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Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Mendeskripsikan 
keterampilan memproduksi teks laporan hasil observasi siswa kelas VII SMP N 3 
Padang sebelum menggunakan model discovery learning berbantuan media 
audiovisual. (2) Mendeskripsikan keterampilan memproduksi teks laporan hasil 
observasi siswa kelas VII SMP N 3 Padang sesudah menggunakan model 
discovery learning berbantuan media audiovisual. (3) Mendeskripsikan pengaruh 
penggunaan model discovery learning berbantuan media audiovisual terhadap 
keterampilan memproduksi teks laporan hasil observasi siswa kelas VII SMP N 3 
Padang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode eksperimen pra-eksperimen. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah The One Group Pretest-Posttest Design. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Padang yang 
terdaftar tahun 2014/2015. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 
rumus purposive random sampling. Terdapat dua data yang akan diolah. (1) Data 
pretest keterampilan memproduksi teks laporan hasil observasi siswa kelas VII 
SMP Negeri 3 Padang. (2) Data posttest keterampilan memproduksi teks laporan 
hasil observasi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Padang. Instrumen penelitian ini 
adalah tes untuk kerja. 

Hasil peneltian ini ada tiga, yaitu. (1) Keterampilan memproduksi teks 
laporan hasil observasi sebelum menggunakan model discovery learning 
berbantuan media audiovisual siswa kelas VII SMP Negeri 3 Padang berada pada 
kualifikasi Hampir Cukup (58,21). (2) Keterampilan memproduksi teks laporan 
hasil observasi sesudah menggunakan model discovery learning berbantuan media 
audiovisual siswa kelas VII SMP Negeri 3 Padang berada pada kualifikasi lebih 
dari cukup (75,07). (3) Terdapat pengaruh penggunaan model discovery learning 
berbantuan media audiovisual terhadap keterampilan memproduksi teks laporan 
hasil observasi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Padang. Berdasarkan hasil 
penelitian ini disimpulkan bahwa model discovery learning berbantuan media 
audiovisual dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan memproduksi teks 
laporan hasil observasi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Padang. 
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