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SARISARISARISARI

KartikaKartikaKartikaKartika Sari,Sari,Sari,Sari, Diah.Diah.Diah.Diah. 2013201320132013. Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita
melalui Model Kooperatif Tipe TTW (Think Talk Write) dengan Media
Video Peristiwa pada Siswa Kelas VIII A SMP 1 Kaliwungu Kabupaten
Kudus. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I: Drs. Wagiran, M. Hum.; Pembimbing II: Drs.
Suparyanto.

KataKataKataKata KunciKunciKunciKunci: Menulis berita, model kooperatif tipe TTW, media video peristiwa

Keterampilan menulis teks berita merupakan salah satu keterampilan
berbahasa yang tidak kalah penting dibanding keterampilan berbahasa yang lain.
Peningkatan keterampilan menulis teks berita perlu ditingkatkan dengan model
dan media pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang dapat membuat
siswa aktif serta mampu berpikir kritis dengan cara bekerja sama dengan
kelompok secara bertanggung jawab adalah model pembelajaran inovatif yang
harus diterapkan kepada siswa. Salah satu model pembelajaran yang tepat dalam
pembelajaran menulis teks berita adalah model kooperatif tipe TTW (Think Talk
Write). Selain model yang inovatif, untuk menunjang keberhasilan dalam
peningkatan keterampilan menulis teks berita diperlukan juga media pembelajaran
yang inovatif juga. Media pembelajaran yang tidak hanya menarik tetapi juga
dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif. Media pembelajaran yang tepat
adalah media video peristiwa.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana proses keterampilan
menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think TalkWrite) dengan
media video peristiwa, bagaimana peningkatan keterampilan menulis teks berita
melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video
peristiwa, serta bagaimana perubahan perilaku siswa setelah diterapkan model
kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa saat pembelajaran. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran, peningkatan menulis
teks berita, dan perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran dengan
model kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa. Manfaat yang dapat
diambil dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat praktis dan manfaat
teoretis.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Subjek
penelitian ini adalah keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII A SMP 1
Kaliwungu Kudus. Penelitian ini terbagi atas tahap prasiklus, siklus I, dan siklus
II. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan soal tes, observasi,
wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Analisis data meliputi data kuantitatif
dan data kualitatif. Data kuantitatif menunjukkan hasil tes menulis teks berita,
sedangkan data kualitatif menunjukkan proses pembelajaran dan perubahan
perilaku siswa.
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Hasil penelitian menunjukkan proses pembelajaran menulis teks berita
melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video
peristiwa mengalami perubahan lebih baik. Proses pembelajaran terjadi dua kali
pertemuan pada setiap siklusnya. Kualitas pembelajaran meningkat dari prasiklus,
siklus I ke siklus II. Berdasarkan data tes nilai rata-rata kelas pada tahap prasiklus
60,15, sedangkan pada siklus I sebesar 66,44, serta siklus II mencapai 80,59. Hal
ini menunjukkan peningkatan dari tahap prasiklus ke siklus II mencapai 33,98%.
Berdasarkan hasil nontes, siswa juga mengalami perubahan perilaku. Siswa yang
pada tahap prasiklus banyak melakukan sikap negatif seperti tidak memperhatikan
penjelasan peneliti, tidak aktif dalam berkelompok, serta enggan bertanya ketika
mengalami kesulitan, pada siklus I dan pada siklus II mulai menunjukkan perilaku
yang positif.

Model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan
media video peristiwa mampu meningkatkan keterampilan menulis teks berita
pada siswa. Oleh karena itu, siswa, guru, dan lembaga pendidikan dapat
menggunakan model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video
peristiwa dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran menulis teks berita.
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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.1.1.1. 1111 LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang MasalahMasalahMasalahMasalah

Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia siswa diarahkan

untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan menggunakan

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis.

Sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Indonesia tersebut, diharapkan siswa

dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan

minatnya. Selain itu, siswa dapat menerapkannya secara tepat dalam

berkomunikasi.

Pengajaran keterampilan bahasa dan sastra Indonesia mencakupi

keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan

keterampilan menulis (Tarigan 1993: 1). Keempat keterampilan tersebut selalu

berkait satu dengan yang lain. Keterampilan berbicara dan keterampilan menulis

merupakan keterampilan produktif karena dapat menghasilkan suatu produk karya.

Kegiatan menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses

belajar yang dialami siswa selama mencari ilmu. Keterampilan menulis merupakan

salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang mempunyai peranan penting di

dalam kehidupan manusia. Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan

pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Namun, banyak

siswa yang mengeluh tidak bisa menulis dengan baik disebabkan kurangnya
1
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kosakata yang dimiliki siswa dan menulis dianggap sebagai beban yang berat

karena kegiatan menulis membutuhkan banyak tenaga dan waktu serta perhatian

yang sungguh-sungguh.

Akhadiah (2009:2) mengungkapkan bahwa menulis berarti

mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkan secara

tersurat. Menulis berarti mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, pengetahuan dan

wawasan ke dalam tulisan yang sistematis dan bisa dipahami oleh orang lain.

Pelajaran menulis kadang hanya digunakan sebagai pengisi waktu luang dan tidak

memperoleh porsi waktu yang cukup. Banyak siswa yang tidak senang apabila

diminta untuk membuat tulisan, terutama dalam menulis teks berita. Siswa

menganggap pelajaran menulis sebagai pelajaran yang membosankan dan

melelahkan. Hal ini menarik perhatian untuk diteliti, menemukan cara yang dapat

menarik perhatian siswa dalam pembelajaran menulis teks berita. Teks berita

adalah naskah berita yang berisi fakta mengenai kejadian peristiwa yang hangat,

menarik, atau penting bagi sebagian besar masyarakat yang bisa disampaikan

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

Kegiatan menulis teks berita harus dimotivasi sejak dini sehingga menulis teks

berita cocok untuk pembelajaran menulis pada siswa kelas VIII SMP karena pada

taraf ini siswa banyak mengalami dan mengamati hal-hal yang terjadi di

sekitarnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa

Indonesia kelas VIII SMP N 1 Kaliwungu menyebutkan bahwa pembelajaran

bahasa Indonesia terutama menulis teks berita yang dilaksanakan selama ini
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kurang efektif dan kurang dimengerti oleh siswa. Dari keseluruhan siswa kelas

VIII SMP N 1 Kaliwungu hanya beberapa dari siswa yang sudah mampu menulis

teks berita dengan baik, baik dari segi bahasa yang digunakan maupun

kelengkapan unsur-unsur teks berita. Mayoritas siswa mendapatkan nilai rata-rata

60,00 atau belum dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

ditetapkan, yaitu 75. Teks berita yang dibuat siswa kurang menarik karena bahasa

yang digunakan monoton dan pemilihan katanya kurang tepat. Hal ini dapat

dilihat dari bahasa yang digunakan dan pola urutan 5W+ 1H yang belum

mendapat perhatian dari siswa.

Proses belajar mengajar bahasa dan sastra Indonesia di sekolah-sekolah

umumnya berorientasi pada teori dan pengetahuan semata-mata sehingga

keterampilan berbahasa khususnya keterampilan menulis kurang dapat perhatian.

Ide, gagasan, pikiran, dan perasaan mereka berlalu begitu saja, tidak diungkapkan

khususnya dalam bentuk karya. Berdasarkan observasi peneliti, keterampilan

menulis teks berita yang diajarkan di SMP Negeri 1 Kaliwungu selama ini

menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif dan konvensional yang

berpusat pada guru. Saat pembelajaran menulis teks berita siswa hanya dijelaskan

materi dan diberi contoh teks berita kemudian langsung disuruh menulis teks

berita. Peran guru amat dominan dalam proses pembelajaran. Siswa kurang aktif

dan sering kali cara ini menimbulkan kebosanan bagi siswa dalam pembelajaran

menulis teks berita sehingga karya yang dihasilkan siswa kurang maksimal.

Menulis teks berita bukanlah kegiatan yang sulit dilakukan jika diajarkan

dengan model dan media yang tepat. Siswa di SMP Negeri 1 Kaliwungu kurang
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begitu memahami bagaimana menulis teks berita yang tepat. Berdasarkan

wawancara peneliti dengan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kaliwungu

kemampuan menulis teks berita masih rendah jika dibandingkan dengan KD

(Kompetensi Dasar) yang lain. Hal ini mungkin disebabkan karena model

pembelajaran yang digunakan kurang inovatif bagi siswa sehingga siswa merasa

bosan yang mengakibatkan siswa kurang dapat menyerap materi menulis berita

dengan baik. Selain model yang kurang inovatif, penyebab rendahnya

kemampuan menulis teks berita di SMP Negeri 1 Kaliwungu adalah pemilihan

media pembelajaran yang masih belum bervariasi dan inovatif. Guru hanya

memanfaatkan buku teks pelajaran dan LKS (Lembar Krja Siswa). Padahal jika

melakukan variasi dan inovasi dalam pemilihan media dalam pembelajaran

menulis teks berita, siswa akan lebih senang, tertarik dan bersemangat serta tidak

bosan dalam mengikuti pelajaran di kelas sehingga hasil yang dicapai juga akan

maksimal.

Untuk itu model pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) tepat untuk mengembangkan

keterampilan pembelajaran menulis. Model pembelajaran ini digunakan

untuk membantu siswa agar lebih aktif dan produktif. Model pembelajaran

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) merupakan sebuah model pembelajaran

yang dapat dijadikan sebuah alternatif.

Model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) merupakan suatu model

yang mengutamakan adanya kerjasama, yakni kerjasama antarsiswa dalam

kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran
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kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) siswa dituntut untuk mengeluarkan ide

yang dimilikinya untuk kemudian membaginya dengan teman sekelompok untuk

saling mendapat masukan dan motivasi. Siswa yang sebelumnya terbiasa

bersikap pasif setelah menggunakan model pembelajaran berkelompok ini akan

terpaksa berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya

(Priyanto dalam Wina 2009: 189). Model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) tidak sama dengan sekadar belajar dalam kelompok. Ada unsur-

unsur dasar pembelajaran model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) yang

membedakan dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan.

Pelaksanaan prosedur model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan benar

akan memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif. Ada

berbagai elemen yang merupakan ketentuan pokok dalam pembelajaran model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write), yaitu a) mengamati dengan seksama, b)

menggali ide yang dimiliki, c) saling berbagi secara positif (positive sharing), d)

interaksi tatap muka (face to face interaction), e) keterampilan mengembangkan ide

yang dimiliki, dan f) keterampilan untuk menjalin hubungan antarpribadi atau

keterampilan sosial. Model pembelajaran ini lebih menekankan keterlibatan

siswa secara penuh. Siswa dituntut untuk bisa aktif dan produktif serta terampil

dalam hal menulis. Guru hanya bersifat sebagai fasilitator.

Pemanfaatan video sebagai media untuk mengamati suatu kejadian yang

akan ditulis menjadi sebuah teks berita tepat untuk dilakukan. Menulis teks berita

dengan teknik pengamatan video peristiwa akan merangsang minat belajar siswa

dan dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk membahasakannya dengan
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melihat suatu kejadian secara nyata bukan dalam imajinasi mereka saja. Jadi,

siswa yang satu dengan yang lain akan bervariasi dalam membahasakan video

peristiwa yang diamati.

Bertolak dari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud

mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Teks

Berita melalui Model Kooperatif Tipe TTW (Think Talk Write) dengan Media

Video Peristiwa pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten

Kudus”.

1.1.1.1. 2222 IdentifikasiIdentifikasiIdentifikasiIdentifikasi MasalahMasalahMasalahMasalah

Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran

menulis teks berita di SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus. Siswa

cenderung kurang bisa mengungkapkan ide yang ada di pikirannya. Judul yang

kurang menarik, kelengkapan unsur-unsur teks berita (5W+ 1H) yang belum

mendapat perhatian dari siswa, pilihan kata yang digunakan masih terbatas dan

masih kurang tepat dalam penggunaan konjungsi. Kelemahan seperti itu yang

dihadapi saat pembelajaran menulis teks berita di SMP Negeri 1 Kaliwungu

Kabupaten Kudus. Hal ini tentu disebabkan karena tingkat pemahaman siswa

tentang teks berita yang masih kurang.

Ada beberapa faktor penyebab kurangnya pemahaman siswa dalam

menulis teks berita. Model pembelajaran yang kurang inovatif merupakan salah

satu faktor yang menyebabkan siswa kurang mampu menulis teks berita. Guru

kurang inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan model-model baru sehingga
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proses pembelajaran di kelas kurang aktif. Guru lebih mengutamakan

pembelajaran dengan meode ceramah tanpa mengetahui tingkat pemahaman siswa.

Faktor lain penyebab rendahnya kemampuan menulis teks berita ialah media yang

digunakan belum bervariasi dan belum inovatif, guru hanya mengandalkan buku

teks dan LKS (Lembar Kerja Siswa) dalam pembelajaran menulis teks berita

sehingga kurang menarik minat siswa atau bahkan cenderung membosankan.

Faktor dari siswa juga berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan

menulis teks berita. Siswa kurang siap menerima materi menulis teks berita, hal

itu karena siswa kurang berminat dan tidak adanya keinginan untuk belajar.

Faktor model pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik pembelajaran

yang digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi faktor

penentu keberhasilan dalam pembelajara menulis teks berita.

1.1.1.1. 3333 PembatasanPembatasanPembatasanPembatasan MasalahMasalahMasalahMasalah

Penelitian ini dibatasi pada model pembelajaran dan media pembelajaran

yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks berita. Model pembelajara yang

dipilih adalah model pembelajaran kooperatif tipe TTTW (Think Talk Write).

Alasan peneliti memilih model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) karena

dalam penerapannya model pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa

untuk belajar secara aktif dengan teman sekelompoknya untuk bertukar pikiran

secara positif. Adanya unsur kerjasama dalam model pembelajaran ini akan lebih

mempermudah siswa dalam menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan, yaitu teks
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berita. Dalam pembelajaran menulis teks berita peneliti menggunakan media

video peristiwa agar siswa lebih tertarik untuk dapat menulis teks berita karena

siswa dapat melihat peristiwa yang terjadi dalam video bukan sekadar angan-

angan dalam benak siswa. Jadi, diharapkan model pembelajaran dan media

pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa

kelas VIII A SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus.

1.1.1.1. 4444 RumusanRumusanRumusanRumusanMasalahMasalahMasalahMasalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang

dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pembelajaran menulis teks berita dengan model kooperatif

tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis Teks berita pada siswa kelas

VIII A SMP Negeri 1 Kaliwungu setelah diberi pembelajaran menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa?

3. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Kaliwungu

setelah dilaksanakan pembelajaran menulis teks Berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

1.1.1.1. 5555 TujuanTujuanTujuanTujuan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah
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1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa.

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis teks berita pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kaliwungu setelah dilaksanakannya

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) dengan media video peristiwa..

3. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIII SMP N 1

Kaliwungu setelah dilaksanakannya pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa.

1.1.1.1. 6666 ManfaatManfaatManfaatManfaat PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap tulisan ini bermanfaat baik bagi

penulis maupun bagi pembaca, baik praktis maupun teoritis.

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan masukan pengetahuan

tentang pengembangan teori pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, dan peneliti.
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a. Guru

Dapat memberikan alternatif pemilihan model dan media pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

dengan media video peristiwa.

b. Siswa

Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks berita. Selain

itu, manfaat lainnya dapat mengembangkan siswa untuk aktif, berpikir

kritis dan kreatif.

c. Peneliti

Dapat memberikan wawasan mengenai penggunaan pembelajaran

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa

dalam pembelajaran.
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BABBABBABBAB IIIIIIII

LANDASANLANDASANLANDASANLANDASAN TEORETISTEORETISTEORETISTEORETIS DANDANDANDAN HIPOTESISHIPOTESISHIPOTESISHIPOTESIS TINDAKANTINDAKANTINDAKANTINDAKAN

2.12.12.12.1 KajianKajianKajianKajian PustakaPustakaPustakaPustaka

Upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa telah banyak

dilakukan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang telah dilakukan oleh

para ahli bahasa maupun mahasiswa. Penelitian tersebut belum semuanya

sempurna. Oleh karena itu, penelitian tersebut memerlukan penelitian lanjutan

demi melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Cecilia dan Ikeguchi (1997) dalam penelitiannya yang berjudul Teaching

Integrated Writing Skill mengkaji tentang pembelajaran keterampilan menulis di

sebuah SMP di Jepang yang mengalami kendala berupa kesulitan siswa

memperoleh ide sebagai bahan tulisan. Pada pembelajaran menulis tersebut

menggunakan media tulisan dari media massa sebagai sarana penunjang

keberhasilan siswa. Keterampilan menulis ini diintegrasikan dengan keterampilan

lainnya, yaitu membaca, berbicara, dan mendengarkan. Siswa diberi tugas untuk

membaca sebuah artikel dari media massa, kemudian siswa membuat ringkasan

artikel yang dibaca. Sebelumnya, guru menentukan tema artikelnya. Setelah itu,

siswa berkelompok menurut tema artikel yang dibaca. Tiap-tiap kelompok

11
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memilih seorang anggotanya untuk mempresentasikan hasil ringkasannya di

depan kelas, kelompok yang lan menanggapi.

Persamaan penelitian Cecilia dan Ikeguchi (1997) dengan peneliti terletak

pada aspek yang dikaji, yaitu keterampilan menulis. Perbedaannya, yaitu Cecilia

dan Ikeguchi (1997) mengkaji keterampilan menulis artikel dengan media tulisan

dari media massa, sedangkan penelitian ini mengkaji menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

Hastuti (2007) melakukan penelitian tentang keterampilan menulis teks

berita yang berjudul “Optimalisasi Majalah Dinding sebagai Media Peningkatan

Keterampilan Menulis Berita pada Siswa Kelas X 2 SMA Negeri 1 Banjarnegara

Tahun Ajaran 2006/2007”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa

optimalisasi majalah dinding berhasil meningkatkan keterampilan menulis teks

berita siswa kelas X 2 SMA Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2006/2007 dan

adanya perubahan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil

penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan dengan membandingkan hasil tes

prasiklus, tes siklus I, dan tes siklus II. Hasil tes prasiklus, siswa hanya mencapai

rata-rata 63,05. Hasil tes siklus I nilai rata-rata sebesar 72,5 atau meningkat 9,45

% dar prasiklus. Hasil tersebut belum memenuhi target yang ditentukan, sehingga

dilakukan tindakan siklus II. Pada siklus II nilai rata-rata sebesar 77, 29 atau

meningkat sebesar 4, 79% dari nilai rata- rata siklus I. Nilai tersebut telah

mencapai target yang ditentukan sehingga tidak perlu diadakan tindakan siklus III.

Hasil penelitian juga menunjukkan perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik.

Perubahan perilaku yang tampak dalam optimalisasi majalah dinding sebagai

11
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media peningkata keterampilan menulis teks berita yaitu siswa semakin aktif dan

antusias dalam belajar, tanpa ada tekanan, dan lebih termotivasi untuk terus

berlatih menulis teks berita yang menarik supaya dapat ditampilkan di majalah

dinding.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Hastuti (2007) terletak

pada media yang digunakan untuk meningkatan keterampilan menulis teks berita.

Hastuti (2007) menggunakan media majalah dinding, sedangkan peneliti

menggunakan media video peristiwa. Persamaannya, kedua penelitian ini sama-

sama mengkaji keterampilan menulis teks berita.

Dalam penelitian ini peneliti juga menyertakan jurnal internasional yang

diunduh pada Gale Cengage Learning, yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Broskoske (2007) berjudul Prove Your Case: a. New Approach to Teaching

Reserch Papers menjelaskan bahwa penelitian ini menganalogikan siswa menulis

makalah penelitian seperti pengacara membela suatu kasus di pengadilan. Peneliti

menarik analogi dalam hal pengacara membuat kerangka kasus mereka (siswa

sebagai penentu topik mereka), mencari bukti-bukti (siswa sebagai pencari

sumber-sumber), menyajikan bukti (siswa sebagai penulis makalah), dan

membuat dan menutup argumen (siswa sebagai penarik kesimpulan). Berdasarkan

hasil survei tiga puluh tujuh siswa yang baru-baru ini memakai metode tersebut,

91% melaporkan bahwa mereka akan merekomendasikan metode penulisan

makalah penelitian ke teman, dan 79% menunjukkan bahwa mereka berencana

untuk menggunakan pendekatan ini dalam penyusunan makalah penelitian untuk

kelas lain di masa depan.



14

Terdapat perbedaan antara penelitian Broskoske (2007) dan penelitian

peneliti. Perbedaan itu terletak pada desain penelitian, subjek penelitian, tindakan,

dan media yang digunakan. Pada penelitian Broskoske (2007) menggunakan

desain penelitian pengembangan, sedangkan peneliti menggunakan penelitian

tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian yang digunakan Broskoske (2007) adalah

mahasiswa perguruan tinggi, sedangkan peneliti adalah siswa kelas VIII A SMP

Negeri 1 Kaliwungu. Broskoske (2007) menerapkan pengembangan pendekatan,

sedangkan peneliti menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write). Pada penelitian Broskoske (2007) tidak menggunakan media,

sedangkan peneliti menggunakan media video peristiwa. Penelitian Broskoske

(2007) dan peneliti juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengenai aspek

menulis.

Farhan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan

Keterampilan Menulis Teks Berita Dengan Pembelajaran Kontekstual Komponen

Pemodelan Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Kajoran Kabupaten Magelang

Tahun Pengajaran 2007/2008” menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual

komponen pemodelan berhasil meningkatkan keterampilan menulis teks berita

siswa kelas VIIIA SMP Negeri Kejoran Kabupaten Magelang tahun ajaran

2007/2008 dan adanya perubahan perilaku siswa selama pembelajaran

berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan dengan

membandingkan hasil tes prasiklus, tes siklus I, dan tes siklus II. Hasil prasiklus,

skor siswa hanya mencapai rata-rata sebesar 68,29. Hasil tes siklus I rata-rata skor

sebesar 74,51 atau meningkat 6,22% dari prasiklus. Hasil tes tersebut belum
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memenuhi target yang ditentukan sehingga diperlukan adanya tindakan siklus II.

Pada siklus II rata-rata skor sebesar 80,68 atau meningkat sebesar 6,17 % dari

rata-rata siklus I. Skor tersebut telah mencapai target yang ditentukan, sehingga

tindakan siklus III tidak perlu diadakan. Pada hasil penelitian juga menunjukkan

perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik. Keunggulan model pembelajaran

kontekstual komponen pemodelan telah dibuktikan. Cara ini sangat efektif jika

diterapkan, mengingat salah satu peranan guru dalam menentukan pola kegiatan

belajar mengajar adalah sebagai fasilitator untuk memperkaya pengalaman belajar

sedangkan kekurangannya, antara lain: komponen ini bukan merupakan patokan

pencapaian maksimal pengalaman belajar untuk menulis teks berita, karena proses

pembelajaran belum dikondisikan secara alami.

Perbedaan penelitian Farhan (2008) dengan penulis terletak pada masalah

yang dikaji, tujuan penlitian, dan subjek penelitian. Masalah yang dikaji dalam

penelitian Farhan (2008) adalah apakah pembelajaran kontekstual komponen

pemodelan dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas

VIII A SMP N 1 Kajoran Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mendapatkan deskripsi peningkatan keterampilan menulis teks berita

dengan pembelajaran kontekstual komponen pemodelan dapat meningkatkan

keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas VIII A SMP N 1 Kajoran

Kabupaten Magelang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP N 1

Kajoran Kabupaten Magelang.

Persamaan penelitian Farhan (2008) dengan penenlitian yang dilakukan

penulis terletak pada variable penelitian, desain penelitian, instrumen, dan analisis



16

data. Desain penelitian yang digunakan sama-sama penelitian tindakan kelas,

instrumen yang digunakan berupa tes dan non tes, sedangkan analisis data

meliputi analisis data pengamatan, jurnal dan tes. Analisis data pengamatan dan

jurnal melalui deskriptif kualitatif.

Fetik (2009) juga telah melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan

Keterampilan Menulis Berita dengan Model Pembelajaran Pair Checks pada

Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 2 Jati Kabupaten Kudus Tahun Ajaran

2009/2010”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa menulis teks berita

dengan menggunakan model pembelajaran pair checks dapat meningkatkan

keterampilan siswa dalam menulis teks berita. Terbukti pada tindakan siklus I

meningkat 24,8 % dari prasiklus. Nilai dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar

6,8 %, sehingga nilai tersebut sudah masuk dalam kategori baik. Persamaan

penelitian Fetik dengan penelitian peneliti, yaitu untuk meningkatkan

keterampilan menulis berita pada siswa SMP kelas VIII, sedangkan perbedaannya

dalam penelitian penulis mengunakan model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dan pada penelitian Fetik menggunakan model pembelajaran pair checks.

Penelitian Winardi (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan

Kemampuan Menulis Argumentasi dengan Media Gambar Berita pada Siswa

Kelas VIII SMP Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009”. Dalam hasil

penelitian Winardi dapat disimpulkan bahwa setelah menggunakan media gambar

berita, siswa mengalami peningkatan dalam menulis karangan argumentasi.

Persamaan penelitian Winardi dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji

tentang menulis dengan menggunakan media. Letak perbedaannya, pada
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penelitian Winardi menitikberatkan pada peningkatan kemampuan menulis

karangan arrgumentasi dengan menggunakan media gambar sedangkan pada

penelitian ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kemampuan menulis teks

berita dengan menggunakan media video peristiwa.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa

penelitian mengenai keterampilan menulis sudah banyak dilakukan dengan

berbagai teknik, model, dan media. Penelitian tersebut bertujuan untuk

meningatkan keterampilan menulis. Meskipun penelitian mengenai keterampilan

menulis telah banyak dilakukan, peneliti tetap menganggap bahwa penelitian ini

penting dilakukan karena penggunaan model kooperatif tipe TTW ( Think Talk

Write) dengan media video peristiwa pada pembelajaran menulis teks berita

belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk

melengkapi penelitian sebelumnya mengenai menulis, khususnya menulis berita.

2.22.22.22.2 LandasanLandasanLandasanLandasan TeoretisTeoretisTeoretisTeoretis

Dalam landasan teoretis ini akan dibahas mengenai hakikat menulis,

hakikat berita, hakikat model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa, dan kriteria penilaian pembelajaran menulis

berita dengan model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa.

2.2.12.2.12.2.12.2.1 HakikatHakikatHakikatHakikat MenulisMenulisMenulisMenulis

Dalam subbab ini akan dibahas tentang pengertian menulis, tujuan menulis

dan manfaat menulis. Berikut penjelasan pada tiap subbab.
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2.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1.1 PengertianPengertianPengertianPengertian MenulisMenulisMenulisMenulis

Semi (1990: 81) berpendapat bahwa kecakapan menulis sebetulnya dapat

menjadi milik semua orang yang pernah menduduki bangku sekolah. Pada

dasarnya kecakapan menulis merupakan buah pikiran dan ide ke dalam bentuk

lambang bahasa. Hampir sama dengan definisi menulis yang diutarakan oleh Lada

(dalam Tarigan, 1990:22) bahwa menulis merupakan suatu persentase bagian dari

kesatuan ekspresi bahasa. Kecakapan menulis sebetulnya dapat menjadi milik

semua orang yang pernah menduduki bangku sekolah. Pada dasarnya kecakapan

menulis merupakan buah pikiran dan ide ke dalam bentuk lambang bahasa.

Menurut Lado (dalam Ahmadi 1997:143) menulis adalah meletakkan atau

mengatur simbol-simbol grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa

sedemikian rupa sehingga orang lain dapat membaca simbol-simbol grafis itu,

sebagai penyajian satuan-satuan ekspresi bahasa. Sujanto (1988: 56)

mengungkapkan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa

yang dilandasi dengan pengetahuan kebahasaan, baik tentang kaidah-kaidah

maupun laras-larasnya dan menulis juga merupakan suatu proses yang tidak

mungkin datang tanpa adanya latihan.

Akhadiah (2009: 9) mengatakan bahwa menulis adalah ragam komunikasi

yang perlu dilengkapi alat-alat penjelas serta aturan gaya dan tanda baca. Adapun

tulisan merupakan sebuah sistem komunikasi antara manusia yang menggunakan

simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Di
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dalam konunikasi tertulis, paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat.

Keempat unsur itu adalah penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan,

saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan.

Menurut Wiyanto (2004:1-2) kata menulis mempunyai dua arti. Pertama,

menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang

dapat dilihat. Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan

secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan penulis dan hasil

kegiatannya berupa tulisan. Kemudian Kridalaksana (2005:1219) mengemukakan

menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang membuat

surat) dengan tulisan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpukan bahwa menulis berarti

menuangkan ide pikiran, gagasan, pengetahuan ke dalam tulisan yang sistematis,

sesuai aturan ejaan dan tanda baca yang benar agar tulisan tersebut dapat mudah

dipahami. Agar menghasilkan tulisan yang baik diperlukan praktik dan latihan.

2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2 TujuanTujuanTujuanTujuanMenulisMenulisMenulisMenulis

Hartig (dalam Tarigan 1993:24-25) mengungkapkan bahwa tujuan menulis

adalah (1) assignment purpose (tujuan penugasan) yaitu penulis menulis sesuatu

karena ditugaskan, bukan karena kemauan sendiri; (2) altruistic purpose (tujuan

altruistik) yaitu penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan

kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai

perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan

lebih menyenangkan dengan karyanya itu; (3) persuasive purpose (tujuan



20

persuasif) yaitu tulisan yang bertujuan untuk menyakinkan para pembaca dan

kebenaran gagasan yang diutarakan; (4) informational purpose (tujuan

informasional, tujuan penerangan) yaitu tulisan yang bertujuan untuk memberi

informasi atau keterangan/penerangan kepada para pembaca; (5) self-expressive

purpose (tujuan pernyataan diri) yaitu tulisan yang bertujuan memperkenalkan

atau menyatakan diri sebagai sang pengarang kepada para pembaca; (6)

creative purpose (tujuan kreatif) yaitu tulisan yang bertujuan untuk mencapai

nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian; (7) problem-solving purpose (tujuan

pemecahan masalah) yaitu tulisan yang bertujuan untuk mencerminkan atau

menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pengarang.

Menurut Sujanto (1988: 68) tujuan menulis adalah memproyeksikan

sesuatu mengenai diri seseorang. Tulisan mengandung nada yang serasi dengan

maksud dan tujuannya. Menulis tidak mengharuskan memilih suatu pokok

pembicaraan yang cocok dan serasi, tetapi harus menentukan siapa yang akan

membaca tulisan tersebut.

Semi (1990:19) berpendapat bahwa tujuan menulis adalah (1) memberikan

arahan, yakni memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu;

(2) menjelaskan sesuatu, yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang

sesuatu hal yang diketahui oleh orang lain; (3) menceritakan kejadian, yaitu

memberikan informasi tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada

suatu waktu; (4) meringkaskan, yaitu membuat rangkuman suatu tulisan sehingga

menjadi singkat; (5) meyakinkan, yaitu tulisan yang berusaha meyakinkan orang

lain agar setuju atau sependapat dengannya.
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis

adalah untuk mengekspresikan perasaan, memberi informasi, mempengaruhi

pembaca, meyakinkan, dan memberi hiburan. Tujuan menulis juga dapat

memberikan arahan, menjelaskan sesuatu, menceritakan kejadian, memberikan

informasi tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu,

meringkas atau membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat.

2.2.1.32.2.1.32.2.1.32.2.1.3 ManfaatManfaatManfaatManfaat MenulisMenulisMenulisMenulis

Menurut Akhadiah (2009: 1-2) banyak manfaat yang didapat dari kegiatan

menulis bagi penulis itu sendiri yang diantaranya adalah (1) penulis dapat

mengenali kemampuan dan potensi diri kita, kita mengetahui sampai di mana

pengetahuan kita tentang suatu topik; (2) penulis dapat terlatih dalam

mengembangkan berbagai gagasan; (3) penulis dapat lebih banyak menyerap,

mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis; (4)

penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta

mengungkapkannya secara tersurat; (5) penulis akan dapat meninjau serta menilai

gagasannya sendiri secara objektif; (6) dengan menulis sesuatu di atas kertas,

penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan

menganalisisnya secara tersurat dalam konteks yang lebih kongkret; (7) dengan

menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif; dan (8) dengan

kegiatan menulis yang terencanakan membiasakan penulis berpikir serta

berbahasa secara tertib dan teratur.
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Menulis merupakan sesuatu yang kompleks. Kekompleksitasan menulis

terletak pada tuntutan kemampuan menyelaraskan beberapa aspek, yaitu

kemampuan menuangkan ide, gagasan, pendapat yang diramu dengan aturan yang

ada, serta keinginan pembaca. Seorang penulis perlu memiliki kemampuan

mengungkapkan sesuatu dari tahap prapenulisan sampai dengan perevisian.

Dengan demikian, mau tidak mau penulis harus memiliki nalar, menghubung-

hubungkan, serta membanding-bandingkan fakta untuk mengembangkan berbagai

gagasannya. Seorang penulis dalam menulis harus memiliki keterampilan

menyerap, mencari, dan menguasai informasi yang berhubungan dengan

topik tulisan sehingga dengan wawasan itu pembaca menjadi ketagihan membaca

tulisannya karena pembaca merasa puas. Hal-hal itulah yang menyebabkan

kegiatan menulis merupakan sesuatu yang sangat sulit sehingga siswa kurang

berminat untuk dapat menulis dengan baik dan benar.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis

adalah dapat membantu untuk mengungkapkan kemampuan menulis,

mengembangkan daya imajinatif dan kreatif, dan menulis sangat membantu

penulis menjadi terbiasa berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan

teratur.

2.2.22.2.22.2.22.2.2 HakikatHakikatHakikatHakikat BeritaBeritaBeritaBerita

Dalam subbab ini akan dibahas pengertian berita, sifat berita, bahasa berita,

bahasa berita, unsur-unsur berita, jenis-jenis berita, nilai berita dan teknik menulis

berita.

2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1 PengertianPengertianPengertianPengertian BeritaBeritaBeritaBerita
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Berita atau laporan adalah pernyataan antarmanusia sebagai

pemberitahuan tentang peristiwa atau keadaan dan gagasan yang disampaikan

secara tertulis atau lisan atau dengan isyarat. Jika pertanyaan atau pemberitahuan

ini disalurkan melalui media pers, maka orang menyebutnya berita pers

(Suriamiharja, dkk 1996:64).

Menurut Djuroto (2005) berita berasal dari bahasa sansekerta “vrit” yang

dalam bahasa Inggris disebut “write”, arti sebenarnya ialah “ada” atau “terjadi”.

Ada juga yang menyebutnya dengan “vritta” artinya “kejadian” atau “yang telah

terjadi”. Vritta dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi “berita” atau “warta”.

Menurut kamus bahasa Indonesia rumusan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka,

memperjelas arti berita, yakni laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang

hangat. Jadi, menurut artinya berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau

peristiwa yang terjadi. Karena berita itu berkaitan dengan kejadian atau peristiwa,

maka pengertian yang sebenarnya dari berita adalah tidak ubahnya seperti benda.

Bagian terkecil dari benda ialah ion. Urut-urutannya ion-atom-molekul-benda.

Jadi, benda itu merupakan satu kesatuan dari berjuta- juta molekul yang berasal

dari ion dan atom. Demikian juga dengan berita. Bagian dari berita adalah data.

Data berasal dari datum sedangkan datum diambil dari semua kejadian atau

peristiwa. Urut-urutannya: datum-data-berita. Contoh: jika ada suatu peristiwa

atau kejadian, yang perlu dikumpulkan dulu adalah datum. Datum dalam jumlah

yang banyak disebut data. Data inilah yang akhirnya diolah menjadi berita

(Djuroto, 2005:4).
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Kridalaksana (2005: 140) mengungkapkan bahwa berita adalah cerita atau

keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berbeda dengan

Sudarman (2008) yang mengemukakan berita adalah laporan tercepat tentang

suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting

dan menarik masih baru dan harus disampaikan kepada khalayak. Kemudian

Chaer (2010) mengemukakan bahwa berita adalah kejadian yang diulang dengan

menggunakan kata-kata. Sering juga ditambah gambar atau hanya menggunakan

gambar saja.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan berita adalah

suatu informasi tentang suatu peristiwa yang berupa fakta dan menarik untuk

disampaikan kepada khalayak atau masyarakat luas.

2.2.2.22.2.2.22.2.2.22.2.2.2 SifatSifatSifatSifat BeritaBeritaBeritaBerita

Ada tiga sifat berita yang harus dipenuhi, baik berita surat kabar, radio

maupun televisi. Tiga sifat yang menurut Djuroto (2005:27-32) harus dipenuhi

adalah (1) mengarahkan, artinya berita yang kita buat harus mampu mengarahkan

perhatian pembaca, pendengar atau pemirsa sehingga mengikuti alur pemikiran

kita; (2) menumbuhkan atau membangkitkan semangat, artinya berita harus dapat

memberi rangsangan, dorongan, dan semangat bagi pembacanya; dan (3) Berita

yang bersifat memberi penerangan, artinya berita harus mampu memberi

penerangan kepada masyarakat. Memberi penerangan di sini maksudnya adalah

memberikan penjelasan atau contoh-contoh kejadian yang tidak baik agar tidak

ditiru oleh masyarakat.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan berita memiliki tiga sifat

yang harus dipenuhi, yaitu: mengarahkan, menumbuhkan atau membangkitkan

semangat, dan memberikan penerangan.

2.2.2.32.2.2.32.2.2.32.2.2.3 BahasaBahasaBahasaBahasa BeritaBeritaBeritaBerita

Siregar (1987: 138) merumuskan ciri khas bahasa berita. Menurut Siregar

ciri khas bahasa berita terletak pada kata, kalimat, dan isi pernyataan. Berikut

penjelasan dari ciri-ciri khas bahasa berita.

Kata; ciri khas kosakata dalam jurnalistik ialah: 1) mudah dimengerti,

artinya setiap kata yang digunakan itu mudah dipahami pembaca dan pendengar; 2)

dinamis, artinya, kata yang ditampilkan haris memberi arti yang lebih hidup,

bersemangat, sesuai dengan kondisi dan situasi pernyataan yang disampaikan; 3)

demokratis, artinya, setiap kata yang ditampilkan harus bermakna satu dan dapat

diterima oleh orang banyak sejauh media itu sampai; dan 4) kata yang tepat,

artinya, sesuai dengan kebutuhannya.

Kalimat; artinya kalimat yang digunakan dalam berita adalah kalimat yang

baik, praktis, sederhana dengan kata yang secukupnya saja. Tidak berlebihan,

mubasir, dan berbunga-bunga.

Isi pernyataan; maksudnya adalah cara penyampaian yang akan

disampaikan kepada pembaca. Isi pernyataan yang baik terdapat pedoman dalam

kalimat, yaitu: 1) kesatuan pikiran, setiap kalimat harus mengandung kesatuan

pikiran, satu ide yang utuh, antara pokok yang satu dengan yang lain harus

mempunyai kaitan; 2) Koherensi, artinya terdapat hubungan yang jelas antara

unsur yang membentuk kalimat; 3) penekanan, artinya, setiap pikiran dalam
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kalimat mendapat tekanan sesuai dengan maksud pernyataan; 4) variasi, artinya

terdapat variasi penggunaan kata dan kalimat yang sampai digunakan kata atau

kalimat yang diulang-ulang; dan 5) paralelisme, artinya, kesamaan letak

penekanan pada setiap kalimat yaitu di awal, di tengah, maupun di akhir; 6) logika,

artinya semua dituliskan dengan pemikiran yang logis, wajar, dan apa adanya.

Dalam membuat sebuah berita ada beberapa hal yang harus diperhatikan

agar pembaca mampu menangkap maksud dari berita yang telah ditulis, salah

satunya mengenai kebahasaan. Dalam menulis teks berita harus menggunakan

bahasa jurnalistik. Menurut Sumadiria (2008:53) bahasa jurnalistik atau berita

memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Sederhana

Menggunakan bahasa yang mudah dicerna masyarakat luas karena

kata- kata yang rumit hanya dipahami oleh segelintir orang saja .

b. Singkat

Langsung ke sasaran atau pokok permasalahan dan tidak bertele-tele

sehingga tidak memborosan waktu pembaca untuk membaca teks

berita

c. Padat

Padat berarti sarat akan informasi. Setiap kalimat yang ditulis

mengandung banyak informasi penting dan menarik yang dibutuhkan

pembaca.
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d. Lugas

Kata lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufisme

atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan

pembaca. Kata yang lugas selalu menekankan pada satu arti serta

menghindari kemungkinan adanya penafsiran lain terhadap arti dan

makna kata tertentu.

e. Jelas

Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Jelas

dalam berita mengandung tiga arti : jelas artinya, jelas susunan kata

atau kalimatnya sesuai dengan kaidah subjek predikat objek

keterangan (SPOK), dan jelas sasaran atau maksudnya.

f. Jernih

Jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak

menyembunyikan sesuatu lain yang bersifat negatif seperti pasangka

atau fitnah.

g. Menarik

Mampu membangkitkan minat dan perhatian pembaca. Memicu

selera pembaca dan membuat orang yang sedang tertidur terjaga

seketika. Bahasa berita berpijak pada prinsip: menarik, benar, dan

baku.
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h. Demokratis

Demokratis berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan,

pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan disapa

sebagaimana dijumpai dalam gramatika bahasa Sunda dan bahasa

Jawa. Bahasa jurnalistik menekankan aspek fungsional dan komunal,

sehingga sama sekali tidak dikenal pendekatan feudal sebagaimana

dijumpai pada masyarakat dalam lingkungan priyayi dan keraton.

i. Mengutamakan kalimat aktif

Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh pembaca

daripada kalimat pasif.

j. Menghindari kata atau istilah teknis

Bahasa jurnalistik digunakan untuk umum maka bahasanya harus

sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca tidak membuat kening

berkerut apalagi sampai membuat kepala berdenyut. Salah satu

caranya dengan menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah

teknis itu harus diganti dengan istilah yang bisa dipahami oleh

masyarakat umum.

k. Tunduk kepada kaidah dan etika bahasa baku
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Bahasa baku artinya bahasa resmi sesuai dengan ketentuan tata bahasa

serta pedoman ejaan yang disempurnakan berikut pedoman istilah

yang menyertainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa teks berita

meliputi: sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis,

mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah teknis, tunduk kepada

kaidah dan etika bahasa baku. Siregar juga merumuskan bahasa berita yang

berkaitan dengan kata, kalimat, dan isi pernyataan.

2.2.2.42.2.2.42.2.2.42.2.2.4 Unsur-Unsur-Unsur-Unsur- UnsurUnsurUnsurUnsur BeritaBeritaBeritaBerita

Menurut Djuroto (2005: 10-11) untuk dapat menulis teks berita penulis

harus mengetahui usur-unsur berita. Unsur dalam menulis berita yaitu 5W+ H

(What, Who, Where, Why, When dan How). Untuk negara kita Indonesia rumusan

ini ditambah satu lagi S (Security) atau keamanan.

Apa merupakan kata untuk menanyakan sesuatu. Dalam berita hal ini

berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan. Unsur ini berkenaan dengan hal-hal

yang dilakukan pelaku atau pun korban dalam kejadian tersebut.

Siapa merupakan kata tanya untuk menanyakan orang. Dalam berita

berarti siapa yang menjadi pelaku peristiwa. Unsur ini berkenaan dengan fakta-

fakta yang berkaitan dengan orang yang terlibat dalam kejadian.

Kapan merupakan kata tanya untuk menanyakan waktu. Dalam berita

berarti kapan peristiwa itu terjadi. waktu merupakan fakta dalam berita.
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Di mana merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat. Dalam berita

berarti di mana berita itu terjadi. Tempat dalam berita harus jelas.

Mengapa merupakan kata tanya untuk menanyakan sebab. Dalam berita

berarti mengapa peristiwa itu sampai terjadi. unsur ini berkenaan dengan fakta-

fakta mengenai latar belakang dari suatu kejadian yang telah diketahui apa

peristiwanya.

Bagaimana merupakan kata tanya untuk menanyakan cara atau perbuatan.

Dalam berita berarti bagaimana jalannya peristiwa atau bagaimana cara

menanggulangi peristiwa tersebut.

2.2.2.52.2.2.52.2.2.52.2.2.5 Jenis-jenisJenis-jenisJenis-jenisJenis-jenis BeritaBeritaBeritaBerita

Rivers (dalam Sumadiria 2008: 68-71) menyebutkan jenis-jenis berita

yang antara lain: straight news, depth news, comprehensive news, interpretative

news, feature story, depth reporting, investigative reporting, dan editorial writing.

Straight news merupakan berita langsung mengenai suatu peristiwa.

Dibuat untuk menyampaikan fakta yang baru dan harus segera diketahui

masyarakat. Berita memiliki nilai penyajian objektif tentang fakta-fakta yang

dapat dibuktikan.

Depth news merupakan berita yang sedikit berbeda dengan berita jenis

straight news. Berita dihimpun dengan informasi dan fakta-fakta mengenai

peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jenis

berita ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Fakta-fakta

yang nyata masih tetap besar.
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Comprehensive news merupakan berita tentang fakta yang bersifat

menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh, sesungguhnya

merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam

berita langsung (straight news). Berita menyeluruh, mencoba menggabungkan

berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang

merahnya terlihat dengan jelas.

Interpretative news merupakan berita yang biasanya memfokuskan sebuah

isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus

beritanya masih berbicara mengenai faktayang terbukti bukan opini. Berita jenis

ini dipusatkan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”.

Feature story merupakan jenis berita mengenai suatu fakta yang dapat

menambah pengetahuan pembaca dan atau menyentuh perasaan pembaca. Jenis

berita ini tidak terpengaruh pada unsur aktualitas, yang diutamakan adalah detail

suatu fakta. Penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Feature

tidak selalu mengenai orang, tapi juga bisa mengenai peristiwa, dan tempat.

Penulis feature juga menyajikan suatu pengalaman pembaca (reading experiences)

yang lebih bergantung pada gaya (style) penulisan dan humor daripada pentingnya

informasi yang disajikan.

Depth reporting merupakan pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam,

tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Orang

akan memahami dengan baik duduk perkara suatu persoalan dilihat dari berbagai

perspektif atau sudut pandang.
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Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan

laporan interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan kepada sejumah

masalah dan kontroversi. Penulis melakukan penyelidikan untuk memperoleh

fakta yang tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya sering tidak ilegal atau tidak

etis.

Editorial writing merupakan sebuah institusi yang diuji di depan sidang

pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan

berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, jenis-jenis berita meliputi:

straight news, depth news, comprehensive news, interpretative news, feature story,

depth reporting, investigative reporting, dan editorial writing.

2.2.2.62.2.2.62.2.2.62.2.2.6 NilaiNilaiNilaiNilai BeritaBeritaBeritaBerita

Para jurnalis memiliki kriteria yang dijadikan acuan dalam menulis berita.

Kriteria umum nilai berita menurut Sumadiria (2005: 80-92) ialah sebagai berikut.

Keluarbiasaan. Berita adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan

jurnalistik, berita bukanlah suatu peristiwa yang biasa. Berita adalah suatu

peristiwa yang luar biasa.

Kebaruan. Berita adalah semua hal yang terbaru. Semua hal yang baru

apapun namanya pasti memiliki nilai berita.
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Akibat. Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Sesuatu

peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Berita apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti bagi masyarakat.

Aktual. Berarti menunjuk pada peristiwa yang baru atau yang sedang

terjadi. berita adalah apa yang terjadi hari ini, apa yang masih belum diketahui

tentang apa yang akan terjadi hari ini, atau adanya opini berupa pandangan dan

penilaian yang berbeda dengan opini sebelumnya sehingga opini itu mengandung

informasi penting dan berarti. Aktualitas terbagi dalam tiga kategori: aktualitas

kalender, aktualitas waktu, dan aktualitas masalah.

Kedekatan. Kedekatan mengandung dua arti, yaitu kedekatan geografis

dan kedekatan psikologis. Kedekatan geografis menunjuk kepada suatu peristiwa

yang terjadi disekitar tempat tinggal kita sedangkan kedekatan psikologis lebih

banyak ditentukan oleh keterikatan pikiran, perasaan, atau kejiwaan seseorang

dengan suatu objek peristiwa atau berita.

Informasi. Tidak setiap informasi mengandung dan memiliki nilai berita.

Menurut pandangan jurnalisik informasi yang tidak memiliki nilai berita tidak

layak untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan di media massa.

Konflik. Konflik atau pertentangan merupaka sumber berita yang yang

tidak pernah kering dan tidak akan pernah habis. Dalam setiap masalah pasti

memliki konflik atau pertentangan yang harus dipecahkan.
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Orang penting. Orang-orang penting, orang-orang terkemuka di manapun

selalu membuat berita. Jangankan ucapan dan perilakunya, namanya saja sudah

membuat berita. Teori jurnalistik menegaskan, nama menciptakan berita (names

makes news)

Kejutan. Sesuatu yang tiba-tiba, di luar dugaan, tidak direncanakan, di luar

perhitungan, tidak diketahui sebelumnya. Kejutan merupakan suatu yang menarik

dalam teks berita.

Ketertarikan manusiawi. Kadang suatu peristiwa tidak menimbulkan efek

berarti pada seseorang, sekelompok orang, atau bahkan lebih jauh lagi pada suatu

masyarakat, tetapi telah menimbulkan getaran pada suasana hati, suasana

kejiwaan, dan alam perasaannya. Hanya kaerna naluri, nurani, dan suasana hati

kita merasa terusik, maka peristiwa itu tetap mengandung nilai berita.

Agar peristiwa yang ditulis mengandung nilai berita, seorang jurnalis

harus memahami unsur-unsur yang terdapat pada berita. Menurut Djuroto

(2003:13-25) terdapat dua belas unsur dalam teks berita agar berita yang ditulis

mengandung nilai berita, unsur- unsur tersebut ialah:

Aktual atau baru (termasa). Unsur aktual atau baru merupakan bagian

penting agar berita kita dapat menarik perhatian. Sesuatu yang baru, peristiwa

yang baru terjadi, kejadian yang masih hangat dibicarakan masyarakat lebih

menarik, dibandingkan dengan kejadian atau peristiwa yang sudah lama.
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Jarak. Jauh dekatnya jarak yang terimbas pada berita merupakan unsur

yang perlu diperhatikan. Apabila kita membuat berita untuk kepentingan warga

kota, maka peristiwa yang terjadi di lingkungan kota, lebih menarik perhatian

daripada peristiwa di kota lain.

Terkenal (ternama). Penting tidaknya perstiwa untuk diberitakan, tidak

hanya terletak pada besar kecilnya peristiwa, menarik atau tidaknya kejadian itu,

tetapi juga terkenal atau tidaknya subjek yang terkait pada peristiwa tersebut.

Keluarbiasaan. Kejadian atau peristiwa yang aneh dan luar biasa, selalu

menarik perhatian. Sesuatu yang luar biasa adalah sesuatu yang jarang terjadi

sehingga menimbulkan rasa penasaran bagi pembaca.

Akibat. Kejadian yang dapat menimbulkan akibat atau pengaruh biasanya

menarik perhatian masyarakat. Suatu kejadian yang mempunyai pengaruh atau

akibat, selalu menarik perhatian masyarakat karena menggugah sifat egosentris

manusia.

Ketegangan. Unsur ketegangan dijadikan dasar untuk membuat pembaca

tetap terangsang mengikuti pemberitaan kita. Tanpa ketegangan berita akan terasa

hambar dan menjadi biasa saja.

Pertentangan. Perang dan tinju merupakan gambaran dari suatu

pertentangan bahkan sampai dengan mengadu fisik. Perang dan tinju merupakan

berita yang banyak dibaca oleh masyarakat, karena menimbulkan pertentangan

yang dapat menarik perhatian masyarakat.
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Seks. Masalah seks, ternyata juga dapat menarik perhatian. Seks dapat

menimbulkan rangsangan tersendiri. Itulah sebabnya pemberitaan tentang seks

banyak diminati.

Kemajuan. Pemberitaan tentang kemajuan selalu menarik, karena semua

manusia ingin maju. Biasanya berisi penemuan baru yang dapat berpengaruh pada

kehidupan manusia.

Human Interest. Human interst di sebut juga satu kehidupan yang menarik.

Kehidupan yang menarik pada penampilan berita, merupakan rangsangan

tersendiri bagi pembaca. Ini dikarenakan sifat manusia yang selalu ingin

mengetahui yang aneh dan menarik.

Emosi (perasaan). Emosi merupakan salah satu sifat manusia yang

didahului dengan rasa simpati. Simpati yang ditimbulkan oleh suatu berita, selalu

menarik perhatian pembaca.

Humor. Sesuatu yang lucu biasanya menyenangkan. Humor yang ringan

yang dapat merangsang pembaca untuk ikut tertawa merupakan bagian dari sisi

pembuatan berita agar disenangi.

Dari segi isi berita yang baik harus memiliki nilai-nilai yang dapat diambil

oleh pembaca. Menurut Anshori dan Kurniawan (2005: 96) sebuah berita akan

bernilai jika memiliki kriteria yang baik untuk dijadikan tolak ukur atau acuan

penilaian dalam menentapkan sesuatu yang pantas ditulis sebagai berita.



37

Berikut penanda kejadian yang dapat dinilai menjadi suatu berita menurut

Anshori dan Kurniawan (2005).

1. Kejadian itu merupakan fakta;

2. Kejadian itu baru;

3. Luar biasa;

4. Penting dan ternama;

5. Skandal dan Persengketaan;

6. Dalam lingkungan sendiri; dan

7. Sesuai selera dan minat konsumen berita.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dalam menulis teks berita harus

terdapat nilai-nilai keluarbiasaan, kebaruan, akibat, aktual, kedekatan, informasi,

konflik, orang penting, kejutan, ketertarikan manusiawi, dan seks. Selain itu, suatu

peristiwa dikatakan berita apabila kejadian tersebut memenuhi nilai-nilai fakta,

baru, penting dan ternama, skandal dan persengketaan, dalam lingkungan sendiri,

serta sesuai selera dan minat konsumen berita.

2.2.2.72.2.2.72.2.2.72.2.2.7 TeknikTeknikTeknikTeknikMenulisMenulisMenulisMenulis BeritaBeritaBeritaBerita

Sumadiria (2005: 116-121) mengemukakan teknik penulisan berita yaitu:

berita dengan pola penulisan piramida terbalik dan ditulis dengan rumusan

5W+1H.
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Berita ditulis dengan piramida terbalik mengandung arti berita disusun

secara deduktif. Kesimpulan dinyatakan terlebih dahulu pada paragraf pertama,

baru kemudian disusul dengan penjelasan dan uraian yang lebih rinci pada

paragraf-paragraf berikutnya. Paragraf pertama merupakan fakta terpenting dari

seluruh uraian kisah berita. Dengan demikian, apabila paragraf pertama

merupakan pesan berita sangat penting, maka paragraf berikutnya masuk dalam

kategori sangat penting, cukup penting, kurang penting, tidak penting, dan sama

sekali tidak penting. Berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik

karena berpijak pada tiga asumsi. Pertama, memudahkan pembaca, pendengar,

atau pemirsa yang sangat sibuk untuk segera menemukan berita yang dianggapnya

menarik atau penting yang sedang dicari atau ingin diketahui. Kedua,

memudahkan reporter dan editor memotong bagian-bagian yang dianggap kurang

penting ketika dihadapkan kepada kendala teknik. Ketiga, mempermudah para

jurnalis dalam menyusun pesan berita melalui rumus baku yang sudah sangat

dikuasainya sekaligus untuk menghindari kemungkinan adanya fakta atau

informasi penting yang terlewat.

Sebuah berita ditulis sesuai unsur 5W+1H, maksudnya adalah agar berita

itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknis jurnalistik. Artinya,

berita itu mudah disusun 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, yaitu: apa (what), siapa (who),

kapan (when), dimana (where), mengapa (why), bagaimana (how)
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What berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan kepada khalayak. 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 sampai terjadi. How berarti

bagaimana jalannya peristiwa atau bagaimana cara menanggulangi peristiwa

tersebut. Keenam unsur itu dinyatakan dalam kalimat yang ringkas, jelas dan

menarik. Dalam konteks Indonesia, para praktisi jurnalistik kerap menambahkan

satu unsur lagi, yaitu keamanan (safety, S), sehingga rumusannya menjadi 5W 1 H

(1S). Maksudnya, berita apapun yang disajikan dapat diyakini tidak akan

menimbulkan dampak negatif bagi media massa bersangkutan dan bagi

masyarakat serta pemerintah.

HEAD LINE/ Judul Berita

BODY
Tubuh Berita

LEG
Kaki Berita

Cukup Penting

Kurang Penting

Sangat Penting

Penting

DATE
LINE

BRIDGE
Perangkai

LEAD
Teras Berita
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GambarGambarGambarGambar 1111

BentukBentukBentukBentuk PiramidaPiramidaPiramidaPiramida TerbalikTerbalikTerbalikTerbalik

Head line atau judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi

kepentingan. Pertama, bagi berita itu sendiri. Tanpa adanya judul, ia adalah

sesuatu yang anonim, tidak dikenal, abstrak, sehingga tidak akan bicara apa- apa.

Ia tidak 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: provokatif, singkat dan padat,

relevan, (sesuai dengan pokok susunan pesan-pesan terpenting yang ingin

disampaikan), fungsional ( setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri,

tidak bergantung pada kata yang lain, memiliki arti yan tegas dan jelas), formal

(resmi, langsung pada pokok masalah), representatif (mewakili dan

mencerminkan teras berita), merujuk pada bahasa baku, spesifik (jangan

menggunakan kata-kata umum). Judul berita merupakan nama dari berita yang

disajikan, dalam penulisannya tidak perlu panjang. Cukup lima sampai tujuh kata

saja. Jika kurang panjang dapat ditambah dengan sub judul, yang tulisannya lebih

kecil dan diletakkan di atas atau di bawah judul berita ( Djuroto, 2005: 65).
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Lead atau teras berita adalah bagian berita yang terletak di alenia atau

paragraf pertama. Teras berita merupakan bagian dari komposisi atau susunan

berita, yakni setelah judul berita (head) dan sebelum badan berita ( news body).

Berdasarkan jenisnya, teras berita dibagi menjadi 12 jenis, yaitu: (1) who lead

(teras berita siapa); (2) what lead (teras berita apa); (3) when lead (teras berita

kapan); (4) where lead (teras berita dimana); (5) why lead (teras berita mengapa);

(6) how lead (teras berita bagaimana); (7) contrast lead ( teras berita kontras); (8)

quotation lead (teras berita kutipan); (9) question lead (teras berita bertanya); (10)

descriptive lead (teras berita pemaparan); (11) narative lead (teras berita

bercerita); (12) exclamation lead (teras berita menjerit).

Bridge atau perangkai adalah bagian berita yang terletak setelah teras

berita. Merupakan paragraf perangkai bagian teras berita dengan tubuh berita.

Body atau tubuh berita merupakan kelanjutan dari teras dan perangkai berita.

Data pokok yang sudah termuat pada bagian sebelumnya diuraikan lagi secara

rinci pada tubuh berita ini. Jadi, sifatnya hanya tinggal meneruskan saja. Yang

harus diperhatikan adalah mempertahankan keasatuan gagasan dalam penulisan.

Materi yang tidak sesuai dengan materi pokok sebaiknnya dihindarkan. Leg atau

kaki berita disebut juga penutup berita.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menulis teks

berita dilakukan dengan cara: pola piramida terbalik dan ditulis dengan rumusan

5W+ 1H. bagian-bagian berita meliputi: head line (judul berita), lead (teras berita),

bridge (perangkai), body (tubuh berita), dan leg (kaki berita).
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2.2.2.82.2.2.82.2.2.82.2.2.8 AspekAspekAspekAspek PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian dalamdalamdalamdalamMenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

Dalam menulis teks berita ada enam aspek pokok yang dijadikan kriteria

penilaian, yaitu: (1) kelengkapan unsur-unsur berita (5W+1H); (2) keruntutan

pemaparan (isi berita urut dan jelas); (3) penggunaan kalimat (singkat dan jelas);

(4) kosakata yang digunakan adalah kosakata yang baku; (5) kemenarikan judul;

(6) ketepatan penggunaan EYD dalam berita (Depdiknas, 2003). Dalam penelitian

ini menggunakan media video peristiwa maka terdapat aspek ke tujuh dalam

menulis teks berita, yaitu (7) kesesuaian dengan video peristiwa.

Skor penilaian pada tiap aspek berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan

dengan bobot yang dimilikinya.

2.2.32.2.32.2.32.2.3 HakikatHakikatHakikatHakikat ModelModelModelModel PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran KooperatifKooperatifKooperatifKooperatif TipeTipeTipeTipe TTWTTWTTWTTW ((((ThinkThinkThinkThink TalkTalkTalkTalk

Write)Write)Write)Write)

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem pembelajaran kooperatif

dapat didefinisikan sebagai sistem kerja/ belajar kelompok yang terstruktur. Yang

termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur pokok (Johnson & Johnson,

1993), yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi

personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Menurut Arends (2008:

37), akar intelektual pembelajaran kooperatif berasal dari tradisi pendidikan yang

menekankan pemikiran dan praktis demokratis: belajar secara aktif, perilaku
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kooperatif, dan menghormati pluralisme di masyarakat yang multikultural.

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional

yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan

pada kegagalan orang lain, sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi

oleh keberhasilan kelompoknya (Slavin, 2005).

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim (2000),

yaitu:

a. Hasil Belajar Akademik

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial,

juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya.

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa

memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah

menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat

meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang

berhubungan dengan hasil belajar. Di samping mengubah norma yang

berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberi

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

b. Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara

luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial,
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kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi

peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja

dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain.

c. Pengembangan Keterampilan Sosial

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan

kepada siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. Keterampilan-

keterampilan sosial, penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak

muda masih kurang dalam keterampilan sosial.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat

elemen-elemen yang saling berhubungan. Elemen-elemen yang sekaligus

merupakan karakteristik pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: saling

ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, dan

keterampilan hubungan antar pribadi (Nurhadi dan Senduk, 2003: 60). Berikut

penjelasan untuk masing-masing elemen.

Saling Ketergantungan Positif. Saling ketergantungan positif adalah

hubungan yang saling membutuhkan. Saling ketergantungan positif menuntut

adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan

motivasi untuk meraih hasil yang optimal, yang dicapai melalui: (a) saling

ketergantungan pencapaian tujuan, (b) saling ketergantungan dalam
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menyelesaikan tugas, (c) saling ketergantungan bahan atau sumber belajar, (d)

saling ketergantungan peran, dan saling ketergantungan hadiah.

Interaksi Tatap Muka. Interaksi tatap muka terwujud dengan adanya

dialog yang dilakukan bukan hanya antara siswa dengan guru tetapi juga antara

siswa dengan siswa. Interaksi semacam itu memungkinkan para siswa dapat saling

menjadi sumber belajar. Fakta seperti itu dibutuhkan karena ada siswa yang

merasa lebih mudah belajar dari sesama siswa.

Akuntabilitas Individual. Pembelajaran kooperatif terwujud dalam bentuk

belajar kelompok. Meskipun demikian penilaian tertuju pada penguasaan materi

belajar secara individual. Hasil penilaian pada kemampuan individual tersebut

selanjutnya disampaikan guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok

mengetahui siapa diantara mereka yang memerlukan bantuan dan yang dapat

memberikan bantuan.

Keterampilan Menjalin Hubungan antarpribadi. Dalam pembelajaran

kooperatif keterampilan menjalin hubungan antarpribadi (interpersonal

relationship) dikembangkan. Pengembangan kemampuan tersebut dilakukan

dengan melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa, sopan, mengkritik ide bukan

pribadi, tidak mendominasi pembicaraan, dan menghargai pendapat orang lain.

Ada berbagai macam variasi dalam pembelajaran kooperatif, salah satunya

adalah TTW (Think Talk Write). Penerapan TTW (Think Talk Write) dalam

pembelajaran kooperatif dapat mendorong siswa untuk berfikir, aktif

berpartisipasi dalam pembelajaran, berkomunikasi dengan baik, siap

mengemukakan pendapatnya, menghargai orang lain dan melatih siswa untuk
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menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan secara sistematis. Aktivitas

siswa dalam pembelajaran yang dapat ditingkatkan melalui penerapan model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) adalah aktivitas melihat, berbicara,

mendengarkan, menulis, mental, dan aktivitas emosional.

Peranan dan tugas guru dalam usaha mengefektifkan penggunaan model

pembelajaran Kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) adalah mengajukan dan

menyediakan tugas yang memungkinkan siswa terlibah secara aktif berpikir,

mendorong dan menyimak dengan hati-hati ide-ide yang dikemukakan siswa

secara lisan dan tertulis, mempertimbangkan dan memberi informasi terhadap apa

yang digali siswa dalam diskusi, serta memonitori, menilai, dan mendorong siswa

untuk berpartisipasi aktif pernyataan tersebut dikemukakan oleh Silver dan Smith

(dalam Andriani 2008)

Menurut Ansari (2003:4) Think Talk Write adalah suatu tipe model

kooperatif untuk melatih keterampilan siswa dalam menalar. Model ini pada

dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis. Alur kemajuan model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) ini dimulai dari keterlibatan siswa dalam

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses mengamati.

Selanjutnya berdiskusi dan membagi ide dengan temannya melalui diskusi.

Sehingga pada akhirnya siswa dapat menulis hasil pemikirannya.

Think Talk Write yang diperkenalkan oleh Huinker dan Laughlin ini pada

dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara dan menulis. Arah kemajuan model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dimulai dari keterlibatan siswa dalam

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses mengamati dengan
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seksama, selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan temannya sebelum

menulis. Model ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan

4-5 siswa. Siswa diminta mengamati, membuat catatan kecil, menjelaskan,

mendengar, dan membagi ide bersama teman dalam kelompok kemudian

mengungkapkannya melalui tulisan.

Aktivitas berpikir atau think yang dapat dilihat dari proses mengamati

video peristiwa kemudian membuat catatan mengenai apa yang telah dilihatnya.

Menurut Wijaya (2007: 71) berpikir dapat didefinisikan sebagai serentetan proses-

proses kegiatan merakit, menggunakan dan memperbaiki model-model simbolik

internal. Arends (2008: 158) menambahkan bahwa berpikir adalah suatu

kemampuan untuk menganalisa, mengkritik, dan menarik kesimpulan berdasar

pada inferensi atau pendapat. Seseorang perlu berpikir agar dapat menggunakan

informasi yang dimiliki dengan baik jika informasi yang diperoleh tidak lengkap.

Wijaya (2007: 79) menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan guru dalam

membina siswa agar berpikir adalah dengan menciptakan kondisi lingkungan yang

kondusif, strategi mengajar lebih banyak ditampilkan keterampilan memecahkan

masalah daripada menyampaikan pengetahuan dan mengajukan pertanyaan untuk

bahan berpikir. Adanya pertanyaan-pertanyaan dari guru membuat siswa mulai

mengembangkan cara-cara berpikir tertentu di bawah bimbingan guru.

Tahap kedua setelah think adalah talk yaitu berkomunikasi dengan

menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Talking juga dapat

membantu guru untuk mengetahui pemahaman siswa dalam belajar, sehingga

dapat mempersiapkan perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan. Komunikasi
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dalam model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) memungkinkan siswa untuk

terampil berbicara. Proses komunikasi dipelajari siswa dalam kehidupan sebagai

individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Proses komunikasi dapat

dibangun di kelas secara alami dan mudah serta dapat dimanfaatkan sebagai alat

sebelum menulis. Komunikasi dalam suatu diskusi dapat membantu kolaborasi

dan meningkatkan aktivitas belajar dalam kelas, hal ini dapat terjadi karena ketika

siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi sekaligus dapat berpikir bagaimana

cara mengungkapkannya dalam tulisan. Keterampilan berkomunikasi dalam tahap

talk dapat mempercepat kemampuan siswa mengungkapkan idenya melalui

tulisan. Berkomunikasi atau berdialog baik antarsiswa maupun guru juga dapat

meningkatkan pemahaman (Yamin dan Ansari 2008: 85).

Tahap ketiga dalam model kooperatif tipe TTW adalah write yaitu

menuliskan hasil diskusi secara individual. Menulis membantu peserta didik

merefleksikan pengalaman-pengalaman yang mereka alami Silberman (2001: 179).

Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, karena setelah berdiskusi atau

berdialog antar teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.

Aktivitas menulis akan membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga

memungkinkan guru melihat pengembangan konsep siswa. Aktivitas menulis

siswa bermanfaat bagi guru untuk dapat memantau kesalahan siswa, miskonsepsi

dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama.

2.2.42.2.42.2.42.2.4 MediaMediaMediaMedia VideoVideoVideoVideo PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa
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Menurut Eldarni (2001 : 4) Media adalah segala sesuatu yang dapat

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa

sehingga terjadi proses belajar.

Media video peristiwa merupakan media dengan gambar bergerak yang

disertai dengan suara secara bersamaan. Mampu menampilkan benda yang sangat

tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu abstrak seperti bencana dan terlalu

rumit seperti proses produksi.

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.

Media video peristiwa ini bertujuan untuk merangsang daya pikir siswa

dengan melihat suatu peristiwa lebih nyata tanpa harus keluar dari kelas. Siswa

dituntut untuk teliti dalam menyimak video peristiwa yang dihadirkan sehingga

dapat menghasilkan teks berita yang sesuai dengan video dan dengan bahasa yang

menarik.

Menurut Zubaidah (1997), guru-guru bisa melakukan penyesuaian dan

meningkatkan daya kreativitas dalam proses penyampaian isi-isi pengajaran

supaya menjadi lebih berkesan dan mudah seiring dengan citarasa dan

karakteristik pelajar. Video bersifat interaktif tutorial membimbing peserta didik

untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Peserta didik dapat secara
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interaktif mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan yang diajarkan dalam video.

Video mempunyai karakteristik, antara lain:

a) Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu

b) Dapat diulang untuk menambah kejelasan

c) Pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat

d) Mengembangkan pikiran, imajinasi dan pendapat siswa

e) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang

lebih realistis

f) Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang

g) Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan, mampu

menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon

yang diharapkan dari siswa

h) Semua siswa dapat belajar baik yang pandai ataupun yang kurang

pandai

i) Menumbuhkan minat dan motivasi belajar

j) Penampilan dapat segera dilihat kembali untuk dievaluasi

Dalam menulis teks berita menggunakan media video peristiwa, media

video peristiwa yang digunakan tersebut memiliki karakteristik yang perlu

diperhatikan. Karakteristik tersebut antara lain: (1) peristiwa yang berupa fakta; (2)

pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat; (3) mengembangkan pikiran

dan pendapat para siswa; (4) dapat memancing kreativitas siswa dalam

mengekspresikan gagasannya; dan (5) memberikan dampak postif kepada siswa.
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2.2.52.2.52.2.52.2.5 PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita melaluimelaluimelaluimelalui modelmodelmodelmodel kooperatifkooperatifkooperatifkooperatif tipetipetipetipe TTWTTWTTWTTW

((((ThinkThinkThinkThink TalkTalkTalkTalk WriteWriteWriteWrite)))) dengandengandengandengan mediamediamediamedia videovideovideovideo peristiwaperistiwaperistiwaperistiwa

Peneliti menggunakan model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

dalam proses pembelajaran menulis teks berita. Peneliti membuat rencana

pembelajaran yang baik dan sesuai dengan keadaan siswa sehingga siswa merasa

tertarik dan termotivasi dalam memperhatikan pokok bahasan tersebut. Rencana

pembelajaran yang dimaksud meliputi tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan

penutup.

Pertemuan pertama, pada tahap pendahuluan guru terlebih dahulu

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru

memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan

dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran menulis teks berita. Guru bertanya jawab dengan siswa dan

melakukan apersepsi mengenai pembelajaran menulis teks berita yang akan

dilakukan.

Kegiatan inti, merupakan tahap melaksanakan kegiatan belajar mengajar

menulis teks berita. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti pembelajaran materi.

Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran ini ada tiga tahap, yaitu: (1) think ,

siswa mengamati contoh video peristiwa yang diputar di depan kelas, yang

disertai teks berita kemudian guru dan siswa bertanya jawab mengenai hakikat

teks berita dan unsur-unsur berita, kemudian setiap siswa mengamati video

peristiwa ; (2) talk, pada tahap ini siswa diberi arahan oleh guru tentang
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pelaksanaan diskusi, siswa membentuk kelompok terdiri atas 4 anak. Siswa

berdiskusi dengan teman satu kelompoknya tentang isi peristiwa yang mereka

temukan pada tahap berpikir (Think); (3) write, pada tahap ini siswa menulis teks

berita, siswa menulis teks berita secara individu berdasarkan tahap pertama dan

kedua.

Pada tahap penutup atau akhir pembelajaran ini dilakukan refleksi antara

guru dan siswa kemudian menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah

dilakukan. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan yang masih dialami oleh siswa

tentang materi menulis teks berita. Di akhir pertemuan pada setiap siklus guru

mengadakan tes, siswa juga diminta menulis catatan harian (berupa kesan dan

pesan siswa terhadap kegiatan pembelajaran) begitupun juga guru. Catatan harian

siswa digunakan peneliti untuk memperoleh data nontes terhadap pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa.

Sistem reaksi dalam pembelajaran menulis teks berita melalui model video

peristiwa, yaitu: (1) guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran; (2) guru

memberikan contoh teks berita dan video peristiwa; (3) guru membagi siswa ke

dalam beberapa kelompok masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 siswa; (4)

guru memutarkan video peristiwa untuk diamati siswa; (5) guru menjelaskan

langkah-langkah dalam kerja kelompok; (6) guru meminta siswa

mempresentasikan hasil karyanya dan teman lain menanggapinya; (7) guru

mengevaluasi hasil pekerjaan siswa.
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Sistem sosial yang berlangsung dalam pembelajaran ini adalah interaksi

guru, siswa, dan masyarakat umum. Peran guru dalam pembelajaran ini sebagai

fasilitator. Siswa berperan sebagai subjek pembelajaran yang harus aktif mencari

sumber belajar yang mempermudah siswa dalam pembelajaran. Masyarakat

umum berperan sebagai objek pembelajaran yang membantu siswa dalam

menggali informasi yang mereka butuhkan. Interaksi antara guru dan siswa

terjadi ketika guru menunjukkan media video peristiwa. Pada saat siswa

berdiskusi terjadi interaksi antara guru dengan siswa, yaitu guru berkeliling ke

masing-masing kelompok untuk meninjau dan memberi masukan bagi siswa yang

belum paham. Interaksi antarsiswa juga terjadi dalam kegiatan diskusi yang

dilakukan masing-masing kelompok untuk mengemukakan hasil diskusi mereka

tentang isi video peristiwa. Setelah berdiskusi mereka melakukan tugas individu,

yaitu menulis teks berita berdasarkan data dari tahap think dan talk.

Sistem pendukung dalam pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa adalah

model yang membantu siswa dalam menemukan isi dan unsur berita dari video

peristiwa. Media yang dapat mempermudah siswa memahami keterampilan

menulis teks berita, yaitu media video peristiwa

Dampak instruksional dalam pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa

adalah pemahaman materi menulis teks berita. Selain dampak instruksional,

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa juga memberikan dampak pengiring, yaitu:
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(1) keaktifan, dalam pembelajaran siswa tidak menjadi objek, melainkan subjek;

(2) kekritisan dalam menganalisis masalah, kegiatan siswa menganalisis video

peristiwa merupakan kegiatan yang melatih kekritisan siswa dalam menganalisis

masalah; (3) kemampuan bekerja sama dan berbagi, kegiatan berbicara dalam

model kooperatif tipe TTW merupaan kegiatan siswa untuk berdialog dengan

temannya; (4) kedisiplinan, pada pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa siswa dilatih disiplin dengan

mengumpulkan tugas tepat waktu; (5) kejujuran, pada tahap menulis, masing-

masing siswa diminta menulis teks berita secara individu, hal ini mendidik siswa

untuk bersikap jujur.

2.32.32.32.3 KerangkaKerangkaKerangkaKerangka BerpikirBerpikirBerpikirBerpikir

Menulis merupakan suatu keterampilan yang mendasar dan harus dikuasai

oleh siswa, karena dengan menulis siswa dapat mengekspresikan dirinya dngan

bahasa tulis. Pada kelas VIII SMP siswa dituntut untuk menguasai keterampilan

menulis teks berita secara singkat padat dan jelas. Dalam praktiknya, siswa sering

mengalami kesulitan dalam menulis teks berita sehingga diperlukan inovasi dalam

mengajarkan keterampilan menulis teks berita, yaitu melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

Penerapan model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dirasa sangat

sesuai untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita. Model pembelajaran

yang inovatif seperti model kooperatif tipe TTW ini dapat meningkatkan minat

belajar siswa dan dapat mendorong siswa belajar secara aktif. Penggabungan
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model kooperatif tipe TTW(Think Talk Write) sangat sesuai karena dalam

pembelajaran ini siswa akan mengalami proses belajar untuk menemukan masalah

dan memcahkannya sendiri secara bertanggung jawab. Hasil dari pembelajaran ini

juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2.42.42.42.4 HipotesisHipotesisHipotesisHipotesis TindakanTindakanTindakanTindakan

Hipotesis penelitian ini adalah akan terjadi peningkatan keterampilan

menulis teks berita dan perubahan perilaku kearah positif selama proses

pembelajaran menulis teks berita bila pembelajaran menggunakan model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siswa

kelas VIII A SMPN 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus.
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BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

METODEMETODEMETODEMETODE PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

3.13.13.13.1 DesainDesainDesainDesain PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK

yang bersiklus. Setiap siklus, terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan,

tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi (Arikunto 2006: 117). Keempat

komponen itu dipandang sebagai satu siklus. Penelitian tindakan kelas dilakukan

oleh peneliti dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dari

tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas dan memperdalam

pemahaman terhadap tindakan-tindakan pada kegiatan pembelajaran. Untuk

mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan tindakan kelas yang mencakup beberapa

siklus. Jika tindakan pada siklus I nilai rata-ratanya belum mencapai target yang

ditentukan, maka akan dilakukan siklus II.

Sebelum dilaksanakan siklus I dan siklus II dilakukan tindakan prasiklus

atau observasi awal untuk mengetahui kondisi siswa dalam kelas, kesulitan yang
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dialami siswa, dan sebagai bahan refleksi untuk perencanaan siklus I. Hasil

pembelajaran siklus I digunakan sebagai refleksi untuk melakukan tindakan siklus

II yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis teks berita

siswa setelah dilakukan perbaikan pada pelaksanaan proses pembelajaran yang

didasarkan pada refleksi siklus I (Subyantoro, 2009: 141).

Berikut ini adalah gambar siklus yang ditempuh peneliti.

P RP

R T R T

O O

GambarGambarGambarGambar 2.2.2.2. SiklusSiklusSiklusSiklus PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Keterangan:

P : Perencanaan

T : Tindakan

R : Refleksi

RP : Revisi Perencanaan

SI : Siklus I

SII : Siklus II

Siklus I SiklusII

SI SII

56
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O : Observasi

Observasi awal dilaksanakan sebelum peneliti mekasanakan siklus I dan

siklus II. Observasi awal ini berfungsi memberi gambaran awal kondisi

pembelajaran di dalam kelas serta kesulitan belajar yang dialami siswa. Peneliti

dapat mengenali karakteristik siswa sehingga penelitian akan berlangsung alami.

Perencanaan pada siklus akan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan

umum dan perencanaan khusus. Perencanaan umum akan mencakup seluruh

aspek yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas. Perencanaan khusus

adalah rancangan pembelajaran dari siklus ke siklus. Perencanaan umum meliputi

teknik pembelajaran yang diterapkan, rencana pelaksanaan pembelajaran, serta

materi pembelajaran. Dalam tahap perencanaan, peneliti juga berkolaborasi

dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII A SMP

Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam memilh waktu pembelajaran serta

menyusun rencana pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan peneliti adalah membelajarkan

siswa keterampilan menulis teks berita. Keterampilan yang diteliti dengan teknik

atau media yang diterapkan. Pada tahap ini dibutuhkan peran aktif antara siswa

dan peneliti sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik.
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Observasi meliputi kegiatan pengamatan atau observasi terhadap tingkah

laku, penyampaian materi, penggunaan model pembelajaran, serta hasil belajar

siswa. Pada tahap akhir peneliti mengadakan refleksi yang berfungsi sebagai

acuan revisi perencanaan untuk siklus berkutnya.

3.1.13.1.13.1.13.1.1 PrasiklusPrasiklusPrasiklusPrasiklus

Tindakan prasiklus dilakukan dengan teknik wawancara dan pretes.

Wawancara dilakukan dengan guru bahasa Indonesia dan siswa kels VIII A SMP

Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus. Wawancara bertujuan untuk mengetahui

situasi pembelajaran serta kesulitan yang dialami siswa kelas VIII A SMP Negeri

1 Kaliwungu Kabupatn Kudus saat pembelajaran menulis teks berita.

Pembelajaran pretes dilakukan secara konvensional tanpa memberikan

perlakuan berupa penerapan model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write).

Pembelajaran pretes dilakukan dengan ceramah, kemudian siswa diberi tugas

menulis teks berita. Hasil pretes siklus I menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa

dalam kategori kurang.

Ada sebagian siswa yang menunjukkan indikasi kurang berminat pada

pembelajaran menulis teks berita. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru

bahasa Indonesia dapat disimpulkan penyebab siswa kurang tertarik dalam

menulis teks berita, salah satunya adalah kegiatan apersepsi tidak dilakukan

dengan memberi penguatan pada siswa tentang pentingnya menulis teks berita.
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Hasil observasi di kelas menunjukkan masih banyak siswa yang

mengalami kesulitan dalam menulis teks berita. Banyak siswa yang masih

kesulitan menuliskan kalimat pertama dalam teks berita. Siswa juga mengalami

kesulitan dalam menentukan judul. Selain itu, siswa kurang memperhatikan

kelengkapan unsur berita serta penataan kalimat yang masih terdapat banyak

kesalahan.

Hasil pretes dan observasi tersebut akan peneliti gunakan untuk merancang

pembelajaran menulis teks berita dengan bercermin pada fakta yang ada di dalam

kelas, kekurangan-kekurangan dari hasil observasi dan pretes pada tahap prasiklus

akan peneliti perbaiki pada siklus berikutnya.

3.1.23.1.23.1.23.1.2 ProsedurProsedurProsedurProsedur TindakanTindakanTindakanTindakan SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

Proses tindakan siklus I ini terdiri atas empat tahap, yaitu: perencanaan,

tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut penjelasan dari tiap tahapnya.

3.1.2.13.1.2.13.1.2.13.1.2.1 PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan

Pada tahap ini dilakukan penyususnan rencana kegiatan dengan

menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah.

Masalah yang dialami dalam pembelajaran menulis teks berita selama ini adalah

masih rendahnya keterampilan siswa dalam menulis teks berita karena model

pembelajaran dan media yang digunakan kurang inovatif, kurang bervariasi dan

kurang sesuai dengan karakteristik siswa. Upaya untuk mengatasi masalah

tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran dan menggunakan media
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pembelajaran yang lebih bervariasi dan sesuai dengan kompetensi dasar yang

akan dicapai, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

dengan media video peristiwa.

Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan proses pembelajaran

keterampilan menulis teks berita dengan langkah- langkah: (1) menyusun rencana

pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan menulis teks berita; (2)

menyiapkan media video peristiwa yang akan digunakan sebagai media

pembelajaran; (3) menyusun instrumen tes dan nontes. Instrumen yaitu soal uraian

beserta penilaiannya, sedangkan instrumen nontes berupa lembar observasi,

lembar jurnal, lembar wawancara dan dokumentasi; (4) bekerjasama dengan guru

mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan teman pasangannya.

3.1.2.23.1.2.23.1.2.23.1.2.2 TindakanTindakanTindakanTindakan

Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran

menulis berita pada siklus I ini sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

secara matang. Tindakan yang dilakukan peneliti secara garis besar adalah

melaksanakan proses pembelajaran menulis berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan mdia video peristiwa. Tindakan ini dilaksanakan

dalam tiga tahap pada masing-masing siklus, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti,

dan tahap penutup. Tindakan pada masing-masing tahap dijabarkan sebagai

berikut.

Pada tahap pendahuluan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: (1)

Guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan

mempresensi siswa; (2) Guru mengatur kondisi kelas yang kondusif, dan
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menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menulis teks berita secara

singkat, padat dan jelas; (3) Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan menulis

teks berita pada pertemuan prasiklus.

Pada tahap inti pembelajaran menulis teks berita dilakukan dengan

langkah-langkah: (1) Guru memberikan contoh video beserta teks berita kepada

siswa; (2) Siswa memperhatikan contoh yang diberikan guru; (3) Siswa

menemukan unsur-unsur berita 5 W + 1 H dan pokok-pokok dalam teks berita; (4)

Guru menjelaskan dengan memberi penguatan diskusi siswa unsur-unsur berita

5W+1H dalam berita. (5) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write); (6) Siswa

membentuk kelompok (setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa); (7) Guru

memutarkan video peristiwa; (8) Setiap anggota kelompok mengamati dan

menyimak video peristiwa dengan teliti (bila perlu menuliskan informasi yang

penting); (9) Siswa berdiskusi dengan teman sebangku mengenai video peristiwa

yang telah diamati, untuk mendapat masukan dan motivasi (mengenai unsur-unsur

berita); (11) Siswa mulai menulis teks berita secara individu berdasarkan video

peristiwa dan hasil diskusi dengan teman sekelompoknya; (12) Siswa saling

menukarkan hasil tulisannya dengan teman sekelompok dan memilih teks berita

terbaik; (13) Perwakilan kelompok membacakan teks berita yang terbaik dalam

kelompoknya dan kelompok lain memberi komentar.

Pada tahap penutup, siswa dan guru mengadakan refleksi terhadap

kegiatan pembelajaran pada hari itu dan siswa diminta untuk menuliskan

pendapatnya tentang kegiatan pembelajaran pada jurnal siswa. Dengan jurnal
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tersebut dapat diketahui tanggapan siswa mengenai proses pembelajaran yang

telah dilaksanakan pada hari itu sebagai perenungan agar materi benar-benar

dipahami oleh siswa.

3.1.2.33.1.2.33.1.2.33.1.2.3 ObservasiObservasiObservasiObservasi

Observasi adalah mengamati tingkah laku siswa selama penelitian

berlangsung. Dalam melakukan pengamatan peneliti dibantu oleh guru mata

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan patner peneliti. Sasaran yang diamati

dalam observasi tingkah laku siswa pada pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa

berkenaan dengan perilaku positif dan perilaku negatif.

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal kepada

siswa untuk mengetahui kesan, tanggapan dan saran siswa terhadap pembelajaran

yang baru saja dilakukan, baik terhadap materi, model, media maupun cara

mengajar guru.

3.1.2.43.1.2.43.1.2.43.1.2.4 RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi

Setelah pelaksanaan tindakan, selanjutnya peneliti melakukan refleksi.

Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan nontes siklus I dengan

tujuan mengetahui hasil atau dampak pelaksanaan tindakan. Dari hasil refleksi

tersebut dapat disusun rencana untuk siklus II. Masalah-masalah pada siklus I

dicari pemecahannya, sedangkan kelebihan-kelebihannya dipertahankan dan

ditingkatkan.

3.1.33.1.33.1.33.1.3 ProsedurProsedurProsedurProsedur TindakanTindakanTindakanTindakan SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII
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Prosedur tindakan siklus II merupakan tindak lanjut siklus I. Hasil refleksi

siklus I diperbaiki pada siklus II. Langkah-langka dari siklus II yaitu:

3.1.3.13.1.3.13.1.3.13.1.3.1 PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan

Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan

dilaksanakan pada siklus II dengan berpedoman pada refleksi siklus I. Pada

perencanaan siklus II ini, sebelumnya peneliti bekerjasama dengan guru mata

pelajaran bahasa dan sastra Indonsia untuk membicarakan hal- hal yang akan

diajarkan untuk mengantisipasi kejadian yang akan muncul dalam proses

pembelajaran.

Adapun rencana tindakan yang akan dilaksanakan meliputi: (1) membuat

perbaikan rencana pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa; (2) menyusun perbaikan

instrumen yang berupa tes dan nontes; (3) peneliti lebih mempersiapkan diri untuk

memotivasi siswa; dan (4) bekerjasama dengan guru bahasa dan sastra Indonesia.

3.1.3.23.1.3.23.1.3.23.1.3.2 TindakanTindakanTindakanTindakan

Dalam tahap ini peneliti melakukan tindakan sesuai dengan yang telah

dibuat dengan perbaikan yang berpedoman pada refleksi siklus I. Pada tindakan

siklus ini guru menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada penulisan

teks berita yang telah dibuat oleh siswa. Kemudian siswa diberi bimbingan dan

arahan agar dalam pelaksanaan kegiatan menulis teks berita pada siklus II akan

menjadi lebih baik. Materi pembelajaran masih sama dengan siklus II, yaitu

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan
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video peristiwa. Tindakan yang dilakukan juga melalui tiga tahap, yaitu tahap

pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup.

Pada tahap pendahuluan dilakukan kegiatan guru mengondisikan siswa

untuk siap mengikuti pembelajaran serta guru dan siswa bertanya jawab mengenai

kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang lalu.

Pada tahap inti, guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1)

siswa diminta untuk menyebutkan langkah menyunting teks berita; (2) beberapa

siswa menyebutkan langkah menyunting teks berita dan siswa lain menanggapi;

(3) siswa dan guru mendiskusikan dan menyimpulkan langkah menyunting teks

berita; (4) guru dan siswa berdiskusi tentang menulis berita dengan teknik

piramida terbalik; (5) siswa mendapat penjelasan dari guru tentang menulis teks

berita dengan teknik piramida terbalik; (6) siswa duduk berkelompok yang

beranggotakan 4-5 orang secara heterogen; (7) guru memutarkan video peristiwa;

(8) siswa mengamati video peristiwa yang diputar oleh guru dengan teliti; (9)

siswa berdiskusi tentang permasalahan yang ada di video peristiwa yang diamati;

(10) siswa mulai menulis teks berita secara individu; (11) Siswa saling

menyunting pekerjaan teman sekelompok; (12) guru memilih 4 hasil tulisan teks

berita terbaik dari masing-masing kelompok untuk dpresentasikan di depan kelas;

(13) guru mengadakan evaluasi.

Pada tahap penutup, siwa dan guru mengadakan refleksi terhadap proses

pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terus meningkatkan keterampilan

menulis teks berita.
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3.1.3.33.1.3.33.1.3.33.1.3.3 ObservasiObservasiObservasiObservasi

Observasi pada siklus II ini dilakukan selama proses pembelajaran

berlangsung. Pengamatan dilakukan untuk peningkatan hasil tes dan perilaku

siswa. Observasi ini digunakan untuk mengamati perilaku siswa selama penelitian

berlangsung. Adapaun observasi tingkah laku siswa dalam pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa berkenaan dengan perilaku positif dan perilaku negatif.

Pengambilan data dilakukan melalui tes dan nontes. Proses pengambilan

data tes masih dilakukan untk melihat keterampilan siswa dalam menulis teks

berita. Melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa. Proses pengambilan data nontes dilaksanakan untuk melihat

kemampuan dan perilaku siswa yang berkembang selama mengikuti proses

pembelajaran dan respon siswa terhadap pembelajaran.

3.1.3.43.1.3.43.1.3.43.1.3.4 RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi

Refleksi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan model dan

media dalam pembelajaran menulis teks berita, untuk melihat peningkatan

keterampilan menulis teks berita dan mengetahui perubahan perilaku siswa setelah

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks berita.

3.23.23.23.2 SubjekSubjekSubjekSubjek PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa
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kelas VIII A SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus. Siwa kelas VIII A

berjumlah 34 siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran

bahasa dan sastra Indonesia di kelas tersebut menyatakan nilai rata-rata menulis

teks berita kelas VIII A masih rendah.

Pada umumnya siswa kelas VIII A memiliki kemampuan rendah dalam

memahami cara-cara menulis teks berita jika dibandingkan dengan kelas lain,

serta kurang memberikan respon terhadap pembelajaran bahasa dan sastra

Indonesia, khususnya pembelajaran menulis teks berita.

3.33.33.33.3 VariabelVariabelVariabelVariabel PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel

keterampilan menulis menulis teks berita, variabel model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write), dan variabel media video peristiwa.

3.3.13.3.13.3.13.3.1 VariabelVariabelVariabelVariabel KeterampilanKeterampilanKeterampilanKeterampilanMenulisMenulisMenulisMenulis BeritaBeritaBeritaBerita

Keterampilan menulis berita yang dimaksud adalah keterampilan menulis

berita dengan singkat, padat, dan jelas yang memuat unsur 5W+1H (what,

who,when, where, why,dan how) sesuai dengan indicator yang ada pada

kompetensi dasar menulis teks berita kelas VIII SMP.
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Siswa diharapkan mampu menulis teks berita sesuai dengan aspek-aspek

penilaian yang meliputi, (1) kelengkapan isi berita (memuat unsur 5W+1H); (2)

keruntutan pemaparan (isi urut dan jelas sehingga mudah dipahami); (3)

penggunaan kalimat yang singkat dan jelas; (4) ketepatan pemilihan kosakata; (5)

kemenarikan judul; (6) ketepatan penggunaan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan);

dan (7) kesesuaian dengan video peristiwa yang diamati

Dalam penilitian tindakan kelas ini, siswa kelas VIII SMP Negeri 1

Kaliwungu Kabupaten Kudus dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran

menulis teks berita apabila telah mencapai nilai ketuntasan belajar minimal

sebesar 75.

3.3.23.3.23.3.23.3.2 VariabelVariabelVariabelVariabel ModelModelModelModel PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran KooperatifKooperatifKooperatifKooperatif TipeTipeTipeTipe TTWTTWTTWTTW ((((ThinkThinkThinkThink TalkTalkTalkTalk Write)Write)Write)Write)

Model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) merupakan model

pembelajaran yang mengutamakan sistem kerja/ belajar kelompok yang

terstruktur. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

peneliti ingin mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran dengan model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write), yaitu: (1) membentuk kelompok yang

beranggotakan 4-5 orang secara heterogen; (2) siswa mengamati video peristiwa

yang diputarkan oleh guru (kegiatan think); (3) siswa mendiskusikan video

peristiwa yang telah mereka tonton untuk mendapat masukan dan motivasi

berdasarkan temuan yang ada di video peristiwa (kegiatan talk); (4) siswa mulai

menulis teks berita secara mandiri (kegiatan write); (5) perwakilan kelompok
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mempresenatsikan tulisannya di depan kelas; (6) siswa bersama guru merefleksi

dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran menulis teks berita; (7) penutup. Siswa

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis berita dan dapat mengubah

perilaku siswa ke arah yang lebih baik dalam pembelajaran keterampilan menulis.

3.3.33.3.33.3.33.3.3 VariabelVariabelVariabelVariabel MediaMediaMediaMedia VideoVideoVideoVideo peristiwaperistiwaperistiwaperistiwa

Media video peristiwa ini yang dimaksud adalah suatu peristiwa yang

layak dijadikan berita. Media peristiwa ini berfungsi untuk memberikan

pemahaman kepada siswa tentang suatu berita dengan melihat peristiwa yang

terjadi melalu video. Dalam praktiknya pada pembelajaran menulis teks berita ada

beberapa langkah yang harus dilakukan siswa, antara lain: (1) mengamati video

dengan teliti; (2) menentukan tema yang sesuai dengan video peristiwa; (3)

mendiskusikan temuan dalam video peristiwa dengan teman sekelompoknya; (4)

menulis berita sesuai dengan video yang diamati agar video dan berita yang ditulis

menjadi padu; dan (5) menentukan judul yang menarik. Dalam pembelajaran

menulis berita dengan media video peristiwa siswa diharapkan termotivasi untuk

menulis berita sesuai dengan apa yang dilihat.

3.43.43.43.4 InstrumenInstrumenInstrumenInstrumen PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Dalam penelitian tindakan kelas ini penulis menggunkan instrumen yang

berupa tes dan nontes. Instrumen tes untuk mengumpulkan data mengenai

keterampilan menulis teks berita siswa, berupa tes menulis teks berita. Instrumen

nontes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai proses pembelajaran dan

perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita
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melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa.

3.4.13.4.13.4.13.4.1 InstrumenInstrumenInstrumenInstrumen TesTesTesTes

Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan tes awal untuk mengetahui

pengetahuan dan kemampuan siswa tentang menulis teks berita. Pada tes awal ini

siswa diperintahkan untuk menulis teks berita guna mengetahui keterampilan

siswa dalam menulis teks berita. Kegiatan menulis teks berita dilaksanakan

setelah proses pembelajaran berlangsung, untuk mengetahui pengetahuan dan

keterampilan tentang menulis teks berita.

Ada tujuh aspek yang dijadikan kriteria penilaian dalam menulis teks

berita. Yaitu: (1) kelengkapan isi teks berita; (2) keruntutan Pemaparan; (3)

penggunaan kalimat; (4) Kosakata yang digunakan; (5) kemenarikan judul; (6)

ketepatan penggunaan EYD dalam teks berita; dan (7) kesesuaian dengan video

peristiwa. Skor penilaian pada tiap-tiap aspek berbeda-beda sesuai dengan bobot

yang dimiliki. Pembobotan yang lebih besar diproritaskan terhadap aspek

pembelajaran. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

TabelTabelTabelTabel 1.1.1.1. SkorSkorSkorSkor padapadapadapada TiapTiapTiapTiap AspekAspekAspekAspek

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek SkorSkorSkorSkor BobotBobotBobotBobot SkorSkorSkorSkor

maksmaksmaksmaks XXXX

BobotBobotBobotBobot

SBSBSBSB BBBB CCCC KKKK

5555 4444 3333 2222

1 Kelengkapan isi teks

berita

5 25
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2 Keruntutan Pemaparan 3 15

3 Penggunaan kalimat 3 15

4 Kosakata yang

digunakan

3 15

5 Kemenarikan judul 2 10

6 Ketepatan penggunaan

EYD

2 10

7 Kesesuaian dengan

video

2 10

Jumlah skor 100100100100

Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:

SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

K : Kurang

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui tentang aspek-aspek penilaian

yang harus ditulis dalam lembar penilaian, skor dan bobot yang diperoleh,

sehingga akan mencapai skor komulatif maksimal.

TabelTabelTabelTabel 2.2.2.2. RentanganRentanganRentanganRentangan SkorSkorSkorSkor KomulatifKomulatifKomulatifKomulatif

NoNoNoNo RentanganRentanganRentanganRentangan SkorSkorSkorSkor KomulatifKomulatifKomulatifKomulatif KategoriKategoriKategoriKategori

1 >85 Sangat Baik

2 70-85 Baik

3 60-69 Cukup
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4 <60 Kurang

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahu rentangan skor komulatif dan

kategori nilai yang dicapai siswa. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari 85

termasuk kategori sangat baik, siswa yang memeroleh nilai 70-85 termasuk

kategori baik, siswa yang memeroleh nilai 60-69 termasuk kategori cukup, dan

siswa yang memeroleh nilai kurang dari 60 termasuk kategori kurang.

TabelTabelTabelTabel 3.3.3.3. KriteriaKriteriaKriteriaKriteria PenilaianPenilaianPenilaianPenilaianMenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek BobotBobotBobotBobot KriteriaKriteriaKriteriaKriteria PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian SkorSkorSkorSkor KategoriKategoriKategoriKategori

1 Kelengkapan

isi teks berita

(5W+ 1H)

5 • Lengkap: semua unsur

(5W+1H) tercantum.

• Cukup lengkap: 4 unsur

yang tercantum dalam

teks berita.

• Kurang lengkap: 3 unsur

yang tercantum dalam

teks berita.

• Tidak lengkap: hanya

mencantumkan 2 unsur

dalam teks berita.

5

4

3

2

SB

B

C

K

2 Keruntutan 4 • urut dan jelas: sederhana, 5 SB
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Pemaparan mudah dipahami, semua

ide tersampaikan.

• Tidak urut, jelas: jalan

cerita dalam berita tidak

runtut, tetapi jelas dan

mudah dipahami.

• Urut, kurang jelas: jalan

cerita dalam berita runtut,

tetapi kurang dapat

dipahami.

• Tidak urut, tidak jelas:

jalan cerita dalam berita

tidak runtut, tidak jelas

dan kurang dapat

dipahami.

4

3

2

B

C

K

3 Penggunaan

kalimat

3 • Kalimat aktif, singkat dan

jelas.

• Beberapa bukan kalimat

aktif, tidak terlalu

panjang dan jelas.

• Hampir semua kalimat

tidak aktif, kalimat

5

4

3

2

SB

B

C

K



74

panjang dan kurang jelas

• Semua kalimat bukan

kalimat aktif, kalimat

panjang dan kurang jelas

4 Kosakata yang

digunakan

2 • Kata yang digunakan

tepat, bermakna satu dan

mudah dipahami.

• Beberapa kata yang

digunakan kurang tepat,

dan kurang dapat

dipahami

• Terdapat kata yang tidak

boleh atau tidak lazim

digunakan dan kurang

dapat dipahami

• Kata-kata yang digunakan

tidak dapat dipahami.

5

4

3

2

SB

B

C

K

5 Kemenarikan

judul

2 • Sangat menarik: judul

yang digunakan sangat

relevan, sesuai dengan isi

informasi yang disajikan,

dan menarik untuk

5 SB
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dibaca.

• Menarik: judul yang

digunakan relevan, sesuai

dengan isi informasi, dan

menarik untuk dibaca.

• Cukup menarik: judul

yang digunakan cukup

relevan, sesuai isi

informasi tetapi kurang

menarik untuk dibaca

• Kurang menarik: judul

yang digunakan kurang

relevan dengan isi

informasi dan kurang

menarik untuk dibaca.

4

3

2

B

C

K

6 Ketepatan

penggunaan

EYD

2 • Tidak ada kesalahan EYD

• Terdapat 1 sampai 4

kesalahan EYD

• Terdapat 5 sampai 6

kesalahan EYD

• Terdapat lebih dari 7

kesalahan EYD

5

4

3

2

SB

B

C

K
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7 Kesesuaian

dengan video

2 • Sangat sesuai dengan

video yang ditayangkan

• Sesuai dengan video yang

ditayangkan

• Kurang sesuai dengan

video yang ditayangkan

• Tidak Sesuai dengan

video yang ditayangkan

5

4

3

2

SB

B

C

K

Tabel 3 memberikan informasi tentang aspek penilaian, kriteria penilaian,

bobot, dan kategori penilaian. Terdapat tujuh aspek penilaian yang dijadikan

pedoman.

TabelTabelTabelTabel 4.4.4.4. RekapitulasiRekapitulasiRekapitulasiRekapitulasi NilaiNilaiNilaiNilai SiswaSiswaSiswaSiswa

NoNoNoNo NamaNamaNamaNama

SiswaSiswaSiswaSiswa

AspekAspekAspekAspek PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian

(Skor(Skor(Skor(Skor XXXX Bobot)Bobot)Bobot)Bobot)

NilaiNilaiNilaiNilai

AkhirAkhirAkhirAkhir

KategoriKategoriKategoriKategori PeringkatPeringkatPeringkatPeringkat

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

1

2

3

4

5
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Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:

1 : Kelengkapan isi teks berita

2 : Keruntutan Pemaparan

3 : Kemenarikan judul

4 : Penggunaan kalimat

5 : Kosakata yang digunakan

6 : Ketepatan penggunaan EYD

7 : Kesesuaian dengan Video peristiwa

Tabel 4 memberikan informasi hasil rekapitulasi nilai siswa dalam

menulis teks berita. Pada rekapitulasi nilai siswa akan diketahui jumlah siswa

yang memiliki nilai kurang.

TabelTabelTabelTabel 5.5.5.5. PerbandinganPerbandinganPerbandinganPerbandingan NilaiNilaiNilaiNilai KomulatifKomulatifKomulatifKomulatif

NoNoNoNo NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa NilaiNilaiNilaiNilai KomulatifKomulatifKomulatifKomulatif

PrasiklusPrasiklusPrasiklusPrasiklus SiklusSiklusSiklusSiklus IIII SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

1

2

3

4

5

dst.

JumlahJumlahJumlahJumlah

Rata-rataRata-rataRata-rataRata-rata

dst.

JumlahJumlahJumlahJumlah

Rata-rataRata-rataRata-rataRata-rata
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Tabel 5 memberikan informasi perbandingan nilai komulatif dari tiap

siklus yang telah dilakukan. Sehingga akan diketahui persentase peningkatan dari

siklus ke siklus.

Berdasarkan pedoman penilaian, peneliti dapat mengetahui hasil tes siswa

dalam menulis teks berita. Tes dilakukan satu kali tiap siklus, yaitu pada akhir

siklus. Apabila dalam siklus I hasilnya masih kurang atau belum sesuai dengan

target yang telah ditetapkan, maka dperlukan tndakan siklus II.

3.4.23.4.23.4.23.4.2 InstrumenInstrumenInstrumenInstrumen NontesNontesNontesNontes

Instrumen nontes terdiri atas observasi, jurnal, wawancara, dan

dokumentasi foto.

3.4.2.13.4.2.13.4.2.13.4.2.1 PedomanPedomanPedomanPedoman ObservasiObservasiObservasiObservasi

Instrumen nontes yang berupa lembar observasi digunakan oleh peneliti

untuk mengetahui perilaku siswa melalui pengamatan pada saat pembelajaran

berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan sikap siswa selama

proses pembelajaran

Observasi perilaku siswa meliputi perilaku positif dan perilaku negatif.

Observasi perilaku positif, yaitu : (1) siswa memperhatikan pelajaran menulis teks

berita dengan sungguh- sungguh; (2) siswa aktif dalam kegiatan kelompok; (3)

siswa menulis teks berita dengan sungguh-sungguh; (4) siswa aktif bertanya dan

menjawab selama pembelajaran berlangsung; (5) siswa tidak mengganggu siswa

yang lain. Selain perilaku positif peneliti juga mengamati perilaku negatif yang

merupakan kebalikan dari sikap positif tersebut.

3.4.2.23.4.2.23.4.2.23.4.2.2 PedomanPedomanPedomanPedoman JurnalJurnalJurnalJurnal
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Ada dua jurnal pada instrumen nontes, yaitu: jurnal siswa dan jurnal guru.

Pedoman jurnal digunakan untuk mendapatkan data kualitatif. Jurnal siswa berisi:

(1) pendapat siswa tentang pembelajaran menulis teks berita dengan model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa; (2)

pendapat siswa tentang cara penjelasan guru; (3) ketertarikan siswa terhadap

model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) pada menulis teks

berita; (4) ketertarikan siswa terhadap media video peristiwa yang digunakan

dalam pembelajaran menulis teks berita; (5) pendapat siswa tentang kesuitan dari

model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa pada siswa pembelajaran menulis teks berita; (6) pesan, kesan, dan saran

siswa terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa dalam menulis teks berita.

Jurnal guru berisi: (1) perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW dengan media video

peristiwa; (2) respon siswa terhadap model kooperatif tipe TTW dengan media

video peristiwa yang digunakan guru; (3) perilaku siswa di kelas ketika menyimak

video peristiwa; (4) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks

berita dengan model kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa; (5) sikap

siswa selama proses pembelajaran menulis teks berita model kooperatif tipe TTW

dengan media video peristiwa; dan (6) catatan yang berisi kejadian-kejadian yang

muncul pada saat pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.
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3.4.2.33.4.2.33.4.2.33.4.2.3 PedomanPedomanPedomanPedomanWawancaraWawancaraWawancaraWawancara

Wawancara pada penelitian ini hanya ditujukan hanya kepada siswa secara

acak. Wawancara berfungsi untuk mengetahui keberhasilan menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa pada siswa. Hal- hal yang terdapat pada pedoman wawancara adalah: (1)

minat dalam pembelajaran menulis teks berita; (2) siswa termotivasi dan terbantu

dalam menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

dengan media video peristiwa; (3) ketertarikan dengan pembelajaran menulis

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa; (4) perasaan siswa ketika diminta menulis teks berita; (5) Kesulitan

yang siswa hadapi saat pembelajaran menulis teks berita; (6) keinginan siswa

dalam pembelajaran menulis berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan media video peristiwa; (7) saran siswa tentang video peristiwa

saat pembelajaran menulis teks berita; (8) saran siswa tentang model

pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis

teks berita; (9) Manfaat yang siswa rasakan setelah pembelajaran menulis teks

berita.

3.4.2.43.4.2.43.4.2.43.4.2.4 PedomanPedomanPedomanPedoman DokumentasiDokumentasiDokumentasiDokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi foto sebagai alat untuk memperkuat

data penelitian. Dokumentasi foto dapat menjadi gambaran perilaku siswa saat

pembelajaran berlangsung
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Kegiatan dalam pembelajaran yang didokumentasikan antara lain: (1)

aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan peneliti tentang menulis teks

berita; (2) aktivitas mengamati video peristiwa; (3) aktivitas siswa ketika

berdiskusi dengan teman sekelompok; (4) aktivitas siswa ketika bertanya kepada

peneliti; (5) aktivitas siswa ketika menulis teks berita; (6) aktivitas siswa ketika

mempresentasikan hasil menulis teks berita; (7) aktivitas siswa ketika mengisi

lembar jurnal; dan (8) aktivitas siswa ketika kegiatan wawancara

3.53.53.53.5 TeknikTeknikTeknikTeknik PengambilanPengambilanPengambilanPengambilan DataDataDataData

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes.

Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis teks

berita, sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui respon siswa

terhadap model dan media pembelajaran yang digunakan, yaitu pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa. Data nontes diperoleh dengan cara observasi, jurnal,

wawancara, dan dokumentasi foto

3.5.13.5.13.5.13.5.1 TeknikTeknikTeknikTeknik TesTesTesTes

Tes dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran menulis teks berita

dengan memperhatikan alokasi waktu yang tersedia. Jenis tes yang digunakan

adalah tes tertulis. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan

siswa dalam menulis teks berita.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dengan teknik

tes adalah: (1) menyiapkan soal tes berdasrkan model dan media yang disajikan;
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(2) siswa berdiskusi bersama anggota kelompok mengenai video peristiwa yang

telah disimak; (3) dari hasil diskusi berdasarkan pengamatan video peristiwa

siswa diminta menulis teks berita secara individu; (4) guru menilai dan mengolah

data dari hasil pekerjaan siswa; dan (5) guru mengukur keterampilan menulis teks

berita berdasarkan hasil tes pada prasiklus, siklus I, dan siklus II.

3.5.23.5.23.5.23.5.2 TeknikTeknikTeknikTeknik NontesNontesNontesNontes

Teknik pengumpulan data nontes ini meliputi observasi, jurnal,

wawancara,dan dokumentasi foto. Teknik nontes ini digunakan untuk mengetahui

sejauh mana perubahan sikap siswa setelah diadakan proses pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa.

3.5.2.13.5.2.13.5.2.13.5.2.1 ObservasiObservasiObservasiObservasi

Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk

mengetahui sikap dan perilaku siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write). Observasi dilakukan oleh

peneliti dengan bantuan salah seorang teman untuk menjadi observator kedua

yang bertugas mengobservasi kelas, yaitu mengamati keadaan siswa secara

keseluruhan dan mengamati peneliti dalam membelajarkan materi menulis berita

kepada siswa.
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Peneliti melaksanakan observasi melalui tahap- tahap sebagai berikut: (1)

mempersiapkan 1 lembar observasi berisi butir- butir sasaran tentang sikap dan

perilaku siswa terhadap proses pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa; (2)

peneliti dan patner peneliti melaksanakan kegiatan observasi selama proses

pembelajaran; (3) mencatat hasil observasi pada lembar observasi; dan (4)

menganalisis dan mendeskripsikan data- data observasi.

3.5.2.23.5.2.23.5.2.23.5.2.2 JurnalJurnalJurnalJurnal

Jurnal merupakan catatan harian yang ditulis siswa selama proses

pembelajaran menulis berlangsung. Sebelum pembelajaran siswa diberi tahu

terlebih dulu bahwa pada akhir pembelajaran siswa akan diminta untuk membuat

jurnal kegiatan selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita. Siswa diminta

untuk menjawab pertanyaan pada jurnal siswa yang sudah dipersiapkan oleh

peneliti sebelumnya.

Sementara itu, guru juga mengisi jurnal guru yang sudah dipersiapkan

sebelumnya. Jurnal guru dipergunakan oleh guru untuk mendeskripsikan atau

mencatat peristiwa-peristiwa pada saat pembelajaran menulis teks berita

berlangsung.

3.5.2.33.5.2.33.5.2.33.5.2.3 WawancaraWawancaraWawancaraWawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap data dari penyebab

kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran menulis teks berita. Wawancara
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dilakukan pada tiga orang siswa, yaitu siswa kelas VIII A secara acak. Kegiatan

wawancara dilakukan pada saat istirahat setelah pembelajaran selesai. Adapun

cara- cara yang ditempuh peneliti dalam wawancara, yaitu: (1) mempersiapkan

lembar wawancara yang diajkan pada siswa, (2) menentukan siswa yang akan

diwawancarai, (3) merekam dan mencatat hasil wawancara dengan menulis

tanggapan setiap butir pertanyaan, dan (4) peneliti menilai dan mendeskripsikan

jawaban siswa.

3.5.2.43.5.2.43.5.2.43.5.2.4 DokumentasiDokumentasiDokumentasiDokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini meliputi segala bentuk

arsip yang terkumpul pada saat penelitian berlangsung, baik berupa data lisan,

tertulis, maupun gambar atau foto. Pengambilan gambar atau foto tersebut

dilakukan oleh patner peneliti.

3.63.63.63.6 TeknikTeknikTeknikTeknik AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis DataDataDataData

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Penjelasan

teknik analisi data adalah sebagai berikut.

3.6.13.6.13.6.13.6.1 TeknikTeknikTeknikTeknik KuantitatifKuantitatifKuantitatifKuantitatif

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang

diperoleh dari hasil data tes menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk write) dengan media video peristiwa pada siklus I dan siklus II.

Has ail analisis tes secara kuantitatif dihitung secara presentase dengan langkah :
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(1) merekap nilai yang diperoleh siswa; (2) menghitung nilai dari masing-masing

aspek; (3) menghitung nilai rata- rata; dan ( 4) menghitung presentase nilai.

Nilai dari masing-masing siklus dihitung jumlahnya dalam satu kelas,

selanjutnya jumlah tersebut dihitung dalam persentase dengan rumus sebagai

berikut:

K

P = --- X 100%

R

Keterangan:

P : Nilai persentase kemampuan siswa

K : Nilai komulatif (jumlah nilai) dalam satu kelas

R : jumlah responden

Hasil perhitungan keterampilan menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa dari

masing- masing siklus kemudian dibandingkan. Hasilnya akan memberikan

gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa.

3.6.23.6.23.6.23.6.2 TeknikTeknikTeknikTeknik KualitatifKualitatifKualitatifKualitatif

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang

diperoleh dari data nontes, yaitu: data observasi, jurnal, wawancara, dan

dokumentasi. Langkah untuk menganalisis data kualitatif adalah dengan

menganalisis lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran dan



86

mengklarifikasinya dengan patner peneliti yang membantu dalam penelitian. Data

jurnal dianalisis dengan cara membaca kembali data wawancara. Hasil analisis

tersebut untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis teks

berita, mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa, mengetahui peningkatan keterampilan menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa, dan

mengetahui perubahan perilaku siswa dalam menulis teks berita pada siklus I dan

siklus II.

BABBABBABBAB IVIVIVIV

HASILHASILHASILHASIL PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN DANDANDANDAN PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

4.14.14.14.1 HasilHasilHasilHasil PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian tindakan kelas yang berupa hasil

proses pembelajaran, tes, dan nontes. Hasil proses pembelajaran merupakan

penerapan langkah model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan video

peristiwa dalam menulis teks berita. Hasil tes meliputi prasiklus, siklus I, dan

siklus II. Hasil tes prasiklus merupakan keterampilan siswa dalam menulis teks

berita dengan metode pembelajaran konvensional. Hasil tes siklus I dan siklus II

berupa keterampilan menulis teks berita pada siswa melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Hasil nontes berupa

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto.
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4.1.14.1.14.1.14.1.1 HasilHasilHasilHasil PrasiklusPrasiklusPrasiklusPrasiklus

Hasil tes prasiklus merupakan keterampilan siswa dalam menulis teks

berita dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil tes prasiklus

perlu dilakukan untuk mengetahui keadaan awal keterampilan menulis teks berita

siswa kelas VIII A. Tes yang dilakukan berupa tes menulis teks berita denan topik

bebas sesuai peristiwa yang pernah dilihat baik secara langsung maupun melalui

media elektronik. Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TabelTabelTabelTabel 6.6.6.6. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes PrasiklusPrasiklusPrasiklusPrasiklus

NoNoNoNo KategoriKategoriKategoriKategori RentangRentangRentangRentang
NilaiNilaiNilaiNilai

FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi PersentasePersentasePersentasePersentase Rata-Rata-Rata-Rata-
ratarataratarata

KategoriKategoriKategoriKategori

1 Sangat Baik > 85 0 0

60.15 Cukup
2 Baik 70-85 0 0
3 Cukup 60-69 20 58.82
4 Kurang < 60 14 41.18

Jumlah 34 100

Data tabel 6 menunjukkan nilai rata-rata siswa pada tes prasiklus sebesar

60,15. Nilai tersebut termasuk dalam kategori cukup. Jumlah siswa yang

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dan baik tidak ada atau 0%. Jumlah

terbanyak adalah siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup yaitu

berjumlah 20 siswa atau 58,82%, serta terdapat 14 siswa atau 41,18% yang

memperoleh nilai dalam kategori kurang. Nilai rata-rata siswa tiap aspek pada

tahap prasiklus dapat dilihat pada tabel berikut ini.

86
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TabelTabelTabelTabel 7.7.7.7. HasilHasilHasilHasil NilaiNilaiNilaiNilai Rata-RataRata-RataRata-RataRata-Rata AspekAspekAspekAspek TahapTahapTahapTahap PrasiklusPrasiklusPrasiklusPrasiklus

No Aspek Penilaian Bobot Skor
Komulatif

Nilai Rata-rata

1 Kelengkapan isi teks berita 636 62,35

2 Keruntutan Pemaparan 413 60,73

3 Penggunaan kalimat 298 58,43

4 Kosakata yang digunakan 206 60,58

5 Kemenarikan judul 294 57,64

6 Ketepatan penggunaan EYD 198 58,23

Dari tabel 7 menunjukkan nilai rata-rata siswa pada aspek penilaian

kelengkapan isi teks berita adalah 62,35. Pada aspek keruntutan pemaparan nilai

rata-rata siswa adalah 60,73. Pada aspek penilaian penggunaan kalimat nilai rata-

rata siswa adala 58,43. Nilai rata-rata siswa pada aspek kosakata yang digunakan

adalah 60,58. Pada aspek penilaian kemenarikan judul nilai rata-raa siswa

mencapai 57,64. Kemudian pada aspek ketepatan penggunaan EYD nilai rata-rata

siswa adalah 58,23. Dari hasil tabel 7 dapat dikatakan tidak nilai rata-rata pada

aspek penilaian yang masuk dalam kategori baik. Aspek yang berkategori cukup

adalah kelengkapan isi teks berita, keruntutan pemaparan, dan kosakata yang

digunakan. Sementara aspek yang berkategori kurang adalah penggunaan kalimat,

kemenarikan judul dan ketepatan penggunaan EYD. Berikut adalah diagram

deskripsi hasil peningkatan keterampilan menulis Teks berita pada siswa kelas

VIII A SMP Negeri 1 Kaliwungu pada prasiklus.

DiagramDiagramDiagramDiagram 1111.... KeterampilanKeterampilanKeterampilanKeterampilan MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita PraPraPraPrassssiklusiklusiklusiklus
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Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran masih sangat rendah. Ini

disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menulis teks berita.

Banyak siswa yang berbicara dengan teman sebangku saat kegiatan pembelajaran

berlangsung. Nilai rata-rata siswa dan antusias siswa yang masih rendah terhadap

pembelajaran menulis teks berita menyebabkan perlunya model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa dalam penulisan teks

berita. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan

siklus II. Setiap siklus terdapat 2x pertemuan.

4.1.24.1.24.1.24.1.2 HasilHasilHasilHasil PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

Hasil penelitian siklus I dapat dilihat dari data tes dan nontes berikut ini.

4.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2.1 ProsesProsesProsesProses PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SiklusSiklusSiklusSiklus IIII
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Kegiatan pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus I berlangsung

2 kali pertemuan. Peneliti menerapkan model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan mediavideo peristiwa. Video yang digunakan sebagai media

bertema pelanggaran lalu lintas yang berdurasi 2 menit 1 detik. Adapun langkah

pembelajarannya adalah sebagai berikut.

Pada pertemuan pertama saat kegiatan pendahuluan guru mengondisikan

siswa untuk siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan mempresensi siswa.

Selanjutnya guru mengatur kondisi kelas yang kondusif, dan menjelaskan tujuan

pembelajaran, yaitu siswa dapat menulis teks berita secara singkat, padat dan jelas.

Kegiatan terakhir pada pendahuluan guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan

menulis teks berita pada pertemuan prasiklus.

Pada kegiatan inti pembelajaran menulis teks berita melalui odel

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan video peristiwa guru memberikan

contoh teks berita besrta video pendukungnya kepada siswa, siswa membaca teks

berita yang diberikan guru sambl mengamati contoh video peristiwa. Siswa

menemukan unsur-unsur berita 5 W + 1 H dan pokok-pokok dalam teks berita.

Guru menjelaskan tentang langkah- langkah menulis teks berita dengan model

TTW. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang langkah- langkah

pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write). Setalah itu, siswa

mebentuk kelompok (setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa). Guru

memutarkan video peristiwa. Setiap anggota kelompok mengamati dan menyimak

video peristiwa dengan teliti (bila perlu menuliskan informasi yang penting )
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Think. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok mengenai video peristiwa

yang telah diamati, untuk mendapat masukan dan motivasi (mengenai unsur-unsur

berita) Talk. Siswa mulai menulis teks berita secara individu berdasarkan video

peristiwa dan hasil diskusi dengan teman sekelompoknya (Write). Siswa saling

menukarkan hasil tulisannya dengan teman sekelompok dan memilih teks berita

terbaik. Perwakilan kelompok membacakan teks berita yang terbaik dalam

kelompoknya dan kelompok lain memberi komentar.

Pada kegiatan penutup siswa bersama guru mengadakan refleksi kegiatan

pembelajaran menulis teks berita. Kemudian siswa mendapatkan tugas untuk

menulis teks berita berdasarkan peristiwa yang dilihat disekitarnya.

Pertemuan kedua pada kegiatan pendahuluan guru kembali mengondisikan

siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dengan mempresensi siswa, seluruh

siswa hadir pada pertemuan kedua menulis teks berita. Guru mengingatkan

kembali mengenai pembelajaran pada pertemuan lalu dan tugas rumah. Guru

menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Guru menjelaskan bahwa

kegiatan hari ini yaitu cara mengembangkan unsur-unsur teks berita.

Siswa diminta untuk menyebutkan unsur-unsur berita berdasarkan

pengalaman dan pengetahuan siswa. Beberapa siswa menyebutkan unsur berita

dan siswa lain menanggapi. Siswa dan guru mendiskusikan dan menyimpulkan

unsur-unsur berita. Siswa duduk berkelompok yang beranggotakan 4-5 orang

secara heterogen. Guru memutarkan video peristiwa. Siswa mengamati video

peristiwa yang diputar oleh guru dengan teliti. Siswa berdiskusi tentang
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permasalahan yang ada di video peristiwa yang diamati. Siswa mulai menulis teks

berita secara individu.

Pada kegiatan penutup pertemuan kedua guru bersama siswa

menyimpulkan kegiatan pembelajaran menulis teks berita. Guru dan siswa

mengadakan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kemudian

siswa diminta untuk menuliskan pendapatnya tentang kegiatan pembelajaran

dalam jurnal siswa.

4.1.2.1.14.1.2.1.14.1.2.1.14.1.2.1.1 ProsesProsesProsesProses PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran BerdasarkanBerdasarkanBerdasarkanBerdasarkan DokumentasiDokumentasiDokumentasiDokumentasi FotoFotoFotoFoto SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

Dokumentasi foto dilaksanakan pada saat proses pembelajaran menulis

teks berita berlangsung, dan digunakan sebagai bukti visual tentang pelaksanaan

pembelajaran siklus I.

GambarGambarGambarGambar 3.3.3.3. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswaMemperhatikanMemperhatikanMemperhatikanMemperhatikan PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti

Pada gambar 3 menunjukkan kegiatan siswa ketika menerima

penjelasan peneliti tentang menulis teks berita. Peneliti bersama siswa bertanya

jawab tentang teks berita berdasarkan contoh yang sudah dicermati. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang keterampilan menulis teks



93

berita. Pada gambar di atas terlihat bahwa siswa masih kurang memperhatikan

penjelasan peneliti. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap duduk siswa yang

kurang teratur ketika peneliti sedang menyampaikan materi pembelajaran.

Terdapat beberapa siswa yang perhatiannya tidak terpusat pada peneliti (lihat

lingkaran merah pada gambar).

GambarGambarGambarGambar 4.4.4.4. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti TentangTentangTentangTentang LangkahLangkahLangkahLangkah DalamDalamDalamDalam TTWTTWTTWTTW

Pada gambar 4 menunjukkan keadaan berubah ketika peneliti

menjelaskan langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write), para siswa mulai memperhatikan peneliti. Selama proses

pembelajaran berlangsung, sembari menjelaskan peneliti juga melakukan

pengamatan kesungguhan siswa dalam memperhatikan penjelasan peneliti yang

nantinya dicatat pada lembar observasi, namun masih ada siswa yang tidak

memperhatikan penjelasan peneliti. Gambar selanjutnya adalah aktivitas

mengamati video peristiwa.
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GambarGambarGambarGambar 5.5.5.5. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas MengamatiMengamatiMengamatiMengamati VideoVideoVideoVideo PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa ((((Think)Think)Think)Think)

Pada gambar 5 menunjukkan situasi ketika siswa mengamati video

peristiwa yang berjudul pelanggaran lalu lintas. Terlihat siswa antusias

memperhatikan video peristiwa tersebut, namun ada juga yang kurang

memperhatikan, gambar siswa yang tidak memperhatikan sudah dilingkari dengan

garis merah. Pada aktivitas ini siswa dituntut untuk berpikir (Think). Terlihat

ketika beberapa siswa sudah mulai membuat catatan berdasarkan informasi yang

didapat pada video peristiwa. Siswa yang terlihat membuat catatan dilingkari

warna biru pada gambar.
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GambarGambarGambarGambar 6.6.6.6. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas DiskusiDiskusiDiskusiDiskusi KelompokKelompokKelompokKelompok ((((TalkTalkTalkTalk))))

Pada gambar 6 menunjukkan aktivitas siswa ketika berdiskusi, siswa

mengmukakan hasil temuannya saat mengamati video peristiwa, siswa bergantian

untuk mengemukakannya. Dalam langkah pembelajaran kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) ini termasuk dalam Talk. Pada gambar terlihat masih ada

beberap siswa masih malu mengemukakan ide atau gagasannya dalam kelompok.

Dengan berdiskusi siswa diharapkan dapat menanyakan hal yang mereka tidak

tahu kepada teman yang lebih tau.

GambarGambarGambarGambar 7.7.7.7. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswa BertanyaBertanyaBertanyaBertanya KepadaKepadaKepadaKepada PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti

Pada gambar 7 menunjukkan situasi ketika siswa bertanya kepada

peneliti. Peneliti memberikan kesempatan untuk bertanya, tapi masih belum

dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Siswa lebih suka bertanya kepada peneliti

ketika peneliti sedang melakukan pengawasan dengan mendekati siswa, pada saat

itulah siswa berani bertanya kepada peneliti. Dengan mendekati siswa secara

langsung diharapkan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dapat lebih dipahami.
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GambarGambarGambarGambar 8.8.8.8. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswaMenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

Pada gambar 8 menunjukkan kegiatan siswa dalam menulis teks berita.

Setelah siswa melakukan diskusi untuk menggali informasi dari teman

sekelomoknya siswa kemudia menulis teka berita secara individu. Siswa terlihat

sungguh-sungguh dalam menuis teks berita, meskipun ada beberapa yang masih

belum berkonsentrasi untuk menulis. Pada gambar sudah dilingkari warna merah,

siswa terlihat berdesak-desakan dan bercanda. Gambar selanjutnya adalah

aktivitas siswa memresentasikan hasil tulisannya.
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GambarGambarGambarGambar 9.9.9.9. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswaMempresentasikanMempresentasikanMempresentasikanMempresentasikan HasilHasilHasilHasil Tulisannya,Tulisannya,Tulisannya,Tulisannya, SiswaSiswaSiswaSiswa LainLainLainLain

MenanggapiMenanggapiMenanggapiMenanggapi

Gambar 9 menunjukkan kegiatan siswa saat mempresentasikan hasil

pekerjaan kelompoknya. Kemudian siswa yang lain memberi tanggapan berkaitan

isi teks berita. Unsur-unsur berita yang belum tercantum apa saja. Kegiatan ini

melatih siswa untuk berani berbicara dan berkomentar. Gambar selanjutnya

adalah kegiatan siswa ketika mengisi jurnal siswa.

GambarGambarGambarGambar 10.10.10.10. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswaMengisiMengisiMengisiMengisi LembarLembarLembarLembar JurnalJurnalJurnalJurnal SiswaSiswaSiswaSiswa

Gambar 10 menunjukkan kegiatan siswa saat mengisi lembar jurnal siswa

yang dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

Siswa mengungkapkan perasaanya ketika pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa.
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GambarGambarGambarGambar 11.11.11.11. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas WawancaraWawancaraWawancaraWawancara DenganDenganDenganDengan SiswaSiswaSiswaSiswa

Pada gambar 11 menunjukkan aktivitas wawancara peneliti dengan

siswa. Peneliti memilih 3 siswa secara acak untuk diwawancarai. Kegiatan ini

berfungsi untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa.

4.1.2.24.1.2.24.1.2.24.1.2.2 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

Hasil tes siklus I adalah keterampilan siswa dalam menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa. Hasil menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan media video peristiwa dapat dilihat ada tabel 8 berikut ini.

TabelTabelTabelTabel 8.8.8.8. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

NoNoNoNo KategoriKategoriKategoriKategori RentangRentangRentangRentang
NilaiNilaiNilaiNilai

FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi PersentasePersentasePersentasePersentase Rata-Rata-Rata-Rata-
ratarataratarata

KategoriKategoriKategoriKategori

1 Sangat Baik > 85 1 2.94

66.44 Cukup
2 Baik 70-85 7 20.59
3 Cukup 60-69 18 52.94
4 Kurang < 60 8 23.53

Jumlah 34 100
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Tabel 8 menunjukkan tingkat keterampilan menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk write) dengan media video peristiwa pada

siklus I. Tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya satu siswa yang mencapai nilai

dengan kategori sangat baik atau dengan persentase 2,94%. Terdapat 7 siswa yang

mencapai nilai dalam kategori baik dengan persentase 20,59%. Kategori cukup

dengan rentang nilai 60-69 dicapai oleh 18 siswa atau dengan persentase 52,94%.

Sementara untuk kategori kurang terdapat 8 siswa atau dengan persentase 23,53%.

Nilai rata-rata kelas menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus I mencapai

66,44 yang termasuk dalam kategori cukup. Jadi, target untuk nilai rata-rata kelas

sebesar 75 atau dengan kategori baik masih belum tercapai, untuk itu peneliti akan

menindaklanjuti penelitian ini untk mencapai target yang ditetapkan pada siklus II.

Hasil tes pada tabel 8 merupakan penggabungan dari 7 aspek penilaian dalam

menulis teks berita. Hasil masing-masing aspek penilaian dapat dilihat pada

diagram berikut ini.

DiagramDiagramDiagramDiagram 2.2.2.2. PerbandinganPerbandinganPerbandinganPerbandingan NilaiNilaiNilaiNilai TiapTiapTiapTiap AspekAspekAspekAspek SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

Nilai
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Keterangan:

Aspek kelengkapan isi teks berita

Aspek Keruntutan Pemaparan

Aspek Penggunaan Kalimat

Aspek penggunaan Kosakata

Aspek Kemenarikan Judul

Aspek Ketepatan Penggunaan EYD

Aspek Kesesuaian dengan Video Peristiwa

Terdapat tuju aspek penilaian yang harus diamati. Agar lebih jelas,

berikut akan disajikan hasil tes menulis teks berita siklus I pada tiap aspek secara

lebih rinci.

4.1.2.2.14.1.2.2.14.1.2.2.14.1.2.2.1 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KelengkapanKelengkapanKelengkapanKelengkapan IsiIsiIsiIsi TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

Aspek yang pertama adalah kelengkapan isi teks berita yang meliputi

unsur-unsur berita. Hasil tes pada aspek ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TabelTabelTabelTabel 9.9.9.9. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita KelengkapanKelengkapanKelengkapanKelengkapan IsiIsiIsiIsi BeritaBeritaBeritaBerita (5W(5W(5W(5W ++++ 1H)1H)1H)1H)

No Kategori Nilai Bobot
Aspek

Frekuensi Jumlah
Skor

Persentase
(%)

1 Sangat baik 5

5

1 25 2,94
2 Baik 4 12 240 35,28
3 Cukup 3 18 270 52,94
4 Kurang 2 3 30 8,84

Jumlah 34 565 100
Nilai rata-rata 565/34

X 100 = 66, 47
25

Berdasarkan data pada tabel 9 menunjukkan nilai aspek kelengkapan isi

berita, dari 34 siswa hanya 1 siswa atau 2,94% yang sudah mencapai kategori
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sangat baik. Kategori baik ada sebanyak 35,28% atau 12 siswa. Sebanyak 18

siswa atau 52,94% mencapai kategori cukup. Kemudian ada 3 siswa atau 8,84%

yang masih dalam kategori kurang. Nilai rata-rata kelas pada aspek kelengkapan

isi berita mencapai 66,47 termasuk dalam kategori cukup.

Siswa yang nilainya masuk dalam kategori sangat baik mampu

menyebutkan enam unsur berita, sedangkan siswa yang nilainya masuk dalam

kategori baik mampu menuliskan empat unsure berita. Mayoritas siswa yan

nilainya masuk dalam kategori baik tidak menyebutkan unsur why dan how dalam

menuliskan berita. Siswa yang nilainya cukup hanya mampu menuiskan tiga

unsur saja. Kemudian siswa yang masuk dalam kategori kurang hanya

menyebutkan paling banyak dua unsur saja.

4.1.2.2.24.1.2.2.24.1.2.2.24.1.2.2.2 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KeruntutanKeruntutanKeruntutanKeruntutan PemaparanPemaparanPemaparanPemaparan

Aspek yang kedua adalah keruntutan pemaparan. Hasil tes pada aspek ini

dapat dilihat pada tabel berikut.

TabelTabelTabelTabel 10.10.10.10. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KeruntutanKeruntutanKeruntutanKeruntutan PemaparanPemaparanPemaparanPemaparan

No Kategori Nilai Bobot
Aspek

Frekuensi Jumlah
Skor

Persentase
(%)

1 Sangat baik 5

3

5 75 14,71
2 Baik 4 10 120 29,41
3 Cukup 3 14 126 41,17
4 Kurang 2 5 30 14,71

Jumlah 34 351 100
Nilai rata-rata 351/34

X 100 = 68,82
15
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Tabel 10 menunjukkan hasil tes menulis teks berita pada aspek keruntutan

pemaparan. Ada 5 siswa atau dengan persentase 14,71% yang mencapai kategori

sangat baik. Sebanyak 10 siswa atau 29,41% yang mendapatkan nilai dengan

kategori baik. Sementara 14 siswa atau 41,17% yang mendapatkan nilai dengan

kategori cukup, sedangkan masih ada 5 siswa ataua 14,71% yang mendapatkan

nilai dengan kategori kurang. Nilai rata-rata kelas pada aspek keruntutan

pemaparan mencapai 68, 82 yang termasuk dalam kategori cukup.

Pada siklus I, ada 4 siswa yang nilainya berkategori kurang, yaitu siswa

yang menulis beria tidak kronologis serta tidak memperhatikan informasi yang

arus didahulukan sehingga kurang dapat dipahami.

4.1.2.2.34.1.2.2.34.1.2.2.34.1.2.2.3 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KalimatKalimatKalimatKalimat

Aspek yang ketiga adalah penggunaan kalimat. Hasil tes pada aspek

penggunaan kalimat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TabelTabelTabelTabel 11.11.11.11. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KalimatKalimatKalimatKalimat

NoNoNoNo KategoriKategoriKategoriKategori NilaiNilaiNilaiNilai BobotBobotBobotBobot
AspekAspekAspekAspek

FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi JumlahJumlahJumlahJumlah
SkorSkorSkorSkor

PersentasePersentasePersentasePersentase
(%)(%)(%)(%)

1 Sangat baik 5

3

3 45 8,82
2 Baik 4 13 156 38,25
3 Cukup 3 11 99 32,35
4 Kurang 2 7 42 20,58

Jumlah 34 342 100
Nilai rata-rata 342/34

X 100 = 67,06
15

Tabel 11 menunjukkan hasil tes siklus I pada aspek penggunaan kalimat.

Dari 34 siswa terdapat 3 siswa atau 8,82% mencapai nilai dengan kategori sangat
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baik. Ada 13 siswa atau 38,25% yang mampu mencapai nilai dengan kategori

baik dalam penggunaan kalimat dalam menulis teks berita. Sebanyak 11 siswa

atau 32,35% yang mencapai nilai dengan kategori cukup. Sementara ada 7 siswa

atau 20,58% yang masih mendapatkan nilai dengan kategori kurang. Pada aspek

penggunaan kalimat nilai rata-rata siswa 67,06 yang termasuk dalam kategori

cukup.

Siswa yang masuk dalam kategori sangat baik sudah mampu

menggunakan kalimat aktif, singkat, dan jelas. Siswa yang nilainya masuk dalam

kategori cukup masih menggunakan kalimat yang panjang dan hampir semua

kalimat tidak akif sehingga berita kurang jelas.

Siswa yang nilainya masih dalam kategori kurang tidak menggunakan

kalimat aktif dalam teks beritanya, kalimat yang digunakan juga terlalu panjang

sehingga sangat susah untuk dipahami.

4.1.2.2.44.1.2.2.44.1.2.2.44.1.2.2.4 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KosakataKosakataKosakataKosakata

Aspek penilaian yang keempat adalah penggunaan kosakata. Hasil tes

menulis teks berita pada aspek penggunaan kosakata dapat dilihat pada tabel

berikut.

TabelTabelTabelTabel 12.12.12.12. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KosakataKosakataKosakataKosakata

No Kategori Nilai Bobot
Aspek

Frekuensi Jumlah
Skor

Persentase
(%)

1 Sangat baik 5

3

1 15 2,94
2 Baik 4 9 108 26,46
3 Cukup 3 16 144 47,07
4 Kurang 2 8 48 23,53

Jumlah 34 315 100
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Nilai rata-rata 315/34
X 100 = 61,76

15

Data pada tabel 12 menunjukkan hasil tes menulis teks berita pada aspek

penggunaan kosakata. Dari 34 siswa hanya 1 siswa atau 2,94% yang mencapai

nilai dengan kategori sangat baik. Terdapat 9 siswa atau 26,46% yang mencapai

nilai dengan kategori baik dalam penggunaan kosakata. Sebanyak 16 siswa atau

26,46% yang mencapai nilai dengan kategori cukup. Sementara 8 siswa atau

23,53% yang masih memiliki nilai dengan kategori kurang. Pada aspek

penggunaan kosakata nilai rata-rata siswa mencapai 61,76 yang termasuk dalam

kategori cukup.

Siswa yang nilaianya masuk dalam kategori sangat baik sudah mampu

menggunakan kata yang tepat, bermakna satu dan mudah dipahami. Siswa yang

nilainya masuk dalam kategori baik kata yang digunakan kurang tepat. Siswa

yang masuk dalam kategori cukup masih menggunakan kata yang tdiak tepat dan

tidak baku.kemdian siswa yang masih memiliki nilai berkategori kurang

menggunakan kata-kata yang tidak lazim dan tidak baku.

4.1.2.2.54.1.2.2.54.1.2.2.54.1.2.2.5 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KemenarikanKemenarikanKemenarikanKemenarikan JudulJudulJudulJudul

Aspek penilaian yang kelima adalah kemenarikan judul. Hasil tes aspek

kemenarikan judul dapat dilihat pada tabel 13.

TabelTabelTabelTabel 13.13.13.13. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KemenarikanKemenarikanKemenarikanKemenarikan JudulJudulJudulJudul

No Kategori Nilai Bobot
Aspek

Frekuensi Jumlah
Skor

Persentase
(%)

1 Sangat baik 5 7 70 20,58
2 Baik 4 18 144 52,94
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23 Cukup 3 3 18 8,83
4 Kurang 2 6 24 17,65

Jumlah 34 256 100

Nilai rata-rata 256/34
X 100 = 68,44

10

Berdasarkan data tabel 13 dapat diketahui nilai siswa untuk kategori

sangat baik mempunyai frekuensi 7 atau 20,58%. Kategori baik memiliki

frekuensi 18 atau 52,94%. Kemudian kategori cukup mempunyai frekuensi 3 atau

8,83%. Sementara kategori kurang mempunyai frekuensi 6 atau 17,65%. Nilai

rata-rata siswa pada apek kemenarikan judul mencapai 75,29 yang termasuk

kategori baik.

Siswa yang masuk dalam kategori sangat baik mampu menuliskan judul

yang relevan sesuai dengan isi informasi yang disajikan dan menarik untuk dibaca.

Siswa yang masuk dalam kategori baik mampu menuliskan judul yang relevan,

sesuai dengan isi informasi tetapi kurang menarik dibaca. Siswa yang masuk

dalam kategori cukup menuliskan judul yang kurang relevan dengan isi tetapi

kurang menraik untuk dibaca. Sementara siswa yang masuk dalam kategori

kurang menuliskan judul yang kurang relevan dengan isi dan tidak menarik untuk

dibaca.

4.1.2.2.64.1.2.2.64.1.2.2.64.1.2.2.6 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KetepatanKetepatanKetepatanKetepatan PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan EYDEYDEYDEYD

Aspek penilaian yang keenam adalah ketepatan penggunaan EYD. Hasil

tes menulis teks berita aspek ini dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini.
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TabelTabelTabelTabel 14.14.14.14. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KetepatanKetepatanKetepatanKetepatan PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan EYDEYDEYDEYD

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

2

5 50 14.71
2 Baik 4 14 112 41.18
3 Cukup 3 6 36 17.65
4 Kurang 2 9 36 26.47

Jumlah 34 234 100

Rata-rata nilai
234 / 34

x 100 = 68.8210

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa dalam

menulis teks berita pada aspek ketapatan peggunaan EYD mencapai 68,82 yang

termasuk dalam kategori cukup. Pada aspek ketepatan penggunaan EYD terdapat

5 siswa atau 14,70% yang necapai nilai denan kategori sangat baik. Sebanyak 14

siswa atau 41,17% yang mencapai nilai dengan kategori baik. Sebanyak 6 siswa

atau 17,65% yang mencapai nilai dengan kategori cukup. Sementara terdapat 9

siswa atau 26,48% yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang.

Siswa yang nilainya masuk dalam kategori sangat baik adalah siswa yang

memiliki hasil pekerjaan sesuai dengan EYD, tidak terdapat kesalahan penulisan,

sedangakn siswa yang nilainya masuk dalam kategori baik adalah siswa yang

jumlah kesalahan ejaannya kurang dari empat. Siswa yang nilainya masuk dalam

kategori cukup yaitu masih terdapat beberapa kesalahan penggunaan ejaan dalam

menulis teks berita, kesalahan lima sampai enam penulisan ejaan.

Siswa yang nilainya masuk dalam kategori kurang, banyak ditemukan

kesalahan penggunaan ejaan dalam menulis teks berita. Kesalahan pada umumnya
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dalam pemakaian huruf kapital, penggunaan kata hubung, dan penulisan tanda

baca.

4.1.2.2.74.1.2.2.74.1.2.2.74.1.2.2.7 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KesesuaianKesesuaianKesesuaianKesesuaian dengandengandengandengan VideoVideoVideoVideo

PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa

Aspek penilaian yang terakhir adalah kesesuaian dengan video pristiwa.

Hasil tes aspek ini apat dilihat pada tabel berikut.

TabelTabelTabelTabel 15.15.15.15. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KesesuaianKesesuaianKesesuaianKesesuaian dengandengandengandengan VideoVideoVideoVideo
PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa

No Kategori Nilai Bobot
Aspek

Frekuensi Jumlah
Skor

Persentase
(%)

1 Sangat baik 5

2

1 10 2,94
2 Baik 4 10 80 29,42
3 Cukup 3 7 42 20,58
4 Kurang 2 16 64 47,06

Jumlah 34 196 100

Nilai rata-rata 196/34
X 100 = 57,65

10

Data pada tabel 15 menunjukkan nilai rata-rata siswa dalam menulis teks

berita pada aspek kesesuaian dengan video peristiwa mencapai 57,65 yang

termasuk dalam kategori kurang. Jumlah skor yang diperoleh 34 siswa adalah 196.

Dari 34 siswa hanya satu siswa atau 2,94% yang mencapai nilai sangat baik.

Sebanyak 10 siswa atau 29,42% yang mencapai nilai dengan kategori cukup.

Terdapat 7 siswa atau 20,58% yang mencapai nilai dengan kategori cukup.

Sementara sebanyak 16 siswa atau 47,06 yang mendapatkan nilai dengan kategori

kurang.
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Siswa yang nilainya masuk dalam kategori sangat baik isi teks berita

sangat sesuai dengan video peristiwa yang diamati. Siswa yang nilainya masuk

dalam kategori baik isi teks berita sesuai dengan video peristiwa yang diamati.

Siswa yang nilainya masuk dalam kategori cukup isi teks berita kurang sesuai

dengan video peristiwa yang diamati. Siswa yang nilainya masuk dalam kategori

kurang isi berita tidak sesuai dengan video peristiwa yang diamati.

4.1.2.34.1.2.34.1.2.34.1.2.3 HasilHasilHasilHasil NontesNontesNontesNontes SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

Data nontes diperoleh dari hasil observasi, jurnal, dan wawancara.

Berikut ini penejelasan mengenai hasil data nontes.

4.1.2.3.14.1.2.3.14.1.2.3.14.1.2.3.1 HasilHasilHasilHasil ObservasiObservasiObservasiObservasi

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Kegiatan

observasi dilakukan selama kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung

dengan bantuan satu orang teman peniliti dan guru mata pelajaran bahasa dan

sastra Indonesia

Dalam pengamatan perilaku, pengamatan dilakukan dengan memperhatikan

perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif siswa dalam proses

pembelajaran antara lain: (1) siswa memperhatikan pelajaran menulis teks berita

dengan sungguh- sungguh; (2) siswa aktif dalam kegiatan kelompok; (3) siswa

mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh; (4) siswa aktif bertanya

dan menjawab selama pembelajaran berlangsung; (5) siswa tidak mengganggu
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siswa yang lain. Adapun perilaku negatif siswa merupakn kebalikan dari perilaku

positif yang disebutkan sebelumnya.

Pada hasil observasi siklus I terdapat beberapa siswa yang melakukan

perilaku positif maupun negatif dalam pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Hal

ini dapat dimengerti karena proses pembelajaran yang diterapkan peneliti

merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah diajarkan pada mereka,

sehingga diperlukan proses untuk menyesuaikan. Hasil observasi perilaku siswa

pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut.

TabelTabelTabelTabel 16.16.16.16. HasilHasilHasilHasil ObservasiObservasiObservasiObservasi PerilakuPerilakuPerilakuPerilaku SiklusSiklusSiklusSiklus IIII

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek ObservasiObservasiObservasiObservasi FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi PersentasePersentasePersentasePersentase
(%)(%)(%)(%)

KategoriKategoriKategoriKategori

1 Siswa memperhatikan pelajaran
menulis teks berita dengan sungguh-
sungguh

27 79,41 B

2 Siswa aktif dalam kelompok 27 79,41 B
3 Siswa mengerjakan tugas dari guru

dengan sungguh-sungguh 22 64,71 B

4 Siswa aktif bertanya dan menjawab
pertanyaan selama pembelajaran
berlangsung

12 35,29 K

5 Siswa tidak mengganggu siswa lain 20 58,82 C

Keterangan:
SB = Sangat Baik : 81-100%
B = Baik : 61%-80%
C = Cukup : 41%-60%
K = Kurang : < 40%

Tabel 16 menunjukkan hasil observasi pada perilaku positif. Berdasarkan

tabel di atas dapat diketahui bahwa pada perilaku observasi siswa memperhatikan
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pelajaran dengan sungguh-sungguh masuk dalam kategori baik karena terdapat 27

siswa atau 79,41% yang memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sunguh.

Siswa yang aktif dalam kelompok berjumlah 27 siswa atau 79,41% masuk

dalam kategori baik. Kemudian dalam mengerjakan tugas dari guru sebanyak 22

siswa atau 64,71% mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, masuk dalam

kategori baik.

Selama proses pembelajaran dengan model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) siswa masih mengalami kesulitan-kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan

tersebut siswa sudah mulai aktif bertanya kepada guru dan mampu menjawab

pertanyaan dari guru meskipun hanya 12 siswa atau 35,29% yang aktif bertanya

dan menjawab pertanyaan guru. Aspek observasi ini masuk dalam kategori kurang.

Aspek observasi yang terakhir adalah siswa tidak menggangu siswa lain.

Sebanyak 20 siswa atau 58,82% masih mengganggu siswa lain. Aspek ini masuk

dalam kategori cukup.

Selain aspek positif peneliti juga meneliti juga meneliti perilaku negatif

siswa. Perilaku negatif siswa dapat diketahui setelah mengadakan observasi

perilaku positif, karena merupakan kebalikan dari perilaku positif. Sehingga dapat

diketahui perilaku negatif siswa tidak memperhatikan penjelasan guru masuk

dalam kategori kurang karena hanya 7 siswa atau 20,59% yang berperilaku negatif.

Siswa tersebut tidak sungguh-sungguh dan menganggap mudah pembelajaran

menulis teks berita.

Pada tahap kegiatan berkelompok pada model kooperatif tipe TTW,

muncul perilaku negatif yaitu pasif dalam kegiatan kelompok. Aspek observasi ini
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masuk dalam kategori kurang karena hanya 7 siswa atau 20,59% siswa yang pasif

dalam kegiatan kelompok. Siswa-siswa tersebut belum tertarik dengan

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW dengan

media video peristiwa.

Aspek observasi siswa meremehkan tugas dari guru masuk dalam kategori

kurang, karena hanya 12 siwa atau 35,29% yang berperilaku negatif. Siswa

kurang bisa memanfaatkan waktu untuk menulis berita dengan sebaik-baiknya dan

kurangnya konsentrasi.

Ketika mengalami kesulitan selama proses pembelajaran menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa, beberapa siswa sudah mulai berani mengajukan pertanyaan. Sementara

itu, sebanyak 21 siswa atau 61,76% masih enggan mengajukan pertanyaan,

sehingga aspek observasi ini masuk dalam kategori baik.

Aspek observasi pada perilaku negatif yang terakhir adalah siswa suka

menggangu siswa lain. Aspek observasi ini masuk dalam kategori cukup karena

14 siswa atau 41,17% yang suka mengganggu siswa lain di kelas saat

pembelajaran berlangsung. Siswa- siswa tersebut suka memecahkan konsentrasi

siswa yang lain selama proses pembelajaran, sehingga mengganggu jalannya

proses pembelajaran.

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selama proses

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa jumlah siswa yang berperilaku positif lebih

banyak daripada siswa yang berperilaku negatif.
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4.1.2.3.24.1.2.3.24.1.2.3.24.1.2.3.2 HasilHasilHasilHasil JurnalJurnalJurnalJurnal

Jurnal yang digunakan dalam siklus I ini adalah jurnal siswa dan jurnal

guru. Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran

keterampilan menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa, sedangkan jurnal guru berisi hasil

pengamatan guru tentang keaktifan siswa terhadap proses pembelajaran

keterampilan menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa.

1)1)1)1) JurnalJurnalJurnalJurnal SiswaSiswaSiswaSiswa

Jurnal siswa yang diberikan terdiri atas enam pertanyaan dan diisi secara

individu. Enam pertanyaan tersebut meliputi (1) ketertarikan siswa terhadap

model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa dan penerapannya pada pembelajaran menulis teks berita; (2) pendapat

siswa tentang cara penjelasan peneliti; (3) pendapat siswa tentang pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa; (4) pendapat siswa tentang ketertarikan dengan media

video peristiwa yang digunakan pada pembelajaran menulis teks berita; (5)

pendapat siswa tentang kesulitan dari pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa; (6)

pesan, kesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write).

Berdasarkan hasil jurnal siswa diketahui bahwa sebanyak 30 siswa merasa

senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis teks berita melalui model
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kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa karena

mereka mempelajari dengan cara yang baru dan menambah pengalaman untuk

meningkatkan keterampilan menulis teks berita. Sementara itu, hanya 4 siswa

yang merasa tidak senang dan tidak tertarik dengan pembelajaran menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa karena mereka masih malas menulis teks berita dan merasa sulit untuk

menemukan unsur-unsur dalam berita tersebut.

Tanggapan siswa terhadap penjelasan guru mengenai model kooperatif

tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa, yaitu sebanyak 20

siswa merasa penjelasan guru mudah dipahami karena meteri pelajarran dijelaskan

secara runtut dan disertai contoh. Sementara itu, 14 siswa merasa penjelasan guru

masih sulit dipahami karena materi pelajaran terlalu berat bagi mereka serta

eberapa siswa merasa penjelasan guru terlalu cepat.

Ketertarikan siswa terhadap model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

sebanyak 31 siswa merasa tertarik dengan model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) karena merupakan model yang baru pertama kali dikenal dan digunakan

dalam pembelajaran. Adapun 4 siswa yang merasa tidak tertarik dengan model

pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) menganggap rumit dan

masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis tes berita.

Ketertarikan siswa terhadap media video peristiwa yang digunakan

sebanyak 29 siswa tertarik dengan video peristiwa bertema pelanggaran lalu lintas

yang ditayangkan. Mereka merasa terbantu dalam menulis teks berita. Adapun 5
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siswa yang merasa tidak tertarik dengan media video peristiwa menganggap video

kurang dapat dipahami karena video tersebut tanpa suara.

Dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa, sebanyak 19 siswa masih mengalami

kesulitan karena merasa pengetahuan mereka masih kurang sehingga masih

mengalami kesulitan dalam menulis teks berita. Sementara itu, 15 siswa sudah

tidak mengalami kesulitan karena melalui model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa dapat memudahkan siswa

dalam menulis teks berita.

Kesan, pesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa sangat baik, mereka merasa senang dengan pembelajaran

yang telah berlangsung. Sebanyak 34 siswa memberikan saran yang mendukung

terhadap pembelajaran yang akan datang. Mereka juga mengharapkan

pembelajaran mendatang akan lebih menarik dan menyenangkan. Mereka juga

menyarankan agar video peristiwa yang digunakan ada suaranya.

2)2)2)2) JurnalJurnalJurnalJurnal GuruGuruGuruGuru

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan guru tentang perilaku siswa

selama proses pembelajaran. Aspek-aspek yang terdapat dalam jurnal guru antara

lain: (1) catatan mengenai perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa; (2) catatan tentang tanggapan siswa terhadap model kooperatif

tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa; (3) catatan yang
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berisi tentang perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa; (4) catatan tentang keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa; (5) catatan mengenai sikap siswa selama proses

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa; (6) catatan yang berisi kejadian-kejadian

yang muncul pada saat pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif

tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

Perhatian dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa sudah terlihat ketika peneliti mulai memasuki kelas, siswa telah duduk

di kursi masing-masing. Suasana kelas yang gaduh menjadi tenang ketika peneliti

mulai menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa mulai tertarik

dengan pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) dengan media video peristiwa yang baru pertama kali mereka

ketahui.

Respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan media video peristiwa dalam pembelajaran menulis teks berita,

beberapa siswa masih mengalami kesulitan ketika harus mengemukakan hasil

pemikirannya mengenai video peristiwa yang sudah diamati, namun sebagian

besar siswa sudah mampu menulis teks berita dengan baik.
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Siswa kelas VIII A dalam menyimak video peristiwa cukup antusias

karena merupakan pembelajaran yang baru bagi siswa. Siswa memperhatikan

video peristiwa dengan tenang. Meskipun ada beberapa siswa yang masih

berbicara dengan teman ketika diminta untuk mengamati video peristiwa. Hal ini

dapat dimaklumi karena siswa masih belum terbiasa.

Keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) denga media video

peristiwa ditunjukkan dari respon siswa yang mau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru selama proses pembelajaran berlangsung.

Beberapa siswa sudah tidak malu untuk menanyakan hal-hal yang masih sulit

dipahami bagi mereka. Sementara itu, masih banyak juga siswa yang malu untuk

bertanya kepada guru, meskipun mereka masih mengalami kesulitan.

Perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung sudah bisa terkendali,

meskipun ada beberapa siswa yang masih mengganggu teman, namun mereka

tidak malu bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan.

Kejadian lain yang muncul ketika proses pembelajaran, yaitu adanya

ganguan dari luar kelas. Hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran dan

mempengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran menulis teks berita.

4.1.2.3.34.1.2.3.34.1.2.3.34.1.2.3.3 HasilHasilHasilHasil WawancaraWawancaraWawancaraWawancara

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus I selesai.

Wawancara dilakukan kepada tiga siswa secara acak. Wawancara ini bertujuan

untuk mengetahui tanggapan yang diberikan siswa dalam pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media
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video peristiwa. Hal- hal yang diungkap dalam wawancara adalah (1) ketertarikan

siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa; (2) pendapat siswa

terhadap video peristiwa dalam menulis teks berita; (3) pendapat siswa tentang

penjelasan atau gaya mengajar guru/peneliti saat pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa; (4) Kesulitan yang dihadapi siswa saat pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa; (5) keinginan siswa dalam pembelajaran menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa; (6)

saran siswa tentang video peristiwa saat pembelajaran menulis teks berita; (7)

saran siswa tentang model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

saat pembelajaran menulis teks berita; dan (8) Manfaat yang siswa rasakan setelah

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa.

Pertanyaan pertama adalah ketertarikan siswa terhadap pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa. Siswa A merasa tertarik terhadap pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa karena merupakan pembelajaran yang menarik dan berbeda.

Untuk siswa B merasa tertarik dengan pembelajaran keterampilan menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa karena dengan pembelajaran itu dapat menambah wawasan dan memacu
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untuk bisa menulis berita lebih baik. Sementara itu, siswa C merasa kurang

tertarik dengan pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa karena kurang menyukai

keterampilan menulis teks berita.

Pertanyaan kedua adalah pendapat siswa terhadap video peristiwa dalam

menulis teks berita. Siswa A merasa kalau video peristiwa mengenai pelanggaran

lalu lintas tersebut mudah dipahami dan sangat membantu dalam menulis teks

berita. Siswa B merasa kalau videonya kurang jelas karena tidak diserati dengan

suara. Sementara itu, siswa B merasa video peristiwa mengenai pelanggaran lalu

lintas dapat membantunya dalam menulis teks berita meskipun isi videonya

kurang menarik baginya.

Pertanyaan ketiga adalah pendapat siswa tentang penjelasan atau gaya

mengajar guru/peneliti saat pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Siswa A

merasa penjelasan peneliti mudah dipahami karena runtut dan disertai contoh.

Siswa B juga merasa penjelasan peneliti mudah dipahami karena belajar

berkelompok membuat siswa jadi lebih paham. Sementara itu, siswa C merasa

masih kurang paham dengan penjelasan peneliti karena masih kurang paham

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TTW.

Pertanyaan keempat adalah Kesulitan yang dihadapi siswa saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa. Siswa A merasa belum mengalami kesulitan
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saat pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan media video peristiwa. Untuk siswa B merasa kesulitan dalam

menentukan judul atau topik, hal itu karena siswa kurang aktf dalam berdiskusi

dengan teman sekelompoknya. Sementara itu, siswa C merasa kesulitan dalam

mengemukakan hasil pemikirannya karena belum terbiasa untuk mengemukakan

gagasan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Pertanyaan kelima adalah keinginan siswa dalam pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa. Siswa A ingin agar guru lebih memandu siswa untuk berani

mengungkapkan hasil pemikirannya dalam pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa. Untuk siswa B ingin agara guru tidak terlalu cepat dalam memberikan

pengarahan untuk berdiskusi dalam pembelajaran keterampilan menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa. Sementara itu, siswa C berharap dengan cara pembelajaran seperti ini,

siswa menjadi pandai dalam menulis teks berita.

Pertanyaan keenam adalah saran siswa tentang video peristiwa saat

pembelajaran menulis teks berita. Siswa A dan siswa C menginginkan agar video

yang digunakan sebagai media untuk menulis berita ada suaranya, agar informasi

yang digali lebih banyak lagi. Sementara untuk siswa B menginginkan agar video

yang dijadikan media lebih menarik lagi agar siswa semakin semangat dalam

menulis teks berita.
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Pertanyaan ketujuh adalah saran siswa tentang model pembelajaran

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita.

Siswa A memberikan saran agar model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

digunakan pada pembelajaran lain juga agar siswa semangat belajar. Untuk siswa

B memberikan saran guru harus memberi pengarahan secara jelas, namun pada

dasarnya model yang digunakan sudah menarik. Sementara itu, siswa C

menyarankan agar pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video yang akan datang lebih menarik lagi.

Pertanyaan kedelapan adalah manfaat yang siswa rasakan setelah

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa. Siswa A merasa semakin mudah dalam

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa karena cara pembelajarannya lebih terarah. Untuk siswa B

merasakan manfaat menulis teks berita dengan ingin terus berlatih lagi, agar

pandai menulis teks berita. Sementara itu, siswa C mengemukakan manfaat yang

diperoleh adalah siswa mulai menyukai pembelajaran menulis teks berita.

4.1.2.44.1.2.44.1.2.44.1.2.4 RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi SikusSikusSikusSikus IIII

Setelah seluruh proses pembelajaran pada siklus I selesai dilaksanakan.

Peneliti dan guru pengamat mendiskusikan hasil pengamatan untuk menentukan

tingkat keberhasilan penelitian dengan menggunakan parameter indikator
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keberhasilan yang telah ditetapkan, dan untuk menentukan kelemahan dan

kekurangan yang tercatat pada siklus I, apabila ada salah satu atau lebih indikator

keberhasilan yang tidak tercapai.

Selanjutnya hasil temuan dimanfaatkan untuk menentukan perlu atau

tidaknya penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya, dan melakukan refleksi dan

perbaikan tindakan pada siklus II. Adapun refleksi yang dapat diperoleh pada

siklus I hasil diskusi tersebut adalah sebagai berikut:

Suasana dalam proses belajar mengajar pada siklus I belum begitu optimal.

Masih ada siswa yang ramai dan kurang serius dalam mengikuti pembelajaran,

kurang aktif saat proses belajar mengajar berlangsung. Seperti, siswa tidak mau

bekerjasama dengan teman kelompoknya. Selain itu masih ada juga siswa yang

kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Di bawah ini di paparkan kelebihan

dan kelemahan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa berdasarkan hasil observasi pada siklus I yang telah peneliti

sajikan sebelumnya sebagai berikut :

1. Kelebihan

a) Siswa serius dalam pembentukan kelompok.

b) Keseriusan mengamati video peristiwa yang ditayangkan.

c) Siswa senang dengan model kooperatif tipe TTW dengan media video

peristiwa.

d) Siswa bersungguh-sungguh dan tenang dalam menulis teks berita.

e) Siswa mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh.
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2. Kelemahan

a) Siswa kurang aktif diskusi kelompok.

b) Siswa kurang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama

pembelajaran berlangsung.

c) Masih banyaknya siswa yang suka mengganggu siswa lain dalam

pembelajaran.

d) Siswa enggan bertanya dan menjawab pertanyaan selama pembelajaran

berlangsung.

e) Dalam menerapkan model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa, guru masih ragu-ragu karena baru pertama

melaksanakan metode tersebut sehingga pembelajaran masih kurang lancar

dan kurang memaksimalkan kondisi media pembelajaran tersebut.

f) Media video peristiwa yang digunakan kurang membantu siswa dalam

menulis teks berita

3. Nilai rata-rata kelas menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus I mencapai

66,44 yang termasuk dalam kategori cukup. Jadi, target untuk nilai rata-rata

kelas sebesar 75 atau dengan kategori baik masih belum tercapai.

Berdasarkan hasil belajar pada siklus I, proses pembelajaran akan

diperbaiki pada siklus II, media yang digunakan juga akan diperbaiki dengan

menampilkan video bersuara dengan durasi lebih panjang yang diharapkan dapat

meningkatkan keterampilan menulis teks berita melalui model kooperatif tipe
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TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa secara klasikal, sehingga

mencapai persentase rata-rata belajar sekurang-kurangnya 75%.

4.1.34.1.34.1.34.1.3 HasilHasilHasilHasil PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

Siklus II ini merupakan perbaikan dari siklus I yang sebelumnya telah

dilaksanakan, yang merupakan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan

mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Hasil pembelajaran siklus II

dapat dilihat dari data tes dan nontes berikut ini.

4.1.3.14.1.3.14.1.3.14.1.3.1 ProsesProsesProsesProses PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

Proses pembelajaran siklus II merupakan perbaikan dari proses

pembelajaran siklus I. Langkah pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus

II adalah sebagai berikut.

Pada pertemuan pertama Guru mengondisikan siswa untuk siap mengikuti

pembelajaran hari ini dengan mempresensi siswa. Guru mengatur kondisi kelas

yang kondusif, dan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menulis

teks berita secara singkat, padat dan jelas. Guru mengumumkan hasil

pembelajaran pada siklus I.

Pada kegiatan inti diswa yang memperoleh nilai tertinggi pada sklus I

untuk mempresantasikan hasil pekerjaannya. Siswa mengelompok sesuai

kelompok pada pertemuan siklus I. guru menjelaskan cara menyunting teks berita

milik teman. Siswa bersama guru berdiskusi cara menyunting teks berita. Guru

menjelaskan tentang langkah- langkah menulis teks berita yang sesuai dengan

bentuk piramida terbalik. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang langkah-
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langkah pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write). Guru memutarkan

video peristiwa. Setiap anggota kelompok mengamati dan menyimak video

peristiwa dengan teliti (bila perlu menuliskan informasi yang penting) Think.

Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok mengenai video peristiwa yang telah

diamati, untuk mendapat masukan dan motivasi (mengenai hasil temuannya dalam

video peristiwa) Talk. Siswa mulai menulis teks berita secara individu

berdasarkan video peristiwa dan hasil diskusi dengan teman sekelompoknya

(write). Siswa saling menukarkan hasil tulisannya dengan teman sekelompok

untuk disunting. Anggota kelompok memilih teks berita terbaik. Perwakilan

kelompok membacakan teks berita yang terbaik dalam kelompoknya dan

kelompok lain memberi komentar.

Pada kegiatan penutup siswa bersama guru mengadakan refleksi kegiatan

pembelajaran menulis teks berita. Siswa mendapatkan tugas untuk menulis teks

berita berdasarkan peristiwa yang dilihat disekitarnya.

Kegiatan pendahuluan pada pertemuan kedua adalah guru mengondisikan

siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dengan mempresensi siswa, kemudian

guru mengingatkan kembali mengenai pembelajaran pada pertemuan lalu dan

tugas rumah. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini.

Pada kegiatan inti pertemuan kedua siswa diminta untuk menyebutkan

langkah-langkah menulis teks berita dengan piramida terbalik, eberapa siswa

menyebutkan langkah- langkah menulis teks berita dan siswa lain menanggapi.

Siswa dan guru mendiskusikan dan menyimpulkan langkah – langkah menulis

berita. Siswa duduk berkelompok yang beranggotakan 4-5 orang sesuai kelompok
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pada siklus I. siswa menyunting pekerjaan temannya seperti yang diajarkan pada

pertemuan pertama. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil tulisan terbaik

ke depan kelas. Siswa lain memberi komentar berkaitan isi teks berita. Guru

memutarkan video peristiwa yang berjudul ” Hari Kartini”. Siswa mengamati

video peristiwa yang diputar oleh guru dengan teliti. Siswa berdiskusi tentang

permasalahan yang ada di video peristiwa yang diamati. Siswa mulai menulis teks

berita secara individu. Guru memilih 4 hasil tulisan teks berita terbaik dari

masing-masing kelompok untuk dpresentasikan di depan kelas.

Pada kegiatan penutup guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan

pembelajaran menulis teks berita. Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap

kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terakhir siswa diminta untuk menuliskan

pendapatnya tentang kegiatan pembelajaran dalam jurnal siswa pada siklus II....

4.1.3.1.14.1.3.1.14.1.3.1.14.1.3.1.1 ProsesProsesProsesProses PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran BerdasarkanBerdasarkanBerdasarkanBerdasarkan HasilHasilHasilHasil DokumentasiDokumentasiDokumentasiDokumentasi FotoFotoFotoFoto SiklusSiklusSiklusSiklus

IIIIIIII

Dokumentasi foto dilakukan pada saat proses pembelajaran menulis

teks berita berlangsung. Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti visual tentang

pelaksanaan pembelajaran. Deskripsi hasil dokumentasi foto pada pembelajaran

siklus II adalah sebagai berikut.
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GambarGambarGambarGambar 12.12.12.12. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswaMenerimaMenerimaMenerimaMenerima PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti

Pada gambar 12 terlihat bahwa peneliti sedang menunjukkan kekurangan-

kekurangan yang ada dalam penulisan teks berita pada siklus I. kekurangan-

kekurangan yang ada, misalnya siswa tidak memperhatikan kaidah penggunaan

bahasa sesuai dengan ejaan yang benar, penggunaan kalimat yang sangat panjang,

serta penulisan judul yang panjang dan jauh dari unsur provokatif. Siswa juga

mengemukakan kesulitan-kesulitan yang diadapi pada siklus I. terlihat pada

gambar 12 siswa memperhatikan dengan seksama penjelasan peneliti dengan

tujuan kekurangan yang ada dapat mereka perbaiki pada siklus II.

GambarGambarGambarGambar 13.13.13.13. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswa KetikaKetikaKetikaKetika MengamtiMengamtiMengamtiMengamti VideoVideoVideoVideo PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa ((((Think)Think)Think)Think)
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Pada gambar 13 menunjukkan aktivitas siswa saat mengamati video

peristiwa yang berjudul peringatan hari kartini. Hampir seluruh siswa mengamati

video dengan cermat. Terlihat siswa menuliskan informasi yang didapatkan dari

video peristiwa. Hal ini merupakan proses Think pada model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write).

GambarGambarGambarGambar 14.14.14.14. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas DiskusiDiskusiDiskusiDiskusi KelompokKelompokKelompokKelompok ((((Talk)Talk)Talk)Talk)

Pada gambar 14 terlihat aktivitas siswa ketika berdiskusi dengan

kelompoknya. Siswa mengemukakan hasil temuannya pada video peristiwa

peringatan hari kartini. Setiap sisw dalam kelompok bergantian mengemukakan

ide, gagasa, dan hasil temuannya. Siswa yang lain mendengarkan. Keaktifan siswa

sudah sangat terlihat pada siklus II.
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GambarGambarGambarGambar 15.15.15.15. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswa BertanyaBertanyaBertanyaBertanya KepadaKepadaKepadaKepada PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti

Pada gambar 15 terlihat aktivitas siswa ketika meminta penjelasan peneliti.

Siswa lebih suka bertanya kepada peneliti ketika peneliti mulai berkeliling untuk

melihat pekerjaan siswa daripada ketika peneliti memberikan waktu untuk

bertanya. Jumlah siswa yang berani bertanya pada siklus II ini lebih banyak

daripada siklus I.

GambarGambarGambarGambar 16.16.16.16. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswaMenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

Berdasarkan gambar 16 dapat diketahui aktivitas siswa sedang menulis

teks berita. Pada siklus II siswa lebih sungguh-sungguh dalam menulis teks berita



129

daripada siklus I. suasana kelas tenang ketika siswa mulai menulis teks berita.

Siswa berlomba-lomba untuk cepat meyelesaikan tulisannya ntuk dipresentasikan

di depan kelas.

GambarGambarGambarGambar 17.17.17.17. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswa KetikaKetikaKetikaKetika MempresentasikanMempresentasikanMempresentasikanMempresentasikan HasilHasilHasilHasil Tulisannya,Tulisannya,Tulisannya,Tulisannya,

SiswaSiswaSiswaSiswa LainLainLainLain MemberiMemberiMemberiMemberi KomentarKomentarKomentarKomentar

Pada gambar 17 siklus II ini, siswa sudah percaya diri saat

mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas dengan diberi motivasi oleh

peneliti, sedangkan siswa yang lain memberikan komentar atas hasil pekerjaan

siswa yang dipresentasikan. Siswa lebih serius dan antusias dalam memberi

komentar kepada temannya, namun hasil pekerjaan siswa sudah sangat baik,

unsur-unsur teks berita sudah lengkap.
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GambarGambarGambarGambar 18.18.18.18. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas SiswaSiswaSiswaSiswaMengisiMengisiMengisiMengisi LembarLembarLembarLembar JurnalJurnalJurnalJurnal

Pada gambar 18 terlihat aktivitas siswa ketika mengisi lembar jurnal

siswa. Lembar jurnal siswa diisi pada akhri pertemuan kedua. Siswa menuliskan

pendapat mereka pada lembar jurnal yang telah disediakan oleh peneliti. Dari

lembar jurnal tersebut, antinya akan dapat diketahui sejauh mana tanggapan siswa

tentang pembelajaran menulis teks berita melalu model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

GambarGambarGambarGambar 19.19.19.19. AktivitasAktivitasAktivitasAktivitas WawancaraWawancaraWawancaraWawancara dengandengandengandengan SiswaSiswaSiswaSiswa
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Pada gambar 19 menunjukkan aktivitas wawancara. Peneliti

mewawancarai siswa secara acak untuk mengetahui pendapat siswa secara

langsung. Wawancara siklus II dilakukan ketika jam pelajaran berakhir. Siswa

lebih bisa mengungkapkan apa yang dirasakan saat pembelajaran ketika

diwawancarai oleh peneliti.

4.1.3.24.1.3.24.1.3.24.1.3.2 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

Hasil tes siklus II adalah keterampilan siswa dalam menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa. Hasil menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan media video peristiwa dapat dilihat ada tabel 19 berikut ini.

TabelTabelTabelTabel 17.17.17.17. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

NoNoNoNo KategoriKategoriKategoriKategori RentangRentangRentangRentang
NilaiNilaiNilaiNilai

FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi PersentasePersentasePersentasePersentase Rata-Rata-Rata-Rata-
ratarataratarata

KategoriKategoriKategoriKategori

1 Sangat Baik > 85 7 20.59

80.59 Baik
2 Baik 70-85 27 79.41
3 Cukup 60-69 0 0.00
4 Kurang < 60 0 0.00

Jumlah 34 100

Tabel 17 menunjukkan tingkat keterampilan menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk write) dengan media video peristiwa pada

siklus II. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 7 siswa yang mencapai

nilai dengan kategori sangat baik atau dengan persentase 20,59%. Terdapat 27

siswa yang mencapai nilai dalam kategori baik dengan persentase 79,41% dan

tidak ada siswa yang berkategori cukup ataupun kurang dalam menulis teks berita
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melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk write) dengan media video

peristiwa pada siklus II.

Nilai rata-rata kelas menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus II mencapai

80,59 yang termasuk dalam kategori baik. Jadi, target untuk nilai rata-rata kelas

sebesar 75 atau dengan kategori baik sudah tercapai.

Dengan demikian, pada siklus II keterampilan menulis teks berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk write) dengan media video peristiwa

dapat dikatakan mencapai tujuan yang diharapkan guru. Maka tidak perlu

dilanjutkan pada siklus berikutnya.

Berikut akan disajikan diagram batang perbandingan nilai tiap aspek pada

siklus II.

DiagramDiagramDiagramDiagram 3.3.3.3. PerbandinganPerbandinganPerbandinganPerbandingan NilaiNilaiNilaiNilai TiapTiapTiapTiap AspekAspekAspekAspek SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

Keterangan:

Aspek kelengkapan isi teks berita

Nilai

Aspek
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Aspek Keruntutan Pemaparan

Aspek Penggunaan Kalimat

Aspek penggunaan Kosakata

Aspek Kemenarikan Judul

Aspek Ketepatan Penggunaan EYD

Aspek Kesesuaian dengan Video Peristiwa

Aspek-aspek penilaian tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci pada

tabel-tabel berikut ini. Agar dapat mengetahui peningkatan tiap aspeknya secara

lebih rinci.

4.1.3.2.14.1.3.2.14.1.3.2.14.1.3.2.1 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KelengkapanKelengkapanKelengkapanKelengkapan IsiIsiIsiIsi TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

Aspek yang pertama adalah kelengkapan isi teks berita yang meliputi

unsur-unsur berita. Hasil tes pada aspek ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TabelTabelTabelTabel 18.18.18.18. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita KelengkapanKelengkapanKelengkapanKelengkapan IsiIsiIsiIsi BeritaBeritaBeritaBerita (5W(5W(5W(5W ++++ 1H)1H)1H)1H)

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

5

11 275 32.35
2 Baik 4 17 340 50.00
3 Cukup 3 6 90 17.65
4 Kurang 2 0 0 0.00

Jumlah 34 705 100

Rata-rata nilai
705 / 34

x 100 = 82.9425

Berdasarkan data pada tabel 18 menunjukkan nilai aspek kelengkapan isi

berita, dari 34 siswa terdapat 11 siswa atau 32,35% yang sudah mencapai

kategori sangat baik. Kategori baik ada sebanyak 17 siswa atau 50%. Sebanyak 6



134

siswa atau 17,65% mencapai kategori cukup. Nilai rata-rata kelas pada aspek

kelengkapan isi berita mencapai 82,94 termasuk dalam kategori baik.

Siswa yang nilainya masuk dalam kategori sangat baik mampu

menyebutkan enam unsur berita, sedangkan siswa yang nilainya masuk dalam

kategori baik mampu menuliskan empat unsur berita. Mayoritas siswa yan

nilainya masuk dalam kategori baik tidak menyebutkan unsur why dan how dalam

menuliskan berita. Siswa yang nilainya cukup hanya mampu menuliskan tiga

unsur saja.

4.1.3.2.24.1.3.2.24.1.3.2.24.1.3.2.2 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KeruntutanKeruntutanKeruntutanKeruntutan PemaparanPemaparanPemaparanPemaparan

Aspek yang kedua adalah keruntutan pemaparan. Hasil tes pada aspek ini

dapat dilihat pada tabel berikut.

TabelTabelTabelTabel 19.19.19.19. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KeruntutanKeruntutanKeruntutanKeruntutan PemaparanPemaparanPemaparanPemaparan

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

3

9 135 26.47
2 Baik 4 17 204 50.00
3 Cukup 3 7 63 20.59
4 Kurang 2 1 6 2.94

Jumlah 34 408 100

Rata-rata nilai
408 / 34

x 100 = 80.0015

Tabel 19 menunjukkan hasil tes menulis teks berita pada aspek keruntutan

pemaparan. Ada 9 siswa atau dengan persentase 26,47% yang mencapai kategori

sangat baik. Sebanyak 17 siswa atau 50% yang mendapatkan nilai dengan

kategori baik. Sementara 7 siswa atau 20,59% yang mendapatkan nilai dengan

kategori cukup, sedangkan masih ada 1 siswa ataua 2,94% yang mendapatkan
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nilai dengan kategori kurang. Nilai rata-rata kelas pada aspek keruntutan

pemaparan mencapai 80 yang termasuk dalam kategori baik.

Pada siklus II, ada 1 siswa yang nilainya berkategori kurang, yaitu siswa

yang menulis beria tidak kronologis serta tidak memperhatikan informasi yang

arus didahulukan sehingga kurang dapat dipahami.

4.1.3.2.34.1.3.2.34.1.3.2.34.1.3.2.3 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KalimatKalimatKalimatKalimat

Aspek yang ketiga adalah penggunaan kalimat. Hasil tes pada aspek

penggunaan kalimat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TabelTabelTabelTabel 22220.0.0.0. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KalimatKalimatKalimatKalimat

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

3

9 135 26.47
2 Baik 4 15 180 44.12
3 Cukup 3 9 81 26.47
4 Kurang 2 1 6 2.94

Jumlah 34 402 100

Rata-rata nilai
402 / 34

x 100 = 78.8215

Tabel 20 menunjukkan hasil tes siklus II pada aspek penggunaan kalimat.

Dari 34 siswa terdapat 9 siswa atau 26,47% mencapai nilai dengan kategori

sangat baik. Ada 15 siswa atau 44,12% yang mampu mencapai nilai dengan

kategori baik dalam penggunaan kalimat dalam menulis teks berita. Sebanyak 9

siswa atau 26,47% yang mencapai nilai dengan kategori cukup. Sementara ada 1

siswa atau 2,94% yang masih mendapatkan nilai dengan kategori kurang. Pada

aspek penggunaan kalimat nilai rata-rata siswa 78,82 yang termasuk dalam

kategori baik.
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Siswa yang masuk dalam kategori sangat baik sudah mampu

menggunakan kalimat aktif, singkat, dan jelas. Siswa yang nilainya masuk dalam

kategori cukup masih menggunakan kalimat yang panjang dan hampir semua

kalimat tidak akif sehingga berita kurang jelas.

4.1.3.2.44.1.3.2.44.1.3.2.44.1.3.2.4 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KosakataKosakataKosakataKosakata

Aspek penilaian yang keempat adalah penggunaan kosakata. Hasil tes

menulis teks berita pada aspek penggunaan kosakata dapat dilihat pada tabel

berikut.

TabelTabelTabelTabel 22221.1.1.1. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan KosakataKosakataKosakataKosakata

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

3

2 30 5.88
2 Baik 4 19 228 55.88
3 Cukup 3 13 117 38.24
4 Kurang 2 0 0 0.00

Jumlah 34 375 100

Rata-rata nilai
375 / 34

x 100 = 73.5315

Data pada tabel 21 menunjukkan hasil tes menulis teks berita pada aspek

penggunaan kosakata. Dari 34 siswa hanya 2 siswa atau 5,88% yang mencapai

nilai dengan kategori sangat baik. Terdapat 19 siswa atau 55,88% yang mencapai

nilai dengan kategori baik dalam penggunaan kosakata. Sebanyak 13 siswa atau

38,24% yang mencapai nilai dengan kategori cukup. Pada aspek penggunaan

kosakata nilai rata-rata siswa mencapai 73,53 yang termasuk dalam kategori

cukup.
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Siswa yang nilaianya masuk dalam kategori sangat baik sudah mampu

menggunakan kata yang tepat, bermakna satu dan mudah dipahami. Siswa yang

nilainya masuk dalam kategori baik kata yang digunakan kurang tepat. Siswa

yang masuk dalam kategori cukup masih menggunakan kata yang tidak tepat dan

tidak baku.

4.1.3.2.54.1.3.2.54.1.3.2.54.1.3.2.5 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KemenarikanKemenarikanKemenarikanKemenarikan JudulJudulJudulJudul

Aspek penilaian yang kelima adalah kemenarikan judul. Hasil tes aspek

kemenarikan judul dapat dilihat pada tabel 22.

TabelTabelTabelTabel 22222.2.2.2. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KemenarikanKemenarikanKemenarikanKemenarikan JudulJudulJudulJudul

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

2

12 120 35.29
2 Baik 4 18 144 52.94
3 Cukup 3 3 18 8.82
4 Kurang 2 1 4 2.94

Jumlah 34 286 100

Rata-rata nilai
286 / 34

x 100 = 84.1210

Berdasarkan data tabel 22 dapat diketahui nilai siswa untuk kategori

sangat baik mempunyai frekuensi 12 atau 35,29%. Kategori baik memiliki

frekuensi 18 atau 52,94%. Kemudian kategori cukup mempunyai frekuensi 3 atau

8,83%. Sementara kategori kurang mempunyai frekuensi 1 atau 2,94%. Nilai rata-

rata siswa pada apek kemenarikan judul mencapai 84,12% yang termasuk kategori

baik.
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Siswa yang masuk dalam kategori sangat baik mampu menuliskan judul

yang relevan sesuai dengan isi informasi yang disajikan dan menarik untuk dibaca.

Siswa yang masuk dalam kategori baik mampu menuliskan judul yang relevan,

sesuai dengan isi informasi tetapi kurang menarik dibaca. Siswa yang masuk

dalam kategori cukup menuliskan judul yang kurang relevan dengan isi tetapi

kurang menarik untuk dibaca.

4.1.3.2.64.1.3.2.64.1.3.2.64.1.3.2.6 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KetepatanKetepatanKetepatanKetepatan PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan

EYDEYDEYDEYD

Aspek penilaian yang keenam adalah ketepatan penggunaan EYD. Hasil

tes menulis teks berita aspek ini dapat dilihat pada tabel 25 berikut ini.

TabelTabelTabelTabel 22223.3.3.3. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KetepatanKetepatanKetepatanKetepatan PenggunaanPenggunaanPenggunaanPenggunaan EYDEYDEYDEYD

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

2

13 130 38.24
2 Baik 4 17 136 50.00
3 Cukup 3 2 12 5.88
4 kurang 2 2 8 5.88

Jumlah 34 286 100

Rata-rata nilai
286 / 34

x 100 = 84.1210

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa dalam

menulis teks berita pada aspek ketepatan peggunaan EYD mencapai 84,12 yang

termasuk dalam kategori baik. Pada aspek ketepatan penggunaan EYD terdapat 13

siswa atau 38,24% yang necapai nilai denan kategori sangat baik. Sebanyak 17

siswa atau 50% yang mencapai nilai dengan kategori baik. Sebanyak 2 siswa atau
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5,88% yang mencapai nilai dengan kategori cukup. Sementara terdapat 2 siswa

atau 5,88% yang mendapatkan nilai dengan kategori kurang.

Siswa yang nilainya masuk dalam kategori sangat baik adalah siswa yang

memiliki hasil pekerjaan sesuai dengan EYD, tidak terdapat kesalahan penulisan,

sedangkn siswa yang nilainya masuk dalam kategori baik adalah siswa yang

jumlah kesalahan ejaannya kurang dari empat.

4.1.3.2.74.1.3.2.74.1.3.2.74.1.3.2.7 HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KesesuaianKesesuaianKesesuaianKesesuaian dengandengandengandengan VideoVideoVideoVideo

PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa

Aspek penilaian yang terakhir adalah kesesuaian dengan video pristiwa.

Hasil tes aspek ini apat dilihat pada tabel berikut.

TabelTabelTabelTabel 22224.4.4.4. HasilHasilHasilHasil TesTesTesTes MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita AspekAspekAspekAspek KesesuaianKesesuaianKesesuaianKesesuaian dengandengandengandengan VideoVideoVideoVideo
PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa

No Kategori Nilai Bobot
Aspek Frekuensi Jumlah

Skor
Persentase

(%)
1 Sangat baik 5

2

10 100 29.41
2 Baik 4 19 152 55.88
3 Cukup 3 3 18 8.82
4 kurang 2 2 8 5.88

Jumlah 34 278 100

Rata-rata nilai
278 / 34

x 100 = 81.7610

Data pada tabel 24 menunjukkan nilai rata-rata siswa dalam menulis teks

berita pada aspek kesesuaian dengan video peristiwa mencapai 81.76 yang

termasuk dalam kategori kurang. Yang terdiri dari 10 siswa atau 29,41% yang

mencapai nilai sangat baik. Sebanyak 19 siswa atau 55,88% yang mencapai nilai

dengan kategori baik. Terdapat 3 siswa atau 8,52% yang mencapai nilai dengan



140

kategori cukup. Sementara sebanyak 2 siswa atau 5,88% yang mendapatkan nilai

dengan kategori kurang.

Siswa yang nilainya masuk dalam kategori sangat baik isi teks berita

sangat sesuai dengan video peristiwa yang diamati. Siswa yang nilainya masuk

dalam kategori baik isi teks berita sesuai dengan video peristiwa yang diamati.

4.1.3.34.1.3.34.1.3.34.1.3.3 HasilHasilHasilHasil NontesNontesNontesNontes SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

Data nontes diperoleh dari hasil observasi, jurnal, dan wawancara.

Berikut ini penejelasan mengenai hasil data nontes.

4.1.3.3.14.1.3.3.14.1.3.3.14.1.3.3.1 HasilHasilHasilHasil ObservasiObservasiObservasiObservasi

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Kegiatan

observasi dilakukan selama kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung

dengan bantuan satu orang teman peniliti dan guru mata pelajaran bahasa dan

sastra Indonesia.

Dalam pengamatan perilaku, pengamatan dilakukan dengan

memperhatikan perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif siswa dalam

proses pembelajaran antara lain: (1) siswa memperhatikan pelajaran menulis teks

berita dengan sungguh- sungguh; (2) siswa aktif dalam kegiatan kelompok; (3)

siswa mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh; (4) siswa aktif

bertanya dan menjawab selama pembelajaran berlangsung; (5) siswa tidak

mengganggu siswa yang lain. Adapun perilaku negatif siswa merupakan

kebalikan dari butir-butir diatas.
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Pada hasil observasi siklus II siswa yang melakukan perilaku positif

maupun negatif dalam pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif

tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Hasil observasi

perilaku siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut.

TabelTabelTabelTabel 22225.5.5.5. HasilHasilHasilHasil ObservasiObservasiObservasiObservasi PerilakuPerilakuPerilakuPerilaku SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek ObservasiObservasiObservasiObservasi FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi PersentasePersentasePersentasePersentase KategoriKategoriKategoriKategori

1 Siswa memperhatikan pelajaran menulis
teks berita dengan sungguh-sungguh 34 100,00 SB

2 Siswa aktif dalam kelompok 30 88,24 SB

3 Siswa mengerjakan tugas dari guru
dengan sungguh-sungguh 26 76,47 B

4
Siswa aktif bertanya dan menjawab
pertanyaan selama pembelajaran
berlangsung

21 61,76 B

5 Siswa tidak mengganggu siswa lain 30 88,24 SB

Keterangan:
SB = Sangat Baik : 81-100%
B = Baik : 61%-80%
C = Cukup : 41%-60%
K = Kurang : < 40%

Tabel 25 menunjukkan hasil observasi pada perilaku positif. Berdasarkan

tabel di atas dapat diketahui bahwa pada perilaku observasi siswa memperhatikan

pelajaran dengan sungguh-sungguh masuk dalam kategori sangat baik karena

seluruh siswa memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sunguh.

Siswa yang aktif dalam kelompok berjumlah 30 siswa atau 88,24% masuk

dalam kategori sangat baik. Kemudian dalam mengerjakan tugas dari guru

sebanyak 26 siswa atau 76,47% mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh,

masuk dalam kategori baik.
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Selama proses pembelajaran dengan model kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) sedikit siswa yang masih mengalami kesulitan-kesulitan. Untuk

mengatasi kesulitan tersebut siswa sudah aktif bertanya kepada guru dan mampu

menjawab pertanyaan dari guru. Sebanyak 21 siswa atau 61,76% yang aktif

bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Aspek observasi ini masuk dalam

kategori baik.

Aspek observasi yang terakhir adalah siswa tidak menggangu siswa lain.

Sebanyak 30 siswa atau 88,24% sudah tidak mengganggu siswa lain. Aspek ini

masuk dalam kategori sangat baik.

Selain aspek positif peneliti juga meneliti perilaku negatif siswa. Hasil

observasi pada aspek negatif merupakan kebalikan dari observasi perilaku positif.

Hasil observasi perilaku negatif siswa siklus II. Perilaku negatif siswa tidak

memperhatikan penjelasan guru masuk dalam kategori kurang karena tidak ada

siswa yang berperilaku negatif. Siswa tersebut sungguh-sungguh dan menganggap

mudah pembelajaran menulis teks berita.

Pada tahap kegiatan berkelompok pada model kooperatif tipe TTW,

muncul perilaku negatif yaitu pasif dalam kegiatan kelompok. Aspek observasi ini

masuk dalam kategori kurang karena hanya 4 siswa atau 11,76% siswa yang pasif

dalam kegiatan kelompok. Siswa-siswa tersebut sudah tertarik dengan

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW dengan

media video peristiwa.

Aspek observasi siswa meremehkan tugas dari guru masuk dalam kategori

kurang, karena hanya 7 siwa atau 20,59% yang berperilaku negatif. Terdapat
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beberapa siswa kurang bisa memanfaatkan waktu untuk menulis berita dengan

sebaik-baiknya dan kurangnya konsentrasi.

Ketika mengalami kesulitan selama proses pembelajaran menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Thin Talk Write) dengan media video

peristiwa, beberapa siswa sudah mulai berani mengajukan pertanyaan. Sementara

itu, sebanyak 13 siswa atau 38,24% masih enggan mengajukan pertanyaan,

sehingga aspek observasi ini masuk dalam kategori baik.

Aspek observasi pada perilaku negatif yang terakhir adalah siswa suka

menggangu siswa lain. Aspek observasi ini masuk dalam kategori cukup karena 4

siswa atau 11,76% yang suka mengganggu siswa lain di kelas saat pembelajaran

berlangsung. Siswa- siswa tersebut suka memecahkan konsentrasi siswa yang lain

selama proses pembelajaran, sehingga mengganggu jalannya proses pembelajaran.

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selama proses

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa jumlah siswa yang berperilaku positif lebih

banyak daripada siswa yang berperilaku negatif.

4.1.3.3.24.1.3.3.24.1.3.3.24.1.3.3.2 HasilHasilHasilHasil JurnalJurnalJurnalJurnal

Jurnal yang digunakan dalam siklus II ini adalah jurnal siswa dan jurnal

guru. Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran

keterampilan menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa, sedangkan jurnal guru berisi hasil

pengamatan guru tentang keaktifan siswa terhadap proses pembelajaran
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keterampilan menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa.

1)1)1)1) JurnalJurnalJurnalJurnal SiswaSiswaSiswaSiswa

Berdasarkan hasil jurnal siswa diketahui bahwa sebanyak 32 siswa merasa

senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa karena

mereka mempelajari dengan cara yang baru dan menambah pengalaman untuk

meningkatkan keterampilan menulis teks berita. Sementara itu, hanya 2 siswa

yang merasa tidak senang dan tidak tertarik dengan pembelajaran menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa karena mereka masih malas menulis teks berita dan merasa sulit untuk

menemukan unsur-unsur dalam berita tersebut.

Tanggapan siswa terhadap penjelasan guru mengenai model kooperatif

tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa, yaitu sebanyak 29

siswa merasa penjelasan guru mudah dipahami karena meteri pelajarran dijelaskan

secara runtut dan disertai contoh. Sementara itu, 5 siswa merasa penjelasan guru

masih sulit dipahami karena materi pelajaran terlalu berat bagi mereka serta

eberapa siswa merasa penjelasan guru terlalu cepat.

Ketertarikan siswa terhadap model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

sebanyak 33 siswa merasa tertarik dengan model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) karena merupakan model yang baru pertama kali dikenal dan digunakan

dalam pembelajaran. Adapun 1 siswa yang merasa tidak tertarik dengan model
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pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) menganggap rumit dan

masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis tes berita.

Ketertarikan siswa terhadap media video peristiwa yang digunakan

sebanyak 30 siswa tertarik dengan video peristiwa bertema pelanggaran lalu lintas

yang ditayangkan. Mereka merasa terbantu dalam menulis teks berita. Adapun 4

siswa yang merasa tidak tertarik dengan media video peristiwa hal ini dikarenakan

siswa kurang memahami video peristiwa yang disampaikan.

Dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa, sebanyak 6 siswa masih mengalami

kesulitan karena merasa pengetahuan mereka masih kurang sehingga masih

mengalami kesulitan dalam menulis teks berita. Sementara itu, 28 siswa sudah

tidak mengalami kesulitan karena melalui model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa dapat memudahkan siswa

dalam menulis teks berita.

Kesan, pesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa sangat baik, mereka merasa senang dengan pembelajaran

yang telah berlangsung. Sebanyak 34 siswa memberikan saran yang mendukung

terhadap pembelajaran yang akan datang. Mereka juga mengharapkan

pembelajaran mendatang akan lebih menarik dan menyenangkan.

2)2)2)2) JurnalJurnalJurnalJurnal GuruGuruGuruGuru

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan guru tentang perilaku siswa

selama proses pembelajaran sebagai berikut.
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Perhatian dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa sudah terlihat ketika peneliti mulai memasuki kelas, siswa telah duduk

di kursi masing-masing. Suasana kelas yang sudah tenang ketika peneliti mulai

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa mulai tertarik dengan

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa yang sudah mereka ketahui.

Respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan media video peristiwa dalam pembelajaran menulis teks berita,

siswa sudah tidak mengalami kesulitan ketika harus mengemukakan hasil

pemikirannya mengenai video peristiwa yang sudah diamati, kemudian sebagian

besar siswa sudah mampu menulis teks berita dengan baik.

Siswa dalam menyimak video peristiwa cukup antusias karena merupakan

pembelajaran yang baru bagi siswa. Sebagian besar sSiswa memperhatikan video

peristiwa dengan tenang, terbukti dengan siswa menulis hal-hal penting dari video

peristiwa.

Keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) denga media video

peristiwa ditunjukkan dari respon siswa yang mau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan guru selama proses pembelajaran berlangsung.

Sebagian besar siswa tidak malu untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya.

Suasana kelas sudah mulai hidup dengan keaktifan siswa.
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Perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung sudah bisa terkendali,

Siswa bisa dikendalikan oleh guru, sangat antusias dalam setiap kegiatan yang

dilakukan berkenaan dengan menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

Kejadian lain yang muncul ketika proses pembelajaran, yaitu adanya

ganguan dari luar kelas. Hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran dan

mempengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran menulis teks berita.

4.1.3.3.34.1.3.3.34.1.3.3.34.1.3.3.3 HasilHasilHasilHasil WawancaraWawancaraWawancaraWawancara

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus II selesai.

Wawancara dilakukan kepada tiga siswa secara acak. Wawancara ini bertujuan

untuk mengetahui tanggapan yang diberikan siswa dalam pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa.

Pertanyaan pertama adalah ketertarikan siswa terhadap pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa. Siswa A, B, dan C merasa tertarik terhadap pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa. Siswa A merasa melalui model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) dengan media video peristiwa dapat membuat paham dan

semakin jelas tentang pembelajaran menulis. Siswa B dan C berpendapat model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa adala cara

pembelajaran yang menyenangkan dan santai tapi membuat kita paham.
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Pertanyaan kedua adalah pendapat siswa terhadap video peristiwa dalam

menulis teks berita. Siswa A merasa terbantu dengan adanya video peristiwa

peringatan hari kartini karena siswa merasa dapat melihat peristiwa yang terjadi

sebelum menulis teks berita meskipun hanya melalui video. Siswa B juga merasa

terbantu dengan adanya media video peristiwa karena tidak perlu memikirkan

berita apa yang akan ditulis. Sama halnya dengan siswa C, yang merasa terbantu

dengan adanya media video peristiwa dalam menulis teks berita.

Pertanyaan ketiga adalah pendapat siswa tentang penjelasan atau gaya

mengajar guru/peneliti saat pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Siswa A

merasa penjelasan peneliti mudah dipahami karena mau mengulangi jika ada

siswa yang tidak paham. Siswa B juga merasa penjelasan peneliti mudah

dipahami. Kemudian siswa C merasa penjelasan peneliti yang lantang dank eras

membuat siswa terpusat pada penjelasan peneliti sehingga mudah dipahami.

Pertanyaan keempat adalah kesulitan yang dihadapi siswa saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk

Write) dengan media video peristiwa. Siswa A, siswa B, dan siswa C merasa tidak

mengalami kesulitan saat pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Siswa

mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan tidak merasa tertinggal.

Pertanyaan kelima adalah keinginan siswa dalam pembelajaran menulis

teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media
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video peristiwa. Siswa A ingin agar dalam pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa siswa lebih pandai dalam menentukan judul yang provokatif dan

menarik. Untuk siswa B ingin agar dalam pembelajaran keterampilan menulis teks

berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video

peristiwa siswa lebih berani dalam mengemukakan hasil pemikirannya. Sementara

itu, siswa C berharap guru memperhatikan seluruh siswa yang ada di kelas agar

seluruh siswa serius.

Pertanyaan keenam adalah saran siswa tentang video peristiwa saat

pembelajaran menulis teks berita. Siswa A mengemukakan videonya sudah

menarik karena sudah bersuara. Sementara untuk siswa B dan siswa

menginginkan agar video yang dijadikan media lebih panjang durasinya agar

informasi yang digali lebih banyak lagi.

Pertanyaan ketujuh adalah saran siswa tentang model pembelajaran

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita.

Siswa A menyarankan agar ditingkatkan lagi model pembelajaran yang sudah

menarik ini. Untuk siswa B memberikan saran agar pembelajaran selanjutnya

lebih menyenangkan dan menarik. Sementara itu, siswa C memberikan saran agar

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) digunakan pada pembelajaran lain

juga agar siswa semangat belajar.

Pertanyaan kedelapan adalah manfaat yang siswa rasakan setelah

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk



150

Write) dengan media video peristiwa. Siswa A merasa semakin mudah dalam

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa karena cara pembelajarannya lebih terarah. Untuk siswa B

merasakan manfaat menulis teks berita dengan ingin terus berlatih lagi, agar

pandai menulis teks berita. Sementara itu, siswa C mengemukakan manfaat yang

diperoleh adalah siswa semakin pandai dalam menulis teks berita.

4.1.3.44.1.3.44.1.3.44.1.3.4 RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi SikusSikusSikusSikus IIIIIIII

Refleksi pada siklus II berdasarkan hasil diskusi peneliti, guru mata

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dan patner peneliti adalah sebagai berikut:

1) Yang berkaitan dengan ketrampilan menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa siklus

II.

Nilai rata-rata kelas menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus II mencapai

80,59 yang termasuk dalam kategori baik. Jadi, target untuk nilai rata-rata

kelas sebesar 75 atau dengan kategori baik sudah tercapai. Siklus kedua

dipandang sudah berhasil maka tidak dilanjutkan ke siklus III

2) Yang berkaitan dengan siswa

a. Siswa memperhatikan pelajaran menulis teks berita dengan sungguh-

sungguh

b. Siswa aktif dalam kelompok

c. Siswa tidak mengganggu siswa lain

d. Siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama pembelajaran
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berlangsung

e. Siswa mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh

3) Yang berkaitan dengan guru

a. Guru sudah memahami potensi sebenarnya yang dimiliki siswa, meskipun

belum menyeluruh.

b. Intensitas guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa secara

individu cukup memadai, tetapi masih ada beberapa siswa yang dilepas.

c. Guru tidak lagi mendominasi kegiatan belajar mengajar

d. Bahasa yang digunakan guru sebagian cukup komunikatif

e. Guru sabar dalam menyampaikan materi sehingga siswa yang lambat

motivasinya meningkat dalam mengikuti pembelajaran.

4.24.24.24.2 PembahasanPembahasanPembahasanPembahasan

Pembahasan dalam penelitian tindakan kelas ini lebih banyak didasarkan

atas hasil pengamatan yang diteruskan dengan kegiatan refleksi. Kegiatan

pembelajaran keterampilan menulis teks berita dengan model kooperatif tipe TTW

(Think Talk write) dengan media video peristiwa pada siswa kelas VIII A SMP

Negeri 1 Kaliwungu adalah hal yang baru. Pembelajaran prasiklus menggunakan

metode pembelajaran konvensional atau ceramah, sedangkan pembelajaran siklus

I dan siklus II melalu model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa. Peningkatan proses belajar siswa diikuti peningkatan hasil

belajar siswa kemudian juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa kearah

yang positif. Pembahasan berikut ini merupakan pembahasan tentang peningkatan
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proses pembelajaran, peningkatan hasil belajar siswa, dan perubahan perilaku

siswa saat mengikuti pembelajaran.

4.2.14.2.14.2.14.2.1 ProsesProsesProsesProses PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita melaluimelaluimelaluimelalui ModelModelModelModel KoopreatifKoopreatifKoopreatifKoopreatif

TipeTipeTipeTipe TTWTTWTTWTTW ((((ThinkThinkThinkThink TalkTalkTalkTalk Write)Write)Write)Write) dengandengandengandenganMediaMediaMediaMedia VideoVideoVideoVideo PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa

Penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Siklus

II dilakukan sebagai perbaikan dari siklus I karena pada siklus I masih terdapat

kekurangan-kekurangan yang dapat diketahui pada hasil tes dan nontes pada

siklus I, dari kegiatan tes dan nontes tersebut kemudian disimpulkan untuk

menentukan kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran

pada siklus selanjutnya. Peneliti menggunakan model kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan video peristiwa untuk meningkatkan keterampilan menulis

teks berita pada siswa kelas VIII A SMP 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Proses pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus I dan siklus II

dilakukan dua kali pertemuan pada setiap siklusnya. Tiap pertemuan selalu

diawali dengan kegiatan pendahuluan dan apersepsi yaitu memancing siswa

dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan menulis teks berita agar

siswa terlatih untuk berpikir. Kemudian peneliti menjelaskan kegiatan yang akan

dilakukan siswa dan memberikan motivasi tentang pentingnya mempelajari

menulis teks berita dalam kehidupan sehari-hari.

Pertemuan pertama, guru menayangkan video peristiwa dan memberikan

contoh teks berita. Siswa mengamati video peristia dan contoh teks berita yang
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diberikan guru. Selanjutnya siswa bersama guru bertanya jawab tentang hakikat

berita berdasarkan contoh yang telah diamati. Siswa menyebutkan pengertian

berita, ciri-ciri berita, manfaat berita, dan unsur-unsur berita. Kemudian siswa

duduk berkelompok beranggotakan 4-5 siswa. Siswa mengamati video peristiwa.

Selama mengamati siswa menuliskan informasi yng didapat dari video yang telah

diamati (Think). Siswa berdiskusi mengemukakan hasil temuan dan gagasannya

(Talk). Setelah siswa berdiskusi siswa menulis teks berita secara individu (write).

Guru meminta siswa untuk mengumpukan hasil pekerjaan menulis teks berita.

Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari itu, merefleksi dan memberi

tugas untuk berlatih menulis teks berita di rumah.

Proses pembelajaran pada siklus I berbeda pada proses pembelajaran

siklus II. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran pada siklus II dilakukan

perbaikan dari siklus I. Proses pembelajaran menulis teks berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa pada siklus

II pertemuan pertama diisi dengan tanya jawab kesulitan siswa dalam menulis teks

berita pada siklus I, guru menjelaskan kriteria penilaian menulis teks berita. Hal

ini dilakukan karena sebagian siswa masih belum paham tentang penggunaan

bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Siswa juga diberi penjelasan cara menulis

teks berita dengan cara piramida terbalik. Setelah paham siswa kemudian duduk

mengelompok untuk mengamati video peristiwa yang berjudul peringatan hari

kartini. Media yang digunakan pada siklus II berbeda dengan media pada siklus I.

video peristiwa pada siklus II merupakan perbaikan pada siklus I. video peristiwa

pada siklus I yang tidak bersuara pada siklus II memiliki suara, tentu dengan judul
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yang berbeda. Setelah siswa melakukan proses berpikir dari mengamti video

peristiwa siswa berdiskusi berdasarkan informasi yang telah ditemukan pada

video peristiwa, siswa juga mengemukakan ide dan gagasannya. Setelah itu siswa

secara individu menulis teks berita.

Pertemuan kedua pada siklus II pun berbeda dari siklus I. siswa lebih

pandai dalam menyunting teks berita teman sekelompoknya, karena sudah

dibekali dengan materi menyunting sedangkan pada siklus I belum. Siswa

berkelompok untuk menyunting pekerjaan temannya. Berbeda dari siklus I pada

siklus II siswa harus aktif angkat tangan untuk mempresentasikan hasil tulisannya.

Terlihat keberanian siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan menulis teks

berita sudah meningkat. Siswa yang lain memberi komentar mengenai

kelengakapan isi teks berita berdasarkan kriteria penilaian. Siswa mendapatkan

penguatan dari guru, hal ini dilakukan agar informasi yang didapat sswa semakin

bertambah. Siswa secara berkelompok mengamati video peristiwa, kemudian

berdiskusi mengenai hasil temuannya pada video peristiwa. Setelah itu siswa

menulis teks berita secara individu sebagai hasil tes siklus II yang akan dinilai

dengan kriteria penilalian yang telah ditentukan.

Proses pembejaran ditutup dengan kegiatan penutup. Pada setiap siklus

baik siklus I maupun siklus II, guru mengisi kegiatan penutup dengan

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Guru bersama siswa

merefleksi pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW

(Think Talk Write) dengan media video peristiwa. Memberikan motivasi kepada
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siswa untuk tetap semangat belajar dan menutupnya dengan ucapan salam. Akhir

pembelajaran dilanjutkan dengan siswa mengisi catatan harian yang telah

dibagikan oleh guru. Selain itu peneliti juga melakukan kegiatan wawancara.

4.2.24.2.24.2.24.2.2 PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan KeterampilanKeterampilanKeterampilanKeterampilan MenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita melaluimelaluimelaluimelalui ModelModelModelModel

KooperatifKooperatifKooperatifKooperatif TipeTipeTipeTipe TTWTTWTTWTTW ((((ThinkThinkThinkThink TalkTalkTalkTalk Write)Write)Write)Write) dengandengandengandengan MediaMediaMediaMedia VideoVideoVideoVideo

PeristiwaPeristiwaPeristiwaPeristiwa

Setelah dilakukan pembelajaran pada tahap siklus I dan siklus II, dapat

diketahui peningkatan hasil menulis teks berita siswa dari kondisi awal

pembelajaran atau sebelum diberi perlakuan dengan hasil menulis teks berita

siswa setelah dilakukan pembelajaran melalu model kooeratif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan Media Video peristiwa. Agar lebih jelas berikut disajikan data

perbandingan nilai tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II.

TabelTabelTabelTabel 26.26.26.26. PerbandinganPerbandinganPerbandinganPerbandingan PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan KeterampilanKeterampilanKeterampilanKeterampilanMeulisMeulisMeulisMeulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

Prasiklus,Prasiklus,Prasiklus,Prasiklus, SiklusSiklusSiklusSiklus I,I,I,I, dandandandan SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

NoNoNoNo
KategoriKategoriKategoriKategori

PrasiklusPrasiklusPrasiklusPrasiklus SiklusSiklusSiklusSiklus IIII SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

F Bobot F Bobot F Bobot
1 Sangat Baik 0 0 1 89 7 624

2 Baik 0 0 7 516 27 2116

3 Cukup 20 1280 18 1205 0 0

4 Kurang 14 765 8 449 0 0

JumlahJumlahJumlahJumlah 34 2045 34 2259 34 2740

NilaiNilaiNilaiNilai rata-ratarata-ratarata-ratarata-rata
2045

= 60,15
34

2259
= 66, 44

34

2740
= 80,59

34
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Data tabel 26 menunjukkan nilai rata-rata tahap prasiklus adalah 60,15.

Nilai rata-rata siklus I adalah 66,44. Sementara itu, nilai rata-rata siklus II

mencapai 80, 59. Peningkatan hasil tes menulis berita dari tahap prasiklus ke

siklus I adalah 10, 45%. Peningkatan hasil tes menulis teks berita dari siklus I ke

siklus II adalah 21,29%. Jadi, peningkatan hasil tes menulis teks berita tahap

prasiklus sampai siklus II adalah 33,98%. Berikut disajikan perbandingan nilai

tiap aspek penilaian.

TabelTabelTabelTabel 27.27.27.27. PerbandinganPerbandinganPerbandinganPerbandingan NilaiNilaiNilaiNilai TiapTiapTiapTiap AspekAspekAspekAspek PenilalianPenilalianPenilalianPenilalian

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian NilaiNilaiNilaiNilai rata-ratarata-ratarata-ratarata-rata PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan

(%)(%)(%)(%)PrasiklusPrasiklusPrasiklusPrasiklus SiklusSiklusSiklusSiklus

IIII

SiklusSiklusSiklusSiklus

IIIIIIII

1 Kelengkapan isi teks berita 62,35 66,47 82,94 33,02

2 Keruntutan Pemaparan 60,73 68,82 80,00 31,73

3 Penggunaan kalimat 58,43 67,06 78,82 34,89

4 Kosakata yang digunakan 60,58 61,76 73,53 21,37

5 Kemenarikan judul 57,64 75,29 84,12 45,94

6 Ketepatan penggunaan

EYD

58,23 68,82 84,12 44,46

7 Kesesuaian dengan video 57,65 81,76 41,82

Rata-rataRata-rataRata-rataRata-rata 60,1560,1560,1560,15 66,4466,4466,4466,44 80,5980,5980,5980,59 33,7333,7333,7333,73

Berdasarkan tabel 27 dapat diketahui peningkatan yang terjadi pada tiap

aspek. Pada aspek kelengkapan unsur-unsur berita, hasil tes prasiklus

menunjukkan rata- rata pada prasiklus adalah sebesar 62,35, sedangkan pada
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siklus I 66,47, dan pada siklus II menjadi 82,94. Berdasarkan hasil tersebut

terlihat peningkatan keterampilan siswa pada indikator ini sebesar 33,02%.

Awalnya siswa kurang mengerti unsur-unsur yang ada dalam berita,

mereka hanya tau berita merupakan laporan tentang peristiwa yang sedang terjadi.

pada siklus I, kebanyakan siswa hanya menyebutkan tiga sampai empat

unsureberita saja. Pada siklus II siswa rata-rata sudah mampu menuliskan keenam

unsur berita tersebut ke dalam hasil tulisan mereka. Nilai rata-rata siswa pada

siklus ini masuk dalam kategori baik.

Aspek yang kedua adalah keruntutan pemaparan. Pada aspek ini, nilai rata-

rata tahap prasiklus adalah 60,73. Pada siklus I menjadi 68, 82, sedangkan pada

siklus II terjadi peningkatan lagi nilai rata-rata pada aspek ini menjadi 80,00.

Persentase peningkatan dari prasiklus sampai ke siklus II sebesar 31,73%.

Pada tahap prasiklus, siswa tidak memperhatikan keruntutan pemaparan.

Bahkan mereka tidak mengerti pola penulisan teks berita dengan pola piramda

terbalik. Pada pembelajaran siklus I dan siklus II peneliti menjelaskan kembali

pola penulisan piramida terbalik pada teks berita. Siswa menjadi mengerti jika

menulis teks berita informasi yang dianggap penting ditulis terlebih dahulu dan

semakin ke bawah adalah informasi yang sifatnya kurang penting. Hasil tulisan

siswa pada siklus II ini masuk dalam kategori baik.

Pada aspek penggunaan kalimat untuk tahap prasiklus nilai rata-ratanya

adalah 58,43. Pada siklus I nilai rata-rata siswa menjadi 67,06 kemudian pada

siklus II nilai rata-rata pada aspek ini mencapai 78,82. Jadi, peningkatan

keterampilan menulis teks berita pada aspek penggunaan kalimat adalah 34,89%.
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Pada pembelajaran prasiklus siswa kesulitan menggunakan kalimat aktif

dalam menulis teks berita. Pada tes prasiklus dan siklus I, nilai rata-rata pada

aspek ini masuk dalam kategori kurang. Umumnya siswa masih menggunakan

bukan kalimat aktif dan kalimat yang panjang-panjang. Pada siklus II ini

kemampuan siswa dalam menggunakan kalimat aktif dalam menulis teks berita

semakin meningkat. Sehingga pada siklus II ini memperoleh nilai rata-rata dalam

kategori baik.

Aspek yang keempat adalah kosakata yang digunakan. Pada aspek

kosakata yang digunakan, nilai rata-rata pada tahap prasiklus termasuk dalam

kategori cukup. Masih banyak dijumpai kata-kata yang tidak tepat dan tidak baku

dalam penulisan teks berita. Siswa masih kesulitan memanfaatkan kata-kata yang

varatif. Akibatnya, hasil tulisan siswa pada tahap prasiklus memiliki nilai rata-rata

60,58. Pada siklus I terjadi peningkata pada aspek kosakata yang digunakan

menjadi 61,76. Pada siklus II peningkatan terus terjadi. nilai rata-rata pada aspek

ini menjadi 73,53. Rata-rata kosakata yang digunakan siswa sudah tepat dan baku.

Terjadi peningkatan sebesar 21,37% dari prasiklus ke siklus II.

Pada aspek kemenarikan judul hasil tes prasikls mencapai 57,64. Pada

siklus I terjadi peningkatan menjadi 75,29, sedangkan pada siklus II sebesar 84,12.

Dari hasil tersebut terjadi peningkatan dari prasiklus sampai siklus II sebesar

45,94%. Siswa mengalami kesulitan dalam penulisan judul teks berita disebabkan

judul yang mereka gunakan kurang sesuai dengan isi teks berita, pemakaian

kalimat yang panjang dan kurang menarik. Pada tes prasiklus dan siklus I. siswa

kebanyakan memakai judul seperti pada judul sebuah karangan. Pada siklus II ini,
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siswa sudah bisa menulis judul berita dengan kata dan kalimat yang jelas, singkat,

dan menarik. Hasil nilai rata-rata untuk indikator ini berada dalam kategori baik.

Pada indikator ketepatan penggunaan EYD. Nilai rata-rata siswa pada

tahap prasiklus berada dalam kategori kurang, yaitu 58,23. Pada siklus I

meningkat menjadi 68,82 dalam kategori cukup, dan pada siklus II meningkat

menjadi 84,12 sehingga masuk dalam kategori baik. Jadi, persentase peningkatan

menulis teks berita pada aspek ketepatan penggunaan EYD dari tes prasiklus

sampai siklus II adalah 44,46%.

Sebagaian besar siswa mengalami kesalahan dalam penggunaan ejaan

bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kesalah tersebut antara lain: penggunaan

huruf kapital, kata hubung yang diletakkan pada awal kalimat, serta pemakaian

tanda baca yang kurang tepat. Saat pembelajaran siklus II peneliti menunjukkan

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada penulisan teks berita tahap prasiklus

dan siklus I. Akhirnya, pada akhir pembelajaran nilai rata-rata siswa dalam aspek

ini meningkat dan masuk dalam kategori baik.

Aspek yang terakhir adalah kesesuaian dengan video peristiwa. Aspek ini,

tidak terdapat pada tahap prasiklus karena belum adanya perlakuan pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa. Pada tahap siklus I nilai rata-rata siswa pada aspek

kesesuaian dengan video peristiwa adalah 57,65. Pada siklus II nilai rata-rata pada

aspek ini mengalami peningkatan menjadi 81,76. Jadi, peningkatan ketermapilan

menulis teks berita pada aspek kesesuaian dengan video peristiwa dari prasiklus

ke siklus II sebesar 41,82%
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Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan

keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII A SMP 1 Kaliwungu Kabupaten

Kudus setela dilakukan pembelajaran menulis teks berita melalui mdel kooperatif

tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa.

4.2.34.2.34.2.34.2.3 PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan PerilakuPerilakuPerilakuPerilaku BelajarBelajarBelajarBelajar SiswaSiswaSiswaSiswa

Setelah penelitian dilakukan, peningkatan tidak hanya terjadi pada proses

pembelajaran dan keterampilan menulis saja, melainkan terjadi perubahan

perilaku siswa kearah yang positif saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Perubahan perilaku siswa dapat dideskripsikan berdasarkan hasil data nontes

seperti observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi.

Data observasi siklus I dan siklus II dapat menunjukkan perubahan

perilaku siswa saat pembelajaran. Tabel 33 berikut akan menyajikan perbandingan

perilaku siswa pada pembelajaran siklus I dan siklus II.

TabelTabelTabelTabel 28.28.28.28. PerbandinganPerbandinganPerbandinganPerbandingan HasilHasilHasilHasil ObservasiObservasiObservasiObservasi SiklusSiklusSiklusSiklus IIII dandandandan SiklusSiklusSiklusSiklus IIIIIIII

Aspek Amatan Siklus I Siklus II
Frekuensi Persentase

(%)
Frekuensi Persentase

(%)
1. siswa memperhatikan

pelajaran menulis teks berita
dengan sungguh- sungguh

27 79,41 34 100,00

2. siswa aktif dalam kegiatan
kelompok 27 79,41 30 88,24

3. siswa mengerjakan tugas dari
guru dengan sungguh-
sungguh

22 64,71 26 76,47

4. siswa aktif bertanya dan 12 35,29 21 61,76
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menjawab selama
pembelajaran berlangsung

5. siswa tidak mengganggu
siswa yang lain 20 58,82 30 88,24

Berdasarkan data observasi pada tabel 33 terlihat adanya perubahan siswa

memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh, jumlah siswa yang

memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh pada siklus II lebih besar

daripada siklus I. Sementara itu, aspek negatif siswa tidak memperhatikan

penjelasan peneliti pada siklus II lebih berkurang daripada jumlah siswa pada

siklus I.

Kegiatan kelompok yang dilakukan untuk bertukar pikiran pada saat

selesai mengamati video peristiwa, terjadi perubahan perilaku ke arah yang positif

saat diskusi kelompok berlangsung. Siswa yang pada pembelajaran siklus I

terlihat kurang aktif dalam diskusi kelompok sudah terlihat aktif saat diskusi pada

siklus II 88,24 %. Persentase pada siklus I adalah 79,41 % siswa yang aktif, pada

siklus II meningkat menjadi 88.24%. Pada aspek observasi positif siswa

mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh. Pada siklus II lebih

banyak dari siklus I, yaitu dengan persentase siklus I 64, 71% menjadi 76,47%

pada siklus II.

Pada aspek observasi siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulian

selama pembelajaran, jumlah siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan

pada siklus I persentasenya 35, 29 %. Sementara itu, pada siklus II meningkat

menjadi 61, 76%.
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Aspek observasi yang terakhir adalah siswa tidak mengganggu siswa lain,

jumlah siswa yang tidak mengganggu siswa lain pada siklus II lebih banyak

daripada siklus I, yaitu dari persentase 58, 82% menjadi 88, 24%

Berdasarkan hasil observasi di atas, jumlah siswa pada keseluruhan aspek

observasi positif meningkat pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa sebagian

besar siswa pada siklus II berperilaku positif daripada siklus I. Sementara itu,

pada aspek observasi negatif berkurang pada siklus II.

Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik juga dapat dilihat dari hasil

dokumentasi. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa pada siklus I dan siklus II berlangsung. Gambar yang

diambil terdiri atas: (1) aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan peneliti;

(2) aktivitas siswa ketika mengamati video peristiwa; (3) aktivitas diskusi

kelompok; (4) aktivitas siswa bertanya kepada peneliti; (5) aktivitas siswa menulis

teks berita; (6) aktivitas siswa ketika mempresenasikan hasil tulisannya, siswa lain

memberi komentar; (7) aktivitas siswa mengisi lembar jurnal; dan (8) aktivitas

wawancara.
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BABBABBABBAB VVVV

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

5.15.15.15.1 SimpulanSimpulanSimpulanSimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dari penelitian

tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus ini maka dapat diambil

kesimpulan:

1. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus I proses pembelajaran siswa masih

kurang dan belum lancar hal ini terbukti dengan siswa kurang aktif bertanya

dan menjawab pertanyaan selama pembelajaran berlangsung. Dalam

menerapkan model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa, guru masih ragu-ragu karena baru pertama melaksanakan

model tersebut sehingga pembelajaran masih kurang lancar dan kurang

memaksimalkan kondisi media pembelajaran tersebut. Pada pelaksanaan

siklus II pembelajaran mengalami perbaikan proses pembelajaran siswa hal

ini terbukti pada kualitas pembelajaran yang semakin meningkat pada siklus

II yang tergambar pada hasil dokumentasi foto.

2. Adanya peningkatan keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII A

SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kudus, setelah mengikuti

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (think

talk write) dengan media video peristiwa. Hasil tes prasiklus diperoleh nilai

rata-rata 60,15, sedangkan siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas 66,44, dan

pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 80,59. Hal ini menunjukkan
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peningkatan dari prasiklus sampai pada siklus II sebesar 33,98%.

3. Adanya perubahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Kaliwungu

Kabupaten Kudus ke arah yang positif setelah mengikuti pembelajaran

keterampilan menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) dengan media video peristiwa, dari siklus I hingga siklus II.

Perubahan-perubahan perilaku siswa dapat dibuktikan dari hasil data nontes

yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumenasi foto.

5.25.25.25.2 SaranSaranSaranSaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam simpulan diatas,

maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Untuk Kepala Sekolah

Perlu adanya penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki proses, perilaku

dan ketrampilan siswa supaya pembelajaran lebih baik bermakna dan mudah

tersampaikan oleh siswa.

2. Untuk Guru

Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kiranya dapat menggunakan

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa

sebagai salah satu alternatif model dalam penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran menulis teks berita;

3. Penelitian Lanjut

Para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra Indonesia

kiranya dapat melakukan penelitian-penelitian pengembangan yang lebih
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lanjut mengenai keterampilan menulis teks berita. Upaya peningkatan

keterampilan menulis bukan saja terbatas pada gaya mengajar, tetapi juga

diperlukan model, teknik serta media yang menarik.
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LLLLAMPIRANAMPIRANAMPIRANAMPIRAN 1111

RENCANARENCANARENCANARENCANA PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN (RPP)(RPP)(RPP)(RPP)

SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII

Sekolah : SMP Negeri 1 Kaliwungu Kudus

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : VIII / 2

Standar

Kompetensi

: 12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman,

teks berita, slogan/poster

Kompetensi Dasar : 12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas.

Indikator : 1) Siswa mampu mengidentifikasi pokok-pokok berita

2) Siswa mampu menentukan unsur – unsur dalam berita

3) Siswa mampu mengurutkan pokok-pokok berita

4) Siswa mampu menulis teks berita secara singkat,

padat, dan jelas dengan memperhatikan kelengkapan

unsur berita

5) Siswa mampu menyunting berita

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit

A.A.A.A. TujuanTujuanTujuanTujuan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Siswa mampu menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas
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B.B.B.B. MateriMateriMateriMateri PokokPokokPokokPokok

1. Pokok- pokok berita

2. Unsur Berita

3. Bahasa dalam berita

4. Cara penulisan berita

5. Praktik menulis teks berita

C.C.C.C. Langkah-Langkah-Langkah-Langkah- LangkahLangkahLangkahLangkah PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan PertamaPertamaPertamaPertama

NoNoNoNo KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan WaktuWaktuWaktuWaktu MetodeMetodeMetodeMetode

1 PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan

1. Guru mengondisikan siswa untuk siap

mengikuti pembelajaran hari ini dengan

mempresensi siswa

2. Guru mengatur kondisi kelas yang

kondusif, dan menjelaskan tujuan

pembelajaran, yaitu siswa dapat menulis

teks berita secara singkat, padat dan jelas.

3. Guru bertanya kepada siswa tentang

kesulitan menulis teks berita pada

pertemuan prasiklus

10 Menit

Tanya Jawab

Brain storming

Tanya Jawab
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2 KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan IntiIntiIntiInti

1. Guru memberikan contoh teks berita

kepada siswa beserta videonya.

2. Siswa membaca teks berita yang diberikan

guru

3. Siswa menemukan unsur-unsur berita 5 W

+ 1 H dan pokok-pokok dalam teks berita

4. Siswa bersama guru mediskusikan unsur-

unsur dan pokok-pokok dalam teks berita.

5. Siswa mendengarkan penjelasan guru

tentang langkah- langkah pembelajaran

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

6. Siswa mebentuk kelompok (setiap

kelompok beranggotakan 4-5 siswa)

7. Guru memutarkan video peristiwa

8. Setiap anggota kelompok mengamati dan

menyimak video peristiwa dengan teliti

(bila perlu menuliskan informasi yang

penting)

9. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku

mengenai video peristiwa yang telah

diamati, untuk mendapat masukan dan

motivasi (mengenai unsur-unsur berita)

10. Siswa mulai menulis teks berita secara

individu berdasarkan video peristiwa dan

hasil diskusi dengan teman

sekelompoknya

11. Siswa saling menukarkan hasil tulisannya

dengan teman sekelompok dan memilih

teks berita terbaik

60 Menit

Inkuiri

Diskusi

Ceramah

interaktif

Kooperatif tipe

TTW (Think

Talk Write)

Pemodelan
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12. Perwakilan kelompok membacakan teks

berita yang terbaik dalam kelompoknya

dan kelompok lain memberi komentar.

3333 PenutupPenutupPenutupPenutup

1.1.1.1. Siswa bersama guru mengadakan refleksi

kegiatan pembelajaran menulis teks berita.

2.2.2.2. Siswa mendapatkan tugas untuk menulis

teks berita berdasarkan peristiwa yang

dilihat disekitarnya.

10 Menit

Refleksi

Penugasan

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan keduakeduakeduakedua

NoNoNoNo KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan waktuwaktuwaktuwaktu MetodeMetodeMetodeMetode

1111 PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan

1. Guru mengondisikan siswa untuk siap

mengikuti pembelajaran dengan

mempresensi siswa

2. guru mengingatkan kembali mengenai

pembelajaran pada pertemuan lalu dan

tugas rumah

3. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat

pembelajaran hari ini

4. Guru menjelaskan bahwa kegiatan hari

ini yaitu cara mengembangkan unsur-

unsur berita.

10 Menit

Tanya jawab

Brain storming

Ceramah

interaktif

2222 KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan IntiIntiIntiInti

1. Siswa diminta untuk menyebutkan unsur-

unsur berita berdasarkan pengalaman dan

pengetahuan siswa

2. Beberapa siswa menyebutkan unsur dan

60 Menit

Tanya jawab
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pokok berita dan siswa lain menanggapi

3. Siswa dan guru mendiskusikan dan

menyimpulkan unsur-unsur berita dan

pokok berita

4. Siswa mendapat penjelasan dari guru

tentang cara mengembangkan unsur dan

pokok-pokok berita.

5. Siswa duduk berkelompok yang

beranggotakan 4-5 orang secara

heterogen

6. Guru memutarkan video peristiwa

7. Siswa mengamati video peristiwa yang

diputar oleh guru dengan teliti.

8. Siswa berdiskusi tentang permasalahan

yang ada di video peristiwa yang diamati

9. Siswa mulai menulis teks berita secara

individu

10.Masing-masing kelompok memilih satu

teks terbaik untuk dpresentasikan di

depan kelas.

Diskusi

Ceramah

interaktif

Kooperatif tipe

TTW

Think

Talk

Write

Pemodelan

3333 PenutupPenutupPenutupPenutup

1. Guru bersama siswa menyimpulkan

kegiatan pembelajaran menulis teks berita

2. Guru dan siswa mengadakan refleksi

terhadap kegiatan pembelajaran pada hari

ini

3. Siswa diminta untuk menuliskan

pendapatnya tentang kegiatan

pembelajaran dalam jurnal siswa.

10 menit

Tanya jawab

Refleksi

Penugasan
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D.D.D.D. MediaMediaMediaMedia PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Video peristiwa

E.E.E.E. ModelModelModelModel PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

F.F.F.F. SumberSumberSumberSumber BelajarBelajarBelajarBelajar

Buku teks Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII

G.G.G.G. PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian

1. Penilaian proses

Penilaian ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung, yaitu (1)

keaktifan yang meliputi keterampilan siswa dalam mendengarkan

penjelasan guru, saat kelompok, menjawab pertanyaan, dan memberi

komentar. (2) mengamati kegiatan siswa saat proses menulis teks berita.

2. Penilaian Hasil

Penilaian hasil dihitung berdasarkan instrument yang digunakan untuk

menilai hasil menulis teks berita.

• Teknik : Tes tertulis

• Bentuk instrumen : Tes uraian

Uji petik produk

SkorSkorSkorSkor padapadapadapada TiapTiapTiapTiap AspekAspekAspekAspek

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek SkorSkorSkorSkor BobotBobotBobotBobot SkorSkorSkorSkor maksmaksmaksmaks

XXXX BobotBobotBobotBobotSBSBSBSB BBBB CCCC KKKK

5555 4444 3333 2222
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1 Kelengkapan isi teks

berita

5 25

2 Keruntutan Pemaparan 3 15

3 Penggunaan kalimat 3 15

4 Kosakata yang

digunakan

3 15

5 Kemenarikan judul 2 10

6 Ketepatan penggunaan

EYD

2 10

7 Kesesuaian dengan

video

2 10

Jumlah skor 100100100100

Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:

SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

K : Kurang

KriteriaKriteriaKriteriaKriteria PenilaianPenilaianPenilaianPenilaianMenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek BobotBobotBobotBobot KriteriaKriteriaKriteriaKriteria PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian SkorSkorSkorSkor KategoriKategoriKategoriKategori

1 Kelengkapan

isi teks berita

(5W+ 1H)

5 • Lengkap: semua unsur

(5W+1H) tercantum.

• Cukup lengkap: 4 unsur

yang tercantum dalam

teks berita.

• Kurang lengkap: 3 unsur

yang tercantum dalam

5

4

3

2

SB

B

C

K
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teks berita.

• Tidak lengkap: hanya

mencantumkan 2 unsur

dalam teks berita.

2 Keruntutan

Pemaparan

3 • urut dan jelas: sederhana,

mudah dipahami, semua

ide tersampaikan.

• Tidak urut, jelas: jalan

cerita dalam berita tidak

runtut, tetapi jelas dan

mudah dipahami.

• Urut, kurang jelas: jalan

cerita dalam berita runtut,

tetapi kurang dapat

dipahami.

• Tidak urut, tidak jelas:

jalan cerita dalam berita

tidak runtut, tidak jelas

dan kurang dapat

dipahami.

5

4

3

2

SB

B

C

K

3 Penggunaan

kalimat

3 • Kalimat aktif, singkat dan

jelas.

• Beberapa bukan kalimat

aktif, tidak terlalu

panjang dan jelas.

• Hampir semua kalimat

tidak aktif, kalimat

panjang dan kurang jelas

• Semua kalimat bukan

kalimat aktif, kalimat

5

4

3

2

SB

B

C

K
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panjang dan kurang jelas

4 Kosakata yang

digunakan

3 • Kata yang digunakan

tepat, bermakna satu dan

mudah dipahami.

• Beberapa kata yang

digunakan kurang tepat,

dan kurang dapat

dipahami

• Terdapat kata yang tidak

boleh atau tidak lazim

digunakan dan kurang

dapat dipahami

• Kata-kata yang digunakan

tidak dapat dipahami.

5

4

3

2

SB

B

C

K

5 Kemenarikan

judul

2 • Sangat menarik: judul

yang digunakan sangat

relevan, sesuai dengan isi

informasi yang disajikan,

dan menarik untuk

dibaca.

• Menarik: judul yang

digunakan relevan, sesuai

dengan isi informasi, dan

menarik untuk dibaca.

• Cukup menarik: judul

yang digunakan cukup

relevan, sesuai isi

informasi tetapi kurang

menarik untuk dibaca

• Kurang menarik: judul

5

4

3

2

SB

B

C

K
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yang digunakan kurang

relevan dengan isi

informasi dan kurang

menarik untuk dibaca.

6 Ketepatan

penggunaan

EYD

2 • Tidak ada kesalahan EYD

• Terdapat 1 sampai 4

kesalahan EYD

• Terdapat 5 sampai 6

kesalahan EYD

• Terdapat lebih dari 7

kesalahan EYD

5

4

3

2

SB

B

C

K

7 Kesesuaian

dengan video

2 • Sangat sesuai dengan

video yang ditayangkan

• Sesuai dengan video yang

ditayangkan

• Kurang sesuai dengan

video yang ditayangkan

• Tidak Sesuai dengan

video yang ditayangkan

5

4

3

2

SB

B

C

K

Persentase keterampilan menulis teks berita siswa:

K

P = ----- X 100%

R

Keterangan:

P : Nilai Persentase kemampuan siswa

K : Nilai Komulatif (jumlah nilai) dalam satu kelas

R : Banyaknya siswa dalam satu kelas
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Kudus, 8 Maret 2013

Guru Mata Pelajaran, Guru Praktikan,

Drs. Mohammad Dalhar Diah Kartika Sari

NIP. 19640430 199802 1 003 NIM. 2101409056

Mengetahui,

Kepala SMP N 1 Kaliwungu Kudus

Drs. Sujono, MM

NIP. 19600703 198803 1 005
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LLLLAMPIRANAMPIRANAMPIRANAMPIRAN 2222

RENCANARENCANARENCANARENCANA PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN (RPP)(RPP)(RPP)(RPP)

SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

Sekolah : SMP Negeri 1 Kaliwungu Kudus

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : VIII / 2

Standar

Kompetensi

: 12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman,

teks berita, slogan/poster

Kompetensi Dasar : 12.2 Menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas.

Indikator : 6) Siswa mampu mengidentifikasi pokok-pokok berita

7) Siswa mampu menentukan unsur – unsur dalam berita

8) Siswa mampu mengurutkan pokok-pokok berita

9) Siswa mampu menulis teks berita secara singkat,

padat, dan jelas dengan memperhatikan kelengkapan

unsur berita

10) Siswa mampu menyunting berita

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit

A.A.A.A. TujuanTujuanTujuanTujuan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Siswa mampu menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas

B.B.B.B. MateriMateriMateriMateri PokokPokokPokokPokok

1.1.1.1. Pokok- pokok berita

2.2.2.2. Unsur Berita
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3.3.3.3. Bahasa dalam berita

4.4.4.4. Cara penulisan berita

5.5.5.5. Menyunting teks berita

6.6.6.6. Praktik menulis teks berita

C.C.C.C. Langkah-Langkah-Langkah-Langkah- LangkahLangkahLangkahLangkah PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan PertamaPertamaPertamaPertama

NoNoNoNo KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan WaktuWaktuWaktuWaktu MetodeMetodeMetodeMetode

1 PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan

1. Guru mengondisikan siswa untuk siap

mengikuti pembelajaran hari ini dengan

mempresensi siswa

2. Guru mengatur kondisi kelas yang

kondusif, dan menjelaskan tujuan

pembelajaran, yaitu siswa dapat menulis

teks berita secara singkat, padat dan jelas.

3. Guru mengumumkan hasil pembelajaran

pada siklus I

10 Menit

Tanya Jawab

Brain storming

Tanya Jawab

2 KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan IntiIntiIntiInti

1. Siswa yang memperoleh nilai tertinggi

pada sklus I untuk mempresantasikan hasil

pekerjaannya.

2. Siswa mengelompok sesuai kelompok

pada pertemuan siklus I

3. Guru menjelaskan tentang langkah-

langkah menulis teks berita yang sesuai

dengan bentuk piramida terbalik

4. Siswa bersama guru berdiskusi cara

60 Menit

Inkuiri

Ceramah

interaktif

Kooperatif tipe
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menyunting teks berita.

5. Siswa mendengarkan penjelasan guru

tentang langkah- langkah pembelajaran

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

6. Guru memutarkan video peristiwa

7. Setiap anggota kelompok mengamati dan

menyimak video peristiwa dengan teliti

(bila perlu menuliskan informasi yang

penting)

8. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku

mengenai video peristiwa yang telah

diamati, untuk mendapat masukan dan

motivasi (mengenai unsur-unsur berita)

9. Siswa mulai menulis teks berita secara

individu berdasarkan video peristiwa dan

hasil diskusi dengan teman

sekelompoknya

10. Siswa saling menukarkan hasil

tulisannya dengan teman sekelompok dan

memilih teks berita terbaik

11. Perwakilan kelompok membacakan

teks berita yang terbaik dalam

kelompoknya dan kelompok lain memberi

komentar.

TTW (Think

Talk Write)

Pemodelan

3333 PenutupPenutupPenutupPenutup

1. Siswa bersama guru mengadakan refleksi

kegiatan pembelajaran menulis teks berita.

2. Siswa mendapatkan tugas untuk menulis

teks berita berdasarkan peristiwa yang

dilihat disekitarnya.

10 Menit

Refleksi

Penugasan
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PertemuanPertemuanPertemuanPertemuan keduakeduakeduakedua

NoNoNoNo KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan waktuwaktuwaktuwaktu MetodeMetodeMetodeMetode
1111 PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan

1. Guru mengondisikan siswa untuk siap
mengikuti pembelajaran dengan
mempresensi siswa

2. guru mengingatkan kembali mengenai
pembelajaran pada pertemuan lalu dan
tugas rumah

3. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat
pembelajaran hari ini

10 Menit
Tanya jawab

Brain storming

2222 KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan IntiIntiIntiInti
1. Siswa diminta untuk menyebutkan

langkah-langkah menulis teks berita
berdasarkan pengalaman dan
pengetahuan siswa

2. Beberapa siswa menyebutkan langkah-
langkah menulis teks berita dan siswa
lain menanggapi

3. Siswa dan guru mendiskusikan dan
menyimpulkan langkah – langkah
menulis berita

4. Guru dan siswa berdiskusi tentang cara
menyunting teks berita.

5. Siswa mendapat penjelasan dari guru
tentang menyunting teks berita

6. Siswa duduk berkelompok yang
beranggotakan 4-5 orang sesuai
kelompok pada siklus I

7. Guru memutarkan video peristiwa yang
berjudul ” Hari Kartini”
Siswa mengamati video peristiwa yang
diputar oleh guru dengan teliti.
Siswa berdiskusi tentang permasalahan
yang ada di video peristiwa yang diamati
Siswa mulai menulis teks berita secara

60 Menit

Tanya jawab

Diskusi

Ceramah
interaktif

Kooperatif tipe
TTW

Think

Talk

Write
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individu
8. Siswa menyunting pekrjaan milik teman

sekelompoknya
9. Siswa memperbaiki teks berita sesuai

saran teman sekelomponya.
10. Guru memilih 4 hasil tulisan teks berita

terbaik dari masing-masing kelompok
untuk dpresentasikan di depan kelas.

Pemodelan

3333 PenutupPenutupPenutupPenutup
1. Guru bersama siswa menyimpulkan

kegiatan pembelajaran menulis teks berita
2. Guru dan siswa mengadakan refleksi

terhadap kegiatan pembelajaran pada hari
ini

3. Siswa diminta untuk menuliskan
pendapatnya tentang kegiatan
pembelajaran dalam jurnal siswa pada
siklus II.

10 menit
Tanya jawab

Refleksi

penugasan

D.D.D.D. MediaMediaMediaMedia PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Video peristiwa

E.E.E.E. ModelModelModelModel PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)

F.F.F.F. SumberSumberSumberSumber BelajarBelajarBelajarBelajar

Buku teks Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VIII

G.G.G.G. PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian

3. Penilaian proses

Penilaian ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung, yaitu (1)

keaktifan yang meliputi keterampilan siswa dalam mendengarkan

penjelasan guru, saat kelompok, menjawab pertanyaan, dan memberi

komentar. (2) mengamati kegiatan siswa saat proses menulis teks berita.

4. Penilaian Hasil
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Penilaian hasil dihitung berdasarkan instrument yang digunakan untuk

menilai hasil menulis teks berita.

• Teknik : Tes tertulis

• Bentuk instrumen : Tes uraian

Uji petik produk

SkorSkorSkorSkor padapadapadapada TiapTiapTiapTiap AspekAspekAspekAspek

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek SkorSkorSkorSkor BobotBobotBobotBobot SkorSkorSkorSkor maksmaksmaksmaks

XXXX BobotBobotBobotBobotSBSBSBSB BBBB CCCC KKKK

5555 4444 3333 2222

1 Kelengkapan isi teks

berita

5 25

2 Keruntutan Pemaparan 3 15

3 Penggunaan kalimat 3 15

4 Kosakata yang

digunakan

3 15

5 Kemenarikan judul 2 10

6 Ketepatan penggunaan

EYD

2 10

7 Kesesuaian dengan

video

2 10

Jumlah skor 100100100100

Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:

SB : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

KriteriaKriteriaKriteriaKriteria PenilaianPenilaianPenilaianPenilaianMenulisMenulisMenulisMenulis TeksTeksTeksTeks BeritaBeritaBeritaBerita
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NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek BobotBobotBobotBobot KriteriaKriteriaKriteriaKriteria PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian SkorSkorSkorSkor KategoriKategoriKategoriKategori

1 Kelengkapan

isi teks berita

(5W+ 1H)

5 • Lengkap: semua unsur

(5W+1H) tercantum.

• Cukup lengkap: 4 unsur

yang tercantum dalam

teks berita.

• Kurang lengkap: 3 unsur

yang tercantum dalam

teks berita.

• Tidak lengkap: hanya

mencantumkan 2 unsur

dalam teks berita.

5

4

3

2

SB

B

C

K

2 Keruntutan

Pemaparan

3 • urut dan jelas: sederhana,

mudah dipahami, semua

ide tersampaikan.

• Tidak urut, jelas: jalan

cerita dalam berita tidak

runtut, tetapi jelas dan

mudah dipahami.

• Urut, kurang jelas: jalan

cerita dalam berita runtut,

tetapi kurang dapat

dipahami.

• Tidak urut, tidak jelas:

jalan cerita dalam berita

tidak runtut, tidak jelas

dan kurang dapat

dipahami.

5

4

3

2

SB

B

C

K

3 Penggunaan

kalimat

3 • Kalimat aktif, singkat dan

jelas.

5

4

SB

B
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• Beberapa bukan kalimat

aktif, tidak terlalu

panjang dan jelas.

• Hampir semua kalimat

tidak aktif, kalimat

panjang dan kurang jelas

• Semua kalimat bukan

kalimat aktif, kalimat

panjang dan kurang jelas

3

2

C

K

4 Kosakata yang

digunakan

3 • Kata yang digunakan

tepat, bermakna satu dan

mudah dipahami.

• Beberapa kata yang

digunakan kurang tepat,

dan kurang dapat

dipahami

• Terdapat kata yang tidak

boleh atau tidak lazim

digunakan dan kurang

dapat dipahami

• Kata-kata yang digunakan

tidak dapat dipahami.

5

4

3

2

SB

B

C

K

5 Kemenarikan

judul

2 • Sangat menarik: judul

yang digunakan sangat

relevan, sesuai dengan isi

informasi yang disajikan,

dan menarik untuk

dibaca.

• Menarik: judul yang

digunakan relevan, sesuai

5

4

SB

B
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dengan isi informasi, dan

menarik untuk dibaca.

• Cukup menarik: judul

yang digunakan cukup

relevan, sesuai isi

informasi tetapi kurang

menarik untuk dibaca

• Kurang menarik: judul

yang digunakan kurang

relevan dengan isi

informasi dan kurang

menarik untuk dibaca.

3

2

C

K

6 Ketepatan

penggunaan

EYD

2 • Tidak ada kesalahan EYD

• Terdapat 1 sampai 4

kesalahan EYD

• Terdapat 5 sampai 6

kesalahan EYD

• Terdapat lebih dari 7

kesalahan EYD

5

4

3

2

SB

B

C

K

7 Kesesuaian

dengan video

2 • Sangat sesuai dengan

video yang ditayangkan

• Sesuai dengan video yang

ditayangkan

• Kurang sesuai dengan

video yang ditayangkan

• Tidak Sesuai dengan

video yang ditayangkan

5

4

3

2

SB

B

C

K

Persentase keterampilan menulis teks berita siswa:
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K

P = ----- X 100%

R

Keterangan:

P : Nilai Persentase kemampuan siswa

K : Nilai Komulatif (jumlah nilai) dalam satu kelas

R : Banyaknya siswa dalam satu kelas

Kudus, 20 Maret 2013

Guru Mata Pelajaran, Guru Praktikan,

Drs. Mohammad Dalhar Diah Kartika Sari

NIP. 19640430 199802 1 003 NIM. 2101409056

Mengetahui,

Kepala SMP N 1 Kaliwungu Kudus

Drs. Sujono, MM

NIP. 19600703 198803 1 005
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 3333

PEDOMANPEDOMANPEDOMANPEDOMANOBSERVASIOBSERVASIOBSERVASIOBSERVASI PERILAKUPERILAKUPERILAKUPERILAKU SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII DANDANDANDAN SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

NoNoNoNo
NomorNomorNomorNomor RespondenRespondenRespondenResponden AspekAspekAspekAspek PerilakuPerilakuPerilakuPerilaku SiswaSiswaSiswaSiswa

1111 2222 3333 4444 5555

1 R. 01
2 R. 02
3 R. 03
4 R. 04
5 R.05
6 R. 06
7 R. 07
8 R.08
9 R. 09
10 R. 10
11 R. 11
12 R. 12
13 R. 13
14 R. 14
15 R. 15
16 R. 16
17 R. 17
18 R. 18
19 R. 19
20 R. 20
21 R. 21
22 R. 22
23 R. 23

24 R. 24
25 R. 25
26 R. 26
27 R. 27
28 R. 28
29 R. 29
30 R. 30
31 R. 31
32 R. 32
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Keterangan:Keterangan:Keterangan:Keterangan:

1 : siswa memperhatikan pelajaran menulis teks berita dengan sungguh-

sungguh

2 : siswa aktif dalam kegiatan kelompok

3 : siswa menulis teks berita dengan sungguh-sungguh

4 : siswa aktif bertanya dan menjawab selama pembelajaran berlangsung

5 : siswa tidak mengganggu siswa yang lain

V : Melakukan

__ : Tidak melakukan

33 R. 33
34 R. 34

JumlahJumlahJumlahJumlah
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 4444

PEDOMANPEDOMANPEDOMANPEDOMAN JURNALJURNALJURNALJURNAL SISWASISWASISWASISWA SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII DANDANDANDAN SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa ::::
Kelas/Kelas/Kelas/Kelas/ No.No.No.No. AbsenAbsenAbsenAbsen ::::
Hari,Hari,Hari,Hari, tanggaltanggaltanggaltanggal ::::

Uraikanlah pendapat Anda!
1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks berita

melalui model kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa? (Ya/Tidak).
Berikan alasannya!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Apakah penjelasan guru saat pembelajaran mudah dipahami?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Apakah Anda tertarik dengan langkah pembelajaran pada pembelajaran
menulis teks berita melalui model kooperatif tipe TTW?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Apakah Anda tertarik dengan media video peristiwa pada pembelajaran
menulis teks berita? Berikan alasannya!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Apakah Anda merasa kesulitan pada pembelajaran menulis teks berita melalui
model kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

6. Tuliskan pesan, kesan, dan saran Anda terhadap pembelajaran menulis teks
berita melalui model kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 5555

PEDOMANPEDOMANPEDOMANPEDOMAN JURNALJURNALJURNALJURNAL GURUGURUGURUGURU SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII DANDANDANDAN SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

Hari,Hari,Hari,Hari, tanggaltanggaltanggaltanggal ::::

1. Bagaimana perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran menulis teks berita
melalui model kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa?

……………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………

2. Bagaimana respon siswa terhadap model kooperatif tipe TTW dengan media
video peristiwa yang digunakan guru?

……………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………

3. Bagaimana perilaku siswa di kelas ketika menyimak video peristiwa?

……………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………

4. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita
dengan model kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa?

……………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………

5. Bagaimana sikap siswa selama proses pembelajaran menulis teks berita model
kooperatif tipe TTW dengan media video peristiwa?

……………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………

6. Adakah fenomena-fenomena lain yang muncul di kelas saat pembelajaran
berlangsung? Jelaskan!

……………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 6666

PEDOMANPEDOMANPEDOMANPEDOMANWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARA SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII DANDANDANDAN SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

2. Apakah dengan video peristiwa, Anda termotivasi dan terbantu dalam menulis

teks berita?

3. Bagaiman perasaan Anda ketika diminta menulis teks berita?

4. Kesulitan apa yang Anda hadapi saat pembelajaran menulis teks berita hari ini?

5. Apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran menulis berita melalui model

kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

6. Berikan saran Anda tentang video peristiwa saat pembelajaran menulis teks

berita!

7. Berikan saran Anda tentang model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think

Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita!

8. Manfaat apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran menulis teks berita hari

ini?
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 7777

PEDOMANPEDOMANPEDOMANPEDOMANDOKUMENTASIDOKUMENTASIDOKUMENTASIDOKUMENTASI SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII DANDANDANDAN SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

Aktivitas siswa yang didokumentasikan adalah:

1) Aktivitas siswa memperhatikan penjelasan peneliti;

2) Aktivitas penjelasan peneliti tentang langkah TTW;

3) Aktivitas siswa mengamati video peristiwa (Think);

4) Aktivitas siswa diskusi kelompok (Talk);

5) Aktivitas siswa bertanya kepada peneliti;

6) Aktivitas siswa menulis teks berita;

7) Aktivitas siswa mempresentasikan hasil tulisannya, siswa lain menanggapi;

8) Aktivitas siswa mengisi lembar jurnal siswa; dan

9) Aktivitas wawancara dengan siswa.



198

LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 8888

DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR NILAINILAINILAINILAI PRASIKLUSPRASIKLUSPRASIKLUSPRASIKLUS

NoNoNoNo

NomorNomorNomorNomor
RespondenRespondenRespondenResponden

AspekAspekAspekAspek PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian NilaiNilaiNilaiNilai KategoriKategoriKategoriKategori

1111 2222 3333 4444 5555 6666
1 R. 01 24 8 12 8 6 6 64 C
2 R. 02 18 12 9 4 12 8 63 C
3 R. 03 30 12 9 4 6 4 65 C
4 R. 04 18 12 6 6 6 4 52 K
5 R. 05 18 16 9 4 6 4 57 K
6 R. 06 12 8 6 10 12 8 56 K
7 R. 07 18 16 9 8 9 8 68 C

8 R. 08 18 8 6 4 12 4 52 K
9 R. 09 24 12 12 6 6 4 64 C
10 R. 10 12 8 6 6 12 10 54 K
11 R. 11 24 12 6 8 6 6 62 C
12 R. 12 24 16 6 6 6 6 64 C
13 R. 13 12 8 9 6 12 8 55 K
14 R. 14 18 16 12 6 9 4 65 C
15 R. 15 18 12 9 8 6 4 57 K
16 R. 16 18 16 9 6 9 4 62 C
17 R. 17 30 12 9 6 6 6 69 C
18 R. 18 18 12 6 8 6 4 54 K
19 R. 19 12 8 6 6 12 8 52 K
20 R. 20 18 12 6 6 12 4 58 K
21 R. 21 18 16 6 4 9 4 57 K
22 R. 22 18 16 9 6 6 8 63 C
23 R. 23 24 12 12 6 6 4 64 C
24 R. 24 18 12 9 6 12 4 61 C
25 R. 25 18 12 12 8 6 8 64 C
26 R. 26 18 16 9 4 12 8 67 C
27 R. 27 18 16 9 4 6 4 57 K
28 R. 28 12 8 16 10 6 8 60 C

29 R. 29 24 8 9 6 9 6 62 C

30 R. 30 12 8 6 4 12 8 50 K
31 R. 31 18 16 9 6 9 6 64 C
32 R. 32 18 9 9 6 6 6 54 K
33 R. 33 18 16 9 4 12 6 65 C
34 R. 34 18 12 12 6 12 4 64 C

JumlahJumlahJumlahJumlah 636 413 298 206 294 198 2045

Rata-rataRata-rataRata-rataRata-rata

2045
34 = 60,15

Nilai rata-rata kelas siswa: 60, 15 dalam kategori C
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 9999

DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR NILAINILAINILAINILAI SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII

NoNoNoNo

NomorNomorNomorNomor
RespondenRespondenRespondenResponden

AspekAspekAspekAspek PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian
NilaiNilaiNilaiNilai KategoriKategoriKategoriKategori

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
1 R. 01 20 6 15 6 8 8 8 71 B
2 R. 02 20 12 12 9 8 8 4 73 B
3 R. 03 15 9 9 12 4 4 4 57 K
4 R. 04 15 6 6 9 6 4 8 54 K
5 R. 05 15 15 12 9 6 4 8 69 C
6 R. 06 20 9 12 12 4 8 4 69 C
7 R. 07 10 9 9 9 10 8 4 59 K
8 R. 08 15 15 6 6 10 8 6 66 C
9 R. 09 15 9 12 12 8 10 4 70 B
10 R. 10 15 9 6 6 8 6 6 56 K
11 R. 11 20 6 9 9 8 8 8 68 C
12 R. 12 20 6 12 12 10 4 4 68 C
13 R. 13 10 6 12 12 8 4 4 56 K
14 R. 14 20 12 12 9 8 8 4 73 B
15 R. 15 15 12 9 9 8 10 4 67 C
16 R. 16 15 12 6 9 8 10 8 68 C
17 R. 17 15 15 9 15 10 8 8 80 B
18 R. 18 15 12 6 9 8 8 6 64 C

19 R. 19 15 9 6 6 4 4 6 50 K
20 R. 20 15 9 6 12 8 4 4 58 K

21 R. 21 15 9 12 9 8 8 8 69 C
22 R. 22 20 9 12 6 4 10 4 65 C
23 R. 23 20 12 9 9 8 4 4 66 C

24 R. 24 20 12 12 6 8 8 6 72 B
25 R. 25 15 9 15 9 4 10 4 66 C
26 R. 26 20 12 9 6 8 6 8 69 C
27 R. 27 10 9 12 12 10 8 4 65 C
28 R. 28 25 15 15 12 8 6 8 89 SB
29 R. 29 15 9 9 9 8 6 6 62 C
30 R. 30 15 12 9 9 10 8 4 67 C
31 R. 31 15 9 9 6 10 6 4 59 K
32 R. 32 20 12 12 9 8 8 8 77 B
33 R. 33 20 9 12 9 6 6 6 68 C
34 R. 34 15 15 9 12 4 4 10 69 C

JumlahJumlahJumlahJumlah 565 351 342 315 256 234 196 2259

Rata-rataRata-rataRata-rataRata-rata

2259

34 = 66.44 C

Nilai rata-rata kelas siswa: 66,44 dalam kategori C
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 10101010

DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR NILAINILAINILAINILAI SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

NoNoNoNo

NomorNomorNomorNomor
RespondenRespondenRespondenResponden

AspekAspekAspekAspek PenilaianPenilaianPenilaianPenilaian
NilaiNilaiNilaiNilai KategoriKategoriKategoriKategori

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

1 R. 01 25 6 15 12 6 10 8 82 B
2 R. 02 20 12 12 9 8 8 10 79 B
3 R. 03 20 12 9 15 8 4 8 76 B
4 R. 04 15 15 12 12 6 8 10 78 B
5 R. 05 25 15 9 12 10 8 8 87 SB
6 R. 06 15 15 12 12 4 10 8 76 B
7 R. 07 25 12 9 12 8 10 8 84 B
8 R. 08 15 12 12 12 10 8 8 77 B
9 R. 09 20 9 15 12 8 10 4 78 B
10 R. 10 25 12 15 12 10 8 10 92 SB
11 R. 11 15 9 12 12 10 10 8 76 B
12 R. 12 20 12 12 9 10 4 8 75 B
13 R. 13 20 12 12 9 8 6 10 77 B
14 R. 14 20 15 15 9 8 8 8 83 B
15 R. 15 20 12 9 12 8 10 8 79 B
16 R. 16 20 12 9 9 8 8 10 76 B
17 R. 17 20 15 15 9 10 10 8 87 SB
18 R. 18 25 12 6 12 6 8 6 75 B
19 R. 19 20 9 12 12 8 8 8 77 B
20 R. 20 25 9 15 12 8 10 8 87 SB
21 R. 21 20 12 12 12 8 10 8 82 B
22 R. 22 20 9 12 9 8 10 10 78 B
23 R. 23 25 12 9 9 10 8 4 77 B
24 R. 24 20 12 15 9 8 8 8 80 B
25 R. 25 15 9 15 12 8 10 8 77 B
26 R. 26 20 12 12 9 10 6 8 77 B
27 R. 27 20 12 12 12 10 8 10 84 B

28 R. 28 25 15 15 12 10 8 8 93 SB

29 R. 29 20 12 9 9 8 10 8 76 B
30 R. 30 25 12 12 9 10 8 6 82 B
31 R. 31 20 9 9 12 10 8 10 78 B
32 R. 32 25 15 12 9 8 10 10 89 SB
33 R. 33 25 15 12 15 8 8 6 89 SB
34 R. 34 15 15 9 12 8 8 10 77 B

Jumlah 705 408 402 375 286 286 278 2740

Rata-rata
2740

34 = 80,59
Nilai rata-rata kelas siswa: 80,59 dalam kategori B



201

LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 11111111

Materi Ajar Prasiklus:

MENULISMENULISMENULISMENULIS TEKSTEKSTEKSTEKS BERITABERITABERITABERITA

Berita adalah informasi atau laporan mengenai sebuah peristiwa hangat

yang sedang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat umum serta dipublikasikan

melalui media massa

Bahasa dalam berita, yaitu:

a. Sederhana, artinya selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat

yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca.

b. Singkat, artinya langsung pada pokok permasalahan tidak bertele-tele

c. Padat, artinya setiap kalimat dan paragraf yang dittulis memuat banyak

informasi penting daan menarik untuk khalayak pembaca

d. Lugas, artinya tegas, tidak ambigu, kalimat/kata selalu menekankan pada

satu arti serta menghindari kemungkinan adanya penafsiran lain terhadap

arti/makna tersebut.

e. Jelas, artinya mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur, jelas

artinya.

f. Jernih, artinya transparan, jujur, tidak menyembunyikan sesuatu yang

bersifat negatif seperti perasangka atau fitnah.

g. Menarik, artinya mampu membangkitkan minat dan prhatian khalayak

peembaca.

h. Demokratis, artinya tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta atau

perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa.
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i. Mengutamkan kalimat aktif, artinya lebih memudahkan pengertian dan

memperjelas pemahaman.

j. Menghindari kata atau istilah teknis, artinya jika ada harus disertai

penjelasan dan di dalam tanda kurung

k. Tunduk pada kaidah dan etika bahasa baku, artinya bahasa harus baku,

benar, baik, tidak boleh menuliskan kata yang tidak sopan, vulgar, sumpah

serapah, hujatan, makian yang sangat jauh dari norma agama, sosial

budaya.

Teknik menulis berita yaitu berita ditulis dengan pola penulisan piramida

terbalik; berarti pesan berita disusun secara deduktif. Kesimpulan dinyatakan

terlebih dahulu pada paragraph pertama, baru kemudian disusul dengan penjelasan

dan uraian yang lebih rinci pada uraian berikutnya.

Berita ditulis dengan rumus 5 W + 1 H, yaitu

What ( peristiwa apa yang akan disampaikan kepada khalayak)

Who (siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa berita tersebut)

When ( kapan peristiwa itu terjadi )

Where ( dimana peristiwa itu terjadi)

Why ( mengapa peristiwa itu bisa terjadi)

How ( bagaimana jalannya peristiwa atau bagaimana cara menanggulangi

peristiwa tersebut)
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 12121212

SOALSOALSOALSOAL PRASIKLUSPRASIKLUSPRASIKLUSPRASIKLUS

1. Buatlah sebuah berita memiliki topik bebas dengan memperhatikan:

a. Kelengkapan isi

b. Keruntutan pemaparan

c. Penggunaan kalimat

d. Kosakata yang digunakan

e. Kemenarikan judul

f. Ketepatan EYD
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 13131313

SOALSOALSOALSOAL TESTESTESTES SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII

1. Buatlah sebuah berita berdasarkan video yang bertema pelanggaran lalu lintas

berdurasi 2 menit 1 detik!

dengan memperhatikan:

a. Kelengkapan isi teks berita

b. Keruntutan Pemaparan

c. Penggunaan kalimat

d. Kosakata yang digunakan

e. Kemenarikan judul

f. Ketepatan penggunaan EYD

g. Kesesuaian dengan video peristiwa
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 14141414

SOALSOALSOALSOAL TESTESTESTES SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

2. Buatlah sebuah teks berita berdasarkan video peristiwa bertema peringatan

hari kartini yang berdurasi 2 menit 19 detik!

dengan memperhatikan:

a. Kelengkapan isi teks berita

b. Keruntutan Pemaparan

c. Penggunaan kalimat

d. Kosakata yang digunakan

e. Kemenarikan judul

f. Ketepatan penggunaan EYD

g. Kesesuaian dengan video peristiwa
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 15151515
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 17171717
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 22222222

REKAPITULASIREKAPITULASIREKAPITULASIREKAPITULASI HASILHASILHASILHASIL JURNALJURNALJURNALJURNAL SISWASISWASISWASISWA SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek yangyangyangyang DinilaiDinilaiDinilaiDinilai FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi %%%%
1 Perasaan siswa terhadap pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif
tipe TTW (Think Talk Write) dengan media
video peristiwa.
1. Senang
2. Tidak senang

30
4

88,24
11,76

2 Tanggapan siswa terhadap penjelasan guru
mengenai model kooperatif tipe TTW (Think
Talk Write) dengan media video peristiwa
pada pembelajaran menulis teks berita.
1. Mudah dipahami
2. Sulit dipahami

20
14

58,83
41,17

3 Ketertarikan siswa terhadap model
pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think
Talk Write) pada pembelajaran menulis teks
berita.
1. Tertarik
2. Tidak tertarik

31
3

91,18
8,82

4 Ketertarikan siswa terhadap media video
peristiwa pada pembelajaran menulis teks
berita.

1. Tertarik
2. Tidak Tertarik

29
5

85,29
14,71

5 Siswa mengalami kesulitan ketika
menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) pada
pembelajaran menulis teks berita

1. Mengalami kesulitan
2. Tidak mengalami kesulitan

19
15

55,88
44,12

6 Siswa memberikan pesan, kesan, dan saran
terhadap penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)
dengan media video peristiwa pada
pembelajaran menulis teks berita.
1. Siswa memberikan pesan, kesan, dan

saran
2. Siswa tidak memberikan pesan, kesan,

dan saran

34

0

100
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 23232323

REKAPITULASIREKAPITULASIREKAPITULASIREKAPITULASI HASILHASILHASILHASIL JURNALJURNALJURNALJURNAL SISWASISWASISWASISWA SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

NoNoNoNo AspekAspekAspekAspek yangyangyangyang DinilaiDinilaiDinilaiDinilai FrekuensiFrekuensiFrekuensiFrekuensi %%%%
1 Perasaan siswa terhadap pembelajaran

menulis teks berita melalui model kooperatif
tipe TTW (Think Talk Write) dengan media
video peristiwa.
3. Senang
4. Tidak senang

32
2

94,18
5,88

2 Tanggapan siswa terhadap penjelasan guru
mengenai model kooperatif tipe TTW (Think
Talk Write) dengan media video peristiwa
pada pembelajaran menulis teks berita.
3. Mudah dipahami
4. Sulit dipahami

29
5

85,29
14,71

3 Ketertarikan siswa terhadap model
pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think
Talk Write) pada pembelajaran menulis teks
berita.
3. Tertarik
4. Tidak tertarik

33
1

97,06
2,94

4 Ketertarikan siswa terhadap media video
peristiwa pada pembelajaran menulis teks
berita.

3. Tertarik
4. Tidak Tertarik

30
4

88,24
11,76

5 Siswa mengalami kesulitan ketika
menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) pada
pembelajaran menulis teks berita

3. Mengalami kesulitan
4. Tidak mengalami kesulitan

6
28

17,65
82,35

6 Siswa memberikan pesan, kesan, dan saran
terhadap penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)
dengan media video peristiwa pada
pembelajaran menulis teks berita.
3. Siswa memberikan pesan, kesan, dan

saran
4. Siswa tidak memberikan pesan, kesan,

dan saran

34

0

100
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 26262626

HASILHASILHASILHASILWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARA SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIII

NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa :::: NandaNandaNandaNanda IntanIntanIntanIntan AdesiaAdesiaAdesiaAdesia

KelasKelasKelasKelas :::: 8888 AAAA

Peneliti : Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa?

Siswa : Tertarik, karena dapat membuat paham dan semakin jelas tentang

pembelajaran menulis.

Peneliti : Apakah dengan video peristiwa, Anda termotivasi dan terbantu

dalam menulis teks berita?

Siswa : Iya, karena kita dapat melihat peristiwa yang akan kita buat teks

berita

Peneliti : Bagaiman pendapat Anda tentang penjelasan guru/ peneliti saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

Siswa : Sangat mudah dimengerti, karena suaranya yang lantang dan

mudah dipahami penjelasannya

Peneliti : Kesulitan apa yang Anda hadapi saat pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Tidak ada kesulitan, semua sudah dijelaskan secara jelas

Peneliti : Apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran menulis berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa?

Siswa : Saya lebih pandai lagi dalam menentukan judul berita

Peneliti : Berikan saran Anda tentang video peristiwa saat pembelajaran
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menulis teks berita!

Siswa : Videonya sudah menarik tentang hari kartini dan sudah ada

suaranya

Peneliti : Berikan saran Anda tentang model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita!

Siswa : Sudah menyenangkan, supaya lebih menyenangkan lagi

Peneliti : Manfaat apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Belajar menjadi suatu hal yang menyenangkan

NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa :::: MegaMegaMegaMega SilviaSilviaSilviaSilvia AnggraeniAnggraeniAnggraeniAnggraeni

KelasKelasKelasKelas :::: 8888 AAAA

Peneliti : Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa?

Siswa : Tertarik, karena cara pembelajarnnya yang menyenangkan dan

santai tapi membuat kita paham

Peneliti : Apakah dengan video peristiwa, Anda termotivasi dan terbantu

dalam menulis teks berita?

Siswa : Iya, karena kita tidak perlu memikirkan berita apa yang harus

ditulis

Peneliti : Bagaiman pendapat Anda tentang penjelasan guru/ peneliti saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

Siswa : Mudah dipahami dan dimengerti

Peneliti : Kesulitan apa yang Anda hadapi saat pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Sudah jelas dan tidak mengalami kesulitan
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Peneliti : Apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran menulis berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa?

Siswa : Dapat berani mengungkapan hasil pemikirannya

Peneliti : Berikan saran Anda tentang video peristiwa saat pembelajaran

menulis teks berita!

Siswa : Videonya sudah menarik tapi terlalu singkat

Peneliti : Berikan saran Anda tentang model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita!

Siswa : Agar ditingkatkan supaya pembelajaran lebih menarik

Peneliti : Manfaat apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : saya bisa menulis berita sesuai pedoman yang diberikan guru

NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa :::: VickyVickyVickyVicky BagusBagusBagusBagus NugrohoNugrohoNugrohoNugroho

KelasKelasKelasKelas :::: 8888 AAAA

Peneliti : Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa?

Siswa : tertarik, karena pembelajarannya yang menyenangkan

Peneliti : Apakah dengan video peristiwa, Anda termotivasi dan terbantu

dalam menulis teks berita?

Siswa : Sangat terbantu

Peneliti : Bagaiman pendapat Anda tentang penjelasan guru/ peneliti saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?
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Siswa : sudah jelas, guru mau mengulangi jika ada siswa yang tidak

paham

Peneliti : Kesulitan apa yang Anda hadapi saat pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Sudah bisa mengikuti dan belum mengalami kesulitan

Peneliti : Apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran menulis berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa?

Siswa : Guru memperhatikan seluruh siswa yang ada di kelas agar

seluruh siswa serius

Peneliti : Berikan saran Anda tentang video peristiwa saat pembelajaran

menulis teks berita!

Siswa : Sudah menarik tapi sebaiknya durasinya agar diperpanjang

Peneliti : Berikan saran Anda tentang model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita!

Siswa : Agar digunakan pada pembelajaran yang lain, tidak hanya

pembelajaran menulis teks berita saja.

Peneliti : Manfaat apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Saya menjadi bisa menulis teks berita
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LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 27272727

HASILHASILHASILHASILWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARA SIKLUSSIKLUSSIKLUSSIKLUS IIIIIIII

NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa :::: MuarifahMuarifahMuarifahMuarifah

KelasKelasKelasKelas :::: 8888 AAAA

Peneliti : Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa?

Siswa : Tertarik, karena pembelajarannya menarik dan berbeda dengan

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya.

Peneliti : Apakah dengan video peristiwa, Anda termotivasi dan terbantu

dalam menulis teks berita?

Siswa : Iya, karena mudah dipahami dan sangat membantu dalam menulis

teks berita

Peneliti : Bagaiman pendapat Anda tentang penjelasan guru/ peneliti saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

Siswa : Mudah dimengerti dan runtut karena disertai contoh dan diulang-

ulang sampai paham

Peneliti : Kesulitan apa yang Anda hadapi saat pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Belum mengalami kesulitan

Peneliti : Apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran menulis berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa?

Siswa : Guru lebih memandu siswa untuk berani mengungkapkan hasil

pemikirannya.
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Peneliti : Berikan saran Anda tentang video peristiwa saat pembelajaran

menulis teks berita!

Siswa : Sebaiknya video peristiwa tersebut ada suaranya

Peneliti : Berikan saran Anda tentang model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita!

Siswa : Digunakan pada pembelajaran lain juga agar siswa semangat

belajar

Peneliti : Manfaat apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Saya menjadi mudah dalam menulis teks berita

NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa :::: MuhammadMuhammadMuhammadMuhammad AsrofiAsrofiAsrofiAsrofi

KelasKelasKelasKelas :::: 8888 AAAA

Peneliti : Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa?

Siswa : Tertarik, karena dapat menambah wawasan dan memacu untuk

bisa menulis berita lebih baik

Peneliti : Apakah dengan video peristiwa, Anda termotivasi dan terbantu

dalam menulis teks berita?

Siswa : Tidak, karena kurang jelas tidak diserati dengan suara

Peneliti : Bagaiman pendapat Anda tentang penjelasan guru/ peneliti saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

Siswa : Terlalu cepat

Peneliti : Kesulitan apa yang Anda hadapi saat pembelajaran menulis teks

berita hari ini?
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Siswa : Susah dalam menentukan judul yang menarik

Peneliti : Apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran menulis berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa?

Siswa : Dalam memberi pengarahan guru tidak terlalu cepat

Peneliti : Berikan saran Anda tentang video peristiwa saat pembelajaran

menulis teks berita!

Siswa : Videonya lebih menarik lagi

Peneliti : Berikan saran Anda tentang model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita!

Siswa : Sudah menarik, hanya saja guru harus memberi pengarahan

secara jelas

Peneliti : Manfaat apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Saya menjadi bisa menulis teks berita dan ingin terus berlatih

NamaNamaNamaNama SiswaSiswaSiswaSiswa :::: TriTriTriTri BusonoBusonoBusonoBusonoWibowoWibowoWibowoWibowo

KelasKelasKelasKelas :::: 8888 AAAA

Peneliti : Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis berita melalui

model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan media

video peristiwa?

Siswa : Kurang tertarik, karena kurang menyukai keterampilan menulis

teks berita

Peneliti : Apakah dengan video peristiwa, Anda termotivasi dan terbantu

dalam menulis teks berita?

Siswa : Iya, dapat membantu dalam menulis teks berita meskipun isi

videonya kurang menarik baginya
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Peneliti : Bagaiman pendapat Anda tentang penjelasan guru/ peneliti saat

pembelajaran menulis teks berita melalui model kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) dengan media video peristiwa?

Siswa : Sudah jelas tapi kadang ketinggalan karena terlalu cepat

Peneliti : Kesulitan apa yang Anda hadapi saat pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Susah dalam mngemukakan hasi pemikiran karena belum terbiasa

Peneliti : Apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran menulis berita

melalui model kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) dengan

media video peristiwa?

Siswa : Saya berharap saya menjadi pandai menulis teks berita dengan

cara pembelajaran seperti ini.

Peneliti : Berikan saran Anda tentang video peristiwa saat pembelajaran

menulis teks berita!

Siswa : Sebaiknya video tersebut ada dialognya

Peneliti : Berikan saran Anda tentang model pembelajaran kooperatif tipe

TTW (Think Talk Write) saat pembelajaran menulis teks berita!

Siswa : Agar pembelajaran yang akan datang lebih menarik dan

menyenangkan.

Peneliti : Manfaat apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran menulis teks

berita hari ini?

Siswa : Saya mulai menyukai pembelajaran menulis teks berita
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SURAT-SURAT-SURAT-SURAT- SURATSURATSURATSURAT
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