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ABSTRAK 

Pembelajaran menganalisis teks biografi selalu berkaitan dengan keterampilaan 

menulis. Sehubungan dengan itu, penulis tertarik melakukan penelitian pembelajaran 

menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan menggunakan 

model permainan melalui multimedia pada siswa kelas X SMA N 1 Jalancagak Subang 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Penulis merumuskan masalah yang penulis ajukan yaitu: 1) 

Mampukah penulis merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran menganalisis 

aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan menggunakan model permainan 

melalui multimedia pada siswa kelas X SMA N 1 Jalancagak Subang?; 2) Mampukah siswa 

kelas X SMA N 1 Jalancagak Subang menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam 

teks biografi secara tepat?; dan 3) Efektifkah model permainan melalui multimedia 

digunakan dalam pembelajaran menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks 

biografi pada siswa kelas X SMA N 1 Jalancagak Subang?. Model yang digunakan oleh 

penulis yaitu metode penelitian eksperimen semu dengan teknik penelitian studi pustaka, 

observasi, uji coba, tes dan analisis. Ada pun hasil penelitiannya yaitu: 1) Penulis mampu 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran menganalisis aspek makna dan 

kebahasaan dalam teks biografi dengan menggunakan model permainan melalui 

multimedia pada siswa kelas X SMAN 1 Jalancagak Subang. Hal ini terbukti dengan hasil 

penilaian perencanaan pembelajaran sebesar 4.0, dan pelaksanaan pembelajaran sebesar 

3,6 yang termasuk kategori baik sekali. 2) Siswa kelas X SMAN 1 Jalancagak Subang 

mampu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi dengan 

menggunakan model permainan melalui multimedia. Hal ini terbukti dari hasil nilai rata-

rata pretes sebesar 58,5 dan nilai rata-rata postes sebesar 83,96. Peningkatannya sebesar 

24,76. 3) Model permainan melalui multimedia efektif digunakan dalam pembelajaran 

menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan hasil uji statistik thitung>ttabel yakni 5,73 > 2,04, tingkatan kepercayaan 95% dengan 

taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan 29. Penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran 

menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi dengang menggunakan model 

permainan melalui multimedia berhasil dengan baik. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran, menganalisis, aspek makna, kebahasaan, teks biografi,  

          model permainan, multimedia. 

 


