sampel t test. Ho diterima apabila nilai sig > 0,05. Hasil dari paired 

sampel t test kelas eksperimen menggunakan aplikasi SPSS versi 16. 

Tabel 4. 18 Hasil Uji t Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

11.964

29 

10.6361

8 
2.01005 

-

16.08857 
-7.84001 

-

5.952 
27 .000 

 

 Keefektifan hasil antara nilai pretest dan posttest diketahui dengan 

membandingkan hasil uji paired sample t test dengan ketentuan yang ada. Ketentuan 

tersebut adalah apabila nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. 
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 Pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai sig = 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan demikian penggunaan model jigsaw berbantuan media 

audio visual peristiwa aktual efektif dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita. 

4.1.3 Perbedaan Keefektifan Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks 

Berita Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

 Perbedaan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat diketahui melalui uji perbedaan rata-rata atau uji 

tidak berpasangan menggunakan independent sample t test. Uji t dimaksudkan untuk 

mengetahui perbedaan keefektifan pada kedua kelas sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan serta untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai akhirnya. Pada uji t ini 

dihitung menggunakan aplikasi SPSS versi 16. 

Tabel 4. 19 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Tes Awal (Pretest) 

Nilai Kelas Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Df Sig. (2-

tailed) 

Kontrol 65,30 25 65.3000 1.88370 51 0.866 

Eksperimen 64,82 28 10.90635 2.06111 

 

 Pada tabel 4.19 dapat diketahui bahwa nilai sig (2-tailed) sebesar 0,866 > 

0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Rata-rata nilai tes awal kelas kontrol yaitu 
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65,30, dan rata-rata nilai tes awal kelas eksperimen yaitu 64,82. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelas. 

Tabel 4. 20 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Tes Akhir (Posttest) 

Nilai Kelas Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Df Sig. (2-

tailed) 

Kontrol 67,60 25 10.90871 2.18174 51 0.000 

Eksperimen 79,96 28 6.88386 1.30093 

 

 Pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai sig = 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Rata-rata kelas kontrol yaitu 67,60, dan rata-rata kelas eksperimen 

yaitu 79,96. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual lebih 

efektif digunakan dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita kelas 

eksperimen daripada pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita kelas kontrol. 

Tabel 4. 21 Perbandingan Hasil Belajar Posttest Kelas Kontrol dan Kelas 

Eskperimen 

No Aspek Kontrol Eksperimen Selisih 

1. Keotentikan hasil 6,16 6,17 0,1 

2. Kelengkapan unsur  8,12 9,42 1,3 

3. Kelengkapan 

pembahasan 

2,96 3,64 0,68 
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4. Pilihan kata dan gaya 

bahasa 

9,8 11,53 1,73 

Rata-rata 67,6 76,8 9,2 

Nilai terendah 45 62,5 17,5 

Nilai tertinggi 85 90 5 

 

 Selain dari rata-rata nilai dan hasil uji beda dua rata-rata (uji-t), perbedaan 

keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dapat dilihat juga dari penilaian proses pembelajaran. Berikut disajikan 

perbandingan presentase proses pembelajaran antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Tabel 4. 22 Perbandingan Presentase Proses Pembelajaran Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen 

No. Aspek  Presentase 

Kontrol Eksperimen  

1. Siswa menyimak penjelasan guru saat 

pembelajaran. 

72% 71% 

2. Siswa menyimak media yang 

ditayangkan oleh guru. 

60% 93% 

3. Siswa berkelompok dengan tertib. 56% 75% 

4. Siswa aktif berdiskusi dalam kelompok 

masing-masing. 

24% 75% 

5. Tiap kelompok memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas. 

11% 79% 

6. Kelompok lain menanggapi atau 

memberi masukan. 

44% 64% 

7. Siswa secara individu mengidneitifkasi 

unsur teks berita. 

100% 100% 

 Rata-rata 56% 80% 
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 Perbandingan yang terakhir adalah dilihat dari penilaian aspek sikap siswa. 

Penilaian sikap tersebut melipuit aspek sikap spiritual, sikap jujur, sikap tanggung 

jawab, sikap disiplin, dan sikap percaya diri. Berikut disajikan tabel perbandingan 

nilai sikap antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Tabel 4. 23 Perbandingan Penilaian Sikap Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

No Aspek Kontrol Eksperimen Selisih 

1. Spiritual 1,8 2,89 1,09 

2. Jujur 1,64 3,10 1,46 

3. Tanggung Jawab 1,56 2,92 1,36 

4. Disiplin 1,72 2,89 1,17 

5. Percaya Diri 1,56 2,89 1,33 

 Rata-rata 1,65 2,94 1,29 

 

 Berdasarkan tabel 4.23 diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai 

sikap antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dari kelima rata-rata nilai sikap 

tersebut, rata-rata nilai sikap kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal 

ini menunjukkan bahwa sikap pada pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita 

menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual lebih efektif diterapkan 

daripada pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas kontrol. 
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4.2 Pembahasan 

  

 Pada sub bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian yaitu (1) keefektifan 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model yang diberikan 

oleh guru, (2) keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita 

menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa aktual, (3) 

perbedaan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan 

model yang diberikan oleh guru (kelas kontrol) dan pembelajaran mengidentifikasi 

unsur teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual 

peristiwa aktual (kelas eksperimen). 

4.2.1. Keefektifan Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita Kelas 

Kontrol 

 

 Menurut Dian Agustiyani (2016) teks berita adalah teks yang berisi fakta, 

kejadian, peristiwa yang terjadi yang diinformasikan kepada masyarakat baik secara 

lisan maupun tertulis. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tetapi tidak semua fakta 

perlu diangkat menjadi sebuah berita. 

 Penerapan model konvensional dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita pada kelas kontrol (VIII C) di SMP Negeri 2 Punggelan dinyatakan kurang 

efektif dalam hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil pretest dan posttest. 

Hasil nilai pretest siswa kelas kontrol diperoleh nilai terendah sebesar = 47,5, nilai 

tertinggi = 82,5, dan nilai rata-rata = 65,3. Tahap posttest pada kelas kontrol 

diperoleh nilai terendah = 45, nilai tertinggi = 85, dan nilai rata-rata = 67,6. Hasil 
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rata-rata kedua test masih kurang dari syarat untuk mencapai KKM yaitu 72. Kriteria 

penilaian yang digunakan dalam kemampuan mengidentifikasi unsur teks berita yaitu 

keotentikan hasil, kelengkapan unsur, kelengkapan pembahasan, dan pemilihan gaya 

bahasa. Jumlah responden dalam kelas kontrol yaitu 25 siswa. 

 Hasil dari proses pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas 

kontrol masih kurang efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa kelas kontrol 

kurang aktif, kurang antusias, dan kurang sungguh-sungguh dalam menyimak 

penjelasan dari guru maupun media yang ditayangkan. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya siswa menyimak media yang ditayangkan oleh guru sebanyak 15 anak 

atau 60% dalam kategori kurang efektif. Siswa berkelompok dengan tertib sebanyak 

14 siswa atau 56% dalam kategori kurang efektif. Siswa aktif berdiskusi dalam 

kelompok masing-masing sebanyak 6 siswa atau 24% dalam kategori kurang efektif. 

Tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya sebanyak 9 siswa atau 11% dalam 

kategori kurang efektif. Kelompok lain menanggapi atau memberi masukan sebanyak 

11 siswa atau 44% dalam kategori kurang efektif. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita dengan model konvensional tanpa media audio 

visual yang biasa dilakukan oleh guru SMP Negeri 2 Pungelan. 

 Pada penilaian aspek sikap spiritual, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan 

percaya diri dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas 

kontrol memeroleh skor rata-rata 1,65. Skor rata-rata 1,65 masuk dalam kategori 
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cukup efektif. Dengan demikian, penilaian sikap dalam pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas kontrol menjadi cukup efektif. 

 Berdasarkan hasil analisis data, diketahui hasil uji paired sample t test. Nilai 

signifikansi kelas kontrol adalah 0,044. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

kelas kontrol < 0,05, dengan kriteria apabila nilai sig < 0,05 pada output uji paired 

sample t test dengan menggunakan signifikansi 5%. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita kelas kontrol 

efektif. Meskipun terdapat keefektifan pada kelas kontrol, namun pembelajaran pada 

kelas kontrol belum mampu meningkatkan rata-rata nilai keseluruhan kelas 

melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh SMP Negeri 2 

Punggelan, yaitu 72. 

 

4.2.2. Keefektifan Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks Berita 

Menggunakan Model Jigsaw Berbantuan Media Audio Visual Peristiwa 

Aktual (Kelas Eksperimen) 

 

 Zainal Aqib (2015, hal. 51) mengatakan bahwa secara umum manfaat media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Menyeragamkan penyampaian materi. 

b. Pembelajaran lebih jelas dan menarik. 

c. Proses pembelejaran lebih interaksi. 

d. Efisiensi waktu dan tenaga. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 
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f. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 

g. Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi belajar. 

h. Meningkatkan peran guru kearah yang lebih positif dan produktif. 

 Berdasarkan teori di atas, penggunaan media audio visual peristiwa aktual 

dengan penerapan model jigsaw dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks 

berita pada kelas eksperimen (VIII D) di SMP Negeri 2 Punggelan dinyatakan dapat 

bermanfaat bagi siswa dan guru. Penggunaan model dan media tersebut juga sudah 

dinyatakan lebih efektif. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai pretest dan posttest. 

Berdasarkan hasil pretest siswa kelas eksperimen diperoleh nilai terendah sebesar 

42,5, nilai tertinggi sebesar 85, dan nilai rata-rata seluruh siswa adalah 64,8. Pada 

hasil posttest diperoleh nilai terendah sebesar 62,5, nilai tertinggi sebesar 90, dan 

nilai rata-rata seluruh siswa adalah 76,8. Kriteria penilaian yang digunakan dalam 

kemampuan mengidentifikasi unsur teks berita yaitu keotentikan hasil, kelengkapan 

unsur, kelengkapan pembahasan, dan pemilihan gaya bahasa. Jumlah responden 

dalam kelas eksperimen adalah 28 siswa. 

 Keefektifan penggunaan model jigsaw berbantuan media audio visual 

peristiwa aktual dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas 

eksperimen (VIII D) juga didukung dengan hasil proses pembelajaran menulis teks 

berita. Hasil proses pembelajaran menunjukkan bahwa kelas eksperimen menjadi 

aktif, semangat, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya 26 siswa atau 93% siswa menjadi antusias ketika menyimak video 
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peristiwa aktual yang ditayangkan oleh guru. Rata-rata presentase penilaian proses 

adalah 80% dengan kategori efektif. 

 Pada penilaian sikap spiritual, sikap jujur, sikap tanggung jawab, sikap 

disiplin, dan sikap percaya diri dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita 

pada kelas eksperimen memeroleh skor rata-rata 2,94. Skor rata-rata 2,94 masuk 

dalam kategori efektif. Dengan demikian, penilaian sikap pada pembelajaran 

mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media 

audio visual peristiwa aktual menjadi baik atau efektif. 

 Berdasarkan hasil analisis data, diketahui hasil uji paired sample t test. Nilai 

signifikansi kelas eksperimen adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi 

kelas eksperimen < 0,05, dengan kriteria apabila nilai sig < 0,05 pada output uji 

paired sample t test dengan menggunakan signifikansi 5%. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa penggunaan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa 

aktual efektif digunakan dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita. 

 Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian lain. Relevansi 

pertama dari Putra, (2014) dengan judul “Keefektifan Penggunaan Media Audio 

Visual dalam Pembelajaran Musik Mancanegara di SMP N 1 Prambanan Sleman”. 

Berdasarkan penelitian menunjukkan tedapat perbedaan yang signifikansi prestasi 

belajar antara kelas yang diajar menggunakan media audio visual dengan prestasi 

belajar yang diajar tanpa menggunakan media audio visual. Dari perolehan mean 

posttest diperoleh rata-rata dari prestasi belajar kelompok eksperimen dan kontrol. 

Perolehan rata-rata skor prestasi belajar kelompok eksperimen yaitu 88,75 dan rata-



119 

 

 

 

rata skor prestasi belajar kelompok kontrol yaitu 74,58. Selisih rata-rata kelompok 

eksperimen dan kontrol sebesar 14,17. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor 

kelas yang diajar menggunakan media audio visual lebih tinggi daripada rata-rata 

skor kelompok yang diajar tanpa menggunakan media audio visual. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa media audio visual lebih efektif daripada tanpa penggunaan 

media audio visual dalam pembelajaran music mancanegara di Asia. 

 Relevansi kedua dari Pertiwi, (2016) dengan judul “Keefektifan Media Audio 

Visual terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Mengidentifikasi Unsur-Unsur Cerita 

Anak pada Kelas V SDN Grobog Kulon 01 Kabupaten Tegal”. Berdasarkan 

penelitian diperoleh hasil uji hipotesis perbedaan dan keefektifan motivasi dan hasil 

belajar siswa. Hasil uji hipotesis perbedaan motivasi belajar siswa menggunakan 

Independent Samples T Test menunjukkan nilai thitung > ttabel (3,142 > 2,018) dan nilai 

signifikansi 0,003 < 0,05, sedangkan hasil uji hipotesis keefektifan menggunakan uji t 

pihak kanan melalui one sample t test menunjukkan nilai thitung > ttabel (2,173 > 1,721) 

dan nilai signifikansi 0,041 < 0,05. Hasil uji hipotesis perbedaan hasil belajar siswa 

menggunakan Independent Samples T Test menunjukkan nilai thitung > ttabel (3,133 > 

2,018) dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, sedangkan hasil uji hipotesis keefektifan 

menggunakan uji t pihak kanan melalui one sample t test menunjukkan nilai thitung > 

ttabel (2,344 > 1,721) dan nilai signifikansi 0,029 < 0,05. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia 

materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas V antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Media audio visual efektif terhadap motivasi dan hasil 
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belajar bahasa Indonesia materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa 

kelas V. 

 Relevansi ketiga dari Masudah, (2018) dengan judul “Keefektifan Media 

Audio Visual untuk Menigkatkan Hasil Belajar Busana Industri di SMK Widya Praja 

Ungaran”. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata validitas media 

audio visual sebesar 89,75% yang tergolong sangat baik dan dapat digunakan untuk 

penelitian. Nilai hasil belajar rata-rata pretest 62 dan posttest 84. Analisis data dengan 

uji t dua sampel berpasangan menunjukkan thitung 18,191 > ttabel 2,080. Hasil uji gain 

score menghasilkan nilai keefektifan sebesar 0,57 atau 57% yang tergolong sedang. 

Kesimpulan yang diperoleh yaitu media audio visual yang digunakan untuk 

pembelajaran menjahit kemeja valid dan ada peningkatan hasil belajar. 

 Relevansi keempat dari Khoerotul, (2019) dengan judul “Keefektifan Media 

Audio Visual dalam Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur-Unsur Cerita Anak 

Ditinjau dari Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 

Pesarean Kabupaten Tegal”. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa uji hipotesis 

minat belajar siswa dengan perhitungan menggunakan rumus independent samples t 

test menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (10,658 > 1,997), sehingga Ho1 ditolak. 

Perhitungan uji keefektifan minat belajar meggunakan uji one samples t test 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (12,728 > 2,032) sehingga Ho ditolak. Hasil uji 

hipotesis untuk hasil belajar siswa menggunakan rumus independent samples t test 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (7,672 > 1,997), sehingga Ho1 ditolak. 

Perhitungan uji keefektifan hasil belajar siswa meggunakan uji one samples t test 
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menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (11,763 > 2,032) sehingga Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpukan bahwa penerapan media audio visual 

terbukti efektif ditinjau dari minat dan hasil belajar bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi unsur-unsur certia anak pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 

Pesarean Kecamatan Adiwerna. 

4.2.3. Perbedaan Keefektifan Pembelajaran Mengidentifikasi Unsur Teks 

Berita Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

 Berdasarkan hasil uji independent t test pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan rata-rata nilai posttest 

menunjukkan bahwa penggunaan model jigsaw berbantuan media audio visual 

peristiwa aktual pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Adapun 

perbedaan keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4. 24 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Posttest Kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen 

Nilai Kelas Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Df Sig. (2-

tailed) 

Kontrol 67,60 25 10.90871 2.18174 51 0,000 

Eksperimen 79,96 28 6.88386 1.30093 

 

 Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa df = 51 dengan nilai sig. (2-

tailed)  
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0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Untuk mengetahui kelas yang paling efektif dengan menggunakan 

perbedaan rata-rata nilai posttest pada kemampuan mengidentifikasi unsur teks berita 

kelas kontrol dan kelas eksperimen SMP Negeri 2 Punggelan. Berikut ini disajikan 

tabel perbandingan nilai posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Tabel 4. 25 Perbandingan Nilai Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

No Aspek Kontrol Eksperimen Selisih 

1. Keotentikan hasil 6,16 6,17 0,01 

2. Kelengkapan unsur  8,12 9,42 1,3 

3. Kelengkapan pembahasan 2,96 3,64 0,68 

4. Pilihan kata dan gaya 

bahasa 

9,8 11,53 1,73 

Rata-rata 67,6 76,8 9,2 

Nilai terendah 45 62,5 17,5 

Nilai tertinggi 85 90 5 

 

 Tabel 4.23 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai posttest pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan rata-rata nilai 

posttest kelas kontrol yaitu 67,6, sedangkan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen 
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yaitu 76,8 dengan selisih 9,2. Perbedaan nilai posttest pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dijasikan dalam diagram berikut. 

Diagram 4. 3 Perbedaan Rata-rata Nilai Per Aspek (Posttest) Kelas Kontrol dan 

Kelas Eskperimen 

 

 

 Berdasarkan diagram yang telah disajikan tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan rata-rata nilai akhir per aspek pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Nilai rata-rata per aspek pada kedua kelas tersebut tidak jauh berbeda. Namun pada 

kelas eksperimen menunjukkan nilai rata-rata yang lebih baik daripada nilai rata-rata 

kelas kontrol. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai posttest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat disajikan pada diagram berikut. 
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Diagram 4. 4 Perbedaan Rata-Rata Posttest Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 

 Berdasarkan diagram 4.4 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata nilai 

posttest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. hal tersebut membuktikan bahwa 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual pada kelas VIII D SMP Negeri 2 

Punggelan lebih efektif daripada pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita 

pada kelas kontrol atau kelas VIII C SMP Negeri 2 Punggelan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berasarkan hasil penelitian keefektifan pembelajaran mengidentifikasi unsur 

teks berita menggunakan model jigsaw berbantuan media audio visual peristiwa 

aktual pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita pada kelas VIII C sebagai kelas 

kontrol efektif dalam aspek hasil pembelajaran dan nilai sikap. Hal ini dibuktikan 

dengan signifikansi 0,044 < 0,05. Selain itu rata-rata nilai posttest lebih besar 

daripada rata-rata nilai pretest yaitu 67,6 > 65,3. Meskipun sudah efektif, tetapi 

rata-rata nilai posttest kelas kontrol belum mencapai nilai KKM yang ditentukan, 

yaitu 72. Pada nilai sikap, kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 1,65 dalam 

kategori cukup efektif. Namun pada proses pembelajaran, kelas kontrol belum 

mencapai kategori efektif. Hal ini dibuktikan dengan presentase kelas kontrol pada 

proses pembelajaran hanya memperoleh 56% dalam kategori kurang efektif. 

2. Pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita dengan model jigsaw berbantuan 

media audio visual peristiwa aktual pada kelas VIII D sebagai kelas eksperimen 

dinyatakan efektif. Hal ini dibutktikan dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Selain itu, 

rata-rata nilai posttest lebih besar daripada rata-rata nilai pretest, yaitu 76,8 > 64,8. 

Pada nilai sikap, kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 2,94 dalam kategori 
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efektif. Pada proses pembelajaran, kelas eksperimen mendapat presentase sebesar 

80% dalam kategori efektif. 

3. Pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita menggunakan model jigsaw 

berbantuan media audio visual peristiwa aktual lebih efektif daripada 

pembelajaran mengidentifikasi unsur teks berita dengan model yang biasa 

diberikan oleh guru siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Punggelan. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji beda rata-rata diketahui nilai sig (2-tailed) adalah 

0,000. Nilai 0,000 <  0,05. Rata-rata nilai posttest kelas eksperimen lebih besar 

dari nilai rata-rata posttest kelas kontrol yaitu 76,8 > 67,6. Kemudian rata-rata nilai 

proses pada pembelajaran kelas eksperimen adalah 80% dan rata-rata nilai proses 

pada pembelajaran kelas kontrol adalah 56%. Selain itu rata-rata nilai sikap kelas 

eksperimen adalah 2,94 dan rata-rata nilai sikap kelas kontrol adalah 1,65.  

5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan hasil penelitian keefektifan pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan media audio visual peristiwa aktual dengan penerapan model 

jigsaw pada siswa kelas VIII SMP, maka peneliti mengemukakan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Guru Bahasa Indonesia hendaknya dapat memilih dan menggunakan media 

yang tepat dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran menulis teks 

berita menggunakan media audio visual agar siswa lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan merangsang ide siswa. 



127 

 

 

 

2. Guru Bahasa Indonesia hendaknya model pembelajaran jigsaw sebagai 

alternatif dalam pembelajaran menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMP 

karena telah teuji keefektifannya. 

3. Peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan 

dapat dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kebaruan dalam pembelajaran 

menulis teks berita. 
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Lampiran 1 RPP Kelas Kontrol Guru SMP N 2 Punggelan 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Punggelan Tema  : TEKS BERITA Alokasi waktu 

2 x 40 menit Mata Pelajaran     : Bahasa Indonesia Kelas/Smester : VIII/1 

 
A. TUJUAN 

 Mengetahui pengertian berita  

 Memahami unsur-unsur berita 

 Memahami cara membuat ringkasan dan penyimpulan berita 

 
B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Langkah Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(PPK) 

1. Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu 
nasional  

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi 
(yel-yel/ice breaking) 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang 
topik yang akan diajarkan 

4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah 
pembelajaran 

Kegiatan Inti 

 

Literasi 

Collaboration 

 

 

 

 

 

1. Mengamati 
a. Peserta didik mengamati beberapa teks berita mengenai 

contoh berita yang terjadi di suatu tempat. 
b. Berdasarkan hasil pengamatan peserta didik diminta 

mendiskusikan dalam kelompok tentang hal-hal yang ingin 
diketahui dari hasil pengamatan, kemudian diminta 
dituliskan di dalam buku catatan. 

c. Wakil dari kelompok diminta menuliskan di papan tulis 
tentang hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan. 

2. Menanya 
a. Peserta didik diminta merumuskan pertanyaan dari hal-hal 

yang ingin diketahui dari hasil pengamatan, misalnya, 
“Berita yang disampaikan dalam teks berita tersebut?” 

b. Wakil dari peserta didik diminta menuliskan pertanyaan 
yang telah dirumuskan di papan tulis. 

3. Mengumpulkan data atau informasi.  
Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data yang relevan 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html
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HOTS 

 

 

 

 

Collecting data 

 

 

 

Critical 

Thinking & 

problem 

solving 

 

Communication 

Pembuktian 

 

terkait dengan pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai 

sumber, seperti: membaca buku siswa, mencari informasi dari 

berbagai situs di internet, wawancara dengan narasumber/ pakar. 

4. Menganalisis Data 
Peserta didik diminta menganalisis data/informasi untuk 

menjawab pertanyaan dan membuat simpulan dari jawaban atas 

pertanyaan. 

5. Mengomunikasikan 
Peserta didik menyampaikan kesimpulannya secara lisan atau 

tertulis, misalnya, melalui presentasi kelompok, diskusi, dan 

tanya jawab. 

Penutup 1. Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar 
hari ini dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya dan berdoa 
 

C. PENILAIAN 

 Sikap                   : Lembar pengamatan 

 Pengetahuan      : LK peserta didik 

 Ketrampilan        : Kinerja & observasi diskusi 
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Mengetahui, 

 

 

……………… , ……………….2020 

Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 

 

 

EMRAN ISKANDAR, S.Pd, M.M 

Nip. 196604211994121001 

 

 

DARMAWATI, S.Pd. 

Nip. 19640910 198803 2 008 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Punggelan Tema  : TEKS BERITA Alokasi waktu 

2 x 40 menit Mata Pelajaran     : Bahasa Indonesia Kelas/Smester : VIII/1 

 
A. TUJUAN 

 Mengetahui struktur kebahasaan mengenai teks berita  

 Memahami unsur-unsur kebahasaan teks berita 

 
B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Langkah Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(PPK) 

1. Peserta didik dan guru mengucapkan salam 
2. Guru memberi gambaran mengenai struktur dan kebahasaan 

teks berita yang berkaitandengan materi yang akan dipelajari. 
3. Guru menyampaikan informasi tentang topik dan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

Kegiatan Inti 

 

Literasi 

Collaboration 

 

 

HOTS 

 

 

Collecting data 

 

 

Critical 

1. Mengamati 
a. Peserta didik mengamati teks beritakemudian mengamati 

unsur dan kebahasaan dari berita tersebut. 
b. Berdasarkan hasil pengamatan peserta didik diminta 

mendiskusikan dalam kelompok tentang hal-hal yang ingin 
diketahui dari hasil pengamatan, kemudian diminta 
dituliskan di dalam buku catatan. 

c. Wakil dari kelompok diminta menuliskan di papan tulis 
tentang hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan. 

2. Menanya 
c. Peserta didik diminta merumuskan pertanyaan dari hal-hal 

yang ingin diketahui dari hasil pengamatan, misalnya, “Apa 
saja unsur dan kebahasaan dalam teks berita tersebut?” 

d. Wakil dari peserta didik diminta menuliskan pertanyaan 
yang telah dirumuskan di papan tulis. 

3. Mengumpulkan data atau informasi.  
Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data yang relevan 

terkait dengan pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai 

sumber, seperti: membaca buku siswa, mencari informasi dari 

berbagai situs di internet, wawancara dengan narasumber/ pakar. 

4. Menganalisis Data 
Peserta didik diminta menganalisis data/informasi untuk 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html
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Thinking & 

problem 

solving 

 

Communication 

Pembuktian 

menjawab pertanyaan dan membuat simpulan dari jawaban atas 

pertanyaan. 

5. Mengomunikasikan 
Peserta didik menyampaikan kesimpulannya secara lisan atau 

tertulis, misalnya, melalui presentasi kelompok, diskusi, dan 

tanya jawab. 

 

Penutup 1. Peserta didik diminta untuk meningkatkan pemahamannya 
mengenai materi yang telah dipelajari dari buku-buku pelajaran 
atau sumber informasi lain yang relevan. 

2. Guru dapat memberitahukan situs-situs di internet yang terkait 
dengan konsep, prinsip, atau teori yang telah dipelajari oleh 
peserta didik dan kemudian meminta peserta didik untuk 
mengaksesnya. 

3. Peserta didik diberi pesan-pesan moral oleh guru 
4. Peserta didik diberi informasi tentang pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 
 

C. PENILAIAN 

 Sikap                   : Lembar pengamatan 

 Pengetahuan      : LK peserta didik 

 Ketrampilan        : Kinerja & observasi diskusi 

  

 

Mengetahui, 

 

……………… , 

……………….2020 

Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 

 

 

EMRAN ISKANDAR, S.Pd, M.M 

Nip. 196604211994121001 

 

 

DARMAWATI, S.Pd. 

Nip. 19640910 198803 2 008 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Punggelan Tema  : TEKS BERITA Alokasi waktu 

2 x 40 menit Mata Pelajaran     : Bahasa Indonesia Kelas/Smester : VIII/1 

 
A, TUJUAN 

 Mengetahui langkah-langkah menyusun teks berita 

 Melakukan kegiatan membuat teks berita 

 
B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Langkah Kegiatan 

Pendahuluan 

 

(PPK) 

1. Peserta didik dan guru mengucapkan salam 
2. Guru memberi gambaran langkah-langkah membuat teks berita 

berkaitan materi yang akan dipelajari. 
3. Guru menyampaikan informasi tentang topik dan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari 

Kegiatan Inti 

 

Literasi 

Collaboration 

 

 

 

 

HOTS 

 

 

1. Mengamati 
a. Peserta didik mengamati fenomena yang berupa (gambar, 

foto, slide, video) mengenai dampak interaksi antarruang 
dalam bidang perdagangan yang terjadi di suatu tempat. 

b. Berdasarkan hasil pengamatan peserta didik diminta 
mendiskusikan dalam kelompok tentang hal-hal yang ingin 
diketaahui dari hasil pengamatan, kemudian diminta 
dituliskan di dalam buku catatan. 

c. Wakil dari kelompok diminta menuliskan di papan tulis 
tentang hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan. 

2. Menanya 
a. Peserta didik diminta merumuskan pertanyaan dari hal-hal 

yang ingin diketahui dari hasil pengamatan, misalnya, 
“Bagaimana langkah-langkah membuat teke berita yang 
benar?” 

b. Wakil dari peserta didik diminta menuliskan pertanyaan 
yang telah dirumuskan di papan tulis. 

3. Mengumpulkan data atau informasi.  
Peserta didik diminta mengumpulkan informasi/data yang relevan 

terkait dengan pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai 

sumber, seperti: membaca buku siswa, mencari informasi dari 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html
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Collecting data 

 

 

 

Critical 

Thinking & 

problem 

solving 

 

Communication 

Pembuktian 

 

berbagai situs di internet, wawancara dengan narasumber/ pakar. 

4. Menganalisis Data 
Peserta didik diminta menganalisis data/informasi untuk 

menjawab pertanyaan dan membuat simpulan dari jawaban atas 

pertanyaan. 

5. Mengomunikasikan 
Peserta didik menyampaikan kesimpulannya secara lisan atau 

tertulis, misalnya, melalui presentasi kelompok, diskusi, dan 

tanya jawab. 

Penutup 1. Peserta didik diminta untuk meningkatkan pemahamannya 
mengenai materi yang telah dipelajari dari buku-buku pelajaran 
atau sumber informasi lain yang relevan. 

2. Guru dapat memberitahukan situs-situs di internet yang terkait 
dengan konsep, prinsip, atau teori yang telah dipelajari oleh 
peserta didik dan kemudian meminta peserta didik untuk 
mengaksesnya. 

3. Peserta didik diberi pesan-pesan moral oleh guru 
4. Peserta didik diberi informasi tentang pembelajaran pertemuan 

berikutnya. 
 

C, PENILAIAN 

 Sikap                   : Lembar pengamatan 

 Pengetahuan      : LK peserta didik 

 Ketrampilan        : Kinerja & observasi diskusi 
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Mengetahui, 

 

……………… , 

……………….2020 

Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 

 

 

EMRAN ISKANDAR, S.Pd, M.M 

Nip. 196604211994121001 

 

 

DARMAWATI, S.Pd. 

Nip. 19640910 198803 2 008 
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Lampiran 2 RPP Kelas Eksperimen 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Sekolah  : SMP Negeri 2 Punggelan 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII/1 

Alokasi Waktu : 1X Pertemuan (3 JP) 

A. Kompetensi Inti 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks 

berita (membanggakan dan 

memotivasi) yang dibaca dan 

3.1.1 Peserta didik mampu 

menjelskan pengertian teks berita 

dengan tepat. 
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didengar. 3.2.2 Peserta didik mampu 

menemukan unsur-unsur dalam 

teks berita  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati teks berita dan video berita: 

Pertemuan Pertama 

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks berita dengan tepat. 

2. Peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dalam teks berita dengan tepat. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Pengertian Teks Berita 

b. Unsur-Unsur Teks Berita 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan 

a. Struktur Teks Berita 

3. Materi Pembelajaran Remidial 

a. Unsur-Unsur Teks Berita 

 

E. Metode Pembelajaran 

1) Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, pemodelan dan tanya jawab. 

2) Model yang digunakan adalah Jigsaw. 

F. Media dan Alat 

1. Media: 

1) Rekaman Video Peristiwa Aktual 

2. Alat: 

1) Laptop 

2) LCD Proyektor 
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3) Gawai 

G. Sumber Belajar 

1) Buku Teks Bahasa Indonesia SMP/MTs KELAS VIII 

2) KBBI Dalam Jaringan (Daring) 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 2 JP 

Langkah Pembelajaran Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 

Teknik 

Pendahuluan Review 

1.  Guru mereview materi 

pembelajaran sebelumnya 

secara singkat. 

2.  Guru mengondisikan 

peserta didik agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran. 

 

 

10 menit 

 

 

Ceramah 

Apersepsi 

1. Guru memberikan sebuah 

ilustrasi yang berkaitan 

dengan materi yang akan 

diajarkan yaitu unsur teks 

berita. 

2. Guru mengaitkan materi 

pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik. 
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Motivasi 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi dasar, tujuan, 

dan manfaat 

mengidentifikasi unsur teks 

berita. 

2. Guru memberikan 

motivasi kepada peserta 

didik agar semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Petunjuk dasar 

1. Guru memberikan 

pandangan mengenai 

kegiatan yang akan 

dilakukan dalam 

mempelajari materi 

mengidentifikasi unsur-unsur 

teks berita menggunakan 

model jigsaw. 

2. Guru dan peserta didik 

menyepakati langkah-

langkah kegiatan yang akan 

dilakukan untuk 

menyepakati kompetensi. 
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Kegiatan Inti Tahap pembentukan 

kelompok 

1. Peserta didik berkelompok 

dengan jumlah anggota enam 

orang. 

2. Setiap aggota diberi 

lembar kerja yang berbeda. 

3. Peserta didik dan 

kelompoknya mencermati 

penjelasan dari guru 

mengenai unsur-unsur teks 

berita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

Jawab 

 

 

 

 

 

 

Tahap penguasaan 

1. Peserta didik dengan 

lembar kerja yang sama 

bergabung dalam kelompok 

ahli. 

2. Peserta didik disajikan 

media video peristiwa aktual 

mengenai “virus covid19” 

oleh guru. 

3. Kelompok ahli berdiskusi 

dan mengidentifikasi unsur 

dalam berita yang 
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ditayangkan oleh guru. 

4. Guru mengarahkan 

jalannya diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan 

Tahap penularan 

1. Setiap siswa kembali ke 

kelompok asalnya masing-

masing dengan tertib. 

2. Setiap anggota 

menyampaikan informasi 

yang telah mereka peroleh 

dari kelompok ahli mengenai 

unsur-unsur berita dalam 

video peristiwa aktual “virus 

covid19”. 

3. Informasi tersebut 

digabungkan dalam satu 

kelompok. 

4.Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusinya dan ditanggapi oleh 

kelompok lainnya. 

Tahap evaluasi 

1. Peserta didik disajikan 

kembali video berita peristiwa 
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aktual mengenai “virus 

covid19”. 

2. Peserta didik 

mengidentifikasi unsur-unsur 

berita pada video berita 

peristiwa aktual “virus 

covid19” secara individu 

dengan tanggungjawab dan 

jujur. 

3. Peserta didik menampilkan 

hasil pekerjaannya di depan 

kelas dengan percaya diri. 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan. 

2. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

3. Memberikan tugas kepada 

peserta didik untuk banyak 

membaca teks berita atau 

video berita untuk 

diidentifikasi unsur-unsurnya 

secara individu 

4. Menyampaikan rencana 

 

 

 

 

 

5 menit 
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pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya. 

5. Menutup kegiatan belajar 

mengajar. 

 

I. Penilaian 

A. Penilaian Pembelajaran  

1. Pengetahuan  

Teknik  : tes  

Bentuk  : tulis 

Instrument : lembar soal  

2. Sikap  

Teknik  : nontes  

Bentuk  : deskriptif 

Instrument  : lembar observasi  

 

 

Banjarnegara, 2 Maret 2020 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah                                                                               Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Adwi Prayitno, S.Pd., M.Pd.                                                              Panggih  Dwi K.U  

 

NIK                                                                                NIP – 
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Lampiran 3 Bahan Ajar 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

 

a. Pengertian Teks Berita 

 Teks berita adalah teks yang berisikan hal-hal yang mengenai peristiwa yang 

terjadi di dunia yang kemudian disebarkan luaskan melalui media seperti televisi, 

internet, situs web, radio dan media lainnya. Selain itu, teks berita berisi fakta namun 

tidak semua fakta dijadikan berita. 

b. Unsur-Unsur Teks Berita 

 Terdapat unsur-unsur teks berita yang khas, meliputi what, who, when, where, 

why, dan how atau yang lebih kita kenal dengan istilah 5W+1H. Unsur-unsur inilah 

yang akan membuat sebuah teks berita menjadi berita yang lemgkap dan utuh. 

Berikut ini adalah unsur-unsur dalam teks berita: 

1) What (Apa) 

 Unsur what (apa) merupakan unsur dalam sebuah teks berita yang mengacu 

kepada peristiwa atau kejadian apa yang terjadi yang akan diberitakan. 

Contoh: pengerahan dua kapal patroli oleh Kemenhub guna meningkatkan keamanan 

di perairan Natuna. 

2) Who (Siapa) 

 Unsur who (siapa) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu kepada 

siapa yang ada dalam teks berita tersebut.  

Contoh: Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong, Direktur 

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, dan Kepala Pangkalan Penjagaan Laut 

dan Pantai kelas II Tanjung Uban Capt. Handry Sulfian. 

3) When (Kapan) 

 Unsur when (kapan) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

kepada waktu terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 

Contoh: Kamis (9/1/2020) dan Senin (5/1/2020) pukul 03.10 WIB. 
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4) Where (Dimana) 

 Unsur where (dimana) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

kepada tempat terjadinya kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 

Contoh: di perairan atau di laut Natuna 

5) Why (Mengapa) 

 Unsur why (mengapa) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

kepada alasan mengapa peristiwa atau kejadian itu terjadi. 

Contoh: “Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh 

Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI Usman Harun 

359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi dalam operasi 

Natuna”. 

6) How (Bagaimana) 

 Unsur how (bagaimana) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

pada proses terjadinya peristiwa atau kejadian yang diberitakan dalam teks berita. 

Contoh: “Ahmad menjelaskan bahwa kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat dari 

Pangkalan PLP Tanjung Uban pada hari Jumat (3/1) jam 14.30 WIB 

tujuan Natuna dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) Keselamatan 

pelayaran dan Waspam Nataru dan tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa hari Senin 

(5/1/2020) pukul 03.10 WIB”. 

 

2. Materi Pembelajaran Pengayaan 

a. Struktur Teks Berita 

 Teks berita merupakan salah satu jenis teks yang bersifat faktual. Supaya 

menjadi teks berita yang lengkap, maka kita harus memerhatikan stuktur bagian 

dalam teks berita. Berikut ini adalah struktur teks berita, antara lain: 

1) Orientasi Berita 

 Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang 

diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Orientasi 

berita biasanya terletak pada awal berita. 

https://www.liputan6.com/news/read/4151393/melihat-gaya-santai-jokowi-saat-kunjungan-kerja-ke-natuna


151 

 

 

 

Contoh: Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turut 

mendukung operasi pengamanan laut Natuna dengan mengerahkan 2 kapal patroli. 

2) Peristiwa  

 Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang 

didasarai pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta di lapangan. 

Pada bagian peristiwa sering disebut juga sebagai inti berita. Bagian peristiwa 

biasanya terletak setelah orientasi berita sampai akhir berita. 

Contoh: “Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh 

Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI Usman Harun 

359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi dalam operasi 

Natuna,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, mengutip 

keterangan pers, Kamis (9/1/2020). 

 Ahmad menjelaskan bahwa kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat dari 

Pangkalan PLP Tanjung Uban pada hari Jumat (3/1) jam 14.30 WIB 

tujuan Natuna dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) Keselamatan 

pelayaran dan Waspam Nataru dan tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa hari Senin 

(5/1/2020) pukul 03.10 WIB. 

 Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Tanjung Uban Capt. 

Handry Sulfian mengatakan, KPLP selalu siap siaga untuk menegakan aturan di laut 

sesuai amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran sekaligus melakukan pengamanan 

laut. Oleh karena itu, dengan masuknya kapal patroli Kemenhub di tim pengamanan 

perairan Natuna, merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pengamanan 

laut Natuna. Adapun, pengerahan kapal patroli ini guna membantu kapal-kapal TNI 

yang juga berjaga di perairan Natuna. (Liputan6.com) 

3) Sumber Berita 

 Sumber berita berisi sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang 

ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang 

media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. 

Contoh: (Liputan6.com) 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4151336/masalah-natuna-tak-ganggu-proyek-infrastruktur-china-di-indonesia?source=search
https://www.liputan6.com/news/read/4151393/melihat-gaya-santai-jokowi-saat-kunjungan-kerja-ke-natuna
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3. Materi Pembelajaran Remidial 

a. Unsur-Unsur Teks Berita 

 Terdapat unsur-unsur teks berita yang khas, meliputi what, who, when, where, 

why, dan how atau yang lebih kita kenal dengan istilah 5W+1H. Unsur-unsur inilah 

yang akan membuat sebuah teks berita menjadi berita yang lemgkap dan utuh. 

Berikut ini adalah unsur-unsur dalam teks berita: 

1) What (Apa) 

 Unsur what (apa) merupakan unsur dalam sebuah teks berita yang mengacu 

kepada peristiwa atau kejadian apa yang terjadi yang akan diberitakan. 

Contoh: pengerahan dua kapal patroli oleh Kemenhub guna meningkatkan keamanan 

di perairan Natuna. 

2) Who (Siapa) 

 Unsur who (siapa) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu kepada 

siapa yang ada dalam teks berita tersebut.  

Contoh: Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong, Direktur 

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, dan Kepala Pangkalan Penjagaan Laut 

dan Pantai kelas II Tanjung Uban Capt. Handry Sulfian. 

3) When (Kapan) 

 Unsur when (kapan) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

kepada waktu terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 

Contoh: Kamis (9/1/2020) dan Senin (5/1/2020) pukul 03.10 WIB. 

4) Where (Dimana) 

 Unsur where (dimana) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

kepada tempat terjadinya kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 

Contoh: di perairan atau di laut Natuna 

5) Why (Mengapa) 

 Unsur why (mengapa) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

kepada alasan mengapa peristiwa atau kejadian itu terjadi. 
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Contoh: “Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh 

Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI Usman Harun 

359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi dalam operasi 

Natuna”. 

6) How (Bagaimana) 

 Unsur how (bagaimana) merupakan unsur dalam teks berita yang mengacu 

pada proses terjadinya peristiwa atau kejadian yang diberitakan dalam teks berita. 

Contoh: “Ahmad menjelaskan bahwa kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat dari 

Pangkalan PLP Tanjung Uban pada hari Jumat (3/1) jam 14.30 WIB 

tujuan Natuna dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) Keselamatan 

pelayaran dan Waspam Nataru dan tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa hari Senin 

(5/1/2020) pukul 03.10 WIB”. 

  

https://www.liputan6.com/news/read/4151393/melihat-gaya-santai-jokowi-saat-kunjungan-kerja-ke-natuna
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Lampiran 4 Instrumen Penilaian 

a) Istrumen Sikap 

No. Aspek  Perilaku yang Diamati 4 3 2 1 

1. Spiritual Selalu menjawab salam 

sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran. 

Selalu membaca doa sebelum 

dan setelah kegiatan 

pembelajaran. 

    

2. Jujur Menunujukkan perilaku tidak 

mencontek pada kegiatan 

pembelajaran. 

    

3. Tanggung jawab  Selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh pendidik sesuai 

dengan tugasnya masing-

masing. 

Bekerja sama dengan sesama 

anggota kelompoknya. 

    

4. Disiplin Selalu masuk kelas tepat 

waktu. 

Mengerjakan tugas dengan 

tepat waktu. 

Selalu menggunakan bahasa 

indonesia ketika sedang dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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5. Percaya Diri Mengemukakan pendapatnya 

di dalam kelompok maupun di 

depan seluruh siswa. 

Menampilkan hasil 

pekerjaannya di depan. 

    

 Nilai: Skor Perolehan 

 ---------------------   : 5 = ……… 

 

b) Penilaian Pengetahuan 

 

Aspek Subkompetensi Indikator SB B C K 

Keotentikan 

hasil 

 

Mengidentifikasi 

secara individu 

11. Apakah hasil bukan 

hanya mencotoh dari 

berbagai sumber 

(internet) ? 

    

Kelengkapan 

unsur-unsur 

teks berita. 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur dalam 

teks berita. 

12. Apakah sudah terdapat 

identifikasi unsur 

what? 

13. Apakah sudah terdapat 

identifikasi unsur 

who? 

14. Apakah sudah terdapat 

identifikasi unsur 

where? 

15. Apakah sudah terdapat 

identifikasi unsur 

when? 
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16. Apakah sudah terdapat 

identifikasi unsur why? 

17. Apakah sudah terdapat 

identifikasi unsur 

how? 

Kelengkapan 

pembahasan 

Menemukan bukti 

unsur-unsur teks 

berita. 

18. Apakah identifikasi 

unsur disertai dengan 

buktinya? 

    

Pilihan kata 

dan gaya 

bahasa. 

Memilih diksi dan 

gaya bahasa. 

19. Apakah hasil ditulis 

menggunakan bahasa 

yang komunikatif? 

20. Apakah bahasa yang 

digunakan merupakan 

bahasa baku? 

    

 

Nilai:      Skor Perolehan 

             -------------------------   X 5 : 2 = ................ 

 

Keterangan: 

SB (Sangat Baik) = 4 

B (Baik) = 3 

C (Cukup) = 2 

K (Kurang) = 1 
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Lampiran 5 Lembar Kerja 

Lembar Kerja Individu 

Nama  : 

Presensi : 

Kelas  : 

Simaklah rekaman video berita yang ditampilkan! 

1.  Temukan pokok berita tersebut! 

2.  Temukan unsur-unsur teks berita dalam berita tersebut dan sertakan buktinya!  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Lembar Kerja Pengayaan 

Nama  : 

Presensi : 

Kelas  : 

1. Jelaskan struktur dalam teks berita! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Lembar Kerja Remedial 

Nama  : 

Presensi : 

Kelas  : 

1. Simaklah rekaman video yang ditampilkan! 

2. Temukan unsur-unsur teks berita di dalam rekaman video berita tersebut! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Lembar Kerja Kelompok 

Anggota:  

 

 

 

 

 

1. Simaklah video berita yang ditayangkan berikut ini! 

2. Temukanlah unsur-unsur dalam video tersebut disertai kutipannya! 

 

No Unsur Kutipan  
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Media 

1. https://youtu.be/68BFTEy0bl0  

2. https://www.youtube.com/watch?v=3vi81EXORh8 

 

Catatan:  

1. Pembelajaran Pengayaan 

Pembelajaran pengayaan diberikan khusus untuk siswa yang telah mencapai 

ketuntasan belajar, sehingga tidak semua siswa memperoleh pengayaan. 

Pembelajaran pengayaan ini berguna untuk memaksimalkan potensi yang ada pada 

siswa tersebut.  

Pada pembelajaran ini siswa yang telah tuntas diminta untuk mempelajari materi yang 

sama yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan isi dan informasi dalam teks deskripsi 

secara lebih mendalam.  

https://youtu.be/68BFTEy0bl0
https://www.youtube.com/watch?v=3vi81EXORh8
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2. Pembelajaran Remedial  

Pembelajaran remedial diberikan khusus untuk siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. Siswa yang remedial melakukan pembelajaran ulang mengenai 

mengidentifikasi dan menjelaskan isi serta informasi yang ada di dalam teks deskripsi 
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Lampiran 6 Kisi-Kisi Soal Kelas Eksperimen 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Punggelan 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : VIII 

Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita (membanggakan 

dan memotivasi) yang didengar dan dibaca. 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Materi 

Pokok 

Indikator Soal No. 

Soal 

3.1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur teks 

berita 

(membanggakan dan 

memotivasi) yang 

didengar dan dibaca. 

1. Menemukan topik 

dalam teks berita. 

2. Menemukan 

unsur-unsur dalam 

teks berita. 

1.Pengertian 

teks berita. 

2. Unsur teks 

berita. 

1. Disajikan 

video berita 

bertema 

keadaan sosial. 

Siswa dapat 

menemukan 

pokok berita 

dan unsur-

unsur teks 

berita dengan 

tepat. 

1,2 
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Lampiran 7 Kisi-Kisi Keterampilan Kelas Kontrol 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Punggelan 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : VIII 

Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita (membanggakan 

dan memotivasi) yang didengar dan dibaca. 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Materi 

Pokok 

Indikator Soal No. 

Soal 

3.1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur teks 

berita 

(membanggakan dan 

memotivasi) yang 

didengar dan dibaca. 

1. Menemukan topik 

dalam teks berita. 

2. Menemukan 

unsur-unsur dalam 

teks berita. 

 

1.Pengertian 

teks berita. 

2. Unsur teks 

berita. 

 

1. Disajikan 

contoh berita 

dalam bentuk 

salindia 

bertema 

keadaan sosial. 

Siswa dapat 

menemukan 

pokok berita 

dan unsur-

unsur teks 

berita dengan 

tepat. 

1,2 
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Lampiran 8 Instrumen Nilai 

Aspek Subkompetensi Indikator SB B C K 

Keotentikan 

hasil 

 

 

 

 

Mengidentifikas

i secara 

individu. 

 

 

 

 

21. Apakah hasil bukan 

hanya mencotoh dari 

berbagai sumber 

(internet) ? 

    

Kelengkapan 

unsur-unsur 

teks berita. 

Mengidentifikas

i unsur-unsur 

dalam teks 

berita. 

22. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur what? 

23. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur who? 

24. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur where? 

25. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur when? 

26. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur why? 

27. Apakah sudah 

terdapat identifikasi 

unsur how? 
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Kelengkapan 

pembahasan 

Menemukan 

bukti unsur-

unsur teks 

berita. 

28. Apakah identifikasi 

unsur disertai dengan 

buktinya? 

    

Pilihan kata 

dan gaya 

bahasa. 

Memilih diksi 

dan gaya 

bahasa. 

29. Apakah hasil ditulis 

menggunakan bahasa 

yang komunikatif? 

30. Apakah bahasa yang 

digunakan 

merupakan bahasa 

baku? 
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Lampiran 9 Instrumen Nontes 

No. Aspek  Perilaku yang Diamati 4 3 2 1 

1. Spiritual Selalu menjawab salam 

sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran. 

    

Selalu membaca doa sebelum 

dan setelah kegiatan 

pembelajaran. 

2. Jujur Menunujukkan perilaku tidak 

mencontek pada kegiatan 

pembelajaran. 

    

3. Tanggung jawab  Selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh pendidik sesuai 

dengan tugasnya masing-

masing. 

    

Bekerja sama dengan sesama 

anggota kelompoknya. 

4. Disiplin Selalu masuk kelas tepat 

waktu. 

    

Mengerjakan tugas dengan 

tepat waktu. 

Selalu menggunakan bahasa 

indonesia ketika sedang dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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5. Percaya Diri Mengemukakan pendapatnya 

di dalam kelompok maupun di 

depan seluruh siswa. 

    

Menampilkan hasil 

pekerjaannya di depan. 

 

Nilai: Skor Perolehan 

 ---------------------   : 5 = ……… 

Keterangan : 

Sangat efektif : 3,33 – 4,00 

Efektif  : 2,33 – 3,32 

Cukup  efektif : 1,33 – 2,32 

Kurang efektif : < 1,33 
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Lampiran 10 Soal Posttest 

Nama  : 

Presensi : 

Kelas  : 

Simaklah rekaman video berita yang ditampilkan! 

1. Temukan pokok berita tersebut! 

2. Temukan unsur-unsur teks berita dalam berita tersebut dan disertai dengan 

buktinya! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Lampiran 11 Daftar Nilai Proses Pembelajaran Kelas Kontrol 

Nama 

Prose

s 1 

Prose

s 2 

Prose

s 3 

Prose

s 4 

Prose

s 5 

Prose

s 6 

Prose

s 7 

Anggun Lestari 1 1 0 1 1 0 1 

Aprilia Mukti 1 0 1 0 1 0 1 

Arif Sudarmansyah 0 0 0 0 0 0 1 

Doni Kurniawan 1 0 0 0 0 0 1 

Erna Fanistiani 1 0 1 1 1 1 1 

Fahril Arih Pangestu 0 1 0 0 0 1 1 

Indra Irawan 1 0 0 0 0 0 1 

Khafid Nugroho 0 0 1 0 0 0 1 

Lintang Anggun 

Pratama 1 1 1 1 1 0 1 

Putra Nurfildan Fauzan 0 1 1 1 0 1 1 

Rehan Zaenal 1 0 0 0 1 0 1 

Renita Dewati 1 1 0 1 1 0 1 

Runtika Rahma 1 1 1 0 0 1 1 

Sely Marselyana 1 0 1 0 1 1 1 

Septianti 1 0 1 1 0 1 1 

Silfi Rahayu 0 1 1 0 0 1 1 

Siti Nurokhmah 1 1 1 0 0 0 1 

Siti Syfa Rokhimah 

Putri 1 1 1 0 1 1 1 

Taat Setiono 0 1 0 0 0 0 1 

Tasya Wajanatun 1 1 1 0 0 1 1 
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Taufik Kurohman 1 1 0 0 0 0 1 

Tauhidin 1 1 0 0 1 1 1 

Teguh S 0 0 1 0 0 0 1 

Wigar Alim Wibowo 1 1 0 0 0 0 1 

Zulfa Anisa 1 1 1 0 0 1 1 

JUMLAH      18 15 14 6 9 11 25 

PERSENTASE     72% 60% 56% 24% 36% 44% 100% 
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Lampiran 12 Daftar Nilai Proses Pembelejaran Kelas Eksperimen 

Nama 

Prose

s 1 

Prose

s 2 

Prose

s 3 

Prose

s 4 

Prose

s 5 

Prose

s 6 

Prose

s 7 

Akhmad Saifudin 1 1 0 0 1 0 1 

Angelia Rizki 1 1 1 0 1 1 1 

Anggitha Ramadhaniati K. 1 1 1 1 1 1 1 

Anin Diyah Alifiani 1 1 1 1 1 1 1 

Arya Romadhoni 0 1 0 0 1 1 1 

Belva Mabrury Wafinanda 1 1 1 0 1 0 1 

Dafa Maelana 1 1 1 1 0 0 1 

Danu Nugroho 0 1 1 0 1 0 1 

Dita Sintiyawati 0 1 1 1 1 1 1 

Eni 1 1 1 1 1 1 1 

Lili Noviatun 1 1 1 1 1 1 1 

Milah 1 1 1 1 1 1 1 

Misgiarti 1 1 1 1 1 1 1 

Mohamad Rizal Ramdani 0 1 0 1 0 1 1 

Nila Agustin 1 1 1 1 1 1 1 

Narvin 1 1 1 0 0 1 1 

Nuryani Samaniah 1 1 1 1 1 1 1 

Radita Wijak Sana 1 0 0 1 1 1 1 

Rafif Pratama 1 1 0 1 1 0 1 

Rani Khailla Salsabila 1 1 1 1 1 1 1 

Ridha Meilita Ayuningtyas 1 0 1 1 1 1 1 

Setya Cahyani 1 1 1 1 1 1 1 

Siska Ayunda 1 1 1 1 1 1 1 

Suseno Jati Lanang 1 1 1 1 0 0 1 
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Taufik Hidayat 0 1 1 0 0 0 1 

Tegar Pangestu 0 1 0 1 1 0 1 

Triyono 0 1 0 1 1 0 1 

Vikri Candra 0 1 1 1 0 0 1 

JUMLAH     20 26 21 21 22 18 28 

PERSENTAS

E     71% 93% 75% 75% 79% 64% 100% 
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Lampiran 13 Daftar Nilai Sikap Siswa Kelas Kontrol 

Nama 

Spiritua

l 

Juju

r 

Tanggung 

Jawab 

Disipli

n 

Percay

a Diri 

RATA-

RATA 

Anggun Lestari 3 2 2 2 2 2,2 

Aprilia Mukti 2 2 1 2 2 1,8 

Arif Sudarmansyah 2 1 1 1 1 1,2 

Doni Kurniawan 1 1 1 1 2 1,2 

Erna Fanistiani 2 2 1 2 1 1,6 

Fahril Arih Pangestu 1 1 1 2 1 1,2 

Indra Irawan 1 1 1 1 2 1,2 

Khafid Nugroho 1 1 2 1 1 1,2 

Lintang Anggun P. 2 2 2 2 2 2 

Putra Nurfildan F. 2 2 1 1 2 1,6 

Rehan Zaenal 1 2 1 1 1 1,2 

Renita Dewati 3 2 2 2 2 2,2 

Runtika Rahma 2 2 2 2 2 2 

Sely Marselyana 2 2 2 2 2 2 

Septianti 2 2 3 2 2 2,2 

Silfi Rahayu 3 2 2 2 2 2,2 

Siti Nurokhmah 3 2 2 2 2 2,2 

Siti Syfa Rokhimah  2 2 1 2 2 1,8 

Taat Setiono 1 1 1 1 1 1 

Tasya Wajanatun 2 2 2 2 1 1,8 

Taufik Kurohman 1 1 1 1 1 1 

Tauhidin 2 2 2 2 2 2 

Teguh S 1 1 2 2 1 1,4 

Wigar Alim Wibowo 1 1 1 2 1 1,2 

Zulfa Anisa 2 2 2 3 1 2 

RATA-RATA     1,8 1,64 1,56 1,72 1,56 1,656 
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Lampiran 14 Daftar Nilai Sikap Siswa Kelas Eksperimen 

Nama Spiritual Jujur 

Tanggung 

Jawab Disiplin 

Percaya 

Diri 

RATA-

RATA 

Akhmad Saifudin 2 3 2 3 3 2,6 

Angelia Rizki 3 3 2 2 3 2,6 

Anggitha R.K. 4 4 4 4 2 3,6 

Anin Diyah Alifiani 3 4 4 4 3 3,6 

Arya Romadhoni 2 2 2 2 3 2,2 

Belva Mabrury W. 3 2 2 2 3 2,4 

Dafa Maelana 2 3 2 2 3 2,4 

Danu Nugroho 2 2 3 3 3 2,6 

Dita Sintiyawati 4 4 4 4 4 4 

Eni 3 3 4 3 3 3,2 

Lili Noviatun 3 4 2 2 3 2,8 

Milah 3 4 4 4 3 3,6 

Misgiarti 3 3 3 3 2 2,8 

Mohamad Rizal R. 3 3 2 2 3 2,6 

Nila Agustin 3 3 3 2 3 2,8 

Narvin 3 3 3 2 2 2,6 

Nuryani Samaniah 3 3 2 2 2 2,4 

Radita Wijak Sana 2 4 3 2 2 2,6 

Rafif Pratama 3 4 4 3 3 3,4 

Rani Khailla Salsabila 3 3 4 4 4 3,6 

Ridha Meilita A. 3 3 4 4 4 3,6 

Setya Cahyani 4 3 4 4 4 3,8 

Siska Ayunda 4 4 3 3 2 3,2 

Suseno Jati Lanang 3 4 3 4 3 3,4 
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Taufik Hidayat 2 2 2 2 3 2,2 

Tegar Pangestu 2 2 2 2 2 2 

Triyono 3 2 2 3 3 2,6 

Vikri Candra 3 3 3 4 3 3,2 

 

RATA-RATA 

 

2,89 3,10 2,92 2,89 2,89 2,94 
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Lampiran 15 Daftar Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

Nama  Pretest  Posttest  

Anggun Lestari 70 75 

Aprilia Mukti 65 72,5 

Arif Sudarmansyah 57,5 60 

Doni Kurniawan 60 57,5 

Erna Fanistiani 70 82,5 

Fahril Arih Pangestu 62,5 70 

Indra Irawan 65 60 

Khafid Nugroho 57,5 55 

Lintang Anggun P. 70 75 

Putra Nurfildan F. 70 62,5 

Rehan Zaenal 60 67,5 

Renita Dewati 80 77,5 

Runtika Rahma 80 77,5 
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Sely Marselyana 77,5 85 

Septianti 70 72,5 

Silfi Rahayu 82,5 85 

Siti Nurokhmah 62,5 72,5 

Siti Syfa Rokhimah  67,5 70 

Taat Setiono 47,5 45 

Tasya Wajanatun 57,5 65 

Taufik Kurohman 52,5 55 

Tauhidin 70 75 

Teguh S 52,5 47,5 

Wigar Alim Wibowo 52,5 57,5 

Zulfa Anisa 72,5 67,5 

 65,3 67,6 
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Lampiran 16 Lampiran Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

Nama Pretest Posttest 

Akhmad Saifudin 62,5 85 

Angelia Rizki 65 80 

Anggitha R.K. 62,5 85 

Anin Diyah Alifiani 67,5 90 

Arya Romadhoni 60 77,5 

Belva Mabrury W. 85 82,5 

Dafa Maelana 72,5 80 

Danu Nugroho 65 80 

Dita Sintiyawati 80 80 

Eni 82,5 80 

Lili Noviatun 65 70 

Milah 70 72,5 

Misgiarti 60 82,5 
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Mohamad Rizal R. 55 75 

Nila Agustin 67,5 80 

Narvin 55 80 

Nuryani Samaniah 70 82,5 

Radita Wijak Sana 55 65 

Rafif Pratama 57,5 77,5 

Rani Khailla Salsabila 80 67,5 

Ridha Meilita A. 60 80 

Setya Cahyani 62,5 82,5 

Siska Ayunda 70 70 

Suseno Jati Lanang 55 70 

Taufik Hidayat 42,5 62,5 

Tegar Pangestu 45 72,5 

Triyono 57,5 65 

Vikri Candra 85 80 

 64,8 76,8 
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Lampiran 17 Data Nilai Kelas Kontrol 

Nilai terendah pretest kelas kontrol 
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Nilai tertinggi pretest kelas Kontrol 
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Nilai terendah posttest kelas kontrol 
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Nilai tertinggi posttest kelas kontrol 
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Lampiran 18 Data Nilai Kelas Eksperimen 

Nilai terendah pretest kelas eksperimen 
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Nilai tertinggi pretest kelas eksperimen 
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Nilai terendah posttest kelas eksperimen 
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Nilai tertinggi posttest kelas eksperimen 
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Lampiran 19 Uji Normalitas 

Uji normalitas kelas kontrol 

  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PRETEST POSTTEST 

N 25 25 

Normal Parameters
a,b

 Mean 65.3000 67.6000 

Std. 

Deviation 
9.41851 10.90871 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .131 .113 

Positive .109 .077 

Negative -.131 -.113 

Test Statistic .131 .113 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Uji normalitas kelas eksperimen 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PRETEST POSTTEST 

N 28 28 

Normal Parameters
a,b

 Mean 65.0000 76.9643 

Std. 

Deviation 
10.77978 6.88386 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .107 .242 

Positive .107 .104 

Negative -.105 -.242 

Test Statistic .107 .242 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 .090
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 20 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pretest 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.166 1 51 .685 

 

ANOVA 

hasil   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
3.025 1 3.025 .029 .866 

Within Groups 5340.607 51 104.718   

Total 5343.632 52    

 

Uji homogenitas posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

5.539 1 51 .222 

 

ANOVA 

hasil   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
1158.168 1 1158.168 14.283 .000 

Within Groups 4135.464 51 81.088   

Total 5293.632 52    
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Lampiran 21 Uji t Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 65.3000 25 9.41851 1.88370 

POSTTEST 67.6000 25 10.90871 2.18174 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PRETEST & 

POSTTEST 
25 .869 .000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

2.3000

0 

5.39676 1.07935 -4.52767 -.07233 -2.131 24 .044 
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Lampiran 22 Uji t Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 65.0000 28 10.77978 2.03719 

POSTTEST 76.9643 28 6.88386 1.30093 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

11.96

429 

10.6361

8 
2.01005 

-

16.0885

7 

-

7.84001 

-

5.952 
27 .000 
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Lampiran 23 Uji t Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil Control 25 65.3000 9.41851 1.88370 

Eksperimen 28 64.8214 10.90635 2.06111 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ha

sil 

Equal 

variances 

assumed 

.166 .685 .170 51 .866 .47857 2.81578 -5.17435 6.13149 

Equal 

variances not 

assumed 

  .171 50.951 .865 .47857 2.79222 -5.12717 6.08432 

  



195 

 

 

 

Lampiran 24 Uji t Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil Control 25 67.6000 10.90871 2.18174 

Eksperimen 28 76.9643 6.88386 1.30093 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

has

il 

Equal 

variances 

assumed 

5.539 .022 -3.779 51 .000 -9.36429 2.47780 -14.33867 -4.38990 

Equal 

variances not 

assumed 

  -3.686 39.645 .001 -9.36429 2.54016 -14.49957 -4.22900 
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Lampiran 25 Dokumentasi 

Dokumentasi Kelas Kontrol 

    

Gambar 1 & 2 (pretest) 

    

Gambar 3 & 4 (menyimak penjelasan guru) 
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Gambar 5 (menyimak tayangan salindia) 

  

Gambar 6 & 7 (posttest) 
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Gambar 8 (foto bersama kelas kontrol) 
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Dokumentasi Kelas Eksperimen 

   

Gambar 1 & 2 (pretest) 

    

Gambar 3 & 4 (menyimak penjelasan guru) 
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Gambar 5 & 6 (menyimak tayangan video berita peristiwa aktual) 

   

Gambar 7 & 8 (berdiskusi dalam kelompok) 

   

Gambar 9 & 10 (posttest) 
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Lampiran 26 Sertifikat UKDBI 
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Lampiran 27 Surat bukti penelitian dari sekolah 
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Lampiran 28 Surat Keputusan Pembimbing 
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Lampiran 29 Sertifikat TOEFL 

 

 


