
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai posistif dengan memanfaatkan berbagai

sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar

dan guru sebagai fasilitator yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya

proses belajar.Pembelajaran Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun

tulis serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia.

Berdasarksan proses komunikasi itu dapat kita lihat adanya empat kegiatan yang berbeda,

yaitu menyimak,berbicara,membaca dan menulis.Keempat kegiatan itu dinamakan aspek-aspek

keterampilan berbahasa.Keempat aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk

menciptakan keterampilan berbahasa, melainkan harus saling mendukung satu sama lainnya,

sehingga disebut catur tunggal keterampilan berbahasa.

Apabila diamati dari proses, keempat aspek keterampilan berbahasa ini dapat dibedakan

satu sama lainnya. Menyimak merupakan proses perubahan bentuk bunyi menjadi wujud makna

sedangkan berbicara merupakan proses perubahan bentuk pikiran atau perasaan menjadi wujud

bunyi bahasa yang bermakna. Membaca merupakan proses perubahan bentuk

lambang/tanda/tulisan menjadi wujud makna sedangkan menulis merupakan proses perubahan

bentuk pikiran atau perasaan menjadi wujud lambang tanda atau tulisan. Menulis adalah suatu

keterampilan berbahasa dalam berkomunikasi walaupun secara tidak lansung dan suatu

pekerjaan yang ekspresif dan produktif merupakan ke arah yang lebih maju hasil dari proses



pengembangan .Menulis merupakan kebahasaan yang memegang

peranan penting dalam dinamika peradaban manusia.

Menulis dipergunakan untuk mencatat, atau memberitahukan, dan mempengaruhi orang

lain. Penyampaian maksud keterampilan menulis hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-

orang yang dapat mengutarakan pikirannya dengan jelas.kejelasan ini tergantung pada pikiran,

organisasi dan dapat mengambil manfaat bagi perkembangan dirinya.

Berdasarkan hasil observasi dan  wawancara di sekolah SMP Negeri 17 Medan diperoleh

informasi ternyata siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan

.Hal tersebut dipicu karena model  mengajar guru yang kurang bervariasi dalam pembelajaran

menulis teks berita dan cenderung membosankan. Mereka masih bingung dalam  cara penulisan

berita dan rendahnya kemampuan menulis teks berita sertakurangnya inovasi guru dalam

mengembangkan model pembelajaran. Melihat kondisi demikian, perlu adanya alternatif

pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana siswa menemukan sendiri informasi,

membangun topik yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-

hari.salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagaimana yang disarankan para ahli

pendidikan adalah pembelajaran model discovery learning.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meneliti permasalahan tersebut sebagai topik yang

akan diteliti. Adapun judul yang dipilih sesuai dengan masalah tersebut ialah “Efektivitas

Model Discovery Learning terhadap kemampuan Menulis Teks Berita oleh siswa kelas VIII

SMP Negeri 17 Medan Tahun pembelajaran 2018/2019”.

B.   Identifikasi Masalah



Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa

masalah dalam penelitian diidentifikasikan sebagai berikut.

1. Rendahnya kemampuan menulis teks berita siswa.

2. Siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).

3. Kurangnya inovasi guru dalam mengembangkan model pembelajaran.

4.

C.   Pembatasan Masalah

Suatu masalah dalam penelitian haruslah spesifik karena peneliti akan menemui kesulitan

dalam melakukan penelitian apabila masalah yang

ditelitinya terlalu luas.Dari identifikasi masalah diatas, peneliti menawarkan penggunaan model

discovery learning terhadap kemampuan menulis berita oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 17

Medan.

D.   Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diatas peneliti membuat rumusan terhadap hakikat masalah

yang diteliti. Peneliti membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Medan  menulis teks berita

pada waktu guru menggunakan metode ceramah kelas VIII SMP Negeri 17 Medan pada

Tahun Pembelajaran 2018/2019 ?

2. Bagaimanakah Kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 17  menulis teks berita pada

waktu guru menggunakan model Discovery learning VIII SMP Negeri 17 Medan  pada

Tahun pembejaran 2018/2019?



3. Bagaimanakah efektivitas penggunaan model pembelajaran Discovery learning terhadap

peningkatan kemampuan siswa menulis teks berita kelas VIII SMP Negeri 17 Medan

Tahun pembelajaran 2018/2019?

E.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperlukan tujuan penelitian sebagai dasar untuk

mencapai sasaran penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kemampuan menulis teks berita oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 17

pada waktu guru dengan menggunakan metode ceramah.

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis teks berita oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 17

Medan pada waktu guru  mengunakan Model Discovery learning.

3. Untuk mengetahui keefektifan kemampuan siswa dalam menulis teks berita dengan

menggunakan model Pembelajaran Discovery Learning dan metode ceramah pada siwa

kelas VIII SMP Negeri 17 Medan Tahun Pembelajaran 2018/ 2019.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan

manfaat praktis. Pendeskripsian mannfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan

pembelajaran menulis teks berita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat menginspirasi guru untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengajar,

khususnya dalam menulis teks berita.guru juga dapat menerapkan model ini dalam pembelajaran.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya, khususnya

dalam materi menulis teks berita.

c. Bagi siswa

Siswa memperoleh pengetahuan baru dalam belajar, lebih menumbukan minat dalam

kemampuan belajar dalam menulis teks berita.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Landasan Teorits

Kerangka teoritis merupakan faktor pendukung dalam suatu penelitian.Semua uraian

pembahasan terhadap permasalahan haruslah didukung dengan teori-teori yang kuat. Landasan

teoritis merupakan yeori yang berhubungan dengan hakikat penelitian untuk menjelaskan



pengertian-pengertian variabel yang diteliti.landasan teoritis diupayakan untuk menjelaskan ciri-

ciri variabel tersebut.

1. Hakekat Model Discovery Learning

a. Pengertian Model Discovery Learning

Ditinjau dari katanya, discover berarti menemukan, sedangkan Discovery  Learning adalah

penemuan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, bahwa discovery learning adalah proses

pembelajaran yang menitikberatkan pada mental intelektual para anak didik dalam memecahkan

persoalan yang dihadapi, sehingga menemukan suatu konsep atau generelisasi yang dapat

diterapkan di lapangan .

Dalam memilih model pembelajaran,model pembelajaran tidak dapat dianggap yang

terbaik atau dijadikan model standar bagi semua kegiatan pembelajaran yang baik dan sesuai

pada kondisi tertentu. Jadi, keadan model pembelajaran berfungsi membantu siswa memperoleh

informasi, gagasan, keterampilan, nilai-nilai,cara berfikir, dan pengertian yang mengekspresikan

mereka.

Dalam mengaplikasikan model pembelajaran discovery, guru berperan sebagai

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Guru juga

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai.

b. Kelebihan Discovery Learning

Roestiyah (2008:20) mengemukakan bahwa model pembelajaran discovery learning

memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya adalah:



1. Mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasan

keterampilan dalam proses kognitif pengenalan siswa.

2. Siswa memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat mendalam tertinggal

dalam jiwa tersebut.

3. Dapat membangkitkan motivasi belajar siwa.

4. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan

kemampuannya masing-masing.

5. Mampu mengarahkan cara belajar siswa, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk

belajar lebih giat.

6. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan

proses penemuan sendiri.

7. Strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya membantu nilai diperlukan dan

teman belajar.

c . Kelemahan  Model Discovery Learning

Adapun kelemahan dari Model Discovery Learning ialah:

1. Siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini.

2. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadan sekitarnya dengan baik.

3. Apabila kondisi kelas yang terlalu besar penggunan model ini akan kurang berhasil.



4. Kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siwa.

5. Model ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berfikir secara kreatif.

d.  Langkah – langkah dan prosedur pembelajaran Discovery Learning

1. Perencanaan

Tahap perencanaan yang dilakukan dalam langkah-langkah pembelajaran discovery learning

sebagai berikut:

1) Menentukan tujuan pembelajaran.

2) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal,minat,

gaya belajar, dan sebagainya).

3) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif.

4) Mengembangkan bahan-bahan belajar berupa contoh ilustrasi dan tugas untuk dapat

dipelajari.

5) Mengukur topik-topik pelajaran yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak.

6) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

2.Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam langkah-langkah pembelajaran discovery

learning adalah sebagai berikut:

1) Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang

dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.

2) Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)



Pada tahapan ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian

salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.

3) Data collection (pengumpulan data)

Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksporasi, guru memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang

relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.

4) Data processing (pengolahan data)

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh

para siswa baik melalui wawancara,obsevasi dan lain sebagainya.

5) Verification (pembuktian)

Tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk mendiskusikan

benar atau tidakny hipotesis yang telah ditetapkan, dihubungkan dengan hasil proccesing.

6) Generalition (menarik kesimpulan)

Proses menarik  sebuah kesimpulan yang dapat di jadikan prinsip umum dan berlaku

untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil.

2. Menulis Teks Berita

a. Pengertian Menulis

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi)

secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya.

Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampaikan pesan, isi

tulisan, saluran atau media, dan pembaca.



Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis

dalam tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Hasil dari proses kreatif ini

biasa disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil

yang sama meskipun ada pendapat yang mengatakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian

yang berbeda.Istilah menulis sering melekatkan pada proses kreatif yang sejenis

ilmiah.Sementara istilah mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis

nonilmiah.Menurut Suparno dan Yunus (2008:1.3) “Menulis adalah suatu kegiatan penyampaian

pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya”.

Tarigan (2005:21) mengemukakan bahwa, “Menulis ialah menurunkan atau melukiskan

lambang-lambang grafis yang menghasilkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang

sehingga orang lain dapat membaca lmbang- lambang grafis tersebut dan dapat memahami

bahasa dan grafis itu”.

b. Pengertian Berita

Paul De Massenner dalam buku Here’s The News: Unesco Associate menyatakan, news

atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik

perhatian serta minat khalayak pendengar. Menurut Kokasih (2017:242),mengatakan

bahwa,“Berita adalah peristiwa atau kejadian yang telah dilaporkan. Berita bersifat faktual dan

pada umum nya menyangkut peristiwa atau kejadian yang aktual dan menarik perhatian

khalayak”.

Barus (2010:26), mengatakan bahwa, “Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa,

kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat

dalam media maasa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum.Berita adalah laporan tercepat



mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak,

melalui atau media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet”.

c. Struktur Teks Berita

Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan

struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks

berits terdiri atas orientasi, peristiwa, dan sumber berita.

1. Orientasi Berita

Orientasi berita mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan.biasanya

terdapat penjelasan singkat mengenai berira tersebut.

2. Peristiwa

Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada

peristiwa yang terjadi dan jelaskan berdasarkan fakta dari lapangan.

3. Sumber Berita

Bagian dari teks yang biasanya berada pada akhir teks berita yang berisikan sumber

berita. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti

koran, tapi tidak jarang juga menyertakan sumber berita terutama internet.

d. Kaidah kebahasaan teks berita

Kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks berita adalah sebagai berikut:

1. Verba transitif

Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah kebentuk pasif.

2. Adverbia atau kata keterangan

Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain.



3. Konjungsi temporal

Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu.

4. Bahasa yang digunakan

e. Berita ditulis dengan rumus 5W + 1H

Berita ditulis dengan 5W+1H, agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi

standar teknis jurnalistik.Artinya berita itu mudah disususn dalam pola yang sudah baku,dan

mudah serta cepat dipahami isinya oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Dalam setiap peristiwa yang dilaporkan harus terdapat enam unsur dasar yakni apa

(what), siapa (who), kapan (when), dimana (where), mengapa (why), bagaimana (how).

What berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan kepada khayalak.Who berarti siapa

yang menjadi pelaku dalam peristiwa berita itu. When berarti kapan peristiwa itu terjadi : tahun.

Bulan, minggu, hari, jam, menit. Where berarti dimana peristiwa itu terjadi. Why berarti mengapa

peristiwa itu terjadi. How berarti bagaimana jalannya peristiwa itu atau bagaimana cara

menanggulangi peristiwa tersebut. Keenam unsur itu dinyatakan dalam kalimat yang ringkas,

jelas, dan menarik.

f. Kriteria Kelayakan berita



Kriteria kelayakan berita merupakan tolak ukur suatu fakta atau peristiwa dinilai layak

menjadi berita setiap media pada dasarnya memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan

kriteria kelayakan berita.

Untuk layak atau tidaknya sebuah berita ada beberapa kriteria sebagai acuan, antara lain

sebagai berikut.

a. Berita harus penting

Berita yang layak tampil adalah berita yang memiliki arti penting di mata pembaca. Berita

penting berhubungan dengan dampak lansung pada kehidupan masyarakat.

b. Berita harus aktual

Berita aktual belum lama terjadi dan masih menjadi pembicaraan di masyarakat atau biasa

disebut “berita hangat “.

c. Berita harus unik

Berita yang memuat hal yang bersifat unik, khas, atau tidak biasa disajikan.

g. Syarat Judul Berita

Judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apa pun tidak

ada artinya. Judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan.pertama bagi berita itu

sendiri. Tanpa judul, ia adalah sesuatu yang anonim, tak dikenal abstrak, sehingga tak akan

bicara apa-apa. Ia tak mampu memberi pesan, padahal salah satu inti komunikasi adalah pesan

Kedua, bagi khalayak pembaca. Judul adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk



membaca suatu berita, atau justru segera melewati dan melupakannya.Judul berita yang baik

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Provolativ

Provokatif berarti judul yang kita buat harus mampu membangkitkan minat dan

perhatian sehingga khalayak pembaca tergoda seketika untuk membaca berita yang kita tulis.

2. Singkat dan padat

Singkat dan padat berarti langsung menusuk jantung, tegas,lugas, terfokuspada pokok

intisari berita, tidak bertele-tele (to the point).

3. Relevan

Relevan artinya berkaitan atau sesuai dengan pokok susunan pesan terpenting yang

ingin disampaikan. Tidak menyimpang dari teras berita.

4. Fungsional

Fungsional artinya setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, berdiri sendiri,

tidak bergantung pada kata yang lain, serta memiliki arti yang tegas dan jelas.

5. Formal

Berbeda dengan judul artikel yang sifatnya informal, maka judul berita harus di jawab

bersama formal.Filosofinya berita ditulis dengan teknik melaporkan. Formal berarti bersifat

resmi, langsung  pada pokok masalah sekaligus menghindari basa-basi dan eufimisme yang tidak

perlu.

6. Representatif

Representatifberarti merujuk pada judul yang sudah kita tetapkan.



7. Menggunakan bahasa baku

Judul adalah identitas terpenting sebuah berita. Sebagai identitas,tentu

posisi dan reputasi media yang memuat, menyiarkan, atau yang menayangkandipertaruhkan.

8. Spesifik

Spesifik berarti judul berita tidak saja harus mewakili dan mencerminkan teras berita,

tetapi sekaligus juga harus mengandung kata-kata umum.

2. Kerangka Konseptual

Menulis adalah aktivitas seseorang dalam menuangkan ide-ide, pikiran, perasaan secara

logis, sistematis dalam bentuk tertulis sehingga pesan tersebut dapat dipahami oleh para

pembaca. Intinya menulis adalah aktivitas komunikasi dengan menggunakan madia

tulisan.sebelum menulis terlebih dahulu harus memilih apa yang ingin ditulis apakah puisi,

cerpen, berita, paragraf/teks.

Kemampuan menulis teks berita penting dipahami dan dikuasai siswa,  karena menulis

teks berita termasuk salah satu kompetensi yang harus dicapai siswa.akan tetapi pada

kenyatannya,siswa masih kurang mampu menulis teks berita.masalah ini harus segera diatasi

agar keterampilan menulis teks berita tidak terpaku terus pada taraf menulis  yang rendah.

Agar proses belajar mengajar dapat tercapai dengan baik, maka guru perlu mengatasi

berbagai masalah dengan memperhatikan komponen pembelajaran.salah satu komponen yang

perlu diperhatikan adalah model pembelajaran.selama ini guru jarang menggunakan model

pembelajaran.selama ini guru jarang menggunakan model pembelajaran yang menarik minat

siswa dan cenderung menggunakan model ceramah dalam pembelajaran menulis teks berita.

Dalam penelitian ini penulis mencoba memperkenalkan model Discovery Learning

yang menurut penulis sangat efektif digunakan dalam menulis teks berita. Discovery learning



ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar

pendapat, dengan diskusi, seminar, membca,

membaca sendiri, dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Penggunaan model

Discovery Learning ini guru berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar

mengajar.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban nyang bersifat sementara masih memerlukan

pembuktian kebenarannya melalui penelitian.Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka

konseptual maka hipotesis yang dirumuskan adalah

Ha : Model pembelajaran discovery learning efektif terhadap kemampuan menulis teks berita

oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Medan tahun pembelajaran 2018/2019.

Ho : Model pembelajaran discoverylearning tidak efektif dibandingkan model pembelajara

ceramah  dalam meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 17

Medan tahun pembelajaran 2018/2019



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu.berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.Cara ilmiah berarti kegiatan

peneniltian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Rasional kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga

terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati

oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang

digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen.

Menurut Sugiyono (2016:6) “Metode penelitian eksperimen merupakan metode

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment(perlakuan) tertentu”.“Quasi

Experimental Design, merupakan pengembangan dari true experimental design”. Desain ini

dilakukan Posttest-only Control Design. Desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing

dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak.

Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi

perlakuan disebut kelompok kontrol. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih

akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan yang tidak

diberi perlakuan dari efektivitas Model Discovery Learning terhadap KemampuanMenulis Teks

berita pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 17 Medan tahun pembelajaran.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian



1.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 17 Medan 2018/2019. Adapun yang menjadi

alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keadaan sekolah dan jumlah siswa mendukung untuk dijadikan penelitian sehingga data

yang diperoleh lebih sah,

b. Sekolah tersebut belum pernah dijadikan penelitian dengan permasalahan yang sama,

c. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pembelajaran 2018/2019.

2. Waktu  Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pembelajaran 2018/2019.

Tabel 3.1Jadwal Penelitian

Nama-nama

Kegiatan

Bulan

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

Persiapan/pen



gajuan judul

Meninjau

Lapangan

ACC Judul

Penyusunan

Proposal

Bimbingan

Bab I

Perbaikan dan

ACC Bab I

Bimbingan

Bab II

Perbaikan dan

ACC Bab II

Bimbingan

Bab III

Perbaikan dan

ACC Bab III

Seminar

Pelaksanaan

Penelitian

Pengelolaan

Data



C. Populasi dan sampel penelitian

Untuk mengetahui jumlah populasi penduduk atau suatu daerah, terlebih dahulu dilakukan

survei lokasi untuk mendapatkan data yang sesungguhnya sebagai bahan pengujian dalam suatu

penelitian. Dan sudah ditentukan jumlah populasi tersebut, maka akan dilakukan pengambilan

perwakilan penduduk atau daerah tersebut sebagai sampel dalam pengujian suatu penelitian.

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

VIII SMP Negeri 17 Medan tahun pembelajaran 2018/2019.

Tabel 3.2Populasi siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Medan

Tahun Pembelajaran 2018/2019

No Kelas Jumlah Siswa

1. VIII-1 30

2. VIII-2 30

Sidang Meja

Hijau

Wisuda



3. VIII-3 30

4. VIII-4 30

5. VIII-5 30

6. VIII-6 30

Jumlah 180

2. Sampel penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2016:81), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut”. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga

untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh

pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah Cluster Sampling.

Teknik Clustersampling ini digunakan bila populasi anggota/unsur yang dianggap homogen dan

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.Sesuai jumlah populasi yang tertera

pada tabel diatas, maka peneliti mengacak wadah yang berisi kertas bertuliskan keenam kelas

yang ada dan memilih dua kelas secara acak .

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur atau menjaring data

penelitian. Data merupakan informasi yang harus diperoleh dari setiap penelitian. Jadi alat

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penugasaan belajar menulis teks berita. Test yang

berupa penugasan menulis dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis

teks berita dengan memperhatikan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan.



Adapun kriteria penulisan teks berita sebagai berikut:

No Aspek yang Dinilai Kriteria penilaian Skor

1 Orientasi berita a. Sangat sesuai

b. Sesuai

c. Cukup sesuai

d. Kurang sesuai

e. Tidak sesuai

5

4

3

2

1

2 Peristiwa jalanya kejadian

beruntut

a. Sangat tepat

b. Tepat

c. Cukup tepat

d. Kurang tepat

e. Tidak tepat

5

4

3

2

1

3 Sumber berita jelas kebenarannya a. Sangat tepat

b. Tepat

c. Cukup tepat

d. Kurang tepat

e. Tidak tepat

5

4

3

2

1

4 Verba transitif yang digunakan

sesuai

a. Sangat tepat

b. Tepat

c. Cukup tepat

d. Kurang tepat

e. Tidak tepat

5

4

3

2

1



5 Adverbia atau kata keterangan

yang sesuai

a. Sangat sesuai

b. Sesuai

c. Cukup sesuai

d. Kurang sesuai

e. Tidak sesuai

5

4

3

2

1

6 Kata Konjungsi temporal yang

berhubungan

a. Sangat tepat

b. Tepat

c. Cukup tepat

d. Kurang tepat

e. Tidak tepat

5

4

3

2

1

7 Bahasa yang digunakan  menarik a. Sangat sesuai

b. Sesuai

c. Cukup sesuai

d. Kurang sesuai

e. Tidak sesuai

5

4

3

2

1

8 Unsur –unsur berita Unsur-unsur  5W +

1H

a. Sangat sesuai

b. Sesuai

c. Cukup sesuai

d. Kurang sesuai

5

4

3

2



e. Tidak sesuai 1

Penilaian Tes Keterampilan Menulis Teks Berita

No. Kategori Nilai
1. Sangat Baik 85-100

2. Baik 75-84

3. Cukup 65-74

4. Kurang 55-64

5. Sangat kurang 55



E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen two group post-tes design. Penelitian ini

menggunakan perlakuan yang berbeda terhadap dua kelompok dalam bentuk pembelajaran.

Kedua kelompok tersebut diberi pengajaran tentang menulis teks berita .untuk pertama sebagai

kelas eksperimen diberi pengajaran tentang menulis teks berita dengan menggunakan

Model discovery learning dan kelompok kedua sebagai kelas kontrol yang diberi pengajaran

sama tentang menulis teks berita dengan menggunakan metode ceramah. Desain ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Desain Eksperimen Two group Control Design

Kelompok Perlakuan Posttest

Eksperimen X O1

Kontrol Y O2

Keterangan:

X: Pembelajaran menggunakan Model Discovery Learning

Y : Pembelajaran menggunakan Metode Ceramah

O1: Test yang diberikan setelah perlakuan X dengan meggunakan model discovery learning

O2 :Test yang diberikan setelah perlakuan Y  dengan menggunkan metode ceramah

F. Jalannya  eksperimen

Penggunaan model merupakan aspek yang mendukung proses belajar mengajar, siswa

diajak untuk lebih aktif dalam belajar sesuai pembelajaran yang diberikan guru melalui model



yang diberikan dan siswa diminta untuk mengembangkannya berdasarkan pemahaman dan

wawasan yang dimiliki oleh siswa. Langkah–langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian

ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4Kegiatan Eksperimen dengan Model Discovery Learning

Pertemuan Kegiatan guru Kegiatan siswa Waktu

I Pertemuan (80

menit)

a .mengucapkan

salam dan

b.Menyampaikan

tujuan pembelajaran

c. Menjelaskan

materi pembelajaran

mengenai menulis

teks berita sekaligus

memberikan siswa

untuk bertanya

jawab

d. Melaksanakan

a. Menjawab

salam dan

mendengarkan

salam guru

b.

b. Mendengarkan

penjelasan guru

c. Mendengarkan

penjelasan guru

5 Menit

5 menit

25

menit

30



pembelajaran dengan

menggunakan model

discovery learning .

langkah-langkah

1. Perencanaan

a. Menentukan

tujuan

pembelajaran

b. Melakukan

identifikasi

karakteristik

peserta didik

(kemampuan

awal, minat, gaya

belajar, dan

sebagainya).

c. Menentukan

topik

d. Mengembangkan

bahan-bahan

belajar

e. Mengukur topik

pembelajaran

d. Mengikuti

pembelajaran dengan

model discovery

learning

Menit



f. Melakuakan

penilaian proses

dan hasil belajar

peserta didik

2. Pelaksanaan

a.Stimulation (stimul

asi / pemberian

rangsangan ).

b. Problem statement

(pernyataan/

identifikasi masalah)

c. Data collection

(pengumpulan data )

d. Data procesing

(pengolahan data)

e.Verification (pemb

uktian )

f.Generalition (mena

rik kesimpulan )

e. Memberikan

Umpan balik

10

Menit



f. Mengakhiri

Pembelajaran

e. Melaksanakan

Pembelajaran

f. Membalas salam

5 Menit

Postest (80 Menit)

1. Memberikan Salam Membalas salam guru 5 Menit

2. Melakukakan Postest Melaksanakan postest 70 Menit

3. Menutup Pertemuan Memberikan Salam 5Menit

Kegiatan Control dikelas Ceramah

Pertemuan Kegiatan guru Kegiatan siswa Waktu

1I Pertemuan (80

menit)

a. Mengucapkan

salam dan

mengabsen siswa

b. Menjelaskan

tujuan pembelajaran

c. Menjelaskan

a. Menjawab salam

dan mendengarkan

salam guru

b Mendengarkan

penjelasan guru

c. Mendengarkan

5 Menit

5 menit

25



materi pembelajaran

mengenai menulis

teks berita sekaligus

memberikan siswa

untuk bertanya

jawab

d. Melaksanakan

pembelajaran dengan

menggunakan

metode ceramah

e. Memberikan

Umpan balik

f. Mengakhiri

Pembelajaran

penjelasan guru

d. Mengikuti

pembelajaran dengan

metode ceramah

e. Melaksanakan

Pembelajaran

f. Membalas salam

menit

30

Menit

10

Menit

5 Menit

Posttest  (80 menit)



1 Mengucapkan

salam pada siswa

serta

memperkenalkan

diri

Menjawab salam

dari guru 10 Menit

10 Menit

2 Guru memberikan

soal postest

Siswa

mengerjakan soal

Posttest

65 Menit

3 Guru menutup

pertemuan

Siswa membalas 5 Menit



G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengolah data penelitian dalam

mencapai tujuan penelitian. Setelah data diperoleh dilakukan analisis data dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Mengoreksi lembar jawaban siswa

2. Memberi skor pada jawaban siswa

3. Menghitung nilai rata-rata skor dari variabel hasil test dengan menggunakan rumus:

M=
∑

Keterangan:

M : nilai rata-rata

∑ : jumlah frekuensi

N : jumlah sampel

4. Menghitung standar deviasi dari variabel hasil test dengan menggunakan rumus:

SD =
∑ ( X )

Keterangan:

SD : standar deviasi

∑fx2 : jumlah kuadrat nilai frekuensi

N : jumlah sampel

5. Menghitung standar error dari variabel hasil test dengan menggunakan  rumus:

SEM = √
Keterangan:

SD : standar deviasi

SEM : standar error



N : jumlah sampel

6. Setelah hasil standar error kelompok sampel diperoleh, maka langkah terakhir dari standar

error adalah mencari perbedaan hasil standar error pada kedua kelompok (eksperimen dan

kontrol) dengan menggunakan rumus:

SEM1-M2 = √SEM1 + SEM2
a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dengan menggunakan uji Lilifors dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1). Pengamatan x1, x2, x3,…xn dijadikan bentuk baku z1, z2, z3,… zn dengan menggunakan

rumus : Z1=

Keterangan:

xi : batas kelas

x¯ : rata-rata

S : standar deviasi, (Sudjana, 2005: 466).

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data mempunyai varians yang

homogen atau tidak. Rumus yang digunakan adalah:

F=

(Sudjana, 2005: 250).

Pengujian homogenitas dilakukan dengan kriteria seperti berikut ini. Ho diterima jika

Fhitung<Ftabel dan Ho ditolak jika Fhitung>Ftabel yang menyatakan bahwa sampel berasal dari

populasi yang homogen.



c. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis apakah kebenarannya dapat diterima atau ditolak maka penulis

menggunakan persamaan dibawah ini untuk menguji statistik uji “t” satu pihak dengan tingkat

kepercayaan α = 0,05 sebagai berikut:

t0=

Keterangan:

t0 : nilai t observasi

M1 : mean hasil test (kelompok eksperimen)

M2 : mean hasil test (kelompok kontrol)

SEMX-MY : standar error perbedaan kedua kelompok

Dimana: SEM= √
SEM1-M2 = +
Dengan demikian jika t0<ttabel, maka Ho ditolak yang berarti Ha diterima, jika t0> ttabel

pada taraf signifikan α = 0,05 pengujian dilakukan dengan membandingkan harga t0 dengan

harga.


