
1 
 

ABSTRAK 

 

Alpin, Tri. 2017. Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 30  

Muaro Jambi Berdasarkan Tayangan Kick Andy. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni, FKIP, Universitas Jambi. Pembimbing (I) Dra.Rasdawita, M.M., 

Pembimbing (II) Drs. H. Larlen, M.Pd. 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan menulis berita pada 

siswa kelas VIII A SMP N 30 Muaro Jambi berdasarkan tayangan kick Andy. 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipakai untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Dalam menulis dibutuhkan kemampuan 

menggunakan kaidah-kaidah dan cara menulis yang baik, sehingga apa yang 

ditulis dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dan jenis 

penelitian deskriptif, penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif karena 

penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara objektif, apa adanya sesuai 

dengan fakta yang ada, penelitian ini juga menyajikan data,menggunakan 

penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan data berupa angka-angka 

hasil perhitungan yang diproses melalui pengklasifikasian, penjumlahan, dan 

perolehan hasil berupa persentase sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Instrumen Penelitian dalam penelitian ini adalah tugas menulis berita. Lokasi 

penelitian di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Data dalam penelitian ini adalah hasil 

tulisan kemampuan menulis berita siswa kelas VIII A SMP Negeri 30 Muaro 

Jambi berdasarkan tayangan kick Andy. Sumber data penelitian ini adalah video 

kick Andi. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah (1) peneliti 

membagi lembar tugas pada siswa sebagai alat pengumpul data(2) peneliti atau 

guru kelas menjelaskan secara singkat bagaimana mekanisme tugas yang akan 

dilakukan siswa (3) guru menayangkan video tentang pendidikan di depan kelas 

(4) siswa ditugaskan menulis berita dengan memperhatikana spek penilaian 

menulis berita dengan waktu 2 x 40 menit (1 x pertemuan) (5) siswa 

mengumpulkan tugasnya (6) kemudian meng-copy rangkap dua tiap-tiap tugas 

siswa tersebut (7) setelah itu peneliti dan guru mengoreksi hasil kerja siswa. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghitung nilai 

dari kemampuan menulis berita siswa kelas VIII A berdasarkan tayangan kick 

Andy. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis berita sesuai 

dalam aspek: kesesuaian antara judul dengan isi sebesar 3,2, dari aspek 

kelengkapan unsur-unsur berita sebesar 3,9, dari aspek kepaduan sebesar 3,3, dari 

aspek kalimat efektif sebesar 3,1, dari pilihan kata/diksi sebesar 3,0, dari aspek 

ketepatan ejaan dan tanda baca sebesar 3,2 dan dari aspek tampilan tulisan sebesar 

3,5. 

Dari hasil penelitian ini disarankan agar para guru bahasa Indonesia SMP 

khususnya SMP Negeri 30 Muaro Jambi perlu meningkatkan kualitas pengajaran 

dalam menulis berita, siswa diberikan motivasi untuk lebih berpikir secara kritis 

terutama terhadap apa yang akan ditulisnya dengan menggunakan berbagai media 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Manusia membutuhkan bahasa untuk berinteraksi dengan manusia untuk 

menyampaikan ataupun memperoleh informasi dari individu lain. Tanpa bahasa 

mustahil manusia akan dapat berinteraksi dengan lancar sesuai dengan apa yang 

diharapkan, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya manusia bisa 

menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulis.  

  Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipakai untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Dalam menulis dibutuhkan keterampilan 

menggunakan kaidah- kaidah dan tata cara menulis yang baik sehingga apa yang 

kita maksudkan dalam tulisan dapat dimengerti oleh pembaca dengan baik. 

 Menurut Tarigan (1986:1) keterampilan berbahasa mencakup empat 

komponen, yaitu menyimak (Listening Skill), berbicara (Speacking Skill), 

membaca (Reading Skill), menulis (Writing Skill) 

  Pada dasarnya pembelajaran bahasa adalah melatih peserta didik untuk 

menggunakan semua aspek keterampilan berbahasa secara nyata. Selain itu 

pembelajaran menulis hendaknya juga harus didukung oleh media yang dapat 

menarik perhatian serta membangun motivasi belajar siswa. 

  Menulis berita telah menjadi salah satu materi yang tercantum dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP, yang telah dijabarkan dalam 

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar juga Indikator. Keterampilan menulis 

adalah salah satu satu dari empat keterampilan berbahasa yang dikembangkan 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Salah satu kompetensi yang 
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dikembangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP kelas 

VIII ada pada Standar Kompetensi (SK) 12 yaitu: Mengungkapkan informasi 

dalam bentuk rangkuman,teks berita, slogan atau poster dengan Kompetensi Dasar 

(KD) 12.2 yaitu: Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

  Permasalahan yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi dengan 

guru bahasa dan sastra Indonesia kelas VIII SMP Negeri 30 Muaro Jambi Ibu 

Marisar Dwi Lestari, S.Pd adalah keterampilan peserta didik dalam menulis berita 

masih kurang. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang hanya memperoleh nilai 73, 

sedangkan untuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia di SMP N 30 Muaro Jambi mencapai nilai 76. Hal ini dikarena 

siswa kurang berminat pada pembelajaran manulis berita, siswa lebih menyukai 

menulis sastra jenis lain, seperti cerpen dan puisi. Siswa lebih menyukai apresiasi 

drama dari pada menulis berita, karena menulis berita membutuhkan kreatifitas 

serta imajinasi untuk menghasilkan berita yang baik. Padahal menulis berita 

secara singkat, padat, dan jelas merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus 

dicapai oleh peserta didik kelas VIII. 

  Selanjutnya, alasan mengapa peneliti memilih SMP Negeri 30 Muaro 

Jambi karena berdasarkan observasi ke sekolah ini belum ada yang melakukan 

penelitian mengenai kemampuan menulis berita berdasarkan tayangan kick Andy. 

Peneliti mengambil objek penelitian di kelas VIII karena materi menulis berita ada 

pada kelas VIII sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada  penelitian ini peneliti khusus meneliti 

kemampuan menulis berita di kelas VIII A, karena berdasarkan informasi yang 

diberikan oleh guru bahasa Indonesia, siswa kelas VIII A punya minat belajar 
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yang tinggi. Untuk itu peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang peneliti 

inginkan di kelas VIII A dibandingkan dengan VIII B, C dan D. 

  Alasan peneliti memilih acara kick Andy sebagai media dalam penelitian 

ini karena tayangan kick Andy merupakan tayangan TV nasional yang 

menyajikan kisah kehidupan nyata yang informatif, edukatif dan inspiratif. Tamu 

atau narasumber yang diundang berasal dari kalangan manapun, tidak ada batas 

tertentu sehingga banyak cerita seru dan tak terduga seputas kehidupan 

masyarakat Indonesia yang dibagikan dalam acara tersebut. 

  Untuk meningkatkan keterampilan menulis berita diperlukan adanya 

pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik bisa dilakukan salah 

satunya dengan menonton video, karena dengan adanya video siswa diharapkan 

mampu mengembangkan daya imajinasinya, sehingga dalam membuat tulisan 

akan lebih mudah sesuai dengan fungsi dari video yang dapat menstimulus 

imajinasi anak. Jadi berdasarkan permasalahan di atas judul yang penulis tetapkan 

untuk penelitian ini adalah” Kemampuan Menulis Berita Siswa kelas VIII A SMP 

N 30 Muaro Jambi Berdasarkan Tayangan Kick Andy. 

 1.2 Rumusan Masalah 

   Bagaimanakah Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas VIII A SMP N 

30 Muaro Jambi Berdasarkan Tayangan Kick Andy? 

 1.3 Tujuan Penelitian 

  Mendeskripsikan Kemampuan Menulis Berita pada Siswa kelas VIII A 

SMP N 30 Muaro Jambi Berdasarkan Tayangan Kick Andy. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan 

keilmuan terutama untuk menambah kajian pustaka mengenai kemapuan 

siswa kelas VIII A SMP N 30 Muaro Jambi dalam menulis  berita. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis yang berguna 

untuk peneliti, siswa dan guru.  

1. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat memberikan pengalaman, 

pengetahuan, dan wawasan dalam melaksanakan penelitian. 

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman siswa 

dalam meningkatkan aspek yang lemah serta memelihara aspek 

yang sudah maksimal dalam menulis  berita. 

3. Bagi guru, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan 

kepada guru bidang studi bahasa Indonesia untuk dapat 

memberikan arahan yang tepat pada siswa mengenai bagaimana 

menulis berita yang baik dan benar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Menulis 

Menulis tidak dapat dipisahkan dalam seluruh rangkaian pembelajaran 

bahasa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut 

Dalman (2015:3) “menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan (informasi) 

secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 

atau medianya”. Dengan menulis, manusia dapat mengungkapkan ide, gagasan, 

pendapat ke dalam bentuk tulisan. Dalam hubungannya dengan kemampuan 

berbahasa, kegiatan menulis dapat mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-

kesalahan baik ejaan, struktur maupun pemilihan kosakata. 

2.2 Menulis Berita 

2.2.1 Pengertian Menulis  

Tarigan (1986:3-4) “Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain”. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini maka sang penulis haruslah terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Kemampuan menulis 

tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek 

yang banyak dan teratur. Menulis merupakan seatu kegiatan yang produktif, maka 

keterampilan ini harus selalu dilatihkan dan selalu disertai dengan praktek teratur. 

2..2.2 Pengertian Berita 

Berita (news) merupakan sajian utama sebuah media massa disamping 

views (opini). Secara sederhana berita atau dalam bahasa Inggris (NEWS) 
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merupakan singkatan dari North, East, West, danSouth (N-E-W-S), yang 

menunjukan sifat berita yang menghimpun keterangan dari empat penjuru mata 

angin. 

Resenrhall dan Yarmen (Rasyida,2014:7) mengatakan bahwa “berita lebih 

mudah dikenal dari batasannya”. Namun demikian,banyak pakar komunikasi 

mencoba merumuskan defenisi (batasan pengertian)berita,dengan penekanan yang 

berbeda terhadap unsur-unsur yang dikandung sebuah berita. 

2.2.3 Unsur-Unsur berita 

Para pakar jurnalistik telah menyepakati unsur-unsur tersebut adalah 

5W+1H. (What, Where, When, Who, Why, dan How). Unsur-unsur berita tersebut 

akan saling mendukung membuat sebuah berita yang mengandung informasi 

lengkap. Hal tersebut akan lebih memuaskan pembaca, karena pembaca 

mendapatkan sebuah informasi secara jelas dan tidak samar.  

Djuraid (Iqma, 2013:27) menyebutkan secara lebih rinci bahwa dalam 

pelajaran dasar menulis berita dimulai dengan pengenalan bagian berita yang 

sangat populer yakni 5W+1H. Siapa tokohnya, di mana kejadiannya, apa yang 

terjadi, mengapa terjadi, bagimana bisa terjadi dan seterusnya. Pedoman ini 

setidaknya akan memudahkan untuk mulai menulis. Setelah bahan-bahan berita 

terkumpul, selanjutnya dilakukan identifikasi sesuai dengan 5W+1H.  

2.2.4 Jenis-Jenis Berita  

Berita merupakan pengungkapan fakta. Pengungkapan fakta bisa beragam 

jenis. Jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik menurut Romli 

(Iqma, 2013:37) antara lain:  
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1) Straight news: merupakan berita yang ditulis langsung, apa adanya, 

ditulis secara singkat dan lugas. Sebagian besar sehalaman surat kabar 

berisi berita jenis ini.  

2) Depth news: merupakan berita mendalam, dikembangkan dengan 

pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan.  

3) Investigations news: merupakan berita yang dikembangkan 

berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber  

4) Interpretative news: merupakan berita yang dikembangkan dengan 

pendapat atau penulisnya/reporter.  

5) Opinion news: merupakan berita mengenai pendapat seseorang, 

biasanya pendapat para cendekiawan, tokoh, ahli, atau pejabat 

mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi politik, ekonomi, sosial, 

budaya, hukum, dan sebagainya.  

 

2.2.5 Aspek-aspek yang Dinilai dalam Menulis Berita  

Menurut Nurgiyantoro (Iqma 2013:43) “penilaian merupakan suatu proses 

untuk mengukur kadar pencapaian tujuan”. Penilaian dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada 

setiap kompetensi dasar yang disampaikan oleh guru, memiliki beberapa aspek 

atau kriteria yang dijadikan indikator dalam penilaian.  

Dalam pembelajaran menulis berita ada beberapa aspek yang digunakan 

dalam penilaian, di antaranya adalah: 

1. Aspek Kesesuaian Judul 

2. Aspek Kelengkapan Unsur (Apa, Di Mana, Kapan, Siapa, Mengapa, Dan 

Bagaimana) 

3. Kepaduan 

4. Kalimat Efektif 

5. Pilihan Kata/Diksi 

6. Ketepatan Ejaan Dan Tanda Baca 

7. Tampilan Tulisan 
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2.3 Media Pembelajaran  

Media dalam kegiatan pembelajaran memiliki peran yang penting. 

Menurut Arsyad (2015:3) “secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal”. 

Dengan adanya media, tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. 

Hal ini dikarenakan dengan menggunakan media, guru bisa menjelaskan materi 

secara lebih jelas.  

Daryanto (Iqma, 2013:47-48) juga menambahkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, 

dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan.  

2.4 Manfaat Media Pembelajaran  

Media memiliki banyak manfaat untuk kegiatan pembelajaran agar 

tercapai tujuan yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan Sudjana dan Rivai 

(2013: 13) bahwa beberapa manfaat dari media pembelajaran antara lain:  

1). pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami 

dan memungkinkan peserta didik mengenai tujuan pengajaran 

yang lebih baik, (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan juga guru 

tidak kehabisan tenaga dalam mengajar, (4) peserta didik akan 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena peserta diidk 

dalam proses pembelajaran tidak hanya mendengarkan penjelasan 

dari guru saja, tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain misal 

mengamati, melakukan, atau mungkin mendemonstrasikan.  
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Selanjutnya Arsyad (2014: 29) mengemukakan bahwa media pembelajaran 

dapat mengatasi keterbatasan, ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya (1) objek 

yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar, film, atau model. (2) objek 

yang terlalu kecil dapat digunakan menggunakan proyektor ataupun juga gambar. 

(3) gerak yang terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau highspeed 

photography. (4) kejadian atau peristiwa masa lampau dapat ditampilkan dengan 

pemutaran film, video, maupun foto. (5) objek yang terlalu kompleks, misalnya 

mesin-mesin dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. (6) konsep 

yang terlalu luas, misalnya gunung, laut, iklim, dan lain-lain dapat 

divisualisasikan dalam bentuk film atau gambar.  

2.5 Media Video sebagai Media Audio Visual 

Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagaialat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses,dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. Media pembelajaran dapat memperjelas 

penyajian pesandan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan 

proses danhasil belajar. 

Menurut Sadiman (2014:74) Video, sebagai media audio-visual yang 

menampilkan gerak, semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan 

yang disampaikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, 

edukatif maupun intruksional. 

Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 
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2.6 Hubungan Media dengan Pembelajaran 

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar menjadi sesuatu yang 

penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Media pembelajaran merupakan 

sebuah sarana menyampaiakan pesan yang berupa alat fisik yang dapat membantu 

dan mempermudah dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu dari proses belajar mengajar serta mampu menggugah minat 

belajar siswa. 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar harus 

memperhatikan tujuan pembelajaran. Hamalik (Larlen, 1986:17) mengatakan 

bahwa media pendidikan sebagai suatu media komunikasi guru dan siswa dalam 

pengajaran sudah tentu sangat erat pertaliannya dengan kegiatan dan proses 

belajar mengajar. 

Untuk mendapatkan nilai dan andil yang baik dalam pemanfaatan media, 

seorang guru harus mengetahui pembagian media, guna untuk memilih mana yang 

cocok digunakan dengan tujuan pengajaran. 

2.7 Tayangan Kick Andy 

Tayangan Kick Andy merupakan salah satu program acara di Metro TV 

yang sangat informatif, edukatif dan inspiratif yang dipandu oleh seorang jurnalis, 

Andy F Noya. Sebuah tayangan talkshow yang menggangkat tema yang beragam 

dan mencangkup seluruh aspek kehidupan. Melalui acara ini kita diajarkan untur 

melihat sisi lain dari kehidupan.  

Konsep dasar tayangan ini adalah untuk mengasah hati para penontonnya. 

Oleh karena itu, tayangan ini patut ditonton oleh seluruh masyarakat indonesia, 



12 
 

karena tayangan dapat memberikan kita pandangan untuk kita menjalani 

kehidupan yang lebih baik di dunia ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut Arikunto (2014: 3) “deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.  

Menggunakan penelitian kuantitatif  karena penelitian ini menggunakan 

data berupa angka-angka hasil perhitungan yang diproses melalui 

pengklasifikasian, penjumlahan, dan perolehan hasil berupa persentase sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Yang 

beralamat di desa Pematang Gajah, kecamatan Jambi Luar Kota, kabupaten 

Muaro Jambi. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 30 

Muaro Jambi yang berjumlah 21 orang. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini adalah hasil tulisan berita siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 30 Muaro Jambi dalam menulis berita. Sedangkan sumber data penelitian 

ini adalah video kick Andy. 
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3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen dalam penelitian ini adalah tugas untuk menulis berita. 

Instrumen ini disusun bertujuan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

menulis berita berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. 

Berikut petunjuk mengerjakan tugas: 

1. Keluarkan kertas satu lembar 

2. Tulis nama dan kelas di sebelah kanan atas pada lembar yang telah 

disediakan. 

3. Amatilah video yang ditampilkan didepan kelas 

4. Waktu mengerjakan 60 menit 

Soal 

1. Buatlah sebuah berita berdasarkan video yang telah kalian amati! 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

 

3.6.1 Validitas 

 

Validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi, karena yang akan diukur 

sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di silabus KTSP. Kemudian tugas ini 

juga dimaksudkan untuk mengukur tujuan-tujuan tertentu yaitu mengukur 

kemampuan siswa dalam menulis  berita.  

3.6.2 Reliabilitas  

Reliabilitas yaitu sebagai alat ukur yang hasil pengukurannya digunakan 

untuk membuat berbagai keputusan penting, tugas diharapkan menghasilkan hasil 

yang konsisten, tidak berubah-ubah dapat dipercaya dan diandalkan atau 
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reliabilitas. Dalam penerapan metode ini, setiap hasil kerja dinilai lebih dari satu 

orang penilai, sekurang-kurangnya dua orang penilai, yakni guru bahasa Indonesia 

(P1) dan peneliti sendiri (P2) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

     

 
 

Keterangan :  

Jumlah = Jumlah nilai rata-rata  

P1 = Penilai 1 (Guru bahasa Indonesia)  

P2 = Penilai 2 (Peneliti) 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah. 

1. Peneliti mengecek dan memeriksa kehadiran siswa. 

2. Peneliti membagi lembar tugas pada siswa sebagai alat pengumpul 

data. 

3. Peneliti atau guru kelas menjelaskan secara singkat bagaimana 

mekanisme tugas yang akan dilakukan siswa. 

4. Guru menayangkan video tentang pendidikandi depan kelas 

5. Siswa ditugaskan menulis berita dengan memperhatikan aspek 

penilaian berita dengan waktu 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

6. Siswa mengumpulkan tugasnya 

7. Kemudian meng-copy rangkap dua tiap-tiap tugas siswa tersebut. 

8. Setelah itu peneliti dan guru mengoreksi hasil kerja siswa. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah, data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai dari kemampuan 

menulis berita siswa kelas VIII A berdasarkan tayangan kick Andy. 

 Kriteria penelitian ditentukan lebih dulu, yang meliputi penelitian terhadap 

aspek yang dinilai, yaitu kesesuaian judul, kelengkapan unsur berita, kepaduan, 

kalimat efektif, pilihan kata, tampilan tulisan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Mengukur tingkat kemampuan menulis berita siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 30 Muaro Jambi dapat dilakukan melalui hasil perhitungan dari penilaian 

yang telah dilakukan. Penilaian tersebut dari aspek penilaian menulis berita yaitu, 

kesesuaian antara judul dengan isi, kelengkapan unsur 5W+1H, kepaduan, kalimat 

efektif, pilihan kata, ketepatan ejaan dan tanda baca, serta tampilan tulisan yang 

dilakukan oleh 2 orang penilai, yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia di 

SMP Negeri 30 Muaro Jambi (P1) dan peneliti (P2). 

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan  hasil penilaian  menulis berita siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 30 Muaro Jambi berdasarkan tayangan kick Andy dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

4.2.1 Berdasarkan  Kesesuaian Antara Judul Dengan Isi 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam  menulis berita 

berdasarkan aspek kesesuaian antara judul dengan isi adalah 3,2 dengan kriteria 

“cukup mampu” terdapat pada interval 2,5-3,4. 

4.2.2 Berdasarkan Aspek Kelengkapan Unsur-unsur Berita 
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 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam  menulis berita 

berdasarkan aspekkelengkapan unsur-unsur berita adalah 3,9 dengan kriteria 

“mampu”, karena terdapat pada interval 3,5-4,4.  

4.2.3 Berdasarkan Aspek Kepaduan Berita 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam  menulis berita 

berdasarkan aspek kepaduan kaliamat adalah 3,3 dengan kriteria “cukup mampu” 

karena terdapat pada interval 2,5-3,4.  

4.2.4 Berdasarkan Aspek Kalimat Efektif 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam  menulis berita 

berdasarkan aspek kalimat efektif adalah 3,1dengan kriteria “cukup mampu” 

karena terdapat pada interval 2,5-3,4. 

4.2.5 Berdasarkan Pilihan Kata 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam  menulis berita 

berdasarkan aspek pilihana kata adalah 3,0 dengan kriteria “cukup mampu” 

karena terdapat pada interval 2,5-3,4. 

4.2.6 Berdasarkan Aspek Ketepata Ejaan dan Tanda Baca 

 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam  menulis berita 

berdasarkan aspek ketepatan ejaan dan tanda baca adalah 3,2 dengan kriteria 

“cukup mampu” karena terdapat pada interval 2,5-3,4. 

4.2.7 Berdasarkan Aspek Tampilan Tulisan 
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 Secara keseluruhan kemampuan rata-rata siswa dalam  menulis berita 

berdasarkan aspek tampilan tulisan adalah 3,5 dengan kriteria “mampu” karena 

terdapat pada interval 3,5-4,4. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam menulis berita yang 

telah dibicarakan pada bab IV sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 30 Muaro Jambi dalam menulis berita adalah 

cukup mampu dengan rata- rata kemampuan menulis berita 3.31 untuk penilaian 

menulis berita yang dilakukan oleh (P1) guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan 

(P2) peneliti. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti 

merasa perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru bahasa Indonesia SMP khususnya SMP Negeri 30 Muaro 

Jambi perlu meningkatkan kualitas pengajaran dalam menulis berita. 

2. Hendaknya dalam pengajaran menulis siswa diberikan motivasi untuk 

lebih berpikir  secara kritis terhadap apa yang akan ditulisnya dengan 

menggunakan berbagai media.  

3. Untuk siswa kelas VIII A SMP N 30 Muaro Jambi agar bisa meningkatkan 

dan mempertahankan kemampuan menulis berita berdasarkan aspek-aspek 

penilai yang telah ditentukan. 

 


