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SARI 
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Teknik Reportase melalui Model Student Facilitator and Explaining 

pada Siswa Kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan”. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suparyanto, 

Pembimbing II: Drs. Bambang Hartono, M.Hum. 

 

Kata kunci: teks berita, teknik reportase, dan  model student facilitator and 

explaining 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan 

keterampilan menulis teks berita yang masih rendah. Hal ini terbukti dari nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa dalam menulis teks berita hanya 61,75, hanya 12 

(37,5%)  siswa saja yang mampu mencapai KKM, yaitu dengan nilai ≥70. Adapun 

keberhasilan klasikal adalah 75% dari seluruh siswa harus mencapai nilai ≥70. 

Dengan demikian kelas VIII E  SMP N 3 Kajen belum mencapai batas minimum 

yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan peneliti adalah meningkatkan 

keterampilan menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah 

peningkatan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas VIII E SMP N 3 

Kajen, Kabupaten Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining, 2) 

bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 

Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining, 3) bagaimanakah 

tanggapan siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan setelah 

mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan dua siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Subjek 

penelitian adalah keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII E SMP N 3 

Kajen, Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 32 siswa. Variabel yang 

diungkapkan dalam penelitian adalah keterampilan menulis teks berita dengan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. Teknik 

pengumpulan data menggunakan instrumen tes dan instrumen nontes dalam 

bentuk observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada keterampilan menulis teks 

berita pada siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan. 

Persentase ketercapaian KKM siswa dalam menulis teks berita pada prasiklus 

mencapai 37,5% dan masih kurang dari batas ketuntas minimal yang ditetapkan, 

yaitu sebesar 75%. Persentase ketercapaian KKM pada siklus I mencapai 65,63%. 

Hal ini juga masih kurang dari batas ketuntasan minimal yang ditentukan. Pada 
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siklus II persentase ketercapaian KKM mencapai 87,50% dan sudah mencapai 

batas ketuntasan yang ditentukan. Selain itu, perilaku siswa dan tanggapan siswa 

setelah tindakan siklus I dan II juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik 

dan positif. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran menulis 

teks berita dan mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa. Adapun saran dari 

peneliti, yaitu 1) bagi guru bahasa Indonesia, sebaiknya menggunakan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining dalam pembelajaran 

menulis teks berita. Selain itu, jika guru menggunakan teknik reportase hendaknya 

mempersiapkan objek reportase yang menarik dengan permasalahan yang lebih 

kompleks, 2) bagi siswa, sebaiknya lebih aktif lagi dalam diskusi dan tidak perlu 

malu atau takut untuk mengembangkan materi dan menyampaikan gagasan 

mereka kepada teman yang lain. Selain itu, siswa hendaknya lebih jeli lagi dalam 

menentukan dan mencari peristiswa, kejadian, permasalahan, dll. sebagai objek 

reportase mereka agar memudahkan siswa dalam mencari fakta-fakta bahan 

pemberitaan, dan 3) bagi peneliti, sebaiknya ada penelitian pengembangan tentang 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 menyebutkan bahwa 

salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas VIII SMP/MTs 

adalah menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu, 

kompetensi tersebut semestinya dikuasai oleh siswa. Akan tetapi, pada 

kenyataanya masih banyak siswa yang belum mampu menguasai kompetensi 

dasar tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan di 

SMP N 3 Kajen, khususnya di kelas VIII menunjukkan bahwa keterampilan siswa 

dalam menulis teks berita masih kurang maksimal. Siswa di kelas VIII  masih ada 

yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Kriteria Ketuntasan 

Minimal untuk menulis teks berita adalah 70, adapun nilai rata-rata kelas dari 5 

kelas yang ada di SMP N 3 Kajen untuk keterampilan menulis teks berita 

mencapai nilai 75. Nilai rata-rata kelas tertinggi ada pada kelas VIII A dengan 

nilai rata-rata kelas 80, dengan persentase ketercapaian KMM 94%. Nilai rata-rata 

kelas terendah pada kelas VIII E dengan nilai rata-rata kelas 61,75 dengan 

persentase ketercapaian KMM 37,5%. 

Pada umumnya siswa mengganggap menulis merupakan kegiatan yang 

biasa dilakukan, tetapi  masih banyak siswa yang merasa kesulitan menuangkan 

ide ke dalam bentuk tulisan sesuai kriteria penulisan teks berita. Hal ini terbukti 
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pada setiap guru memberikan tugas membuat teks berita, banyak siswa yang tidak 

bisa menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas.  

Saat proses pembelajaran menulis teks berita berlangsung sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan ketika mencari dan menentukan bahan pemberitaan. 

Mereka bingung hal apa yang akan mereka tulis untuk bahan pembuatan berita. 

Selama pembelajaran siswa tidak berhadapan langsung dengan objek 

pemberitaan, sehingga siswa hanya mengandalkan anggan-anggan mereka untuk 

menyusun bahan pemberitaan. Selain itu, masih banyak siswa yang mengalami 

kesalahan saat penulisan teks berita terutama dari aspek keruntutan pemaparan. 

Siswa belum mampu merangkai bahan pemberitaan sesuai dengan pola piramida 

terbalik. Aspek yang lain seperti kelengkapan unsur berita, penggunaan kalimat, 

pilihan kosakata, kemenarikan judul, dan ketepatan penggunaan EYD serta tanda 

baca juga perlu mendapat perhatian karena siswa belum sepenuhya menguasai 

aspek tersebut. 

Dari segi emosional terkadang saat proses pembelajaran berlangsung 

tercipta keadaan di mana siswa mengalami ketakutan tersendiri pada saat mereka 

menulis. Mereka takut kalau tulisan yang mereka hasilkan tidak sesuai dengan 

tulisan yang diidealkan dalam penjelasan guru. Akibatnya, mereka menjadi sangat 

hati-hati dalam menulis sehingga produktivitas berbahasanya menjadi rendah. 

Selain itu, banyak siswa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan 

pembelajaran menulis teks berita, seperti berbicara pada teman, tidur, bercanda, 

dan lain-lain. Serta siswa kurang berpartipasi dalam tanya jawab, diskusi 

kelompok, kurang bersemangat, dan sulit berkonsentrasi saat pembelajaran 
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menulis teks berita berlangsung. Siswa sering tidak memperhatikan materi yang 

diajarkan guru karena merasa bosan hanya mendengarkan ceramah yang panjang. 

Pembelajaran masih terfokus kepada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan. Pada saat pembelajaran menulis teks berita guru hanya 

menerangkan hal- hal yang berkenaan dengan teori menulis teks berita, seperti; 

pengertian berita, unsur-unsur dalam berita, dll. Guru menyuruh siswa untuk 

melihat contoh teks berita hanya di LKS saja, setelah itu guru menyuruh siswa 

untuk menulis teks berita tentang hal-hal yang aktual. Adapun evaluasi yang 

dilakukan oleh guru adalah dengan cara menyuruh siswa membacakan hasil teks 

berita yang telah siswa buat. Dilihat dari hal tersebut, maka dapat dikatakan guru 

belum menerapkan model pembelajaran dan teknik pembelajaran yang tepat 

dalam pembelajaran menulis teks berita. 

Berdasarkan problematika pembelajaran menulis teks berita di SMP N 3 

Kajen sudah jelas bahwa pembelajaran yang dilakukan belum maksimal karena 

selama proses pembelajaran berlangsung belum melibatkan siswa secara 

komprehensif, baik fisik, mental, maupun emosional. Penerapan serta penggunaan 

cara baru atau suatu teknik dan model pembelajaran yang berbeda dengan 

pembelajaran yang selama ini berlangsung harus diterapkan sebagai upaya untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar siswa  memperoleh 

cara belajar baru untuk dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita 

mereka sehingga tercapai proses pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan 

juga bermutu tinggi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Kriteria Ketuntasan Minimal untuk menulis teks berita yang belum bisa 

dicapai oleh siswa VIII E dapat disebabkan adanya berbagai jenis permasalahan. 

Berbagai macam permasalahan yang menyebabkan rendahnya keterampilan siswa 

kelas VIII E SMP N 3 Kajen sebenarnya tidak lepas dari beberapa faktor, antara 

lain: guru, sekolah, diri siswa sendiri, dan latar belakang sosial. 

Seorang guru akan mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran di kelas sebab guru merupakan seorang yang membantu belajar 

siswa. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat diperoleh apabila guru dapat 

memberikan pembelajaran yang baik. Berikut ini masalah-masalah dari faktor 

guru: (1) pembelajaran masih terfokus kepada guru sebagai sumber utama 

pengetahuan bagi siswa sehingga ceramah menjadi pilihan utama dalam 

pembelajaran tersebut, (2) guru banyak menerangkan tentang teori menulis teks 

berita, tetapi tidak banyak memberikan latihan membuat teks berita, (3) 

pembelajaran masih terbatas di dalam kelas sehingga siswa hanya mengandalkan 

angan-angan mereka dalam pencarian bahan pemberitaan, hal ini terkait dengan 

belum diterapkanya teknik pembelajaran yang tepat, dan (4) guru belum 

menyajikan pembelajaran secara kontekstual dengan melibatkan langsung peran 

serta siswa secara aktif. 

Sekolah merupakan sarana utama siswa untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan. Keadaan sekolah yang baik akan menjadikan siswa dalam 

memperoleh  ilmu terpenuhi. Sarana belajar seperti laboratorium, perpustakaan, 

dan sarana belajar lain yang  memadai akan membuat siswa lebih menyerap 
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materi pembelajaran. Adapun kondisi laboratorium bahasa di SMP N 3 Kajen 

belum berfungsi secara maksimal, beberapa buku di perpustakaan masih terbitan 

edisi lama, dan sarana belajar yang lain seperti LCD, pengeras suara, televisi, dll 

belum tersedia secara maksimal. 

Faktor yang disebabkan dari siswa antara lain: (1) kurang maksimalnya 

keterampilan siswa dalam menulis teks berita disebabkan oleh kurangnya latihan 

dan motivasi siswa dalam menulis berita. Siswa masih kesulitan untuk 

menuangkan ide-ide mereka ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan kriteria 

penulisan teks berita, (2) siswa merasa kesulitan mencari inspirasi topik sebagai 

bahan pemberitaan karena pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas melalui 

uraian atau penjelasan semata-mata. Padalah siswa tidak akan memperoleh 

keterampilan menulis teks berita hanya dengan duduk, mendengarkan penjelasan 

guru, dan mencatat penjelasan dari guru, (3) siswa tidak antusias mengikuti 

pembelajaran disebabkan kurang bervariasinya pembelajaran serta belum 

diterapkanya model dan teknik pembelajaran yang menarik saat pembelajaran, 

dan (4) siswa pasif dalam pembelajaran dan tidak ada kerja sama secara 

kooperatif antarsiswa. 

Selain beberapa faktor tersebut latar belakang keluarga atau orang tua 

siswa juga dapat mempengaruhi pencapaian kegiatan menulis teks berita yang 

baik. Keadaan lingkungan, tempat tinggal, tekanan ekonomi keluarga, dan lain-

lain jelas sangat berpengaruh kepada siswa. Semakin baik keadaan sosial ekonomi 

siswa akan semakin baik pula keterampilan siswa dalam menulis teks berita. Hal 

tersebut terjadi karena keadaan sosial ekonomi siswa yang baik akan menjadikan 
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terpenuhinya segala kebutuhan siswa, seperti gizi yang cukup. Sebaliknya apabila 

latar belakang siswa tersebut kurang baik, penciptaan  kegiatan menulis teks berita 

sulit diwujudkan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari pola yang tidak sehat yang 

akan mempengaruhi keadaan fisik dan jiwa siswa dilingkungan tempat tinggal dan 

sekolah. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan dampak negatif saat pembelajaran 

menulsi teks berita berlangsung. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, penyebab belum tercapainya KKM pada 

siswa SMP N 3 Kajen untuk menulis teks berita lebih dilatarbelakangi dengan 

belum digunakannya teknik pembelajaran dan model pembelajaran yang tepat 

untuk menulis teks berita. Jadi, fokus penelitian ini hanya terletak pada 

penggunaan teknik dan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. 

Adapun teknik dan model yang digunakan sebagai alternatif dalam 

pembelajaran menulis teks berita adalah penerapan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining. Alasan peneliti menggunakan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining adalah dengan menggunakan 

model student facilitator and explaining  dapat mengajarkan siswa untuk belajar 

secara mandiri dengan mengembangkan materi yang telah diberikan oleh guru 

lalu menjelaskanya pada teman yang lain. Siswa dapat mengeluarkan ide-ide yang 

dapat dipikirkannya sehingga lebih dapat memahami materi tersebut. Jadi, saat 

pembelajaran siswa aktif dan ada umpan balik antara guru dengan siswa, dan 

antara siswa dengan siswa.  
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Selain itu, asalan peneliti memadukan teknik reportase dalam model 

student facilitator and explaining karena dengan menggunakan teknik reportase 

memudahkan siswa dalam pencarian bahan pemberitaan. Dengan teknik reportase 

siswa dihadapkan pada objek yang nyata di sekitar kehidupan mereka sehingga 

siswa secara langsung dapat melihat, mengalami, dan merasakan objek tersebut. 

Jadi, siswa lebih mudah mendapatkan data-data untuk membuat teks berita. 

Adapun jenis berita yang harus bisa ditulis siswa adalah berita ringan (soft 

news). Alasan peneliti memilih berita ringan sebagai jenis berita yang harus bisa 

ditulis siswa karena jenis berita ringan paling sesuai dengan jenjang pendidikan 

siswa SMP. Jenis berita ringan (soft news) merupakan jenis berita yang bersifat 

laporan peristiwa tanpa terikat waktu, lebih menekankan pada aspek human 

interest, perilaku, dan tempat-tempat yang bisa mempengaruhi banyak orang. 

Jadi, saat proses pencarian bahan pemberitaan untuk jenis berita ringan siswa 

dapat menerapkan teknik reportase. 

  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 

VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan setelah mengikuti 

pembelajaran dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining? 
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2. Bagaimanakah perubahan tingkah laku siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, 

Kabupaten Pekalongan setelah pembelajaran menulis teks berita dilaksanakan 

dengan teknik reportase melalui model student fasilitator and explaining? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 

Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

repotase melalui model student facilitator and explaining? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis teks berita siswa kelas 

VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan setelah mengikuti 

pembelajaran dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining. 

2. Mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, 

Kabupaten Pekalongan setelah pembelajaran menulis teks berita dengan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

3. Mendeskripsikan tanggapan siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 

Pekalongan setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menulis teks berita 

dengan teknik reportse melalui model  student facilitator and explaining. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu: manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi teori 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining. Selain itu, juga menambah khasanah pengetahuan 

tentang menulis teks berita. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian kelas ini diharapkan bermanfaat bagi guru dan calon guru, 

siswa, peneliti dan sekolah. Manfaat bagi guru dan calon guru, penelitian ini dapat 

memberikan alternatif pemilihan teknik pembelajaran dan model pembelajaran 

menulis teks berita dan dapat mengembangkan keterampilan guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia, khususnya dalam menerapkan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining. 

Manfaat bagi siswa, penelitian ini dapat membantu mengatasi kesulitan 

dalam menulis teks berita sekaligus meningkatkan keterampilan menulis teks 

berita dan mempertajam pola pikir. 

Manfaat bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai 

penggunaan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

Manfaat bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik 

berupa perbaikan pembelajaran menulis teks berita dengan hasil yang memuaskan 

maupun  berupa peningkatan kualitas sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas mengenai keterampilaan menulis telah banyak 

dilakukan. Penelitian tentang keterampilan menulis dipandang penting dan 

menarik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penelitian tentang 

keterampilan menulis. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan tindak lanjut 

dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai kajian 

pustaka adalah Chow (2001), Mclean (2003), Tiyas (2008), Suntoro (2009), 

Susanti (2009),  Rokhi (2010), dan Suryati (2010). 

Penelitian Chow (2001) berjudul A News Journal Approach to Teaching 

Advanced Writing menunjukkan dengan belajar menulis berita di surat kabar 

maka dapat meningkatkan pembelajaran menulis siswa. Berdasarkan penelitian 

tersebut keterampilan siswa dalam menulis menjadi semakin baik dan lebih teratur 

lagi. Selain itu, dengan belajar menulis teks berita di surat kabar hasil tulisan 

siswa dapat dipublikasikan sehingga siswa lebih senang dalam menulis.  

Persamaan penelitian Chow dengan peneliti adalah sama-sama 

meningkatkan keterampilan menulis melalui kegiatan menulis berita. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada subjek penelitian mereka, subjek penelitian Chow 

adalah siswa pada kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik sedangkan subjek penelitian 
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peneliti ada siswa pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler dengan kompetensi 

dasar menulis teks berita dengan singkat, padat, dan jelas. 

Penelitian Mclean (2003) yang berjudul Implementation Student 

Facilitator and Explaining; We Can Learn form Facilitator and  Student 

Perseptions of Facilitation Skills and Roles in the First  Year of a Problem-Based 

Learning  menjelaskan bahwa dengan menerapkan model student facilitator and 

explaining guru dapat mempelajari persepsi siswa dan cara siswa 

mengembangkan materi sehingga guru mengetahui permasalahan dasar yang 

dialami siswa pada satu tahun pertama mereka sekolah. Berdasarkan penelitian 

Mclean ini dapat diketahui bahwa pada tahun pertama siswa sekolah, siswa 

banyak menghadapi bermacam-macam kendala. Dengan menerapkan model 

student facilitator and explaning guru dapat mengetahui potensi dan kendala 

siswa sejak dini. 

Persamaan penelitian Mclean dengan peneliti adalah pada penggunaan 

model student Facilitator and Explaining dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Adapun perbedaan penelitian mereka terletak pada subjek  penelitian, penelitian 

Mclean meneliti siswa pada satu tahun pertama sekolah atau pada kelas 1 SMP 

sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah siswa pada tahun 

kedua sekolah atau kelas 2 SMP. 

Penelitian Tiyas (2008) berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Laporan dengan Pendekatan PAKEM Teknik Observasi  pada Siswa Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Kalikajar Kabupaten Wonosobo”. 

Berdasarkan analisis data penelitian disimpulkan bahwa perilaku negatif yang 
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ditunjukkan siswa mengalami perubahan setelah diberikan tindakan. Siswa lebih 

antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, berani mengemukakan 

pendapat, serta siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Selain itu, nilai keterampilan 

menulis laporan siswa meningkat sebesar 9,11% dengan nilai rata-rata pada siklus 

I 69,82% menjadi 76,18% pada siklus II.  

Persamaan penelitian Tyas dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada adanya kesamaan langkah-langkah antara teknik observasi 

lingkungan dan teknik reportase, yatiu pada langkah mengamati objek. Perbedaan 

penelitian Tyas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis tulisan 

yang dihasilkan siswa dengan menggunakan langkah-langkah teknik tersebut 

berbeda, yaitu laporan dan teks berita. 

Suntoro pada tahun 2009 juga melakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita Menggunakan  Teknik 3M 

(Mengamati Meniru Menambahi) pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Cluwak 

Pati”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut, nilai rata-rata 

kelas pada tahap prasiklus adalah 62,37, siklus I sebesar 73,68, dan siklus II 

mencapai 79,31. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahap prasiklus ke siklus 

II mencapai 27,16%. Berdasarkan hasil nontes, siswa juga mengalami perubahan 

perilaku. Siswa yang pada tahap prasiklus banyak melakukan sikap negatif seperti 

mencontek, berbicara pada teman sebangku saat pembelajaran, kurang aktif dalam 

pembelajaran, pada siklus I dan II mulai menunjukkan sikap yang positif. Sikap 

itu diantaranya kesiapan siswa menerima pelajaran lebih baik, serta merespon 

positif dengan teknik 3M yang peneliti gunakan. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

kesamaan dari segi bagian teknik 3m, yaitu kegiatan mengamati. Pada teknik yang 

digunakan peneliti, yaitu teknik reportase juga terdapat kegiatan mengamati objek 

lalu menjadikannya sebuah berita. Perbedaan penelitian Suntoro dengan peneliti 

adalah dalam teknik yang digunakan peneliti tidak terdapat langkah meniru dan 

menambahi. 

Susanti (2009) melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Metode Kunjugan Lapangan pada 

Siswa Kelas VIII E SMP N 20 Semarang”. Hasil penelitian menunjukan adanya 

peningkatan dari siklus I dan siklus II baik data tes maupun data nontes. Dari data 

tes dapat diketahui peningkatan keterampilan menulis teks berita dengan 

menggunakan metode kunjungan lapangan, yaitu sebesar 18,6% pada siklus I dan 

pada siklus II 13,43%. Selain itu, terdapat pula perubahan perilaku siswa dari 

perilaku yang negatif menjadi positif. 

Persamaan penelitian Susanti dengan peneliti terletak pada keterampilan 

yang ditingkatkan, desain penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, dan 

analisis data. Keterampilan yang ditingkatkan adalah keterampilan menulis teks 

berita, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, 

instrumen yang digunakan berupa instrumen tes dan nontes, sedangkan analisis 

data dengan kualitatif dan kuantitatif. Perbedaanya terletak pada model yang 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita, yaitu model 

kunjungan lapangan. Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan model 

student facilitator and explaining. 
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Rokhi (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi melalui Teknik Pengamatan Objek Langsung dengan 

Metode Group Investigation pada Siswa Kelas VIIA MTs IN Banyurip Ageng 

Kota Pekalongan”. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai 

berikut, nilai- rata-rata kelas pada siklus II meningkat sebesar 10,9% dari siklus I. 

Rata-rata skor pada siklus I mencapai 65,2 sedangkan rata-rata skor pada siklus II 

mencapai 76,1. Selain itu, dari hasil nontes juga menunjukkan adanya perubahan 

perilaku siswa ke arah yang lebih positif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

penerapan teknik objek langsung, sama dengan penerapan teknik reportase yang 

digunakan peneliti. Penerapan kedua teknik pembelajaran ini dilakukan dengan 

cara mengajak siswa untuk langsung melihat atau mengamati objek lalu 

menjadikanya sebuah tulisan. Adapun perbedaan pada penelitian Rokhi dengan 

peneliti terletak pada keterampilan yang akan ditingkatkan, yaitu keterampilan 

menulis puisi dengan keterampilan menulis teks berita. 

Pada tahun 2010 Suryati melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Metode Jelajah 

Alam Sekitar (JAS) melalui Teknik Pengamatan Objek Secara Langsung pada 

Siswa Kelas X5 SMA Negeri I Jepara”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

hasil pada siklus I nilai rata-rata menulis karangan deskripsi  mencapai 72,60. 

Setelah dilakukan tindakan siklus II, nilai rata-rata meningkat menjadi 80,97. 

Selain itu, terdapat perubahan perilaku siswa pada siklus II sudah terlihat lebih 

aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran dengan metode Jelajah Alam 
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Sekitar (JAS) dengan teknik pengamatan objek secara langsung yang diterapkan 

oleh guru. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

penerapan metode Jelajah Alam Sekitar (JAS), sama dengan penerapan teknik 

reportase yang digunakan peneliti. Keduanya sama-sama menggunakan suatu 

objek yang ada di sekitar siswa untuk dijadikan sebuah berita. Adapun perbedaan 

penelitian Suryati dengan penelitian peneliti terletak pada cara 

mengimplementasikan. Suryati menerepakan JAS sebagai sebuah metode 

pembelajaran, sedangkan peneliti menerapkan reportase sebagai sebuah teknik. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut peningkatan keterampilan menulis 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan, teknik, 

metode, dan model tertentu. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini 

dengan maksud untuk melengkapi penelitian-penelitian keterampilan menulis 

yang telah dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai keterampilan 

menulis siswa dalam membuat teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining. 

 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Pada landasan teoretis ini penulis akan mengungkapkan teori-teori yang 

menguraikan pendapat para ahli dari sumber-sumber yang dapat mendukung 

penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 
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keterampilan menulis teks berita, teknik reportase, dan model student facilitator 

and explaining. 

 

2.2.1 Keterampilan Menulis Teks Berita 

Menulis teks berita merupakan kegiatan yang mempunyai dasar yang jelas 

terhadap kegiatan yang ditulis. Jadi, agar dapat menghasilkan tulisan teks berita 

yang bermutu seorang penulis berita harus memahami konsep-konsep yang 

menjadi peraturan dalam penyusunan teks berita. Agar lebih jelas lagi, pada 

subbab berikut dipaparkan pendapat para ahli mengenai hakikat keterampilan 

menulis teks berita, aspek-aspek yang dinilai dalam menulis teks berita, syarat 

penulisan berita, bahasa berita, jenis-jenis berita, dan cara penulisan berita. 

 

2.2.1.1 Hakikat Keterampilan Menulis Teks Berita 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan pokok yang harus dikuasi 

oleh siswa, terutama keterampilan menulis teks berita yang menuntut sejumlah 

syarat-syarat dari berbagai aspek penulisan. Sesuai dengan standar isi kurikulum 

bahasa Indonesia kelas VIII SMP menyebutkan bahwa salah satu kompetensi 

dasar yang harus dikuasi oleh siswa adalah mampu menuliskan teks berita dengan 

singkat, padat, dan jelas maka sudah tentu keterampilan menulis teks berita siswa 

harus diperhatikan. 

Syarifudin (dalam Djuroto 2003:47) menyatakan bahwa berita adalah 

suatu laporan kejadian yang ditimbulkan sebagai bahan yang menarik perhatian 

publik media masa. Pendapat yang senada  diutarakan oleh Wahyudi (dalam 
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Djuroto 2003:47) bahwa berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat 

yang memiliki nilai yang penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru 

dan dipublikasikan secara luas melalui media masa periodik. 

Berita menurut Suhandang (2004:103-104) adalah laporan atau 

pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian banyak 

orang. 

Senada dengan Suhandang, berita menurut Djuraid (2007:9) adalah sebuah 

laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan 

yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di 

media massa. 

Adapun menurut Harahap (2006:4) berita adalah laporan tentang fakta 

peristiwa atau pendapat yang aktual, menarik, berguna, dan dipublikasikan 

melalui media masa periodik: surat kabar, majalah, radio, dan televisi. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Charnley (dalam Komaidi 2007:121) 

mengemukakan pengertian berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau 

kejadian faktual, penting, dan menarik bagai sebagian besar pembaca, serta 

menyangkut kepentingan mereka. 

Adapun pengertian berita menurut Thobroni (2008:62) adalah rekaman 

kejadian atau peristiwa yang sunguh-sunguh faktual atau terjadi di sekitar kita. 

Pendapat lain dari Assegaff (dalam Romli 2008:2) menyatakan bahwa 

pengertian berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik 

perhatian khalayak pembaca. 
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil simpulan bahwa berita 

adalah laporan sebuah peristiwa yang faktual dan aktual serta menarik bagi 

khalayak yang terbitkan di media massa secara periodik. 

Berita yang merupakan salah satu produk dari jurnalistik sudah tentu 

bukan hanya sekadar bentuk tulisan asal-asalan, namun menuntut kandungan 

informasi yang aktual dan faktual. Jadi, Keterampilan menulis teks berita siswa 

harus dibimbing dengan maksimal. Keterampilan menulis teks berita merupakan 

sebuah kemampuan atau keahlian seseorang dalam menuangkan lambang grafis 

yang berupa tulisan, yang berbentuk laporan sebuah peristiwa yang faktual dan 

aktual serta menarik bagi khalayak yang terbitkan di media massa secara periodik. 

Sesuai dengan kurikulum standar isi tahun 2006 mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII SMP semester 2 yang dimaksud dengan keterampilan 

menulis teks berita dalam penelitian ini adalah keterampilan siswa dalam 

mengungkapkan informasi dalam bentuk teks berita secara singkat, padat, dan 

jelas. Siswa dapat dikatakan menguasi keterampilan menulis teks berita jika 

mampu menulis teks berita  sesuai dengan kriteria penulisan teks berita. 

 

2.2.1.2 Apek-Aspek yang Dinilai  dalam Keterampilan Menulis Teks Berita 

Depdiknas (2006:50) menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus ada 

dalam penilaian berita meliputi aspek bahasa dan isi berita. Aspek bahasa meliputi 

penggunaan kalimat efektif, pilihan kata (diksi), ketepatan penggunaan EYD dan 

tanda baca. Aspek isi berita mencakup kelengkapan unsur berita (5W+1H), 

kemenarikan judul, dan keruntutan pemaparan. 
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Aspek bahasa yang pertama dan harus ada dalam penilaian menulis teks 

berita adalah penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang  

dapat menyampaikan maksud atau pesan secara langsung dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. Jadi, kalimat yang digunakan dalam menulis teks berita adalah 

kalimat yang singkat, padat, lugas, dan tidak berlebihan pengungkapannya. 

Aspek bahasa yang kedua adalah pilihan kata (diksi). Pilihan kata yang 

dimaksud adalah penggunaan kata-kata yang tepat, variatif, tidak monoton, dan 

kata-kata yang masih hidup dan berkembang. Aspek penggunaan ejaan yang 

disempurnakan yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam menggunakan 

ketepatan ejaan yang mencakup penggunaan kata hubung, tanda baca, dan 

penulisan kata baku.  

Ditinjau dari aspek isi berita yang pertama adalah kelengkapan unsur 

berita. Pelajaran dasar menulis teks berita dimulai dengan pengenalan unsur 

5W+1H (Djuraid 2007:69). Unsur 5W+1H meliputi what, who, when, where, why, 

dan how. Aspek penilaian yang kedua adalah kemeranikan judul. Laku tidaknya 

suatu berita yang ditulis salah satunya ditentukan oleh judul yang provokatif dan 

persuasif yang mampu menarik perhatian pembaca. Aspek penilaian berikutnya 

adalah keruntutan pemaparan. Keruntutan pemaparan yang dimaksud adalah 

kemampuan dalam menulis teks berita sesuai dengan pola piramida terbalik. Jadi, 

informasi yang ditulis dalam teks berita adalah informasi yang sifatnya penting 

kemudian baru informasi yang kurang penting. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, berikut ini aspek-aspek yang dinilai 

dalam menulis teks berita. 
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Tabel 1 Aspek-Apek Penilaian Menulis Teks Berita 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Deskripsi Indikator 

1. Kelengkapan 

unsur-unsur 

berita 

Berita yang ditulis harus 

mengandung unsur-unsur 

berita, yaitu 5W+1H sehingga 

informasi yang disajikan 

dalam berita lengkap. 

1.1 Kelengkapan unsur 5W+1H 

dalam berita. 

1.2 Kejelasan unsur 5W+1H 

dalam berita. 

2. Keruntutan 

pemarapan 

Berita yang ditulis harus 

menyajikan informasi yang 

runtut sehingga tidak 

membingungkan pembaca. 

Informasi yang dipaparkan 

sesuai dengan pola piramida 

terbalik. 

2.1 Kesesuaian antara keruntutan 

pemaparan informasi dalam 

berita dan pola piramida 

terbalik. 

2.2 Kelogisan pemarapan 

informasi dalam berita 

disesuaikan dengan hasil 

reportase. 

3. Penggunaan 

kalimat 

Penggunaan kalimat dalam 

berita harus singkat, padat, 

dan jelas serta tidak ambigu 

sehingga memudahkan 

pembaca dalam mencerna isi 

berita. 

3.1 Ketepatan penggunaan 

kalimat dalam berita. 

3.2 Kejelasan penggunaan 

kalimat dalam berita. 

4. Kosakata (diksi) Pilhan kata hendaknya tepat, 

jelas, dan bervariasi. Pilihan 

kata yang digunakan dalam 

berita komunikatif, sesuai 

dengan topik pemberitaan, 

dan kosakata yang digunakan 

tidak asing bagi klayak 

umum. 

4.1 Ketepatan pemilihan 

kosakata yang sesuai dengan 

isi berita. 

4.2 Kekayaan atau variasi 

kosakata yang digunakan 

dalam penulisan berita. 

5. Kemenarikan 

judul 

Judul yang dibuat harus 

mencerminkan isi berita dan 

harus menarik/provokatif 

sehingga berita tersebut laku 

dikonsumsi masyarakat. 

5.1 Ketepatan penggunaan judul 

yang relevan dengan isi 

berita. 

5.2 Kemenarikan judul sehingga 

provokatif bagi pembaca. 
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6. Ketepatan 

penggunaan 

EYD dan tanda 

baca 

Kalimat yang terdapat dalam 

berita harus sesuai dengan 

kaidah EYD dan tanda baca 

yang baik dan benar. 

6.1 Ketepatan EYD dan tanda 

baca yang baik dan benar. 

 

2.2.1.3 Syarat Penulisan Berita 

Untuk bisa menulis berita kita harus mengetahui syarat penulisan teks 

berita. Berikut ini beberapa pendapat tentang persyaratan yang harus terdapat 

dalam berita. Persyaratan dalam menulis berita, yaitu adanya unsur 5W+H (what, 

who, where, why, when, dan how). Untuk Negara kita Indonesia rumusan ini 

ditambah satu lagi S (security) atau keamanan. Berikut ini unsur-unsur yang 

menjadi syarat dalam penulisan berita menurut Djuroto (2003:10-11). 

What (Apa) : Artinya, apa yang tengah terjadi. Peristiwa atau kejadian apa 

yang sedang terjadi. Misalnya kecelakaan, kebakaran, 

pembunuhan, perampokan, perang,  olahraga, dan sebagainya. 

Who (Siapa) : Artinya, siapa pelaku kejadian atau peristiwa itu. Siapa saja 

yang terlibat. Misalnya peristiwa perkelahian antarpelajar. 

Siapa pelakunya? SMP A melawan SMP B. 

Where (Di mana) : Artinya, di mana peristiwa  atau kejadian itu berlangsung. 

Misalnya di sepanjang jalan menuju lapangan olah raga. 

When (Kapan) :Arinya, kapan peristiwa atau kejadian itu berlangsung. 

Misalnya tadi pagi, tadi sore, dan kemarin sore. 

Why (Mengapa) : Artinya, mengapa kejadian itu bisa terjadi. 

How (Bagaimana) : Artinya, bagaimana peristiwa itu terjadi 
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Syarat berita yang berdasarkan fakta peristiwa menurut Harahap (2006:28) 

adalah 5W+1H, yaitu what (apa yang terjadi), who (siapa yang terlibat dalam 

kejadian), why (mengapa peristiwa itu terjadi), where (di mana kejadian itu), when 

(kapan terjadi peristiwa tersebut), dan how (bagaimana peristiwa itu terjadi). 

Syarat berita yang berdasarkan fakta pendapat juga sama 5W+1H, namun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: what (apa yang dikemukakan), who (siapa 

yang mengemukakan), why (mengapa ia mengemukakan hal tersebut), where (di 

mana ia mengemukakan hal tersebut), when (kapan ia mengemukakan hal 

tersebut), dan  how (bagaimana ia mengemukakan). 

Senada dengan Harahap, syarat berita menurut Irawan (2000:91) adalah 

5W+1H, yaitu: apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan persyaratan berita 

antara lain 5W+1H, yaitu what (apa), who (siapa), where (di mana), when (kapan), 

why (kenapa), dan how (bagaimana). 

 

2.2.1.4 Bahasa Berita 

Menurut Harahap (2006:71-75) bahasa dalam berita adalah 1) tepat 

(accuracy), data yang dituliskan harus sesuai dengan konteks permasalahan dan 

dapat dipertanggungjawabkan, 2) singkat (brevity), penulisan kalimat 

menggunakan kata-kata yang tepat dan mudah dipahami, serta hindari 

penggunaan kata-kata mubazir, 3) jelas (clarity), kalimat harus dibuat teratur 

mulai dari pokok kalimat (subjek), sebutan (predikat), objek, dan keterangan, 4) 

sederhana (simplicity), penulisan kalimat harus sederhana artinya tidak 
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mencampuradukkan kata-kata asing atau kata-kata yang kurang dikenal pembaca 

secara umum, 5) dapat dipercaya (sincerity) artinya penulisan berita haruslah 

berdasarkan fakta peristiwa dan fakta pendapat objektif, berita harus dapat 

dipercaya dan memenuhi kaidah etika, undang-undang, dan hukum. 

Bahasa berita menurut Masduki (2006:30-31) adalah 1) langsung ke pokok 

persoalan, 2) menggunakan kata-kata yang ekonomis, tidak bertele-tele dan basa-

basi, 3) menyederhanakan data angka nominal, 4) jarak subjek dalam kalimat 

berita harus dekat semaksimal mungkin mengurangi penggunaan anak kalimat, 5) 

menggunakan kalimat atau kata tunggal dengan makna tunggal, hindari kata yang 

bermakna ganda, 6) menggunakan kalimat efektif dalam bentuk kalimat positif. 

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahasa dalam berita 

adalah bahasa yang singkat, padat, jelas, dan menggunakan kata-kata yang 

ekonomis, serta menggunakan kata/kalimat tunggal dengan makna tunggal. 

 

2.2.1.5 Jenis-Jenis Berita 

Seorang pembaca pastinya menginginkan berita yang dibacanya 

menyajikkan menu berita yang beragam. Jadi, harus ada percampuran yang tepat 

antara berbagai jenis berita yang ingin dicetak. Berikut ini terdapat beberapa jenis 

berita menurut para tokoh. 

Menurut Morsissan (2004:35-38) menyatakan jenis-jenis berita adalah 

sebagai berikut; 1) keadaan darurat, 2) pengadilan, 3) pemerintah, 4) ekonomi, 5) 

pendidikan, 6) tren dan musim, 7) perayaan, 8) cuaca, 9) kesehatan, 10) 

lingkungan, 11) olahraga, dan 12) berita ringan. 
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Menurut Masduki (2006:15) jenis berita antara lain; (1) hard news, yaitu 

berita akual yang baru saja terjadi, (2) soft news, yaitu berita lanjutan yang lebih 

bersifat laporan peristiwa tanpa terikat waktu, lebih menekankan pada aspek 

human interest, perilaku, dan tempat-tempat yang bisa mempengaruhi banyak 

orang, dan (3) indept news, yaitu berita mendalam (lebih sekadar paparan fakta 

permukaan) biasanya dikemas dalan format feature, tetapi bisa pula dalam berita 

bersisipan, dengan syarat penekanan isinya terletak pada proses pendalaman kasus 

atau tinjauan aspek lain dalam suatu peristiwa. 

Senada dengan Masduki, jenis berita menurut Irawan (2000:91) adalah 

hard news, soft news, dan straight news atau investigation news. 

Romli (2008:8) menyatakan jenis berita yang dikenal dalam dunia 

jurnalistik antara lain; 1) straight news adalah berita langsung, apa adanya, ditulis 

secara singkat dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi berita 

jenis ini, 2) depth news adalah berita mendalam, dikembangkan dengan 

pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan, 3) investigation news 

adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari 

berbagai sumber, 4) interpretative news adalah berita yang dikembangkan dengan 

pendapat atau penilaian penulisanya/reporter, 5) opinion news adalah berita 

mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat pada cendekiawan, tokoh, ahli, 

atau pendapat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi poleksusbudhankam, dan 

sebagainya. 

Menurut Djuroto (2003:38), jenis berita dari penyajianya ada tiga macam 

yaitu sebagai berikut. 
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1. Berita Selebaran adalah berita yang disiarkan secara kilat dan cepat. 

Biasanya berita yang bersifat hangat dan singkat, penyajianya sangat 

terikat dengan waktu. Berita ini semakin cepat disiarkan cepat bagus. Yang 

termasuk katergori bulletin antara lain: berita keras, berita lunak, berita 

singkat, berita pendek, dan berita sisipan. 

2. Berita Majalah adalah jenis berita yang penerbitanya secara berkala dan 

teratur. Misalnya majalah mingguan, dua mingguan, atau bulanan. Yang 

termasuk berita majalah antara lain: feature, Human interst, berita ringan, 

berita nyata, dan analitis berita. 

3. Berita Penerangan adalah berita yang mengandung penjelasan lebih lanjut 

dari suatu berita yang telah disiarkan, atau penjelasan yang bertitik tolok 

dari berita yang sudah disajikan tetapi sangat terkait dengan waktu. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan jenis-jenis berita 

adalah straight news (berita langsung), depth news (berita mendalam), soft news 

(berita ringan),dan feature (berita berkisah). 

 

2.2.1.6 Cara Penulisan Berita 

Berita yang baik selain memenuhi persayaratan rumus 5W+1H, harus pula 

memuhi persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik, ada yang dikenal dengan bentuk 

Piramida Terbalik. Struktur berita langsung, pada umumnya mengacu pada 

struktur piramida terbalik.  

Menurut Suhandang (2004:115-116) teknik penulisan berita dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu piramida dan piramida terbalik. Penulisan 
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dengan piramida ditulis dengan urutan: headline (judul berita), lead (teras berita), 

dan body atau isi berita. Penulisan dengan konstruksi piramida terbalik, 

susunannya sebagai berikut ini: lead atau teras berita yang isinya merupakan topik 

utama,  body atau isi berita, dan yang terakhir body lagi yang berisi tentang berita 

yang kurang penting. 

Piramida terbalik adalah struktur penulisan atau penyajian berita paling 

dasar yang umumnya digunakan oleh penyusun berita. Khususnya berita keras, 

bukan feature. Sturktur ini mengutamakan semua informasi penting pada bagian 

awal berita, kemudian semakin ke bawah memuat informasi yang kurang penting. 

Pada bagian atas berisi inti informasi, kemudian penjelasan dan rincian, dan 

seterusnya hal-hal pelengkap informasi.  Pendek kata, piramida terbalik adalah 

struktur penyajian berita dari yang paling penting hingga tidak penting (Zaenudin 

2005:189-190). 

Senada dengan pendapat Zaenudin, Masduki (2006:20) menyatakan bahwa 

struktur penulisan piramida terbalik dianggap lebih cocok dan khas untuk 

penulisan berita. Piramida terbalik ialah suatu bentuk penulisan yang 

memprioritaskan pemuatan informasi yang penting di depan, kemudian yang agak 

penting dan yang terakhir berita yang kurang penting. 

Tujuan penggunaan piramida terbalik menurut Masduki (2006:19-20) 

adalah (1) memudahkan pembaca yang sempit waktunya sehingga dengan 

membaca lead in-nya saja sudah bisa mengetahui inti berita atau peristiwa yang 

disampaikan, (2) memudahkan proses penyuntingan berita, dan (3) aliran berita 



 27 

menjadi sangat informatif, tidak bertele-tele, fokus, serta langsung pada inti 

peristiwa. 

Menurut Masduki (2006:20) urutan penyajian berita adalah 1) lead in 

(peristiwa 1), fakta berita yang paling penting (siapa, apa, di mana, dan kapan), 2) 

peristiwa 2, kronologi yang tidak begitu penting dari  peristiswa 1 (bagaimana, 

kenapa), dan 3) lead out (peristiswa 3), gabungan ulang fakta terpenting dan 

kronologi menyebutkan konteks peristiswa lain dengan data, waktu, tokoh, atau 

peristiwa sebelumnya. 

Berdasarkan paparan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

struktur penulisan berita piramida terbalik dapat digambarkan sebagi berikut ini. 

                                         Judul 

   BARIS TUNGGAL 

                                         TERAS BERITA                                       Paling  

         penting 

                                       TUBUH BERITA                          Penting 

 

          AKHIR  

                                    BERITA                         Tidak terlalu penting 
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2.2.2 Teknik Reportase 

Sehubungan dengan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

seorang guru diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang hidup.  

Pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa dilakukan 

diluar kelas. Pembelajaran di luar kelas sangat dimungkinkan untuk memperdalam 

pembelajaran. Oleh sebab itu, kehadiran teknik pembelajaran sangat diperlukan 

dalam memperlancar proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun diluar 

kelas. 

Menurut Sapani (1998:32) menyatakan teknik pembelajaran adalah cara-

cara melaksanakan pengajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka 

dalam rangka menyajikan dan memantapkan bahan pelajaran agar tercapai tujuan 

khusus saat itu. 

Teknik pembelajaran menurut Haryadi (2007:6) merupakan implementasi 

dari metode dalam kegiatan belajar mengajar, teknik mengacu pada siasat guru  

dalam melaksanakan kegiatan belajar  mengajar, baik di kelas maupun di luar 

kelas dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik 

pembelajaran adalah  siasat yang dilakukan oleh guru, baik di luar maupun di 

dalam kelas dalam rangka menyajikan dan memantapkan bahan pelajaran yang 

disajikan secara khusus agar memperoleh hasil yang optimal. 

Teknik pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sangat beragam. 

Tepat atau tidaknya suatu teknik pembelajaran harus disesuaiakan dengan 

kompetensi dasar yang ingin dicapai. Salah satu teknik pembelajaran yang sesuai 
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diterapkan dalam pembelajaran menulis teks berita adalah teknik reportase. 

Adapun pengertian teknik reportase adalah sebagai berikut.  

Menurut Syamsul (dalam Komaidi 2007:119) menyatakan teknik reportase 

adalah seorang wartawan (pencari berita) datang ke tempat kejadian perkara 

(TKP) untuk mencari informasi untuk dibuat berita. 

Menurut Zaenudin (2007:147) mengemukakan teknik reportase adalah 

wartawan melakukan observasi langsung terhadap fakta-fakta yang ada di 

lapangan dengan cara melihat, mendengar, dan bahkan merasakan apa yang 

terjadi. 

Menurut Badjuri (2010:73) menyatakan teknik reportase adalah kegiatan 

meliput, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita, dari berbagai 

sumber/narasumber dan kemudian menuliskannya dalam bentuk berita (produk). 

Menurut Oetama menyatakan teknik reportase adalah bentuk peliputan 

peristiwa yang menjelaskan permasalahan dari berbagai segi dan dalam konteks 

selengkap mungkin (dalam http://communicareinstitute.com/?p=35. diunduh pada 

1 November 2010). 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian teknik 

reportase adalah suatu bentuk peliputan berita yang dilakukan dengan terjun 

langsung ke lapangan untuk melihat, mendengar, dan bahkan merasakan apa yang 

terjadi agar terkumpul fakta-fakta tentang unsur berita dari berbagai segi dan 

konteks yang selengkap mungkin. 

Teknik reportase sangat bermanfaat dalam pembelajaran menulis teks 

berita. Dengan melihat, mendengar, mengamati, bahkan merasakan langsung, 

http://communicareinstitute.com/?p=35
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diharapkan teknik reportase dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

dalam menulis teks berita. Termotivasi untuk ikut aktif dalam pembelajaran serta 

siswa merasakan terlibat langsung sehingga akan lebih mudah menuangkan ide, 

perasaan, gagasan ke dalam sebuah berita.  

Menurut Arismunandar (dalam http://www.wikimu.com/News/Display 

News.aspx?id=9801 diunduh pada 1 November 2010) menyatakan bahwa teknik 

reportase atau teknik peliputan berita merupakan hal mendasar yang perlu 

dikuasai para jurnalis. Reportase merupakan bagian terpenting dari pemberitaan 

karena dari sinilah realitas dalam media tersebut diciptakan dan diawali di sini. 

Bagi media yang mempunyai etika dalam jurnalistik reportase adalah lahan untuk 

membuktikan dan menjadikan cover both side dan dijadikan bagian verifikasi 

(mengecek kebenaran suatu informasi atau berita). 

Menurut Prabu (dalam http://ramaprabu.multiply.com/journal/item/12 

diunduh pada 1 November 2010) menyatakan langkah-langkah melakukan 

reportase atau news gathering  meliputi wawancara, obervasi lapangan, dan riset 

dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sumber yang tepat dan cermat, tidak 

sekadar yes no question melainkan menggali informasi atau klarifikasi untuk 

menghindari libelling. Observasi lapangan dan riset dokumentasi adalah bumbu 

untu menambah bobot laporan dari proses reportase. 

Menurut Ermanto (2005:139) langkah-langkah dalam melakukan 

reportase, yaitu 1) memilih permasalahan, peristiwa, atau kegiatan yang 

mempunyai nilai berita, 2) menentukan permasalahan-permasalahan pokok dari 

tujuan reportase, 3) mengumpulkan data dan fakta, baik melalui pengamatan 

http://www.wikimu.com/News/Display%20News.aspx
http://www.wikimu.com/News/Display%20News.aspx
http://www.wikimu.com/News/Display%20News.aspx
http://ramaprabu.multiply.com/journal/item/12
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langsung, informasi lisan dengan wawancara orang-orang terkait, maupun melalui 

informasi tertulis yang ada, 4) data-data yang telah terkumpul dikelompokkan dan 

dianalisis serta diinterprestasikan, dan 5) menyusun data hasil reportase dalam 

bentuk teks berita. 

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan langkah penerapan 

teknik reportase dalam pembelajaran menulis teks berita adalah siswa ke luar 

kelas dan melakukan perencanaan objek tujuan reportase, serta menentukan 

permasalahan pokok dari objek tersebut, lalu siswa mengumpulkan fakta-fakta 

dengan melihat, mendengar, merasakan, dan mengamati objek yang dilihatnya 

bahkan jika perlu melakukan wawancara serta riset dokumentasi. Setelah itu, 

siswa melakukan analisis terhadap hasil reportase lalu menuliskanya dalam 

bentuk berita. 

 

2.2.3 Model Student Facilitator and Explaning 

Model student facilitator and explaning merupakan bagian dari 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar 

yang lebih luas dan suasana yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh, dan 

mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan-keterampilan yang 

bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Melalui model kooperatif dengan 

tipe student facilitator and explaning, siswa bukan hanya belajar dan menerima 

apa yang disajikan oleh guru dalam PBM, melainkan bisa juga belajar dari siswa 

lainnya, dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa yang 

lain.  Proses pembelajaran dengan model student facilitator and explaning ini 
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mampu merangsang dan menggugah potensi siswa secara optimal dalam suasana 

belajar pada kelompok-kelompok kecil. 

Abdurrahman (dalam Nurhadi 2003:60) mengatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan 

interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa sebagai 

latihan hidup di dalam masyarakat nyata. 

Selanjutnya, menurut Nurhadi (2003:60), pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih 

asuh untuk menghindari kesinggungan dan kesalahpahaman yang dapat 

menimbulkan permusuhan. 

Muhfida (2006:2) menyatakan bahwa, model kooperatif adalah kegiatan 

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkontruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Menurut teori dan 

pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota kelompok 

terdiri atas 4–6 orang, siswa heterogen (kemampuan, gender, dan karekter), ada 

kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa 

laporan atau presentasi. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model kooperatif adalah 

konsep kegiatan/pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran agar bisa membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan, atau inkuiri dalam pembelajaran di kelas secara sadar dan sistematis 

sehingga tercipta interaksi dua arah yang yang sangat efektif yang dilakukan 

dengan cara berkelompok. 
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Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara atau gaya belajar mereka, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal ada berbagai model. 

Dalam praktiknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model yang paling tepat 

untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model yang tepat 

haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media 

yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. 

Model yang perlu diterapkan guru adalah model yang mengarah pada 

siswa untuk  lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan untuk menemukan sendiri 

pengetahuan  dan keterampilan serta sikap melalui berbagai aktivitas belajar di 

dalam proses pembelajaran. Salah satu model yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran menulis teks berita adalah model student facilitator and explaining. 

Menurut Suprijono (2009:128) langkah-langkah model student facilitator 

and explaining adalah 1) guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, 2) 

guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi, 3) memberikan kesempatan 

siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, 4) guru menyimpulkan 

ide/pendapat dari siswa, 5) guru menerangkan semua materi yang disajikan saat 

itu, dan 6) penutup. 

Senada dengan Suprijono, menurut Harmianto (2011:110) langkah-

langkah model student facilitator and explaining adalah sebagai berikut 1) guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai/KD, 2) guru 

mendemonstrasikan/menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran, 3) guru 

memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainya misalnya 
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melalui bagan atau peta konsep, 4) guru menyimpulkan ide atau pendapat siswa, 

5) guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu, dan 6) penutup. 

Langkah-langkah model student facilitator and explaining menurut 

Herdian (dalam http:// herdy07. Wordpress. Com/2009/04/29/ model – 

pembelajaran – student facilitator – and explaining/ diunduh pada 1 November 

2010) adalah 1) informasi kompetensi, 2) sajian materi, 3) siswa 

mengembangkannya dan menjelaskan lagi ke siswa lainnya, 4) kesimpulan dan 

evaluasi, dan 5) refleksi. 

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan langkah-langkah 

model student facilitator and explaining adalah 1) guru menyampaikan 

kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, 2) guru menyajikan garis-garis besar 

materi, 3) siswa mengembangkan dan menjelaskan materi kepada siswa yang lain, 

4) guru memberikan simpulan ide/pendapat siswa dan menjelaskan semua materi 

kepada siswa, 5) guru melakukan evaluasi, dan 6) penutup. 

 Sesuai dengan langkah-langkah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

model student facilitator and explaining adalah suatu bentuk kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk berkelompok di mana siswa/peserta 

didik bekerja sama untuk belajar mengembangkan materi secara mandiri dan 

mempresentasikan ide/pendapat pada rekan peserta didik lainnya.  

Langkah-langkah pembelajaran yang telah diuraikan tersebut merupakan 

sprosedur yang sifatnya prinsip. Adapun penerapannya dalam pembelajaran 

diserahkan kepada kreativitas guru untuk melakukan penyesuaian. Berikut ini 

fase-fase pembelajaran dalam model student facilitator and explaining. 
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Tabel 2 Sintaks Pembelajaran 

Fase Kegiatan 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua kompetensi yang ingin 

dicapai pada  pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa. 

Fase-2 

Menyajikan materi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

cara tanya jawab dengan siswa mengenai hakikat 

teks berita dan memberikan contoh wacana berita. 

Fase-3 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan materi 

 

 Siswa secara berkelompok bekerja bersama-

sama untuk menemukan dan mengembangkan 

konsep-konsep dalam menulis teks berita. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kepada 

siswa lainnya. 

Fase-4 

Simpulan 

Guru menyimpulkan pendapat dari siswa. 

Guru memberikan penguatan tentang semua materi 

yang dibahas dalam diskusi. 

Fase-5 

Evaluasi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa. 

 Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. 

Fase-6 

Penutup 

Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran pada 

hari ini. 

 

2.2.4 Penerapan Pembelajaran Menulis Teks Berita dengan Teknik 

Reportase melalui Model Student Facilitator and Explaning 

Penerapan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dalam pembelajaran menulis teks berita dilaksanakan di dalam kelas 

dan di luar kelas. Siswa mengembangkan keterampilan yang dimiliki dengan kerja 

kelompok dan kerja individu. Berikut ini penerapan teknik reportase melalui 
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model student facilitator and explaning dalam pembelajaran menulis teks berita 

yang dijabarkan menjadi beberapa fase. 

Tabel 3 Sintaks Pembelajaran 

Fase Kegiatan 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua kompetensi yang 

ingin dicapai pada  pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa 

Fase-2 

Menyajikan materi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

cara tanya jawab dengan siswa mengenai hakikat 

teks berita dan memberikan contoh teks berita 

dari koran. 

Fase-3 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan materi 

 

 Siswa secara berkelompok bekerja bersama-

sama untuk menemukan dan mengembangkan 

konsep-konsep dalam menulis teks berita. 

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kepada 

siswa lainnya. 

Fase-4 

Simpulan 

Guru menyimpulkan pendapat dari siswa. 

Guru memberikan penguatan tentang materi teks 

berita. 

Fase-5 

Evaluasi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa. 

 Siswa secara berkelompok memilih objek 

reportase (permasalahan, peristiwa, 

kegiatan, dll.) yang mempunyai nilai berita. 

 Siswa menentukan permasalahan-

permasalahan pokok dari tujuan reportase. 

 Siswa mengumpulkan data dan fakta, baik 

melalui pengamatan langsung, informasi 

lisan dengan wawancara orang-orang 

terkait, maupun melalui informasi tertulis 
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yang ada.  

 Siswa mengumpulkan data-data yang telah 

diperoleh untuk dikelompokkan dan 

dianalisis serta diinterprestasikan.  

 Siswa secara kelompok mempresentasikan 

data-data hasil reportase yang telah diperoleh. 

 Siswa dan guru memberikan tanggapan 

tentang kesesuaian pokok hasil reportase 

dengan fakta yang ada di lapangan. 

 Siswa menyusun data hasil reportase 

dalam bentuk teks berita secara individu. 

 Siswa menukarkan hasil pekerjaanya dengan 

teman yang lain untuk disunting. 

 Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan untuk 

dievaluasi oleh guru. 

Fase-6 

Penutup 

Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran 

pada hari ini. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis memberi manfaat yang penting untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dalam kehidupan. Keterampilan menulis 

tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, untuk menguasai keterampilan 

tersebut kita harus sering berlatih menulis. Salah satunya dengan cara sering 

berlatih menulis teks berita. 

Di sisi lain, masih banyak siswa di tingkat SMP khususnya SMP N 3 

Kajen yang menganggap pembelajaran keterampilan menulis teks berita 

merupakan pembelajaran yang sulit, menjenuhkan, dan bahkan membebani. Hal 
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tersebut menjadikan beberapa siswa di SMP N 3 Kajen belum mampu mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal menulis teks berita. 

Untuk meningkatkan keterampilan menulis teks berita, diharapkan guru 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran dengan cara 

menggunakan teknik dan model yang tepat dan sesuai dengan kemampuan siswa. 

Guru harus menciptakan situasi belajar mengajar yang menjadikan siswa aktif dan 

produktif dalam keterampilan menulis teks berita. Peneliti dalam hal ini sebagai 

guru menggunakan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dalam pembelajaran menulis teks berita. 

Penerapan teknik reportase dalam pembelajaran menulis teks berita adalah 

siswa menulis teks berita berdasarkan objek reportase mereka. Dalam proses 

pembelajaran ini siswa diajak ke luar kelas untuk mengumpulkan fakta-fakta 

berdasarkan objek reportase yang dapat dijadikan sebuah berita. Dengan melihat, 

mendengar, bahkan merasakan langsung objek yang diamati, diharapkan teknik 

reportase dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam menulis teks 

berita. Termotivasi untuk ikut aktif dalam pembelajaran serta siswa merasakan 

terlibat langsung dalam pencarian bahan pemberitaan, sehingga akan lebih mudah 

menuangkan ide, perasaan, gagasan ke dalam sebuah berita. 

Model student facilitator and explaining merupakan suatu bentuk kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk berkelompok di mana siswa/peserta 

didik bekerja sama untuk belajar mengembangkan materi secara mandiri dan 

mempresentasikan ide/pendapat pada rekan peserta didik lainnya. Dengan adanya 
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model ini diharapkan siswa akan menjadi aktif dan produktif dalam memahami 

konsep menulis teks berita. 

Pembelajaran menulis teks berita dengan menerapakan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan dalam menulis teks berita pada siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen. 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan keterampilan 

menulis teks berita dengan menerapkan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining. 

Permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan tindakan siklus I, 

yaitu peneliti menerapkan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining. Dalam siklus I bahan pemberitaan masih sederhana. Setelah 

mengetahui hasil dari siklus I  masih kurang atau belum tuntas, maka penelitian 

dilanjutkan pada siklus II. Dalam siklus II penelitian dilakukan dengan 

menambahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam siklus I. Pada 

pembelajaran dalam siklus II objek reportase lebih kompleks. Setelah mengetahui 

hasil dari siklus II, maka dapat diketahui hasil ketuntasan yang dicapai oleh siswa. 

Dari permasalahan siklus I dan siklus II diharapkan adanya peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis teks berita. 

 

 

 

 

 



 40 

Siswa terampil 

menulis teks 

berita 

Pembelajaran menulis teks berita dengan  

teknik reportase melalui model 

pembelajaran student facilitator and 

explaining. 

 

Siswa kurang 

terampil 

menulis teks 

berita 

SIKLUS II 

 Evaluasi hasil tulisan 

siswa 

 Belajar 

mempresentasikan ide 

kepada siswa lainya 

 Melakukan reportase 

untuk sumber bahan 

pemberitaan 

 Tes untuk keberhasilan 

siswa 

 Refleksi  

SIKLUS I 

 Belajar 

mempresentasikan ide/ 

pendapat kepada siswa 

lainya 

 Melakukan reportase 

untuk sumber bahan 

pemberitaan 

 Tes untuk keberhasilan 

siswa 

 Refleksi 
 

 

 

Apabila disajikan dalam bentuk bagan akan terlihat seperti berikut. 

Bagan 1 Kerangka Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah keterampilan menulis teks berita kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 

Pekalongan akan meningkat dan terjadi perubahan perilaku serta tanggapan jika 

menggunakan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining, merupakan penelitian 

yang berbasis kelas atau sekolah yang menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas (PTK). 

Desain penelitian ini mengacu pada penelitian Kemmis dan MC. Taggart 

yang membagi penelitian dalam siklus-siklus. Penelitian tindakan kelas (PTK) 

dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu proses tindakan pada 

siklus I dan siklus II. Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dalam proses 

pengkajian berdaur pada setiap siklusnya, yakni perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Secara sistematis penelitian tindakan kelas dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

 

  

 

 

Bagan 2 Desain Penelitian 

Keterangan :  

P : Perencanaan  O : Observasi  

T : Tindakan   R : Refleksi  
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3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan siklus I terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan ini merupakan rencana kegiatan menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. Dalam siklus 

ini, hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut.   

1. Berkoordinasi dengan guru pengampu kelas VIII E SMP Negeri 3 Kajen. 

2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menulis teks berita dengan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

3. Merencanakan objek reportase yang berada di dalam lingkungan sekolah. 

4. Membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, 

lembar wawancara, lembar angket, dan pedoman dokumentasi foto untuk 

memperoleh data nontes. 

5. Menyiapkan perangkat tes menulis teks berita, yaitu berupa soal tes dan 

pedoman penilaian. 

 

3.1.1.2 Tindakan  

Pada tahap ini dilakukan implementasi tindakan yang telah direncanakan 

pada tahap perencanaan. Tindakan dilakukan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi dengan menerapkan teknik reportase melalui model student facilitator 

and explaining secara terpadu dalam pembelajaran menulis teks berita. Tindakan 
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ini dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Setiap pertemuan dilakukan dalam beberapa 

tahap, yakni pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutup. 

Tindakan pada siklus I adalah sebagai berikut. 

a) Tahap pendahuluan, mencakupi 1) guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pelajaran, 2) guru bertanya jawab dengan siswa tentang pengalaman 

siswa dalam menulis teks berita dan mengaitkanya dengan materi pembelajaran 

hari ini, 3) guru menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran menulis 

teks berita, dan 4) guru menyampaikan garis besar langkah-langkah 

pembelajaran menulis teks berita pada hari ini. 

b) Tahap inti pembelajaran, meliputi 1) guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai siswa hakikat berita dengan kata-kata sendiri, 2) guru dan 

siswa menyimpulkan hakikat berita, 3) guru membentuk siswa menjadi 4 

kelompok dan membagikan contoh berita dari koran kepada tiap-tiap siswa, 4) 

guru dan siswa bersama-sama mencermati contoh berita dan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang ada dalam berita tersebut, 5) guru juga membagikan puzzle 

bergambar kepada tiap-tiap kelompok, 6) siswa menyusun puzzle bergambar 

(dibagian belakang puzzle terdapat gambar piramida terbalik), 7) siswa secara 

berkelompok mencermati gambar piramida terbalik lalu menentukan teknik 

penulisan berita, 8) siswa mengembangkan materi hasil disksusi tersebut lalu 

mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada teman yang lain, 9) siswa yang 

lain memberikan tanggapan, 10) guru menyimpulkan hasil diskusi, 11) guru 

memberikan penguatan materi tentang hakikat berita, unsur pembangun berita, 

dan cara penulisan berita, 12) Siswa mendapat tugas dari guru untuk membuat 
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teks berita, 13) Siswa secara berkelompok ke luar kelas memilih permasalahan, 

peristiwa, atau kegiatan yang mempunyai nilai berita, 14) siswa menentukan 

permasalahan-permasalahan pokok dari tujuan reportase, 15) siswa 

mengumpulkan data dan fakta, baik melalui pengamatan langsung, informasi 

lisan dengan wawancara orang-orang terkait, maupun melalui informasi tertulis 

yang ada, 16) siswa kembali ke dalam kelas lalu mengumpulkan data-data hasil 

reportase yang telah diperoleh untuk dikelompokkan dan dianalisis serta 

diinterprestasikan, 17) siswa secara kelompok menceritakan secara singkat 

kegiatan reportase yang dilakukan dan menyampaikan pokok hasil reportase, 

18) siswa anggota kelompok lain menanggapi kesesuaian antara pokok hasil 

reportase dan fakta dilapangan, 19) guru memberikan tanggapan mengenai 

kesesuaian antara pokok hasil reportase yang diperoleh siswa dengan fakta 

yang ada di lapangan, 20) siswa menyusun data pokok hasil reportase ke dalam 

bentuk tulisan, 21) siswa menukarkan hasil perkejaannya dengan teman yang 

lain untuk disunting, dan 22) siswa mengumpulkan hasil tulisan mereka kepada 

guru untuk dievaluasi. 

c) Tahap penutup, mencakupi 1) guru dan siswa memberikan simpulan mengenai 

pembelajaran hari ini, 2) guru dan siswa melakukan refleksi, 3) guru dan siswa 

melakukan evaluasi terhadap pembelajaran teks berita yang telah berlangsung, 

dan 4) guru memberikan tugas kepada siswa untuk banyak membaca referensi-

referensi yang berkaitan dengan menulis teks berita. 
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3.1.1.3 Observasi 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan mengamati untuk memperoleh data. 

Data diperoleh melalui beberapa cara, yakni (1)  tes, digunakan untuk mengetahui 

keterampilan siswa dalam kompetensi menulis teks berita secara singkat, padat, 

dan jelas, (2) observasi, digunakan untuk mengetahui semua perilaku atau 

aktivitas siswa  selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang diobservasi  

adalah keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita, 

respon atau sikap siswa saat proses pembelajaran berlangsung, dan semangat 

siswa, (3) angket, digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran menulis teks berita, (4) wawancara, dilakukan dengan untuk 

menyaring data melalui pendapat siswa yang dilakukan di luar kegiatan belajar 

mengajar, dan (5) dokumentasi foto, peneliti sengaja memilih untuk merekam 

peristiwa penting (aktivitas siswa) saat pembelajaran berlangsung guna 

menambah data penelitian selain data nontes. 

 

3.1.1.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Refleksi dilakukan 

untuk mengevaluasi atau menilai hasil pembelajaran berupa tes dan nontes, yaitu 

hasil penyekoran tes keterampilan siswa dalam menulis teks berita, hasil obervasi, 

hasil angket, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi yang telah dilakukan pada 

siklus I. Target nilai yang harus dicapai oleh siswa ≥ 70. Apabila pada siklus I 

siswa belum mendapat nilai ≥ 70, maka perlu diadakan perbaikan perencanaan 
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pada siklus II, dengan harapan nilai pada siklus II akan meningkat dan perubahan 

perilaku siswa lebih baik. 

Pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaning yang telah dilakukan guru pada siklus I terlihat 

mulai disukai oleh sebagian siswa. Hal ini tampak pada minat dan antusias siswa 

saat pembelajaran, namun keterampilan siswa dalam menulis teks berita 

berdasarkan hasil tes di akhir pembelajaran siklus I masih rendah. Hal itu dapat 

dilihat dari nilai rata-rata kelas untuk kompetensi menulis teks berita dari seluruh 

aspek penilaian berdasarkan hasil tes siklus I baru mencapai 68,47. Terdapat 21 

orang atau sebesar 65,63% siswa  yang mendapat nilai ≥ 70. Rata-rata kelas ini 

belum mencapai batas ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%  dari 32 siswa yang 

mendapat nilai ≥70. Hal tersebut disebabkan oleh masih banyak siswa yang belum 

menguasai aspek teknik penulisan berita. Oleh karena itu, teks berita  siswa 

banyak yang tidak sesuai dengan pola piramida terbalik. Dari 32 hasil teks berita 

milik siswa hanya 5 teks berita saja yang penyajian beritanya runtut sesuai dengan 

pola piramida terbalik dengan kategori penilaian sangat baik, sedangkan teks 

berita milik siswa yang lain belum disajikan dengan runtut sesuai dengan pola 

piramida terbaik. Aspek-aspek yang lain, seperti penggunaan kalimat, pilihan 

kata, kemenarikan judul, dan ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca juga 

masih belum maksimal. Dari keenam aspek penilaian keterampilan menulis teks 

berita, hanya aspek kelengkapan unsur beritalah yang sudah mencapai KKM. 

Berdasarkan hasil nontes selama pembelajaran, masih didapati tingkah 

laku negatif siswa. Pada saat proses pembelajaran berlangsung masih ada 
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beberapa siswa yang mencontek saat mengerjakan tugas dari guru, mengobrol saat 

guru memberikan penjelasan, gaduh saat diskusi, malas mencatat, pasif dalam 

diskusi, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dll. Saat proses pembelajaran 

menulis teks berita siklus I kebanyakan siswa masih kurang berminat mengikuti 

pembelajaran, hal tersebut dikarenakann siswa masih menganggap menulis teks 

berita sulit dan membosankan. 

Hasil tindakan siklus I baik dari segi proses maupun dari segi hasil belum 

memenuhi KKM dan persentase keberhasilan yang ditetatapkan. Oleh karena itu, 

perlu diadakan tindakan siklus II untuk menperbaiki hasil tindakan siklus I. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Proses 

tindakan pada siklus II dilakukan dengan memperhatikan refleksi pada siklus I, 

yaitu tentang kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran. Pada 

siklus II diberikan alternatif untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada 

siklus I. Proses tindakan pada siklus II terdiri dari empat tahap, yaitu tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  

 

3.1.2.1 Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II berdasarkan pada siklus I. Pada 

tahap ini peneliti merencanakan rencana pembelajaran yang merupakan perbaikan 

dari siklus I. Kekurangan yang terdapat dalam siklus I diperbaiki dalam siklus II. 

Perbaikan tersebut dilakukan dalam bentuk perencanaan pada siklus I. 
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1. Membuat perbaikan rencana pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining yang materinya 

lebih fokus pada teknik penulisan teks berita yang baik dan benar. 

2. Mempersiapkan objek reportase yang lebih menarik, yaitu objek yang berada 

di luar lingkungan sekolah sehingga bahan pemberitaan lebih menarik lagi. 

3. Mempersiapkan lembar nontes yang meliputi lembar observasi, lembar 

wawancara, angket, dan pedoman dokumentasi. 

4. Menyiapkan perangkat tes menulis teks berita yang akan digunakan dalam 

evaluasi hasil belajar siklus II. 

5. Memberikan pengawasan yang lebih, agar siswa mampu memahami hal-hal 

yang disampaikan oleh guru berkenaan dengan menulis teks berita. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan umpan balik tindakan pada siklus I. 

penelitian masih menggunakan teknik reportase melalui model student facilitator 

and explaining, dengan materi lebih difokuskan pada cara penulisan teks berita 

yang benar. Pada tahap tindakan juga meliputi tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, 

dan penutup. 

Tindakan siklus II yang harus diikuti siswa sebagai berikut. 

a. Tahap pendahuluan, antara lain 1) guru mengkondisikan siswa untuk siap 

mengikuti pelajaran, 2) guru bertanya jawab dengan siswa tentang 

pengalaman siswa dalam menulis teks berita dan mengaitkanya dengan materi 

pembelajaran hari ini, 3) guru menyampaikan tujuan dan manfaat dari 
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pembelajaran menulis teks berita, dan 4) guru menyampaikan garis besar 

langkah-langkah pembelajaran menulis teks berita pada hari ini. 

b. Tahap inti pembelajaran, mencakupi 1) guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai penulisan teks berita yang benar, 2) guru membentuk siswa 

menjadi 4 kelompok dan membagikan 4 teks berita milik siswa yang 

nilainya paling bagus kepada tiap-tiap kelompok, 3) siswa mencermati 

dan mengidentifikasi teks berita tersebut, lalu menentukan cara 

penulisan teks berita yang benar, 4) guru juga membagikan potongan 

wacana berita untuk disusun siswa sesuai dengan pola piramida terbalik 

dan untuk disunting, 5) siswa mengembangkan materi hasil diskusi lalu 

mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada teman yang lain, 6) siswa 

yang lain memberikan tanggapan, 7) guru menyimpulkan hasil diskusi, 8) 

guru memberikan penguatan materi tentang cara penulisan teks berita 

yang benar, 9) siswa mendapat tugas dari guru untuk membuat teks berita, 

10) siswa secara berkelompok ke luar kelas lalu memilih objek reportase 

(permasalahan, peristiwa, kegiatan, dll.) yang mempunyai nilai berita 

yang ada di luar lingkungan sekolahan, 11) siswa menentukan 

permasalahan-permasalahan pokok dari tujuan reportase, 12) siswa 

mengumpulkan data dan fakta, baik melalui pengamatan langsung, informasi 

lisan dengan wawancara orang-orang terkait, maupun melalui informasi 

tertulis yang ada, 13) siswa kembali ke dalam kelas lalu mengumpulkan data-

data yang telah diperoleh untuk dikelompokkan dan dianalisis serta 

diinterprestasikan, 14) siswa secara berkelompok menceritakan secara singkat 
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kegiatan reportase yang telah mereka lakukan dan menyampaikan pokok-

pokok hasil reportase yang telah mereka dapat, 15) siswa anggota kelompok 

lain menanggapi kesesuaian antara pokok hasil reportase dan fakta dilapangan, 

16) guru memberikan tanggapan mengenai kesesuaian antara pokok hasil 

reportase yang diperoleh siswa dengan fakta yang ada di lapangan, 17) siswa 

merangkai data pokok-pokok berita menjadi teks berita, 18) siswa menyunting 

hasil pekerjaan milik teman, dan 19) siswa mengumpulkan hasil pekerjaan 

mereka. 

c. Tahap penutup, yaitu 1) guru dan siswa memberikan simpulan mengenai 

pembelajaran hari ini, 2) guru dan siswa melakukan refleksi, 3) guru dan siswa 

melakukan evaluasi terhadap pembelajaran teks berita yang telah berlangsung, 

dan 4) guru memberikan tugas kepada siswa untuk banyak membaca 

referensi-referensi yang berkaitan dengan menulis teks berita. 

 

3.1.2.3 Observasi  

Pada siklus II ini peneliti mengamati kinerja siswa selama pembelajaran 

berlangsung yang meliputi; sikap siswa, keantusiasan siswa, motivasi siswa, dan 

respon terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining, serta ketercapaian ketuntasan hasil 

belajar menulis teks berita. Data dalam langkah ini diambil dari data tes maupun 

nontes, sama halnya dengan siklus I. Melalui pengamatan ini akan diketahui 

apakah keterampilan menulis teks berita siswa menjadi lebih baik atau tetap 

bahkan dapat juga menurun. 
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3.1.2.4 Refleksi  

Peneliti merefleksi hasil evaluasi belajar siswa untuk menemukan 

kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian 

meneliti dan membandingkan hasil tes siklus I dan hasil tes siklus II dalam hal 

ketuntasan belajar maupun proses. Hasil analisis berasal dari data tes dan nontes 

dengan jenis alat penelitian yang sama pada siklus sebelumnya. 

Pada siklus II diharapkan adanya perubahan sikap siswa menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Selain itu, berapa besar peningkatan hasil belajar menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaning. 

Peningkatan keberhasilan dilihat dari nilai rata-rata siswa dapat meningkat dengan 

ketuntasan nilai ≥70 dan persentase keberhasilan klasikal sebesar 75%. 

Pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining yang dilakukan pada siklus II sudah dapat 

diikuti siswa dengan baik oleh siswa. Keterampilan menulis teks berita siswa 

berdasarkan hasil tes akhir siklus II menunjukkan peningkatan dari hasil tes siklus 

I. Pada siklus II  ini nilai rata-rata kelas untuk keterampilan menulis teks berita 

sudah mencapai KKM. Perilaku siswa pada siklus II pun sudah semakin baik, 

sehingga pembelajaran semakin kondusif. Siswa mengikuti pembelajaran dengan 

tertib, tidak ada lagi siswa yang mencontek, siswa mencatat penjelasan dari guru 

tanpa diminta, siswa aktif dalam diskusi, dll. Tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran menulis teks berita pun semakin positif, siswa tidak lagi 

menganggap menulis teks berita sulit dan mereka merasa senang mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis  teks berita siswa kelas 

VIII E SMP N 3 Kajen tahun ajaran 2010/2011. Adapun sumber data adalah siswa 

kelas VIII E SMP N 3 Kajen. Jumlah siswa dalam satu kelas yang dipilih sebagai 

responden sebanyak 32 siswa. Terdapat 24 orang siswa perempuan dan 8 orang 

siswa laki-laki. Siswa yang dijadikan responden adalah siswa yang benar-benar 

mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir selama tahap prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Hal tersebut, bertujuan untuk mendapat data dengan  jumlah 

responden yang sama pada setiap tahap tindakan. 

Alasan peneliti memilih kelas VIII E sebagai subjek penelitian karena 

kelas VIII E kurang begitu memahami cara dan langkah dalam menulis teks 

berita. Hal ini dibuktikan dengan argumen guru bahasa Indonesia yang 

mengatakan bahwa keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII E lebih 

rendah daripada kelas lainnya. Pemahaman siswa masih kurang dalam menulis 

teks berita baik itu dalam penggunaan ejaan, pemilihan kata, keefektifan kalimat, 

kerapian tulisan, kelengakapan isi berita, kemenarikan judul, dan keruntutan 

pemaparan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penelitian dilakukan di kelas VIII E 

dengan harapan keterampilan menulis teks berita siswa tidak tertinggal dengan 

kelas lainnya. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian tindakan kelas ini ada dua, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining, sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan siswa dalam menulis teks berita. 

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Teks berita  

Variabel keterampilan menulis teks berita yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah keterampilan siswa dalam mengungkapkan informasi dalam bentuk teks 

berita secara singkat, padat, dan jelas. Dalam pembelajaran ini siswa diharapkan 

mampu memahami dan mencapai kompetensi dasar dalam menulis teks berita. 

Siswa diharapkan terampil dalam menulis teks berita berdasarkan aspek penilaian, 

yaitu (1) kelengkapan unsur-unsur berita, (2) keruntutan pemaparan, (3) 

penggunaan kalimat, (4) Kosakata, (5) kemenarikan judul,  dan (6) penggunaan 

EYD. 

Siswa dikatakan berhasil dalam menulis teks berita apabila mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar ≥ 70. Untuk keberhasilan secara 

klasikal dilihat dari presentase siswa yang mendapat nilai ≥ 70 mencapai 75% dari 

jumlah siswa yang diteliti. KKM tersebut telah disetujui guru kelas dan 

disesuaikan dengan tingkat intelegensi siswa. 
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3.3.2 Variabel Teknik Reportase melalui Model Pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining   

Variabel yang kedua dalam penelitian ini, yaitu penggunaan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas VIII E. Peneliti memilih  teknik 

reportase dan model student facilitator and explaining karena dirasa sangat sesuai 

dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran menulis teks berita.  Teknik dan 

model pembelajaran ini digunakan untuk merangsang keterampilan siswa dalam 

menulis teks berita. 

Variabel  teknik reportase melalui model pembelajaran student facilitator 

and explaining merupakan bentuk pembelajaran yang berpusat dari siswa. Siswa 

berperan sebagai fasilitator dan pemberi informasi bagi temannya. Dalam model 

ini siswa bekerja secara berkelompok, di dalam kelompok tersebut siswa 

mengembangkan materi secara mandiri dan mempresentasikan konsep-konsep 

tentang berita yang mereka ketahui. Setelah siswa mengetahui konsep dasar 

penulisan teks berita lalu siswa menerapan teknik reportase. Dalam teknik 

reportase ini guru mengajak siswa untuk mengamati, melihat, dan merasakan 

objek yang ada di lingkungan sekolah kemudian menuliskannya dalam bentuk 

berita. Dengan adanya teknik dan model tersebut bertujuan menciptakan 

pembelajaran yang inovatif, dengan demikian aktivitas pembelajaran 

menyenangkan dan subtansi materi pun didapat siswa. 
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3.3.3 Indikator Kinerja 

Keberhasilan penelitian ini diukur dari adanya peningkatan keterampilan 

siswa dalam menulis teks berita, baik secara individual maupun klasikal. 

Keberhasilan individual ditentukan dengan nilai minimal yang harus dicapai oleh 

siswa adalah ≥70, sedangkan keberhasilan klasikal adalah siswa yang bernilai ≥70 

setidaknya berjumlah 75% dari keseluruhan jumlah siswa dalam kelas yang 

diteliti. Selain itu, juga ada perubahan sikap siswa yang lebih baik (jujur, 

bertanggung jawab, hormat pada guru, antusias, perhatian, aktif, berani, dan lain-

lain) pada saat kegiatan menulis teks berita. Perubahan tanggapan siswa menjadi 

lebih positif (senang, menggangap tidak sulit lagi, tidak membosankan, dll) 

mengenai pembelajaran menulis teks berita pada umumnya, dan menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining 

pada khususnya. Hal ini akan terlihat dari pemantauan melalui obervasi, 

wawancara, angket, dan dokumentasi. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  berupa 

instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen tes berbentuk tes tertulis, 

sedangkan instrumen nontes berbentuk lembar observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk mengambil data 

yang diperlukan dalam penelitian. 
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3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes dalam penelitian ini berupa tes tertulis yang diberikan 

kepada siswa untuk menuliskan teks berita berdasarkan objek reportase mereka. 

Adapun bentuk tes tertulis ini berupa soal perintah sebagai berikut. 

1. Isilah kolom berikut sesuai dengan hasil reportase yang telah kalian 

lakukan! 

Unsur Berita Pokok Hasil Reportase 

Apa yang terjadi (what)?  

Kapan terjadi (when)?  

Di mana kejadiannya (where)?  

Mengapa terjadi (why)?  

Siapa yang terlibat (who)?  

Bagaimana kejadiannya (how)?  

 

2. Buatlah teks berita berdasarkan hasil reportase yang telah kalian lakukan 

dengan memperhatikan kelengkapan unsur berita (5W+1H), keruntutan 

pemaparan (isi berita urut dan jelas), penggunaan kalimat singkat dan 

jelas, kosakata yang digunakan dalam menulis teks berita tepat sasaran, 

ejaan yang benar, dan judul yang tepat! 

  

Tes tertulis tersebut digunakan untuk mengukur keterampilan menulis teks 

berita siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen. Hasil tes tertulis tersebut dikumpulkan 

kepada guru untuk dinilai. Adapun aspek yang dinilai dari hasil tes tertulis, 

meliputi (1) kelengkapan unsur-unsur berita (5W+1H), (2)  keruntutan pemaparan 

(isi urut dan jelas), (3) penggunaan kalimat (singkat dan jelas), (4) kosakata yang 

digunakan adalah bahasa yang tepat, (5) kemenarikan judul, dan (6)  ketepatan 

penggunan EYD dalam berita. 
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Bentuk tes  ini sebelumnya telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada 

dosen pembimbing skripsi. Selanjutnya dibuat pedoman penilaian.  Pedoman 

penilaian ini digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan menulis teks 

berita. Peningkatan keterampilan menulis teks berita ditunjukan dengan 

meningkatnya nilai yang diperoleh siswa dari siklus I dan siklus II. Berikut ini 

disajikan tabel pedoman penilaian menulis teks berita. 

Tabel 4 Skor Penilaian Keterampilan Menulis Teks Berita 

No. Indikator 

Skor 

Bobot 

Skor 

maksimalx 

bobot 

SB B C K 

4 3 2 1 

1. Kelengkapan unsur-unsur berita     5 20 

2. Keruntutan pemaparan     5 20 

3. Penggunaan kalimat     4 16 

4. Kosakata     4 16 

5. Kemenarikan judul     3 12 

6. Penggunaan EYD     4 16 

Jumlah skor kumulatif maksimal 100 

 

Tabel 5 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Teks berita 

No. Nilai Kategori 

1. 85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik 

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang  
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Tabel 6 Kriteria Penilaian Menulis Teks berita 

No. Indikator Bobot Deskriptor Skor Kategori 

1. Kelengkapan 

unsur-unsur teks 

berita 

5 a. Lengkap: semua unsur terpenuhi 

dalam teks berita. 

b. Cukup lengkap: 5 unsur yang 

tercantum (what, who, why, where, 

when). 

c. Kurang lengkap: 4 unsur yang 

tercantum (what, who, why, where). 

d. Tidak lengkap: 3 unsur yang 

tercantum (what, who, where). 

20 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

SB 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 

2. Keruntutan 

pemaparan 

5 a. Urut dan jelas: sesuai dengan pola 

piramida terbalik (judul, teras 

berita, tubuh berita, dan akhir 

berita). 

b. Urut: hanya judul, teras berita, dan 

tubuh berita yang tercantum. 

c. Kurang urut: pola piramida terbalik 

(judul, teras berita, tubuh berita, 

dan akhir berita) tersusun acak. 

d. Tidak urut: tidak sesuai pola 

piramida terbalik. 

20 

 

 

15 

 

10 

 

 

5 

SB 

 

 

B 

 

C 

 

 

K 

3. Penggunaan 

kalimat 

4 a. kalimat singkat, baik, dan benar. 

b. kalimat panjang, baik, dan benar. 

c. kalimat tidak lengkap tetapi dapat 

dipahami. 

d. kalimat tidak dapat dipahami. 

16 

12 

8 

 

4 

SB 

B 

C 

 

K 

4.  Kosakata 4 a. Tepat dan mudah dipahami: kata-

kata merupakan bahasa yang 

dinamis dan demokratis (bermakna 

satu) dan mudah dipahami. 

b. Kurang dari 5 kata tidak dapat 

dipahami: terdapat 1-5 kata yang 

tidak dapat dipahami. 

c. Lebih dari 5 kata tidak dapat 

dipahami: terdapat lebih dari 5 kata 

yang tidak dapat dipahami. 

d. Terdapat kata yang tidak lazim 

16 

 

 

 

12 

 

 

8 

 

 

4 

SB 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 
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dipakai: terdapat kata yang tidak 

boleh atau tidak lazim digunakan. 

 

5. Kemenarikan 

judul 

3 a. Sangat menarik: judul yang 

digunakan sangat relevan dan 

selaras dengan inti informasi yang 

disajikan dan merangsang/ 

provokatif untuk dibaca. 

b. Menarik: judul yang digunakan 

relevan dan selaras dengan isi 

informasi serta menarik untuk 

dibaca. 

c. Cukup menarik: judul yang 

digunakan hanya relevan dengan isi 

informasi. 

d. Kurang menarik: judul yang 

digunakan kurang relevan dengan 

isi informasi dan kurang menarik 

untuk dibaca. 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

SB 

 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

K 

6. Ketepatan 

penggunaan 

EYD dan tanda 

baca 

4 a. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca 0. 

b. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca ≤ 5 

c. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca 5-10 

d. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca ≥ 10 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

 

SB 

 

B 

 

C 

 

K 

 

Perolehan nilai siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

    ∑S 

∑N =               X 100 

    ∑M 

 

Keterangan: 

∑N : Jumlah nilai siswa 

∑S : Jumlah skor siswa 

∑M : Jumlah skor maksimum 
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3.4.2 Instrumen Nontes 

Alat pengumpulan data berupa nontes digunakan untuk mengamati 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining. Intrumen nontes yang 

digunakan dalam penelitian ini, mencakupi obervasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi foto. 

 

3.4.2.1 Pedoman Observasi  

Instrumen obervasi digunakan untuk mengambil data penelitian pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bentuk instrumen obervasi ini berupa 

lembar pengamatan berbentuk kolom yang berisi beberapa aspek perilaku siswa 

saat pembelajaan menulis teks berita. Adapun aspek perilaku siswa yang diamati 

dan dinilai, yaitu kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan, ketekunan belajar, 

kreativitas, kemandirian, ramah dengan teman, kepedulian sosial, tanggung jawab, 

dan hormat pada guru. 

Tiap-tiap aspek tersebut mempunyai rentang skor 1-4. Skor 1 untuk 

kategori sangat baik, 2 baik, 3 cukup, dan 4 kurang. Cara menilai lembar 

observasi ini dengan menjumlahkan skor tiap-tiap aspek untuk mengetahui nilai 

rata-rata tiap aspek perilaku siswa. Setelah rata-rata nilai tiap aspek perilaku siswa 

diketahui, peneliti dapat mengukur efektivitas penggunaan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining sebagai alternatif untuk 

meningkatkan keterampilan menulis teks berita. 
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3.4.2.2 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara ini berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

responden untuk mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaning. Pertanyaan yang diajukan kepada responden, meliputi 1) ungkapan 

perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining, 2) tanggapan siswa 

mengenai manfaat teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dalam pembelajaran menulis teks berita, 3) tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining dapat memudahkan siswa menulis teks berita, 4) 

tanggapan siswa mengenai dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining dapat memotivasi siswa, dan 5)  saran siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaning. Wawancara dengan siswa dilakukan 

setelah akhir pembelajaran dengan pola ucap-tulis, dan wawancara ditujukan 

kepada tiga siswa per tiap-tiap siklus yang memiliki keterampilan tinggi, sedang, 

dan rendah. 

 

3.4.2.3 Pedoman Angket 

Instrumen angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaning. Instrumen angket berbentuk pilihan ganda sejumlah 10 
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soal.  Sepuluh soal tersebut berisi tentang; 1) pendapat siswa tentang menulis, 2) 

perasaan siswa saat menulis teks berita, 3) kesulitan yang dilami siswa saat 

menulis teks berita, 4) perasaan siswa saat pembelajaran, 5) pendapat siswa 

tentang teknik reportase, 6) pendapat siswa tentang kegiatan menyunting teks 

berita milik teman, 7) pendapat siswa tentang pelaksaan diskusi saat 

pembelajaran, 8) perasaan siswa saat diskusi, 9) pendapat siswa tentang kegiatan 

yang  disukai ketika pembelajaran menulis teks berita, dan 10) pendapat siswa 

tentang kegitan yang tidak disukai saat pembelajaran menulis teks berita. 

 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto  

Dokumentasi ini berupa foto, peneliti sengaja memilih untuk merekam 

peristiwa penting (aktivitas siswa) saat pembelajaran berlangsung guna 

menambah data penelitian selain data nontes. Pengambilan gambar yang berupa 

foto dalam proses pembelajaran dapat dijadikan gambaran perilaku siswa dalam 

penelitian. Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan 

keruntutan proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian berlangsung. 

Pengambilan dokumentasi dalam penelitian ini mencakupi ativitas-

aktivitas pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining sebagai berikut. 

1. Aktivitas siswa saat menggali materi tentang teks  berita. 

2. Aktivitas siswa saat bekerja kelompok. 

3. Aktivitas siswa saat mempresentasikan gagasan atau ide dengan teman lainya. 

4. Aktivitas siswa saat melakukan reportase di luar kelas. 



 63 

5. Aktivitas siswa saat menulis teks berita. 

6. Aktivitas siswa saat mendengarkan penjelasan dari guru. 

Foto yang diambil sebagai sumber data dapat memperjelas data lain. Hasil 

dari pengambilan foto dideskripsikan dan dipadukan dengan data yang lain serta 

dianalisis bersama sumber data yang lain. Setiap hal yang didokumentasikan 

berisi 2 atau 4 buah foto yang berurutan. Pengambilan dokumentasi diupayakan 

sealami mungkin dan tidak menganggu konsentrasi siswa. 

 

3.4.3 Validitas Instrumen 

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas instrumen dengan uji 

validitas, yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru bidang studi yang 

diperoleh kesepakatan bersama bahwa instrumen yang digunakan telah valid. 

Untuk itu, sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan uji instrumen untuk 

mengetahui tingkat validitas suatu instrumen. Sebagaimana instrumen tes, uji 

validitas instrumen nontes juga dilakukan dengan cara mengonsultasikan seluruh 

instrumen nontes yang telah dibuat kepada dosen pembimbing dan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang bersangkutan supaya instrumen yang digunakan 

untuk mengambil data benar-benar valid. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan nontes untuk 

memperoleh gambaran hasil pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining. 
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3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan dengan membagikan soal tes kepada seluruh siswa. 

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalan pengambilan data tes sebagai berikut. 

1. Guru menyiapakan  objek yang dapat dijadikan sebagai bahan pemberitaan. 

2. Guru meminta siswa untuk menuliskan teks berita berdasarkan objek yang 

telah diamati. 

3. Siswa mengumpulkan hasil kerja baik itu pada siklus I dan siklus II. 

4. Peneliti mengukur keterampilan menulis teks berita berdasarkan hasil siklus I 

dan siklus II. 

 

3.5.2 Teknik Nontes  

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

terjadi pada saat proses pembelajaran. Dalam teknik ini peneliti menggunakan 

teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. 

 

3.5.2.1 Observasi  

Teknik observasi dilakukan peneliti selama kegiatan pembelajaran menulis 

teks berita berlangsung. Hal ini dilakukan agar pembelajaran berlangsung dengan 

lancar dan baik serta guru dapat memperbaiki proses belajar mengajar. Langkah 

dalam melaksanakan observasi, yaitu dengan mengisikan skor-skor pada tiap 

aspek pada lembar observasi berdasarkan pengamatan proses pembelajaran 
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berlangsung. Hasil obervasi tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan 

dalam bentuk uraian kalimat sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan siswa. 

 

3.5.2.2 Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan dalam 

proses pembelajaran. Wawancara dilakukan diluar jam pelajaran ditujukan pada 

tiap-tiap tiga siswa yang memliki keterampilan tinggi, sedang, dan rendah. 

Wawancara dilaksanakan pada saat siklus I dan siklus II. 

Adapun cara melalukan wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti menyiapkan lembar wawancara yang akan dilakukan. 

2. Peneliti mengajak wawancara siswa yang mendapat nilai dengan kategori 

tinggi, sedang, dan rendah pada penilaian siklus I dan siklus II. 

3. Merekam dan mencatat hasil wawancara dalam bentuk secara terperinci. 

 

3.5.2.3 Angket 

Angket diisi setelah pembelajaran menulis teks berita selesai. Siswa 

diminta menjawab pertanyaan yang ada dalam angket yang sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu oleh guru. Siswa bebas menuliskan pendapatnya terhadap 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining. 
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3.5.2.4 Dokumentasi Foto  

Dokumentasi foto dilakukan oleh teman sejawat peneliti. Dokumentasi 

foto dilakukan saat pembelajaran menulis teks berita berlangsung dari awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Pengambilan gambar dilakukan 

terhadap semua aktivitas siswa selama pembelajaran dan semua siswa harus 

terlihat. Hasil dokumentasi foto harus memuat situasi kelas, respon, dan sikap 

siswa saat pembelajaran dengan jelas. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Data penelitian yang terkumpul, setelah ditabulasi kemudian dianalisis 

untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Analisis yang digunakan adalah teknik 

deskriptif analitik. Langkah dalam menganalisis data sebagi berikut. 

1) Data kuantitatif diolah dengan menggunakan deskriptif persentase. Nilai yang 

diperoleh siswa dirata-rata untuk ditemukan keberhasilan individu dan 

keberhasilan klasikal sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

2) Data kualitatif yang berasal dari obervasi, angket, wawancara, dan 

dokumentasi foto diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang dijadikan 

fokus analisis. 

3) Hasil klasifikasi data kualitatif dikaitan dengan data kuantitatif sebagai dasar 

untuk mendeskripsikan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaning  

yang ditandai semakin meningkatnya keterampilan menulis teks berita siswa 

kelas VIII E SMP N 3 Kajen. 
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Keberhasilan tindakan dilihat dari dua aspek, yakni aspek hasil (nilai tes) 

dan aspek proses. Dari segi hasil tes, apabila 75% siswa sudah mendapat nilai ≥70 

dapat dikatakan tindakan yang dilakukan  telah berhasil. Dari segi proses, 

tindakan dikategorikan berhasil apabila siswa terlihat antusias yang ditandai 

dengan perubahan sikap/perilaku senang dan aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaning. Selain itu, dapat dilihat pula dengan tanggapan siswa 

mengenai pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining yang semakin positif dan baik. Data 

keantusiasan dijaring dengan lembar pengamatan yang diperoleh dari hasil 

obervasi, wawancara, angket, dan dokumentasi foto. 

 

3.6.1 Teknik  Kuantitatif  

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil tes siswa. Data 

kuantitatif ini diolah dengan mengunakan deskriptif persentase. Nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa untuk mengetahui keberhasilan individu dan keberhasilan 

klasikal sesuai target yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan dengan 

memasukkan nilai menulis teks berita pada tes akhir tiap-tiap siklus (siklus I dan 

siklus II) ke dalam tabel. Berdasarkan nilai tersebut dicari presentase 

keberhasilannya. 

Adapun langkah-langkah untuk menghitung keberhasilan yang dicapai 

berdasarkan teknik kuantitatif sebagai berikut. 

1. Menghitung nilai tiap siswa; 
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2. Menghitung jumlah reponden; 

3. Menghitung jumlah nilai kumulatif siswa; 

4. Menghitung nilai rata-rata siswa  tiap siklus; 

5. Menghitung jumlah bobot skor; 

6. Menghitung jumlah nilai siswa tiap aspek; 

7. Menghitung frekuensi siswa yang mendapat nilai ≥70; 

8. Menghitung presentase ketercapaian KKM. 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil tes siswa pada tiap 

siklus. Untuk menghitung hasil perolehan nilai rata-rata siswa  pada tiap siklus 

digunakan rumus sebagai berikut. 

 

  ∑N 

  XP =   x 100 = 

  ∑R 

 

Keterangan: 

XP : Jumlah nilai rata-rata siswa tiap siklus 

∑N  : Jumlah nilai kumulatif 

∑R    : Jumlah responden 

Setelah diketahui hasil perolehan nilai rata-rata tiap siswa pada siklus I 

dan II kemudian disesuaikan dengan pedoman penilaian untuk menentukan 

keterampilan menulis teks berita termasuk dalam kategori kurang, cukup, baik, 

dan sangat baik. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis teks berita, 

maka hasil perolehan nilai rata-rata tiap aspek pada siklus  I dibandingkan dengan 
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nilai perolehan nilai siswa pada siklus II. Untuk menghitung nilai siswa tiap aspek 

digunakan rumus sebagai berikut. 

 

         ∑BS 

X =              x 100 = 

        4 x ∑R 

 

Keterangan: 

X    : Jumlah nilai siswa tiap aspek 

∑BS : jumlah bobot skor 

∑R  : jumlah siswa satu kelas 

Selanjutnya, keberhasilan nilai siswa secara klasikal dihitung dengan cara 

membagi jumlah siswa yang mendapat nilai ≥70 dengan keseluruhan jumlah 

responden dan dikalikan persentase maksimal. Untuk memudahkan perhitungan 

digunakan rumus: 

 ∑F 

∑P =            x 100% = 

 ∑R 

 

Keterangan: 

∑P : Persentase ketercapaian KKM 

∑F :  Frekuensi siswa yang mendapat nilai ≥70 

∑R : Jumlah responden 

Berdasarkan persentase ketercapaian KKM apabila 75% siswa sudah 

mendapat nilai ≥70, dapat dikatakan tindakan yang dilakukan telah berhasil atau 

tuntas. 
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3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis seberapa efektifkah 

penggunaan teknik reportase melalui model student facilitator and explaning 

dalam menulis teks berita. Data ini diperoleh dari hasil obervasi, wawancara, 

angket, dan dokumentasi foto yang diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang 

dijadikan fokus analisis. Cara menganalisis dengan teknik kuantitatif, yaitu 1) 

mengumpulkan data hasil obervasi, angket, wawancara, dan dokumentasi foto, 2) 

data kualitatif yang berasal dari observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi 

foto diklasifikasikan/direkap berdasarkan aspek-aspek yang dijadikan fokus 

analisis, dan 3) hasil klasifikasi data kualitatif dikaitan dengan data kuantitatif 

sebagai dasar untuk mendeskripsikan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

yang ditandai semakin meningkatnya keterampilan siswa dalam menulis teks 

berita. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian siklus I dan siklus II yang berupa 

hasil tes dan nontes. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

Hasil tes diperoleh dari penilaian tiap aspek, yaitu (1) kelengkapan unsur isi 

berita, (2) keruntutan pemaparan, (3) penggunaan kalimat, (4) pilihan kosakata, 

(5) kemenarikan judul,  dan (6) penggunaan EYD. Hasil nontes diperoleh  dari 

hasil observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi foto 

Penelitian menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining terdiri atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus 

II. Pelaksanaan tindakan pada setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan, setiap 

kali pertemuan terdiri atas dua jam pelajaran yang setiap jamnya adalah 40 menit. 

Sama halnya dengan prosedur penelitian, setiap siklus dilaksanakan dengan 

beberapa tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Akan tetapi, 

sebelum dilakukan tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan observasi 

dengan guru bahasa Indonesia kelas VIII E SMP N 3 Kajen untuk memperoleh 

informasi mengenai kondisi awal pembelajaran menulis teks berita. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. 
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4.1.1 Hasil Prasiklus 

Pada tes prasiklus penelitian yang dilakukan belum menggunakan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining dalam pembelajaran 

menulis teks berita.  Hasil tes prasiklus digunakan untuk mengetahui kondisi awal 

siswa dalam menulis teks berita pada siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen. Untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menulis teks berita sebelum dilakukan 

tindakan kelas berupa pembelajaran menggunakan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining, maka peneliti melakukan wawancara dengan 

guru. Dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh hasil tes menulis teks 

berita. Hasil yang diperoleh dari tes prasiklus ini dipaparkan dalam tabel 7  

sebagai berikut. 

Tabel 7  Hasil Tes Prasiklus Keterampilan Menulis Teks Berita 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 
F ∑N % 

Rata-

rata 

Skor 

Persentase 

Ketercapaian 

KKM 

1. Kurang 0 – 59 9 405 28,13% 

 
61,75 

(Cukup) 

 
37,5% 

2. Cukup 60 – 69 11 705 34,37% 

3. Baik 70 – 84 12 866 37,5% 

4. 
Sangat 

Baik 
85 - 100 - - - 

Jumlah 32 1976 100% 

 

Berdasarkan tabel 7 tersebut hasil tes prasiklus menunjukkan bahwa 

keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Kajen, 

Kabupaten Pekalongan masih rendah. Terlihat dari perolehan kategori kurang 

pada rentang skor 0 – 59 mencapai 9 siswa atau 28,13% siswa dengan bobot skor 

405. Pada kategori cukup terdapat 11 siswa atau 34,37% siswa dengan bobot skor 
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705. Sementara, pada kategori baik hanya terdapat 12 siswa atau 37,5% siswa 

dengan bobot skor 866. Rata-rata nilai siswa hanya 61,75 dengan 12 siswa sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal, yaitu ≥70 sedangkan 20 responden yang 

lain belum mencapai KKM. 

Rendahnya nilai keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII E SMP 

N 3 Kajen pada prasiklus ini disebabkan siswa masih binggung menentukan 

bahan untuk pemberitaan, hal tersebut dikarenakan belum digunakanya model 

pembelajaran yang dipadukan dengan teknik pembelajaran yang tepat untuk 

menulis teks berita. Dalam pembelajaran menulis teks berita siswa masih 

mengandalkan anggan-anggan dalam pencarian bahan pemberitaan, siswa tidak 

berhadapan langsung dengan objek nyata yang dapat dijadikan bahan 

pemberitaan. Selain itu, siswa juga masih belum menguasai pola penulisan berita 

yang benar sehingga menjadikan pemaparan berita tidak runtut, singkat, padat, 

dan jelas. Oleh sebab itu, hanya 12 responden atau 37,5%  saja yang mampu 

mendapat nilai ≥70. Untuk memperjelas hasil tes prasiklus menulis teks berita 

kelas VIII E  SMP N 3 Kajen dapat dilihat pada gambar diagram 1 berikut ini. 
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Diagram 1 Hasil Tes Menulis Teks Berita pada Prasiklus 

 

Pada diagram 1 tersebut diketahui bahwa hasil tes awal menunjukkan 

bahwa dari 32 siswa hanya 12 siswa saja atau 37,5% saja yang mampu mencapai 

nilai ≥70. Adapun nilai rata-rata klasikal adalah 61,75 dengan kategori cukup. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks berita masih 

rendah dan belum memenuhi batas tuntas kriteria kemampuan minimal bahasa 

Indonesia. Berdasarkan skor rata-rata pada tindakan prasiklus  berarti 

keterampilan menulis teks berita siswa masih kurang. 

Hasil tes prasiklus diperoleh  dari 6 aspek penilaian keterampilan menulis 

teks berita, yaitu 1) kelengkapan unsur isi berita, 2) keruntutan pemaparan, 3) 

penggunaan kalimat, 3) pemilihan kosakata, 4) kemenarikan judul, dan 6) 

ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca. Perolehan hasil tes tiap aspek dapat 

dijibarkan sebagai berikut. 
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Tabel 8 Penilaian Hasil Tes Tiap Aspek pada Prasiklus 

No. Aspek yang Dinilai 
Rata-rata 

Skor 

Persentase 

Ketuntasan KKM 

1. Kelengkapan unsur isi berita 69,53 46,87% 

2. Keruntutan pemaparan 54,41 31,25% 

3. Penggunaan kalimat 62,50 43,75% 

4. Pilihan kosakata 62,50 35,50% 

5. Kemenarikan judul 59,55 34,37% 

6. Ketepatan penggunaan EYD dan 

tanda baca 
62,20 35,50% 

Jumlah 61,75 37,50% 

 

Berdasarkan tabel 8 tersebut, pada tahap prasiklus dari ketujuh aspek 

dalam menulis teks berita kelas VIII E SMP N 3 Kajen mendapat nilai rendah. 

Nilai rata-rata prasiklus hanya 61,75 dengan kategori cukup, persentase 

ketuntasan KKM hanya 37,50% atau hanya 12 siswa saja yang mendapat nilai 

≥70. Adapun rata-rata skor tiap aspek terendah pada aspek keruntutan pemaparan, 

dan rata-rata skor tiap aspek tertinggi pada aspek kelengkapan unsur isi berita. 

Terdapat 46,87% siswa atau 15 siswa mampu menulis teks berita dengan 

mencantumkan unsur 5W+1H dengan lengkap. Adapun rata-rata skor aspek 

kelengkapan unsur isi berita mencapai 69,53. Pada teks berita dari 15 siswa 

tersebut secara lengkap sudah mencantumkan what, who, where, when, why,dan 

how dari objek reportase mereka.  

Dari aspek keruntutan pemarapan skor rata-rata hanya 54,41 dengan 

persentase ketuntasan KKM 31,25% atau sebanyak 10 siswa sudah mampu 

menulis teks berita secara runtut. Hasil tulisan teks berita milik 10 siswa tersebut 

sudah sesuai dengan pola piramida terbalik, siswa sudah menyajikan runtutan 
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pemaparan berita mulai dari judul, teras berita, tubuh berita, dan akhir berita 

secara lengkap. Pada aspek penggunaan kalimat, rata-rata skor  mencapai 62,50 

dengan persentase ketuntasan KKM 43,75%. Sebanyak 14 siswa sudah mampu 

menulis teks berita dengan menggunakan kalimat yang efektif, sehingga kalimat-

kalimat yang terdapat pada teks berita siswa sudah dapat dipahami. Dari aspek 

pilihan kosakata, rata-rata skor mencapai 62,5 dengan persentase kekuntasan 

KKM 35,5% atau sebanyak 12 siswa sudah mampu memilih kosakata yang tepat 

dan sesuai dengan isi berita yang ditulis. Kata-kata yang dipilih siswa merupakan 

kata-kata yang mudah dipahami dan bahasa yang dinamis dan demokratis atau 

bermakna satu. Aspek kemenarikan judul, merupakan aspek dengan rata-rata skor 

terendah kedua setelah aspek keruntutan pemaparan. Rata-rata skor hanya 59,55 

dengan persentase ketuntasan KKM hanya 34,37%, berarti hanya 11 siswa saja 

yang mampu menulis teks berita dengan judul yang menarik, provokatif, dan 

sesuai dengan isi informasi yang disajikan. Aspek yang terakhir adalah aspek 

ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca mendapat rata-rata skor 62,20 dengan 

persentase ketuntasan KKM 35,5%. Sebanyak 12 teks berita milik siswa sudah 

menggunakan EYD dan tanda baca yang tepat. 

Berdasarkan uraian tersebut, hasil tes keterampilan menulis teks berita 

pada prasiklus dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menulis teks berita siswa 

kelas VIII E SMP Negeri 3 Kajen sebesar 61,75 dengan kategori cukup. Hasil tes 

tersebut belum memenuhi target yang diharapkan, yaitu ≥70. Hanya ada 12 siswa 

yang memperoleh nilai memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Sebanyak 20 siswa 

belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau mendapat nilai ≤70. Jadi, dapat 
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disimpulkan keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, 

Kabupaten Pekalongan masih rendah. 

Masih rendahnya hasil tes keterampilan menulis teks berita tersebut 

dikarenakan siswa belum terbiasa menulis teks berita, ada juga siswa yang baru 

pertama kali menulis teks berita. Ketika siswa membuat teks berita mereka juga 

masih bingung dalam mencari bahan pemberitaan karena pembelajaran hanya 

terbatas di dalam kelas, sehingga mereka hanya mengandalkan anggan-anggan 

saja dalam mencari bahan pemberitaan. Selain itu, beberapa siswa belum 

menguasai materi tentang menulis teks berita dengan baik. Guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia biasanya hanya menyuruh siswa untuk mengerjakan materi  

tentang menulis teks berita yang terdapat di dalam buku paket atau LKS saja 

tanpa ada pembahasan yang lebih lanjut. Agar siswa mampu mencapai KKM 

dapat dilakukan dengan memberikan latihan dan motivasi agar lebih berminat 

dalam menulis teks berita dengan tetap memperhatikan ejaan, tanda baca, kalimat 

efektif, diksi yang tepat, dan kesesuaian isi berita dengan judul. Hal ini 

diharapkan agar siswa semakin lebih baik lagi dalam menulis teks berita.  

Selain itu, perilaku siswa pada saat menulis teks berita berlangsung masih 

belum kondusif. Mereka masih ramai dan menggoda teman yang lain pada saat 

pembelajaran menulis teks berita. Kebanyakan siswa juga masih beranggapan 

bahwa menulis teks berita sulit dan membosankan. Hal tersebut menjadikan 

mereka kurang berminat belajar menulis teks berita. Data prasiklus tersebut dapat 

dijadikan sebagai landasan diterapkannya penelitian tindakan kelas menulis teks 
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berita pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Kajen dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining. 

 
4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I  

Hasil penelitian siklus I membahas 1) hasil peningkatan belajar siswa, 2) 

hasil perubahan perilaku siswa, dan 3) hasil tanggapan siswa setelah pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining. 

 

4.1.2.1 Tes Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Teknik Reportase 

melalui Model Student Facilitator and Explaining 

Hasil tes keterampilan menulis teks berita pada siklus I merupakan data 

awal setelah dilakukan pembelajaran dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining. Siswa yang mengikuti tes keterampilan menulis 

teks berita berjumlah 32 siswa. Pada siklus I materi yang didiskusikan siswa 

mengenai pengertian berita, unsur-unsur pembangun berita, dan teknik penulisan 

berita, serta objek reportase berada di ruangan perpusatakaan SMP N 3 Kajen. 

Berikut ini paparan hasil tes menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining pada siklus I. 
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Tabel 9  Hasil Tes Keterampilan Menulis Teks Berita Siklus I 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
F ∑N % 

Rata-

rata skor 

Persentase 

ketercapaian 

KKM 

1. Kurang 0 – 59 7 335 21,88%  = 

68,47 

(Cukup) 

 
65,63% 

2. Cukup 60 – 69 4 259 12,4% 

3. Baik 70 – 84 15 1103 46,87% 

4. Sangat 

Baik 
85 - 100 6 494 18,75% 

Jumlah 32 2191 100% 

 

Tabel 9 menjelaskan keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII E 

SMP N 3 Kajen secara klasikal belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), yakni ≥70. Nilai rata-rata kelas tersebut dikatakan belum sesuai dengan 

target KKM  karena masih ≤70 dalam kategori cukup dengan nilai 68,47. Ada 7 

siswa atau 21,88% siswa yang masih mendapat nilai kurang dengan rentang nilai 

0-59,  namun  ada 21 siswa atau 65,63% telah mencapai target KKM ≥70. 

Pada ketegori cukup terdapat 4 siswa atau 12,4% siswa dengan kisaran 

nilai 60-69. Sebanyak 15 siswa dengan rentang nilai 70-84 pada kategori baik 

dengan persentase 46,87%, sedangkan pada kategori sangat baik terdapat 6 siswa 

yang memperoleh nilai 85-100 dengan persentase 18,75%. Untuk memperjelas  

hasil tes menulis teks berita siklus I dapat dilihat pada gambar diagram 2 berikut 

ini. 
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Diagram 2 Hasil Tes Menulis Teks Berita Siklus I 

 

Berdasarkan gambar diagram tersebut dapat dilihat bahwa ada peningkatan  

keterampilan  menulis teks berita pada siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen. Pada 

prasiklus ada 9 siswa yang mendapat nilai kurang dan pada siklus I hanya ada 7 

siswa yang mendapat nilai kurang. Pada prasiklus tidak ada seorang siswa pun 

yang mendapat nilai kategori sangat baik dengan persentase 0%, sedangkan pada 

siklus I terdapat 6 siswa atau 18,75% siswa mendapat nilai dengan kategori sangat 

baik. Nilai rata-rata kelas pada siklus I juga meningkat menjadi 68,44 dari 

sebelumnya pada prasiklus nilai rata-rata kelas hanya 61,75. 

Nilai rata-rata kelas untuk keterampilan menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining pada siklus I sebesar 

68,44. Hasil tes keterampilan menulis teks berita pada siklus I dalam kategori 

cukup. Dari 32 siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen masih ada 11 siswa yang 

belum mencapai KKM ≥70. Hal tersebut dimungkinkan karena teknik dan model 

yang diterapkan oleh peneliti masih terbilang baru. Hal ini menyebabkan siswa 
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harus menyesuaikan diri dengan teknik dan model yang diterapkan peneliti 

sebagai proses awal bagi siswa untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran 

selanjutnya. Selain dari faktor pengunaan teknik dan model, penyebab belum 

tercapainya KKM dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1) siswa belum 

mampu melengkapi teks berita yang mereka tulis dengan unsur pembangun berita, 

2) siswa belum mampu memaparkan unsur-unsur pembangun berita secara runtut, 

3) penggunaan diksi, kalimat, dan ejaan serta tanda baca masih belum tepat, 4) 

belum menggunakan judul yang menarik dan sesuai dengan isi informasi, dan 5) 

ada beberapa siswa merasa malas untuk menulis teks berita karena sulit mencari 

ide untuk bahan pemberitaan. 

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, dilakukan beberapa 

tindakan, yaitu 1) guru memberikan lebih banyak contoh teks berita dan mengajak 

siswa untuk menentukan unsur-unsur yang ada dalam teks berita tersebut, 2)  

bahan diskusi difokuskan pada cara penulisan teks berita yang benar dan guru 

memberikan penguatan yang lebih mendalam mengenai materi cara penulisan teks 

berita yang benar, 3) guru memberikan contoh wacana berita agar siswa belajar 

berlatih kembali untuk menyunting teks berita dari segi kalimat, kosakata, judul, 

ejaan dan tanda baca dan 4) memotivasi siswa untuk belajar menulis teks berita, 

dan 5) guru memberikan alternatif pilihan objek reportase yang lebih menarik lagi 

dengan permasalan yang kompleks, yang berada di luar lingkungan sekolah. 

Nilai tes siklus I ini merupakan penjumlahan skor dari enam aspek 

penilaian keterampilan menulis teks berita yang meliputi 1) kelengkapan unsur isi 

berita, 2) keruntutan pemaparan, 3) penggunaan kalimat, 4) pilihan kosakata, 5) 
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kemenarikan judul, dan 6) ketepatan pengunaan EYD dan tanda baca. Untuk lebih 

jelas berikut ini perincian hasil tes menulis teks berita untuk tiap-tiap aspek pada 

siklus I. 

 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kelengkapan Unsur Berita 

Pada aspek ini penilaian difokuskan pada kelengkapan semua unsur 

5W+1H tercantum dalam teks berita yang ditulis oleh siswa. Hasil penilaian tes 

siklus I dalam aspek kelengkapan unsur berita dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kelengkapan Unsur 

Berita 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F 

 

Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. Sangat 

Baik 
20 24 480 74% 

Skor  rata-

rata = 

 = 17,82 

 

Nilai  rata-

rata 

 x 100 = 

89,1 

(Cukup) 

 

 

2. Baik 15 2 30 6,25%  

3. Cukup 10 6 60 18,75%  

4. Kurang 5 - - -  

Jumlah 32 570 100% 

 

 

Aspek kelengkapan unsur berita merupakan aspek penilaian menulis teks 

berita dengan perolehan nilai rata-rata siswa paling tinggi pada siklus I, yaitu 89,1 

dengan kategori sangat baik. Dalam teks berita yang ditulis oleh siswa, mereka 

sudah mampu mencantumkan unsur 5W+1H secara lengkap. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan perolehan nilai siswa seperti yang ada pada tabel 10, sebanyak 

24 siswa atau 74% siswa mampu menulis teks berita dengan memperhatikan 

kelengkapan unsur 5W+1H dalam teks berita yang mereka buat dengan kategori 
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nilai sangat baik. Dua siswa atau 6,25% siswa mendapat nilai kategori baik, dan 6 

siswa atau 18,75% siswa mendapat nilai kategori cukup, sedangkan pada kategori 

nilai kurang tidak ada satupun siswa yang memperoleh nilai tersebut. Jadi, pada 

aspek ini nilai rata-rata siswa telah mencapai target KKM dengan persentase 

ketercapaian KKM 81,25% atau sebanyak 26 siswa dari 32 responden telah 

mencapai nilai ≥70. 

 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Keruntutan Pemaparan 

Aspek penilaian keterampilan menulis teks berita dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining yang kedua, yaitu aspek 

keruntutan pemaparan. Pada aspek ini yang dinilai, yaitu pemaparan isi teks berita 

yang telah dibuat siswa disajikan runtut sesuai dengan pola piramida terbalik. 

Hasil penilaian siklus I dalam aspek keruntutan pemaparan dapat dilihat pada 

tabel  berikut ini. 

Tabel 11 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Keruntutan 

Pemaparan 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F 

 

Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. 
Sangat 

Baik 
20 1 20 3,13% 

Skor  rata-

rata 

 = 11,88 

 

Nilai  rata-

rata 

 x 100 = 

59,40 

(Cukup) 

 x 100 = 

50%  

2. Baik 15 15 225 46,87%  

3. Cukup 10 10 100 31,25%  

4. Kurang 5 6 30 18,75%  

Jumlah 32 375 100% 
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Berdasarkan tabel 11 tersebut dapat diketahui bahwa aspek keruntutan 

pemaparan siswa masih kurang baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai 

rata-rata siswa hanya 59,40 dengan kategori nilai kurang. Terdapat 6 siswa atau 

18,75% siswa memperoleh nilai kurang, 10 siswa atau 31, 25% siswa memperoleh 

nilai cukup, dan 15 siswa atau 47,87% siswa memperoleh nilai baik, sedangkan 

untuk nilai sangat baik hanya diperoleh 1  siswa saja atau 3,13%. Pada aspek 

keruntutan ini, siswa belum mampu menulis teks berita dengan runtut sesuai 

dengan pola piramida terbalik. Ketercapaian KKM untuk aspek keruntutan 

pemaparan hanya 50% saja, hanya 16 siswa dari 32 siswa yang mampu mencapai 

nilai ≥70. Diantara enam aspek penilaian menulis teks berita, nilai rata-rata aspek 

keruntutan pemaparan yang paling rendah dengan kategori kurang. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Penggunaan Kalimat 

Pada aspek ini difokuskan pada penggunaan kalimat secara efektif, yaitu 

kalimat yang digunakan siswa dalam menulis teks berita singkat, padat, dan jelas 

sehingga memudahkan pembaca dalam mencerna isi berita. Hasil penilaian teks 

siklus I dalam aspek penggunaan kalimat dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 12 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Penggunaan Kalimat 

Siklus I 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F 

 

Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. 
Sangat 

Baik 
16 2 32 6,25% 

Skor  rata-rata  

 = 10,63 

 

Nilai  rata-

rata 

 x100= 

66,44  

(Cukup) 

 x 100= 

62,5% 

2. Baik 12 18 216 56,35%  

3. Cukup 8 11 88 34,37%  

4. Kurang 4 1 4 3,13%  

Jumlah 32 340 100% 
 

 

Berdasarkan tabel 12 tersebut menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

teks berita siswa aspek penggunaan kalimat mendapat nilai rata-rata 66,44 dengan 

kategori cukup. Terdapat 2 siswa atau 6,25% siswa mendapat nilai kategori sangat 

baik, 18 siswa atau 56,25% siswa memperoleh nilai kategori baik. Untuk kategori 

cukup terdapat 11 siswa atau 34,37% siswa, sedangkan kategori kurang hanya ada 

1 siswa saja atau 3,13% siswa. Adapun ketercapaian KKM untuk aspek 

penggunaan kalimat 62,5%, atau 20 siswa dari 32 responden yang memperoleh 

nilai ≥70. Jadi, dapat dikatakan 62,5% siswa sudah mampu menulis teks berita 

dengan menggunaan kalimat yang efektif sehingga teks berita yang mereka tulis 

sudah singkat, padat, dan jelas. 

 

4.1.2.1.4 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Pilihan Kosakata 

Pada aspek pilihan kosakata difokuskan pada kosakata yang digunakan 

siswa dalam menulis teks berita harus tepat, variatif, dinamis, tidak ambigu 
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(bermakna ganda), dan mudah dipahami. Hasil penilaian tes menulis teks berita 

siklus I aspek pilihan kosakata dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Pilihan Kosakata 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. 
Sangat 

Baik 
16 1 16 3,13% 

Skor  rata-rata  

 = 10,97 

 

Nilai  rata-rata 

 x 100 = 

68,56 

(Cukup) 

 x 100= 

68,75% 

2. Baik 12 21 252 65,62%  

3. Cukup 8 10 80 31,25%  

4. Kurang 4 - - -  

Jumlah 32 348 100%  

 

Tabel 13 memaparkan nilai rata-rata aspek pilihan kosakata mencapai 

68,56 dengan kategori cukup. Untuk kategori sangat baik dari 32 siswa hanya 1 

siswa yang mendapat nilai sangat baik, 21 siswa mendapat nilai baik, dan 10 

siswa mendapat nilai cukup. Adapun ketercapaian KKM untuk aspek pilihan 

kosakata mencapai 68,75%. Dari 32 responden terdapat 22 siswa yang mampu 

mencapai nilai ≥70. Dua puluh dua siswa tersebut sudah mampu menulis teks 

berita dengan menggunakan pilihan kata yang tepat, dinamis, tidak ambigu, dan 

mudah dipahami. 

 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kemenarikan Judul 

Aspek kemenarikan judul dalam penilaian keterampilan menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining 

difokuskan pada judul berita yang dipilih siswa harus menarik, sesuai dengan 

informasi, dan provokatif sehingga menarik minat pembaca. Hasil penilaian tes 

siklus I dalam aspek kemenarikan judul dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 14 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kemenarikan Judul 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F Bobot 

 

 (%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. 
Sangat 

Baik 
12 - - - 

Skor  rata-

rata 

 = 7,41 

 

Nilai  rata-

rata 

 x 100 = 

61,75 

(Cukup) 

 
43,75% 

2. Baik 9 14 126 43,75%  

3. Cukup 6 18 108 56,25%  

4. Kurang 3 - - -  

Jumlah 32 234 100% 
 

 

Berdasarkan tabel 14 tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk 

aspek kemenarikan judul adalah 61,75 dengan kategori cukup. Terdapat 9 siswa 

atau 43,75% mendapat nilai baik, dan 18 siswa atau 56,25% siswa mendapat nilai 

cukup. Ketercapaian KKM untuk aspek kemenarikan judul hanya 43,75% atau 

hanya 14 siswa saja yang mampu menulis teks berita dengan judul yang menarik, 

sesuai dengan isi informasi, dan provokatif, sedangkan 18 siswa yang lain belum 

mampu menulis teks berita dengan judul yang menarik dan provokatif. Judul yang 

dibuat siswa masih hanya sekadar sama dengan topik pemberitaan saja, tidak ada 

kreasi tersendiri agar menjadikan judul tersebut menarik. 

 

4.1.2.1.6 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Ketepatan Penggunaan EYD 

dan Tanda Baca 

Pada aspek ini difokuskan pada ketepataan ejaan dalam teks berita siswa, 

penempatan tanda baca, kata hubung, dan kata baku dalam teks berita siswa, 

sehingga tidak menimbulkan kerancuan, ambiguitas, dan kerancuan penafsiran 

yang berbeda antara pembaca dan penulis teks berita. Hasil penilaian tes menulis 
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teks berita aspek ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 15 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Ketepatan Penggunaan  

EYD dan Tanda Baca 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F Bobot 

 

 (%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. Sangat 

Baik 16 - - - 
Skor  rata-

rata  

 = 10,14 

 

Nilai  rata-

rata 

 x 100 = 

63,38 

(Cukup) 

 x100= 

53,13% 

2. Baik 12 17 204 53,13%  

3. Cukup 8 15 120 46,87%  

4. Kurang 4 - - -  

Jumlah 32 324 100% 

 

 

Berdasarkan tabel 15 tersebut dapat dilihat nilai rata-rata untuk aspek 

ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca adalah 63,38 dengan kategori cukup. 

Terdapat 17 siswa atau 53,13% siswa mendapat nilai baik, dan 15 siswa atau 

46,87% siswa mendapat nilai cukup. Dari 32 responden hanya 17 siswa saja yang 

sudah mampu menulis teks berita dengan memperhatikan ketepatan penggunaan 

EYD dan tanda baca, sedangkan 15 siswa yang lain masih terdapat kesalahan 

pada EYD dan tanda baca. Adapun ketercapian KKM untuk aspek ketepatan 

penggunaan EYD dan tanda baca hanya 53,13%. 

Berdasarkan hasil tes pada siklus I tersebut, keterampilan menulis teks 

berita perlu ditingkatkan lagi karena hasilnya masih belum mencapai batas yang 

ditergetkan, yaitu persentase ketuntasan klasikal sebesar 75% dari 32 siswa 

mendapat nilai ≥70. Jadi, perlu suatu tindakan perbaikan agar siswa mampu 

mendapatkan hasil yang lebih optimal dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, harus 
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ada tindakan siklus II sebagai tindakan perbaikan dari siklus I yang diharapkan 

dapat meningkatkan nilai siswa dalam menulis teks berita.  

 

4.1.2.2 Hasil Perubahan Perilaku Siswa setelah Pembelajaran Menulis Teks 

Berita dengan Teknik Reportase melalui Model Student Facilitator 

and Explaining. 

Hasil perubahan perilaku siswa diperoleh dari hasil observasi yang telah 

dilaksanakan. Hasil perubahan perilaku siswa yang dideskripsikan adalah perilaku 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining. Untuk lebih jelas, berikut ini 

perincian dari hasil observasi siklus I. 

Tabel 16 Hasil Observasi Siklus I 

No. 

                           Kategori 

Aspek 

Sangat 

baik 

Baik Cukup Kurang 

Rata-rata 

skor 

1. Kejujuran 20 6 6 - 3 

2. Tenggang rasa 14 16 2 - 3 

3. Kedisiplinan 24 - - 8 3 

4. Ketekunan belajar 6 15 4 7 2 

5. Kreativitas 5 13 6 8 2 

6. Kemandirian 24 - - 8 3 

7. Ramah dengan teman 16 13 3 - 3 

8. Kepedulian sosial 24 - - 8 3 

9. Tanggung jawab 24 - - 8 3 
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10. Hormat pada guru 21 - 11 - 3 

Rata-rata skor tiap aspek 3 

Keterangan: 

Skor  4  = Sangat baik 

Skor 3  = Baik 

Skor 2  = Cukup 

Skor 1  = Kurang 

Tabel 16 tersebut memaparkan bahwa perilaku siswa selama pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining sudah cukup baik. Dilihat dari aspek kejujuran siswa mendapat skor 3 

dengan kategori baik. Kejujuran dari 20 siswa sudah sangat baik hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan perilaku dan hasil pekerjaan dari 20 siswa tersebut. Pada 

saat siswa ditugaskan untuk membuat teks berita secara individu mereka tidak 

menyontek hasil pekerjaan teman yang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 

tulisan 20 siswa walaupun unsur 5W+IH sama dalam setiap kelompok, namun 

saat siswa diberi tugas untuk menulis teks berita secara individu hasilnya 

pengemasan unsur 5W+IH tetap berbeda satu sama lain. Selain itu, kejujuran dari 

6 siswa dalam ketegori cukup, hal ini dapat dilihat saat aktivitas menulis teks 

berita keenam siswa tersebut menyontek pekerjaan teman. Hasil tulisan keenam 

siswa ini pun hampir sama dengan teman yang mereka contoh, tetapi secara 

keseluruhan tingkat kejujuran kelas VIII E SMP N 3 Kajen sudah baik. Adapun 

gambar dari perilaku tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1 Perilaku Siswa Aspek Kejujuran 

Aspek selanjutnya adalah tenggang rasa, adapun aspek ini dapat dilihat 

dari sikap dan tindakan yang menghargai segala perbedaan-bedaan yang ada saat 

proses pembelajaran  menulis teks berita. Aspek tenggang rasa pada kelas VIII E 

dalam kategori baik. Hal ini dapat lihat dalam pembentukan kelompok. Masing-

masing siswa mau bekerja dalam kelompok dengan teman secara heterogen. Akan 

tetapi, dari 32 siswa ada 2 siswa yang tidak mau bekerja sama dengan kelompok 

yang telah ditentukan oleh guru. Mereka bersikeras ingin bergabung dengan 

kelompok yang anggota kelompok tersebut sudah akrab dengan mereka, padahal 

jumlah anggota kelompok tersebut sudah pas. Hal ini menunjukan mereka belum 

mampu toleran untuk bekerja sama dengan teman yang tidak akrab dengan 

mereka. Selain hal-hal tersebut, aspek tenggang rasa juga dapat dilihat saat proses 

diskusi berlangsung. Dalam kegiatan diskusi 30 siswa sudah menunjukan sikap 

toleran mereka terhadap perbedaan-perbedaan pendapat. Saat terjadi perdebatan 

yang sengit dalam diskusi, dan perbedaan pendapat tidak mendapatkan titik temu 

mereka dengan tenang menghadapi permasalahan ini. Ketiga puluh siswa dengan 

bijak memutuskan untuk melimpahkan permasalah pada guru untuk memberikan 
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penjelasan, dan pihak yang bersiteru pun menerima keputusan penyaji. Adapun 

gambar dari perilaku tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Perilaku Siswa Aspek Tenggang Rasa 

Aspek siswa yang ketiga, yaitu kedisiplinan siswa. Tingkat kedisiplinan 

siswa dapat diketahui ketika awal pembelajaran siswa terlihat siap mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita yang akan dilaksanakan. Dari hasil observasi 

yang peneliti lakukan tingkat kedisipilan siswa masih dalam kategori baik. Hal ini 

dapat dilihat hanya 8 siswa yang belum menunjukan sikap disipilin mereka. Pada 

saat awal pembelajaran 8 siswa dengan tempat duduk satu deret yang berada di 

sebelah pintu masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Siswa yang duduk 

dideret lainya duduk di tempat masing-masing dan menyiapkan diri menerima 

pelajaran yang akan diberikan guru, sehingga terlihat siap dalam mengikuti 

pembelajaran. Pada kegiatan inti, siswa terlebih dahulu dikelompokkan 

berdasarkan kelompok yang heterogen. Pengelompokan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil ini membuat siswa antusias dan terlihat senang, tetapi 

keantusiasan siswa tidak diiringi perilaku disiplin yang baik. Ketika siswa diminta 

mencari kelompoknya masing-masing, siswa mencari teman kelompoknya dengan 
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gaduh. Setelah menemukan kelompoknya pun, siswa masih gaduh dan berbicara 

sendiri. Hal ini membuktikan kedisiplinan siswa dalam kegiatan tersebut masih 

kurang. Berikut ini gambar dari perilaku tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Perilaku Siswa Apsek Kedisiplinan 

Pada aspek ketekunan belajar sudah cukup baik, hal tersebut dari dilihat 

pada siklus I siswa yang mendapat nilai ≥70 mencapai 21 siswa. Jika dilihat dari 

aspek ketukanan belajar terdapat 7 siswa yang masih belum tekun dalam 

memperlajari materi menulis teks berita. Ketujuh siswa tersebut adalah siswa 

yang mendapat nilai kurang atau nilai dengan rentang 0 – 59, mereka masih malas 

untuk mempelajari materi menulis teks berita dengan sungguh-sungguh. Selain 

itu, terdapat 4 siswa memperoleh kategori cukup dalam aspek ketekunan belajar. 

Hal tersebut dari dilihat dari nilai dari 4 siswa ini masih dalam kategori cukup 

dengan rentang nilai 60 – 69. Keempat siswa tersebut pada dasarnya sudah mau 

untuk memperlajari materi menulis teks berita, namun mereka hanya mau belajar 

materi menulis teks berita jika ada perintah dari guru saja. Dan 15 siswa dari 32 

jumlah seluruh siswa kelas VIII E sudah mempunyai ketekunan belajar yang 

sangat baik, bahkan terdapat 6 siswa juga sudah mulai tekun belajar dengan 
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sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai dari 21 siswa ini sudah 

mencapai KKM. Mereka sudah mau belajar memahami materi tentang teks berita 

dengan sendirinya tanpa atau dengan perintah dari guru, mencari referensi-

referensi yang berkaitan dengan menulis teks berita, mencatat penjelasan dari 

guru, dan bertanya jika ada meteri yang kurang dimengerti. 

Selain hal tersebut berdasarkan hasil observasi aspek ketekunan belajar, 

aspek ini dapat dilihat dari perilaku siswa yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Aspek ketekukan belajar nampak jelas saat diskusi untuk 

menemukan unsur-unsur pembangun berita dan cara penulisan teks berita. Mereka 

dengan tekun berusaha menyelesaikan tugas dari guru tersebut dan akhirnya 

merekapun mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. 

Selain itu siswa juga sudah berusaha mengatasi permasalah-permasalahan yang 

ditemukan saat diskusi. Mereka dengan tekun membacara referensi-referensi yang 

berkaitan dengan materi menulis teks berita, dan beberapa siswa juga langsung 

bertanya dengan guru tentang hal-hal yang belum mereka pahami. Mereka juga 

menyelesaikan tugas untuk menulis teks berita dengan tepat waktu. Pada 

pertemuan pertama pada siklus I guru memberikan tugas rumah kepada siswa dan 

pada pertemuan kedua siklus I sebanyak 11 siswa belum mengerjakan tugas 

tersebut, tetapi diakhir pembelajaran pertemuan kedua 11 siswa tersebut tetap 

mampu mengerjakan tugas untuk menulis teks berita dengan tepat waktu. Adapun 

gambar dari aspek ketekunan belajar siswa adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4 Perilaku Siswa Aspek Ketekunan Belajar 

Aspek yang kelima adalah kreativitas, dapat dilihat dari perilaku siswa 

yang bisa  melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. Tingkat aspek kreativitas siswa kelas VIII E masih 

kurang, hal ini dapat dilihat saat siswa diberi penugasan untuk melakukan 

reportase hanya beberapa siswa perempuan saja saja yang melakukan reportase. 

Sementara 8 siswa laki-laki hanya duduk sambil mengobrol di kursi yang ada di 

perpustakaan. Enam siswa perempuan pun nampak sering mengobrol dan 

melamun. Mereka belum mampu berpikir kreatif untuk memanfaatkan waktu, 

seharusnya saat mereka menunggu narasumber yang sedang diwawancarai oleh 

kelompok lain mereka bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya 

akan diajukan kepada narasumber. Adapun gambar dari perilaku aspek kreativitas 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5 Perilaku Siswa Apsek Kreativitas 

Aspek kemandirian siswa difokuskan pada sikap dan perilaku siswa yang 

tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

berikan oleh guru. Aspek kemandirian siswa kelas VIII E  sudah cukup baik, 

namun 8 siswa laki-laki masih belum mandiri dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Hal ini dapat dilihat pada saat diskusi mereka cenderung 

pasif tidak memberikan pendapat mereka, saat ada tanya jawab mereka tidak 

memberikan pendapat mereka untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. 

Saat melakukan reportase mereka hanya duduk di perpustakaan tidak ikut mencari 

bahan pemberitaan ataupun ikut mewawancarari narasumber. Saat mendapat tugas 

untuk membuat teks berita secara individu, mereka pun masih tenggak-tenggok 

teman sebangku mereka. Tingkat kemandirian 24 siswa perempuan juga sudah 

sangat baik mereka sudah mampu menyelesaikan tugas kelompok dan individu 

dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 6 Perilaku Siswa Aspek Kemandirian 

Aspek ramah dengan teman atau komunikatif difokuskan pada perilaku 

siswa yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama 

dengan orang lain. Berdasarkan hasil observasi nampak jelas bahwa dalam kelas 

tersebut terdapat pengelompokan-pengelompokan dalam bersosialisasi. Sebanyak 

13 siswa hanya bergaul dengan teman dekat mereka saja, tetapi 50% siswa atau 16 

siswa sudah ramah dengan semua teman dalam satu kelas, dan 3 siswa lebih 

sering diam/tidak banyak bicara. Secara keseluruhan siswa kelas VIII E SMP N 3 

Kajen senang berinteraksi dengan sesama teman sehingga mereka mampu bekerja 

sama secara kelompok yang heterogen. Adapun gambarnya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Perilaku Siswa Aspek Ramah dengan Teman 
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Aspek kepedulian sosial dapat diketahui dari sikap dan tindakan siswa 

yang selalu memberi bantuan kepada sesama teman yang membutuhkan bantuan. 

Berdasarkan hasil observasi sebanyak 24 siswa sudah mampu peduli dengan 

sesama teman. Hal tersebut dapat dilihat saat kegiatan diskusi, siswa yang pandai 

membantu teman yang kurang paham tentang materi tertentu, ketika reportase 

mereka saling membantu untuk melengkapi pokok hasil reportase agar lengkap. 

Disisi lain, kepedulian 8 siswa laki-laki masih kurang, mereka lebih senang 

meminta bantuan kepada teman-teman yang. Jika mereka dimintai bantuan pasti 

mereka menolak dengan alasan tidak bisa. Gambar dari perilaku tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Perilaku Siswa Aspek Kepedulian Sosial 

Aspek tanggung jawab siswa dapat dibuktikan melalui tingkat perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru. Pada saat pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining siklus I, 

siswa selalu memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan materi 

pembelajaran. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang masih melakukan 

kegiatannya sendiri dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Hal tersebut 
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dapat teratasi setelah guru memberikan imbauan kepada siswa agar 

memperhatikan. Selain itu, pada tahap pendahuluan dilaksanakan siswa sangat 

antuias menyimak penjelasan dari guru. Hal itu membuktikan tingkat tanggung 

jawab siswa untuk menyimak setiap penjelasan dari guru sudah baik. Setelah 

dikelompokkan, siswa menyimak penjelasan guru dan berdiskusi. Melalui 

kegiatan ini, aspek tanggung jawab siswa terlihat cukup baik. Hal ini dikarenakan 

siswa menyimak dan melaksanakan kegiatan diskusi dengan cukup baik, namun 

tetap saja sebanyak 8 siswa masih tidak serius dalam kegiatan pembelajaran. 

Adapun gambar dari perilaku aspek tanggung jawab adalah seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Perilaku Siswa Aspek Tanggung Jawab 

Aspek yang terakhir adalah menghormati guru, difokuskan pada perilaku 

siswa terhadap guru saat mengajar. Aspek menghomati guru siswa kelas VIII E 

SMP N 3 Kajen mendapat kategori cukup baik. Sebanyak 21 siswa dari 32 siswa 

sudah menunjukkan respon positif saat pembelajaran menulis teks berita. Siswa 

mendengarkan penjelasan dari guru dengan tertib dan rapi, namun ada 11 siswa 

yang melakukan hal-hal negatif, seperti mengobrol saat pembelajaran, melamun, 

bercanda dengan teman sebangku, berbuat gaduh, dan disuruh berpendapat malah 
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diam. Kondisi tersebut segera berakhir dengan teguran dari guru. Perilaku tersebut 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Perilaku Siswa Aspek Hormat pada Guru 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siklus I menunjukan 

bahwa perilaku belajar siswa sudah meningkat dari sebelumnya. Kondisi kelas 

pada siklus I tidak begitu gaduh lagi seperti pada prasiklus. Sebagian besar siswa  

juga sudah memiliki perilaku yang baik pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

expalining, namun beberapa siswa lain juga masih menunjukkan perilaku yang 

tidak sesuai dengan pembelajaran. Hal tersebut masih belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh peneliti karena masih ada beberapa siswa yang masih 

bersikap tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, masih diperlukan siklus II 

agar semua siswa dapat bersikap lebih baik pada saat pembelajaran menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 
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4.1.2.3 Hasil Tanggapan Siswa setelah Dilakukan Pembelajaran Menulis 

Teks Berita dengan Teknik Reportase melalui Model Student 

Facilitator and Explaining 

Pengambilan data tanggapan siswa dilakukan dengan menyebar angket 

diakhir pembejaran menulis teks berita. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining. Penjabaran hasil 

angket siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 17 Hasil Angket Siklus I 

Soal 
Pilihan Jawaban 

A B C D 

1. Pendapat siswa tentang menulis 6 25 -  1 

2. Perasaan siswa saat menulis teks berita 7 18 7 - 

3. Kesulitan yang dialami siswa ketika menulis teks 

berita 
1 8 9 14 

4. Perasaan siswa saat menerima pembelajaran menulis 

teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining 

8 20 3 1 

5. Pendapat siswa tentang teknik reportase 18 14 - - 

6. Pendapat siswa tentang reportase yang dilakukan di 

luar kelas 
16 13 2 1 

7. Perasaan siswa saat menjadi narasumber dalam 

diskusi dan harus mempertahankan pendapat 
22 9 - 1 

8. Pendapat siswa mengenai manfaat kegiatan 

menyunting 
13 12 6 1 

9. Bagian pembelajaran yang paling disukai oleh siswa 14 4 12 2 

10. Bagian pembelajaran yang tidak disukai oleh siswa 3 5 2 22 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui pendapat siswa tentang 

pembelajaran menulis 6 siswa menjawab pembelajaran menulis merupakan 

kegiatan yang sangat mudah, 25 siswa menjawab cukup mudah, dan 1 siswa 

menjawab kegiatan menulis merupakan kegiatan yang cukup sulit. Selain itu, 

perasaan siswa saat menulis teks berita, 7 siswa berpendapat merasa sangat 

senang ketika menulis teks berita, 18 siswa menjawab merasa cukup senang 

ketika menulis teks berita, 7 siswa menjawab kurang senang ketika menulis teks 

berita, dan tidak ada satu pun siswa yang menjawab tidak senang saat menulis 

teks berita. 

Kesulitan yang sering dialami siswa saat menulis teks berita menurut 1 

siswa kesulitan yang ditemukan saat menulis teks berita adalah menentukan 

unsur-unsur berita, 8 siswa merasakan kesulitan dalam menentukan pilihan kata 

yang digunakan dalam menulis teks berita, 9 siswa kesulitan dalam penggunaan 

ejaan yang tepat, dan sebanyak 14 siswa kesulitan dalam merangkai kata menjadi 

berita yang runtut sesuai dengan pola piramida terbalik. Jika dilihat dari hasil 

tulisan siswa, memang kebanyakan siswa belum mampu menulis teks berita 

sesuai dengan pola piramida terbalik. 

 Perasaan siswa saat menerima pembelajaran menulis dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining menurut 8 siswa 

merasa sangat senang, 20 siswa merasa cukup senang, 3 siwa merasa kurang 

senang, dan 1 siswa merasa tidak senang. Selanjutnya tentang pendapat siswa 

mengenai teknik reportase melalui model student facilitator and explaining, 

menurut 18 siswa berpendapat teknik reportase melalui model student facilitator 
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and explaining yang diterapkan oleh peneliti sangat menarik, dan 14 siswa 

berpendap cukup menarik, tidak ada satu siswa pun yang menjawab teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining tidak menarik. 

Mengenai pendapat siswa  tentang kegiatan reportase apakah membantu 

untuk menulis teks berita, 50% siswa atau 16 siswa menjawab sangat terbantu, 13 

siswa menjawan cukup membantu, 2 siswa menjawab kurang membantu, dan 1 

siswa saja yang menjawab tidak membantu. Pertanyaan ketujuh mengenai 

perasaan siswa saat menjadi narasumber dalam diskusi dan harus 

mempertahankan pendapat mereka, sebanyak 22 siswa menjawat sangat menarik, 

9 siswa menjawab cukup menarik, dan 1 siswa menjawab tidak menarik. 

Pendapat siswa mengenai kegiatan menyunting 13 siswa menjawab 

dengan kegiatan menyunting  sangat membantu dalam membantu untuk 

mengetahui kelemahan diri, 12 siswa menjawab cukup membantu untuk 

mengetahui kelemahan diri dalam menulis teks berita, 6 siswa menjawab kurang 

membantu, dan 1 siswa menjawab dengan kegiatan menyunting tidak membantu 

untuk mengetahui kelemahan diri mereka. 

Mengenai bagian pembelajaran yang paling disukai oleh siswa adalah 14 

siswa menjawab paling senang saat melakukan reportase, 4 siswa menjawab 

senang saat menulis teks berita, 12 siswa menjawab senang saat melakukan 

diskusi dan belajar menjadi narasumber, dan 2 siswa menjawab merasa senang 

saat menyunting hasil pekerjaan milik teman. Tentang bagian pembelajaran yang 

paling tidak disukai siswa, 3 siswa merasa paling tidak suka saat melakukan 

kegiatan reportase, 5 siswa menjawab tidak suka saat menulis teks berita, 2 siswa 
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menjawab tidak suka saat melakukan diskusi, dan sebanyak 22 siswa menjawab 

merasa tidak senang saat menyunting hasil pekerjaan teman. 

Berdasarkan penjabaran hasil angket tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining sudah cukup baik. 

Berdasarkan data dari tabel 17 dapat diketahui pada dasarnya siswa menganggap 

menulis teks berita cukup mudah dan mereka juga sudah cukup senang dengan 

pembelajaran menulis teks berita. Setelah peneliti melakukan tindakan dengan 

menggunakan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining, 

siswa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita. Dengan 

teknik dan model yang diterapkan oleh peneliti mereka merasa terbantu dalam 

menulis teks berita dan pembelajaran menulis teks berita menjadi lebih menarik 

daripada pembelajaran sebelumnya. Menurut siswa kegiatan menyunting dan 

diskusi juga cukup membantu mereka dalam memahami cara menulis teks berita 

yang baik dan benar. Dari semua kegiatan yang ada dalam pembelajaran menulis 

teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining, siswa kelas VIII E paling suka dengan kegiatan reportase dan paling 

tidak suka dengan kegiatan menyunting hasil pekerjaan teman. Selain itu, siswa 

juga masih menemukan kesulitan dalam merangkai kata menjadi berita yang 

runtut. 

Peneliti juga menggunakan hasil wawancara untuk melihat tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining. Pada siklus I, sasaran wawancara 



 105 

ditunjukkan kepada 3 orang siswa, yaitu siswa yang mendapat nilai tertinggi 

(R.30), siswa yang mendapat nilai sedang (R.5), dan siswa yang  mendapat nilai 

rendah. Berikut ini hasil wawancara pada siklus I (R.6). 

Berikut ini pendapat ketiga siswa mengenai perasaan siswa saat mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

faciliator and explaining. Berikut  ini jabawan dari ketiga siswa. 

 

“Iya, saya senang sekali dengan adanya teknik dan model 

pembelajaran ini karena biasanya pembelajaran menulis teks 

berita yang sebelum ini biasa-biasa saja, tidak ada kegiatan 

pencarian bahan pemberitaan (reportase) ke luar kelas. Padahal 

melakukan reportase sangat menyenangkan.” (R.30) 

“Cukup senang, Bu. Dengan adanya teknik dan model ini menulis 

teks berita menjadi lebih menyenangkan saja, bila dibandingkan 

dengan pembelajaran sebelum ini.” (R.5) 

“Senang, tetapi malah membuat saya repot karena banyak hal-hal 

yang harus saya lakukan sebelum membuat berita.” (R.6) 

 

Berdasarkan ketiga pendapat dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

siswa senang dengan adanya teknik reportase melalui model student facilitator 

and explaining, karena pembelajaran menjadi berbeda dengan pembelajaran 

sebelumnya. Pembelajaran dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining menjadi lebih menyenangkan, namun disisi lain siswa 
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menjadi repot dengan hal-hal yang dilakukan saat melakukan pencarian bahan 

pemberitaan atau reportase. 

Mengenai dengan menggunakan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining dapat memudahkan siswa dalam menguasai materi 

menulis teks berita apa tidak. Berikut ini jawaban dari tiap-tiap siswa.  

 

“Ehm, dengan adanya teknik dan model ini saya menjadi lebih 

mudah mendalami materi tentang menulis teks berita karena saya 

dilatih untuk berfikir secara mandiri di dalam kelompok agar 

dapat menentukan unsur pembangun berita, cara penulisan berita, 

dll. Dengan adanya diskusi yang mengharuskan kita menjadi 

narasumber bagi teman yang lain, dapat memudahkan saya untuk 

memahami materi.” (R.30) 

“Iya, saya lebih mudah dalam menguasai materi menulis teks 

berita karena selain saya dapat berbagi informasi dari teman lain 

yang menjadi narasumber, saya juga menjadi lebih mendalami 

materi secara sungguh-sungguh karena pada waktu diskusi dan 

menjadi narasumber penguasaan materi saya diuji dan saja harus 

benar-benar memahami materi agar dapat menjawab pertanyaan 

dari teman-teman”. (R.5) 

“Cukup membantu, Bu. Saya lebih mudah mendalami materi 

karena pendalaman materi dilakukan secara berkelompok. Jadi, 
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saya tidak malu untuk bertanya tentang materi yang tidak saya 

mengerti dengan teman saya saja.” (R.6) 

 

Simpulan dari ketiga pendapat tersebut adalah siswa merasa terbantu 

dengan adanya pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining. Hal tersebut dikarenakan saat 

pembelajaran siswa mencari dan memahami sendiri materi-materi tentang menulis 

teks berita sehingga pemahaman mereka terhadap materi lebih mendalam.  

Selanjutnya tentang dengan menggunakan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining dapat memudahkan siswa dalam menulis teks 

berita yang singkat, padat, dan jelas tiap-tiap siswa menjawab seperti berikut ini.  

 

“Saya merasa terbantu sekali, Bu. Dengan adanya teknik dan 

model ini, apalagi teknik reportase yang telah saya lakukan itu 

sangat membantu sekali dalam mempersiapkan unsur-unsur berita 

5W+1H yang akan saya tulis.  Saya langsung dihadapkan dengan 

objek nyata sehingga saya lebih mudah menulis teks berita.” 

(R.30) 

“Menulis teks berita menjadi lebih mudah, Bu. Dengan adanya 

kegiatan reportase saya menjadi lebih mudah dalam mencari hal-

hal yang akan saya tulis menjadi berita.” (R.5) 

“Memudahkan, tetapi saya memang tidak mempunyai keahlian 

menulis teks berita, Bu. Jadi, ya tetap saja hasil tulisan saya 

jelek.” (R.6) 
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Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dapat memudahkan siswa dalam menulis teks berita secara singkat, 

padat, dan jelas. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya diskusi yang 

mengharuskan siswa menjadi narasumber, siswa menjadi paham akan materi 

menulis teks berita. Dengan adanya kegiatan reportase, siswa menjadi mudah 

dalam menyusun bahan pemberitaan. Jadi, saat siswa diminta untuk menulis teks 

berita siswa menjadi lebih mudah. 

Dengan adanya teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dapatkah membuat siswa menjadi termotivasi untuk menulis teks 

berita. Berikut ini jawaban dari tiap-tiap siswa. 

 

“Iya, karena dengan teknik dan model ini menulis teks berita 

menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan. Saya tidak hanya 

belajar di dalam kelas tetapi juga di luar kelas.” (R.30) 

“Lumayan termotivasi sih, Bu. Dengan pembelajaran seperti ini 

menjadi menyenangkan dan lebih santai atau tidak tegang.” (R.5) 

“Sedikit memberi motivasilah daripada pembelajaran sebelumnya 

yang kurang menarik dan membosankan.” (R.6) 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dapat memberikan motivasi bagi siswa. Siswa kelas VIII E SMP N 3 
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Kajen menjadi lebih semangat mengikuti pembelajaran menulis teks berita karena 

pembelajaran lebih menarik daripada pembelajaran sebelumnya dan adanya 

pembelajaran menulis teks berita di luar kelas menjadi lebih menyenangkan. 

Menurut 3 siswa masukan atau saran yang siswa berikan agar 

pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining agar menjadi lebih baik adalah sebagai 

berikut. 

 

“Saran saya reportasenya dilakukan ditempat yang lebih menarik 

lagi, Bu.” (R.30) 

“Reportasenya dilakukan di luar sekolah, Bu. Biar pembelajaran 

lebih menarik lagi.” (R.5) 

“Lebih sering dilakukan saja teknik dan model seperti ini.” (R.6) 

 

Dari ketiga pendapat tersebut, saran lebih ditujukan ke kegiatan reportase. 

hal tersebut karena kegiatan reportase menjadi kegiatan yang paling disukai siswa. 

Jadi, saran siswa adalah agar dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya 

kegiatan reportase dilakukan di luar kelas/sekolah dan mencari objek reportase 

yang lebih menarik lagi. 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Hasil tes menulis teks berita siklus I mencapai rata-rata 68,47 atau kategori 

cukup. Terdapat 21 siswa atau sebesar 65,63% siswa yang mendapat nilai ≥70. 

Rata-rata kelas ini belum mampu mencapai batas ketuntasan belajar klasikal  
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sebesar 75% dengan nilai KKM ≥70. Dari keenam aspek penilaian menulis teks 

berita, aspek kelengkapan unsur berita memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu 

89,1 dengan ketercapian KKM 81,25%. Aspek keruntutan pemaparan 

memperoleh nilai rata-rata terendah, yaitu 59,40 dengan ketercapaian KKM hanya 

50%. Aspek yang lain, seperti penggunaan kalimat, pilihan kosakata, kemenarikan 

judul, dan ketepatan penggunaan EYD sekalipun sudah memperoleh nilai dengan 

kategori cukup, namun juga perlu mendapat perhatian yang lebih karena belum 

mencapai kriterian ketuntasan KKM ≥75% dengan nilai ≥70. 

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran menulis teks berita dengan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining pada siklus I 

masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajaran menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model pembelajaran student facilitator and explaining kurang 

berjalan dengan baik, ada beberapa siswa yang belum bisa mengidentifikasi 

unsur-unsur pembangun sebuah berita dan mencermati pola penulisan berita, 

sehingga saat masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan 

mereka harus menjadi narasumber untuk kelompok yang lain mereka masih 

binggung memberikan penjelasan atau uraian materi. Kelemahan dan kekurangan 

juga terlihat pada pemahaman materi siswa. Sebagaian besar siswa kurang 

memahami dan belum bisa membuat teks berita yang disesuaiakan dengan pokok 

hasil reportase dengan baik. Sebanyak 50% siswa malah belum bisa merangkai 

pokok hasil reportase tersebut menjadi berita yang runtut sesuai dengan pola 
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piramida terbalik, sehingga dari hasil tes siswa aspek keruntutan pemaparan 

memperoleh nilai rata-rata terendah. 

Terkait pemanfaatan perpustakaan SMP N 3 Kajen sebagai objek reportase 

pada dasarnya sudah disukai siswa, namun tetap saja siswa belum bisa mencari 

hal-hal yang ada di perpustakaan untuk dijadikan bahan pemberitaan. Hal tersebut 

dikarenakan siswa kurang jeli dalam memandang sebuah hal untuk dijadikan 

sebuah bahan pemberitaan, padahal banyak hal yang dapat dijadikan untuk bahan 

pemberitaan. Dengan beberapa sebab tersebut objek reportase di perpustakaan 

dianggap kurang menarik bagi siswa. Serta penggunaan perpustakaan sebagai 

objek reportase dirasa membuang banyak waktu. Hal tersebut dikarenakan 

petugas penjaga perpustakaan hanya ada 2 orang, yang berfungsi sebagai 

narasumber bagi siswa sedangkan jumlah kelompok yang melakukan reportase 

ada 4 kelompok. Jadi, saat 2 kelompok sedang melakukan wawancara dengan 2 

orang narasumber, 2 kelompok yang lain hanya duduk diam saja di kursi. 

Pemilihan objek reportase pada siklus I dirasa kurang efktif dan efisien. 

Walaupun ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, kelebihan-

kelebihan dalam pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining juga banyak. Antara lain berdasarkan 

angket dan wawancara yang telah diberikan, beberapa siswa berpendapat bahwa 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining dapat membuat 

siswa berfikir kritis dan mandiri dalam memahami materi tentang menulis teks 

berita. Sekalipun siswa belum melaksanakan diskusi dengan baik dan menjadi 

narasumber yang baik bagi teman-temanya, namun dengan adanya kegiatan 
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diskusi semacam ini menjadikan siswa berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Melalui kegiatan diskusi dengan model student facilitator and 

explaining sebenarnya menjadikan siswa mudah memahami konsep tentang 

menulis teks berita karena siswa secara berkelompok belajar untuk menemukan 

sendiri dan memahami sendiri tentang konsep menulis teks berita. Selain itu, 

pembelajaran dengan cara berkelompok model student facilitator and explaining 

juga membantu siswa yang pemalu/pasif untuk berbagi pengetahuan dengan 

sesama temanya. Jadi, saat siswa yang pemalu/pasif kurang mengerti dengan 

materi menulis teks berita mereka tidak harus bertanya langsung dengan guru 

melainkan bisa bertanya dengan teman mereka. Dengan adanya teknik reportase 

sebagian siswa juga merasa lebih senang dalam menulis teks berita. Siswa merasa 

terbantu dalam pencarian bahan pemberitaan karena siswa dihadapkan pada objek 

pemberitaan yang konkret. Jadi, mereka tidak hanya mengandalkan imajinasi  saat 

menulis teks berita. Walaupun begitu, penggunaan teknik dan model ini dianggap 

siswa belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan siswa belum memahami dengan 

baik pelaksanaan teknik dan model ini dalam pembelajaran menulis teks berita. 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan pelaksanaan 

pembelajaran tersebut, peneliti harus merencanakan pembelajaran yang lebih baik 

dari pembelajaran di siklus I. Hal ini dilakukan supaya kekurangan-kekurangan 

dan kelemahan-kelemahan yang ada di siklus I tidak lagi muncul di siklus II. 

Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan pada pembelajaran siklus II.  
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1. Motivasi dan bimbingan yang lebih akan diberikan guru bagi siswa yang 

masih belum antusias mengikuti pembelajaran menulis teks berita, hal ini 

dilakukan agar hasil pekerjaan siswa jaul lebih baik lagi. 

2. Peneliti juga akan memberikan penjelasan kembali mengenai beberapa materi 

yang belum dikuasai siswa, seperti cara penulisan teks berita yang benar 

sesuai dengan pola piramida terbalik, penggunaan judul yang menarik dan 

tepat dengan isi berita, dan penggunaan kalimat, kosakata, ejaan dan tanda 

baca yang tepat. 

3. Pada pembelajaran di siklus II, peneliti akan memilih objek reportase yang 

lebih menarik lagi yang berada di luar ruangan dengan jumlah narasumber 

yang sesuai dengan jumlah kelompok, sehingga siswa lebih tertarik 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan tidak membuang banyak waktu.  

4. Siswa juga akan diberikan penjelasan dan cara melaksanakan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining dengan guru memberikan 

inti materi-materi penting yang harus diulas dalam diskusi kelompok 

sehingga memudahkan siswa saat menjadi menjadi narasumber dalam 

diskusi.  

5. Selain itu, guru juga mengajarkan siswa cara mengembangkan pokok hasil 

reportase menjadi berita yang runtut sesuai dengan pola piramida terbalik.  

Untuk itu pada pembelajaran di siklus II guru tidak  memberikan contoh 

wacana berita secara lengkap, namun berupa potongan-potongan berita yang 

masih acak, dan tugas siswa harus mampu menyusun potongan-potongan 
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berita tersebut menjadi runtut sesuai dengan pola piramida terbalik. Setelah 

itu, wacana berita tersebut disunting siswa.  

Diharapkan dengan pelaksanaan rencana tersebut, siswa dapat lebih paham 

terhadap materi pembelajaran dan dapat menulis teks berita dengan baik. 

Perbaikan rencana pembelajaran ini dimaksudkan supaya hasil tes siswa dapat 

mencapai nilai yang ditentukan, yaitu ≥70 serta terjadi perubahan karakter siswa 

yang lebih positif. 

Perilaku siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen dalam mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining pada siklus I juga dianggap belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari hasil observasi yang menunjukan 

kreativitas dan ketekunan belajar siswa terhadap pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining masih 

rendah. Hal tersebut terbukti dari beberapa perilaku siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran. Terdapat beberapa siswa yang meremehkan dan menganggap 

pembelajaran menulis teks berita adalah hal yang tidak penting, ada siswa yang 

tiduran, mengobrol dengan teman sebangku pada saat guru menyampaikan materi, 

dan ada siswa yang melamun pada saat pembelajaran berlangsung. Melihat 

perilaku siswa yang demikian, masih diperlukan perbaikan agar perilaku siswa 

pada saat mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining dapat berubah menjadi lebih 

baik. 



 115 

 Perbaikan yang dilakukan untuk merubah perilaku siswa ke arah yang 

lebih baik dilakukan dengan cara guru (peneliti) mengondisikan siswa pada awal 

pembelajaran agar siswa siap menerima materi tentang menulis teks berita. Selain 

itu, berusaha mencegah segala aktivitas siswa yang dianggap dapat mengganggu 

pembelajaran. Pemberian motivasi, pemberian penguatan, dan pemberian 

penghargaan kepada siswa juga dilakukan agar siswa lebih termotivasi untuk 

fokus pada pembelajaran. Keadaan siswa yang terfokus pada pembelajaran akan 

menjadikan kelas lebih kondusif sehingga pembelajaran menulis teks berita yang 

dilaksanakan dapat berjalan lebih baik. 

Tanggapan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

melalui model student facilitator and explaining pada siklus I pun sudah baik, 

namun dianggap kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan 

siswa masih merasa bahwa pembelajaran menulis teks berita tidak bermanfaat 

bagi mereka dan merasa kurang senang saat pembelajaran menulis teks berita. 

Masih ada siswa yang beranggapan menulis teks berita dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining hanya menghabiskan waktu dan 

membuat dirinya lelah karena harus melakukan reportase di luar kelas.  

Untuk mengatasi hal tersebut peneliti berusaha membuat suasana 

pembelajaran menjadi lebih santai dan peneliti juga berusaha lebih ramah dengan 

siswa agar ada kedekatan antara siswa dengan guru. Dengan demikian, diharapkan 

siswa akan memberikan tanggapan yang posistif terhadap pembelajaran menulis 

teks berita melalui model student facilitator and explaining sehingga semua siswa 

lebih berminat untuk belajar menulis teks berita. 
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Simpulan dari tindakan siklus I adalah keterampilan menulis teks berita 

pada siklus I mengalami peningkatan jika dibandingan dengan prasiklus, namun 

ketuntasan KKM belum mencapai 75%. Perilaku siswa juga semakin membaik. 

Beberapa siswa sudah menunjukkan respon yang positif terhadap pembelajaran 

menulis teks berita, namun masih ada siswa yang melakukan hal-hal yang tidak 

penting saat pembelajaran. Tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis teks 

berita juga sudah semakin positif, namum belum sesuai dengan yang diharapkan 

oleh peneliti. Tanggapan-tanggapan negatif dari siswa mengenai pembelajaran 

menulis teks berita masih. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Tindakan tersebut 

dilaksanakan karena pada siklus I hasil tes menulis teks berita siswa kelas VIII E 

SMP N 3 Kajen hanya mencapai nilai rata-rata 68,47 dan belum memenuhi target 

KKM yang ditentukan, yaitu ≥70. Perilaku siswa belum sepenuhnya baik, masih 

ada siswa yang berperilaku kurang baik dalam mengikuti pembelajaran menulis 

teks berita dan tanggapan yang negatif mengenai pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. Dengan 

demikian, tindakan siklus II dilakukan untuk memperbaiki hasil tindakan siklus I. 

Hasil penelitian siklus II membahas 1) hasil peningkatan belajar siswa, 2) 

hasil perubahan perilaku siswa, dan 3) hasil tanggapan siswa setelah diterapkan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. Hasil 

selengkapnya akan dibahas pada subbab berikut ini. 
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4.1.3.1 Tes Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Teknik Reportase 

melalui Model Student Facilitator and Explaining 

Pada pembelajaran siklus II ini, peneliti masih menggunakan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining dengan materi yang 

lebih difokuskan pada cara penulisan berita yang baik dan benar, serta objek 

reportase berada di luar lingkungan sekolah. Siswa yang mengikuti tes 

keterampilan menulis menulis teks berita berjumlah 32 siswa. Secara umum, hasil 

tes menulis teks berita pada siklus II dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18 Hasil Tes Menulis Teks Berita Siklus II 

No. Kategori 
Rentang 

Nilai 
F ∑N % 

Rata-

rata skor 

Persentase 

ketercapaian 

KKM 

1. Kurang 0 – 59 - - - 

 
78,44 

(Baik) 

 
87,5% 

 

 

 

2. Cukup 60 – 69 4 262 12,5% 

3. Baik 70 – 84 18 1401 56,25% 

4. Sangat 

Baik 
85 – 100 10 879 31,25% 

Jumlah 32 2542 100% 

 

Berdasarkan tabel 18 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam keterampilan 

menulis teks berita siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen sudah mencapai kategori 

baik, yaitu dengan nilai rata-rata mencapai 78,44. Sebanyak 28 siswa atau 87,5% 

siswa sudah tuntas dan sisanya sebanyak 4 siswa atau 12,5% siswa belum tuntas. 

Hasil perolehan nilai pada siklus II dapat diketahui dari 10 siswa atau 31,25% 

siswa mendapat nilai 85-100 dengan kategori sangat baik. Terdapat 18 siswa atau 

56,25% mendapat nilai 70-84 dengan kategori baik, dan sisanya 4 siswa atau 

12,5% siswa mendapat nilai 60-69 dengan kategori cukup. Pada siklus II ini 
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persentase ketuntasan klasikal siswa telah mencapai 87,5% melebihi batas tuntas 

yang ditentukan sebesar 75% siswa  telah mencapai nilai ≥70. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan tindakan tercapai pada siklus II. 

Peningkatan keterampilan menulis teks berita siswa kelas VIII E SMP N 3 

Kajen disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal tersebut adalah perbaikan penerapan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining yang sudah disesuaikan dengan 

kelemahan-kelemahan pada siklus I. Faktor internal adalah keterampilan menulis 

teks berita siswa yang semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan siswa sudah 

menguasai materi tentang menulis teks berita, dan beberapa siswa yang belum 

mencapai KKM dapat disebabkan oleh kemalasan mereka sendiri.  

Adapun perolehan nilai dari tes menulis teks berita pada siklus II dapat 

dilihat pada diagram 3 berikut. 

Diagram 3 Hasil Tes Menulis Teks Berita Siklus II 
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Nilai tes siklus I ini merupakan penjumlahan skor dari enam aspek 

penilaian keterampilan menulis teks berita yang meliputi 1) kelengkapan unsur isi 

berita, 2) keruntutan pemaparan, 3) penggunaan kalimat, 4) pilihan kosakata, 5) 

kemenarikan judul, dan 6) ketepatan pengunaan EYD dan tanda baca. Untuk lebih 

jelas berikut ini perincian hasil tes menulis teks berita untuk tiap-tiap aspek pada 

siklus I. 

 

4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kelengkapan Unsur Berita 

Pada aspek ini penilaian difokuskan pada kelengkapan semua unsur 

5W+1H tercantum dalam teks berita yang ditulis oleh siswa. Hasil penilaian tes 

siklus II dalam aspek kelengkapan unsur berita dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 19 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kelengkapan Unsur 

Berita 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F 

 

Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. Kurang  5 - - - Skor rata-

rata 

 
Nilai rata-

rata 

 
(Sangat Baik) 

 
2. Cukup  10 - - -  

3. Baik 15 13 195 40,63%  

4. 
Sangat 

Baik 
20 19 380 59,37% 

 

Jumlah 32 575 100% 
 

 

Pada tabel 19 tersebut ditunjukkan bahwa kelengkapan unsur berita  siswa 

dalam menulis teks berita pada siklus II dari 32 responden 100% siswa masuk 

dalam kategori sangat baik. Adapun nilai rata-rata aspek kelengkapan unsur 

mencapai 89,84 dengan 19 siswa mendapat nilai sangat baik dan 13 mendapat 
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nilai baik. Ketercapaian KKM aspek kelengkapan unsur berita mencapai 100%, 

berarti sudah memenuhi batas tuntas ketuntasan klasikal ≥75% siswa yang 

mendapat nilai ≥70. Diantara keenam aspek penilaian keterampilan menulis teks 

berita, aspek inilah yang memperoleh skor tertingi dan ketercapaian klasikal 

tertinggi. 

 

4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Keruntutan Pemaparan 

Aspek penilaian keterampilan menulis teks berita dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining yang kedua, yaitu aspek 

keruntutan pemaparan. Pada aspek ini yang dinilai, yaitu pemaparan isi teks berita 

yang telah dibuat siswa disajikan runtut sesuai dengan pola piramida terbalik. 

Hasil penilaian siklus II dalam aspek keruntutan pemaparan dapat dilihat pada 

tabel  berikut ini. 

Tabel 20 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Keruntutan 

Pemaparan 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F 

 

Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaia

n KKM 

1. Kurang  5 - - - Skor rata-rata 

 
Nilai rata-rata 

 
(Baik) 

 
2. Cukup  10 5 50 15,63%  

3. Baik 15 15 225 46,87%  

4. 
Sangat 

Baik 
20 12 240 37,5% 

 

Jumlah 32 515 100%  

 

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata aspek 

keruntutan pemarapan mencapai 80,47 dengan kategori baik. Terdapat 12 siswa 

atau 37,5% siswa mencapat nilai sangat baik, 15 siswa atau 46,87% siswa 
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mendapat nilai baik, dan 5 siswa atau 15,62% siswa mendapat nilai cukup. 

Ketercapaian klasikal mencapai 84,37% atau sebanyak 27 siswa dari 32 siswa 

sudah mampu menulis teks berita secara runtut sesuai dengan pola piramida 

terbalik. 

 

4.1.3.1.3 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Penggunaan Kalimat 

Pada aspek ini difokuskan pada penggunaan kalimat secara efektif, yaitu 

kalimat yang digunakan siswa dalam menulis teks berita singkat, padat, dan jelas. 

Selain itu, struktur kalimat yang digunakan pun harus benar dengan pola kalimat 

dasar SPOK. Hasil penilaian teks siklus II dalam aspek penggunaan kalimat dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 21 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Penggunaan Kalimat 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F 

 

Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. Kurang  4 - - - Skor rata-rata 

 
Nilai rata-rata 

 
(Baik) 

 
2. Cukup  8 6 48 18,75%  

3. Baik 12 18 216 56,25%  

4. 
Sangat 

Baik 
16 8 128 25% 

 

Jumlah 32 392 100%  

 

Berdasarkan tabel 21 tersebut menunjukkan bahwa 8 siswa atau 25% siswa 

mendapat skor sangat baik, 18 siswa atau 56,25% siswa mendapat skor baik, dan 

6 siswa atau 18,75% siswa mendapat skor cukup. Adapun rata-rata nilai aspek 

penggunaan kalimat mencapai 76,56 dengan kategori baik. Tercapaian KKM 

mencapai 81,25% atau sebanyak 26 siswa sudah mampu menulis teks berita 
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dengan menggunakan kalimat yang efektif sehingga teks berita yang mereka tulis 

sudah singkat, padat, dan jelas. 

 

4.1.3.1.4 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Pilihan Kosakata 

Pada aspek pilihan kosakata difokuskan pada kosakata yang digunakan 

siswa dalam menulis teks berita harus tepat, dinamis, tidak ambigu (bermakna 

ganda), dan mudah dipahami. Hasil penilaian tes menulis teks berita siklus II 

aspek pilihan kosakata dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Pilihan Kosakata 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. Kurang  4 - - - Skor rata-rata 

 
Nilai rata-rata 

 
(Baik) 

 
2. Cukup  8 4 32 12,5%  

3. Baik 12 20 240 62,5%  

4. 
Sangat 

Baik 
16 8 128 25% 

 

Jumlah 32 400 100%  

 

Pada tabel 22 memaparkan nilai rata-rata aspek pilihan kosakata mencapai 

78,13 dengan kategori baik. Sebanyak 8 siswa atau 25% mencapai skor sangat 

baik, 12 siswa atau 62,5% mencapai skor baik, dan 4 siswa atau 12,5% mencapai 

skor cukup. Adapun ketercapaian KKM aspek ini mencapai 87,5% atau sebanyak 

28 siswa dari 32 siswa sudah mampu menulis teks berita dengan menggunakan 

pilihan kata yang tepat, dinamis, tidak ambigu, dan mudah dipahami. 
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4.1.3.1.5 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kemenarikan Judul 

Aspek kemenarikan judul dalam penilaian keterampilan menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining 

difokuskan pada judul berita yang dipilih siswa harus menarik, sesuai dengan 

informasi, dan provokatif sehingga menarik minat pembaca. Hasil penilaian tes 

siklus II dalam aspek kemenarikan judul dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 23 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Kemenarikan Judul 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. Kurang  3 - - - Skor rata-rata 

 
Nilai  rata-rata 

 
(Baik) 

 
2. Cukup  6 8 48 25%  

3. Baik 9 20 180 62,5%  

4. 
Sangat 

Baik 
12 4 48 12,5% 

 

Jumlah 32 276 100%  

 

Berdasarkan tabel 23 tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk 

aspek kemenarikan judul adalah 71,92 dengan kategori baik. Nilai rata-rata aspek 

kemenarikan judul merupakan rata-rata nilai per aspek yang terendah dari keenam 

aspek penilaian menulis teks berita. Ketecapaian KKM aspek kemenarikan judul 

75% sudah sesuai dengan batas ketuntasan yang telah ditentukan. Sebanyak 24 

siswa sudah mampu menulis teks berita dengan judul yang menarik, sesuai 

dengan isi informasi, dan provokatif. 
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4.1.3.1.6 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Ketepatan Penggunaan EYD 

dan Tanda Baca 

Pada aspek ini difokuskan pada ketepataan ejaan dalam teks berita siswa, 

penempatan tanda baca dalam teks berita siswa sehingga tidak menimbulkan 

kerancuan, ambiguitas, dan kerancuan penafsiran yang berbeda antara pembaca 

dan penulis teks berita. Hasil penilaian tes menulis teks berita aspek ketepatan 

penggunaan EYD dan tanda baca dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 24 Hasil Tes Menulis Teks Berita Aspek Ketepatan Penggunaan  

EYD dan Tanda Baca 

No. 

 

Kategori 

 

Skor F Bobot 

 

(%) Keterangan 

 

Ketercapaian 

KKM 

1. Kurang  4 - - - Skor rata-rata 

 
Nilai rata-rata 

 
(Baik) 

 
2. Cukup  8 8 64 25%  

3. Baik 12 16 192 50%  

4. 
Sangat 

Baik 
16 8 128 25% 

 

Jumlah 32 384 100%  

 

Berdasarkan tabel 24 menunjukkan nilai rata-rata aspek ketepatan 

penggunaan EYD dan tanda baca adalah 75 dengan kategori baik. Sebanyak 8 

siswa 25% mendapat skor kategori sangat baik, 16 siswa atau 50% mendapat skor 

dengan katgeori baik, dan 8 siswa atau 25% siswa mendapat skor kategori cukup. 

Adapun ketercapaian KKM aspek ini sudah mencapai batas ketuntasan yang 

ditentukan, yaitu 75%. Sebanyak  24 siswa sudah mampu menulis teks berita 

dengan memperhatikan ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca. 

Berdasarkan hasil tes pada siklus II tersebut, nilai rata-rata per aspek untuk 

keterampilan menulis teks berita pada kelas VIII E SMP N 3 Kajen mendapat 
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nilai dengan kategori baik. Ketercapaian KKM juga sudah mencapai 75% dari 32 

siswa yang mendapat nilai ≥70. Hal tersebut berarti penelitian tindakan siklus II 

mengalami peningkatan dari penelitian tindakan siklus I. 

 

4.1.3.2 Hasil Perubahan Perilaku Siswa setelah Pembelajaran Menulis Teks 

Berita dengan Teknik Reportase melalui Model Student Facilitator 

and Explaining 

Hasil perubahan perilaku siswa diperoleh dari hasil observasi yang telah 

dilaksanakan pada siklus II. Hasil perubahan perilaku siswa yang dideskripsikan 

adalah tentang perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. Pada 

siklus II ini terdapat perilaku siswa yang terdeskripsi melalui kegiatan observasi 

yang dilakukan peneliti. Selama membelajarkan keterampilan menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining, peneliti 

merasakan ada perubahan perilaku siswa. Hasil observasi pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel  25 Hasil Observasi Siklus II 

No. 

                           Kategori 

Aspek 

Sangat 

baik 

Baik Cukup Kurang 

Rata-rata 

skor 

1. Kejujuran 28 - 4 - 4 

2. Tenggang rasa 18 14 - - 4 

3. Kedisiplinan 24 - 8 - 4 

4. Ketekunan belajar 10 19 3 - 3 
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5. Kreativitas 10 19 3 - 3 

6. Kemandirian 24 - 8 - 4 

7. Ramah dengan teman 16 16 - - 4 

8. Kepedulian sosial 18 14 - - 4 

9. Tanggung jawab 16 16 - - 4 

10. Hormat pada guru 21 11 - - 4 

Rata-rata skor tiap aspek 4 

Keterangan: 

Skor  4  = Sangat baik 

Skor 3  = Baik 

Skor 2  = Cukup 

Skor 1  = Kurang 

Tabel 25 tersebut memaparkan perilaku siswa selama proses pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor tiap 

aspek, yaitu 4 dengan kategori sangat baik. Dilihat dari aspek kejujuran siswa 

sudah sangat baik, terbukti dengan perolehan skor untuk aspek kejujuran adalah 4. 

Kejujuran dari 20 siswa sudah sangat baik dan 4 siswa sudah cukup baik. Pada 

saat proses penugasan pembuatan teks berita semua berjalan tertib tidak ada siswa 

yang saling mencontek. Adapun gambar dari perilaku aspek kejujuran adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 11 Perilaku Siswa Aspek Kejujuran 

Aspek selanjutnya adalah aspek tenggang rasa, adapun fokus dari aspek ini 

adalah mengamati sikap dan tindakan siswa yang bisa mengahargai segala 

perbedaan-bedaan yang ada saat proses pembelajaran menulis teks berita 

berlangsung. Aspek tenggang rasa pada siklus II memperoleh rata-rata skor 4 

dengan kategori sangat baik. Sebanyak 18 siswa memperoleh skor kategori sangat 

baik, dan 14 siswa memperoleh skor kategori baik. Dalam kegiatan diskusi 

mereka sudah mampu menunjukkan rasa tenggang rasa mereka terhadap 

perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul saat diskusi. Jadi, dalam pelaksanaan 

diskusi siklus II suasana gaduh akibat perbedaan pendapat berkurang dan 

menjadikan suasana diskusi kondusif serta tertib. Mereka sudah mampu bekerja 

sama dalam kelompok yang heterogen. Adapun gambar dari perilaku tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 12 Perilaku Siswa Aspek Tenggang Rasa 

Aspek ketiga, yaitu aspek kedisiplinan siswa. Rata-rata skor untuk aspek 

kedisiplinan adalah 4 dengan kategori sangat baik. Sebanyak 24 siswa mendapat 

skor kategori sangat baik dan 8 siswa memperoleh skor dengan kategori cukup. 

Aspek ini mengalami peningkatan skor dibandingkan pada skor aspek kedisipilan 

pada siklus I. Aspek kedisiplinan pada siklus II dapat dilihat dari perilaku siswa 

yang langsung masuk ke dalam kelas saat tiba waktu pelajaran bahasa Indonesia, 

siswa sudah dengan posisi sikap siap, dan peralatan tulis tertata rapi di atas meja 

saat guru akan melakukan apersepsi. Kedisiplinan siswa juga nampak saat 

kegiatan inti pembelajaran, saat pembentukan kelompok siswa dengan tertib 

mencari anggota kelompok mereka lalu duduk dengan tertib. Sekalipun 

kedisiplinan dari 8 siswa agak sedikit kurang, mereka masih duduk termangu saat 

diberi penugasan untuk membantu kelompok. Akan tetapi, secara keseluruhan 

aspek kedisiplinan siswa pada siklus II sudah sangat baik. Adapun gambar dari 

perilaku aspek kedisipilan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 13 Perilaku Siswa Aspek Kedisiplinan 

Aspek ketekunan belajar pada siklus II juga mengalami peningkatan. Rata 

skor aspek ketekunan belajar pada siklus I adalah 2 dan pada siklus II adalah 3 

dengan katgeori baik. Sebanyak 10 siswa mendapat kategori sangat baik, 19 siswa 

mendapat kategori baik, dan 3 siswa mendapat kategori cukup. Perilaku aspek 

ketekunan belajar dari dilihat dari perilaku siswa yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar, tugas, dan meyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Siswa tidak malu lagi bertanya dengan guru jika 

mengalami kesulitan, mereka sudah mau mencatat penjelasan dari guru tanpa 

harus diminta oleh guru, dan mencari referens-referensi lain yang berkaitan 

dengan materi menulis teks berita. Semua siswa juga mampu mengumpulkan 

tugas kepada guru dengan tepat waktu. Adapun gambar dari perilaku aspek 

ketekunan belajar adalah sebagai berikut. 
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Gambar 14 Perilaku Siswa Aspek Ketekunan Belajar 

Aspek selanjutnya adalah aspek kreativitas, dapat dilihat dari perlaku 

siswa yang bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

tingkat kreativitas siswa kelas VIII E dalam kategori baik. Sebanyak 10 siswa 

sudah sangat kreatif saat pembelajaran menulis teks berita, 19 siswa dalam 

kategori baik, dan 3 siswa dalam kategori cukup kreatif. Hal tersebut dapat dilihat 

saat pelaksanaan diskusi dan pelaksaan reportase. Pada saat diskusi, anggota 

kelompok yang bertugas sebagai narasumber sudah cukup kreatif menjelaskan 

materi-materi tentang menulis teks berita kepada teman mereka. Pada saat 

pelaksanaan reportase tiap-tiap kelompok juga sudah mempersiapkan daftar 

pertanyaan yang banyak, sehingga saat melakukan wawancara dengan narasumber 

mereka memperoleh bahan pemberitaan sebanyak mungkin. Saat melaksanakan 

reportase semua anggota kelompok juga sudah bertugas sesuai dengan peran 

mereka masing-masing. Jadi, dapat dikatakan aspek kreativitas siswa pada siklus 

II lebih baik dari pada siklus I. Adapun gambar dari perilaku tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 15 Perilaku Siswa Aspek Kreativitas 

Aspek kemandirian siswa juga mengalami peningkatan. Aspek ini 

difokuskan pada sikap dan perilaku siswa yang tidak mudah bergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Pada siklus 

II, aspek kemandirian siswa memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan perilaku 24 siswa yang sudah menunjukkan 

sangat mandiri saat melaksanakan tugas mereka, dan 8 siswa sudah cukup 

mandiri. Saat melaksanakan diskusi, semua anggota kelompok sudah mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari kelompok lain tanpa 

meminta bantuan dari guru. Saat menyusun data pokok hasil reportase, semua 

anggota kelompok memberikan tanggapan mengenai data pokok hasil reportase. 

Jadi, data pokok hasil reportase tidak hanya bersumber dari satu orang anggota 

kelompok saja. Akan tetapi, masih ada 8 siswa laki-laki yang hanya menyalin data 

pokok hasil reportase tanpa memberikan pendapat mereka. Saat siswa membuat 

teks berita mereka sudah mampu mengerjakan tugas dengan mandiri, tidak ada 

lagi siswa yang mencontek hasil pekerjaan teman yang lain. Gambar dari perilaku 

aspek kemandirian adalah sebagai berikut. 
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Gambar 16 Perilaku Siswa Aspek Kemandirian 

Aspek ramah dengan teman atau komunikatif pada siklus II memperoleh 

kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku 16 siswa sudah mampu 

bergaul, bekerja sama dengan anggota kelompok yang heterogen, dan 

memperlihatkan rasa senang berbicara dengan teman yang lain. Perilaku ke-16 

siswa yang lain juga sudah cukup ramah dengan sesama teman. Sekalipun 

terkadang mereka masih menunjukkan rasa ketidaksukaan mereka dengan anggota 

kelompok mereka, namum secara keseluruhan semua siswa kelas VIII E sudah 

menunjukkan perilaku ramah dengan sesama teman mereka. Adapun gambar dari 

perilaku tersebut adalah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 Perilaku Siswa Aspek Ramah dengan Teman 
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Aspek selanjutnya adalah aspek kepedulian sosial, dapat diketahui dari 

sikap dan tindakan siswa yang selalu memberi bantuan kepada sesama teman 

yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan hasil observasi, tingkat kepedulian 18 

siswa sudah sangat baik, dan 14 siswa sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikaan 

saat pembelajaran berlangsung, siswa sudah mampu bekerja sama secara 

kooperatif dengan baik. Saat pelaksanaan tanya jawab diskusi, banyak siswa yang 

memberikan bantuan jawaban kepada kelompok yang merasa kesulitan menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain. Saat penyusunan data pokok hasil reportase tiap-

tiap anggota kelompok juga membantu teman mereka yang belum mampu 

menetukan unsur 5W+1H berdasarkan hasil reportase mereka. Berikut ini gambar 

dari perilaku tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Perilaku Siswa Aspek Kepedulian Sosial 

Aspek tanggung jawab siswa pada siklus II mengalami peningkatan, hal 

tersebut dapat dibuktikan melalui tingkat perhatian siswa saat pembelajaran 

berlangsung sudah sangat baik. Sebanyak 16 siswa memperoleh skor dengan  

kategori sangat baik, dan 16 siswa mendapat skor dengan kategori baik. Saat guru 

menjelas materi siswa kelas VIII E sudah memperhatikan dan menyimak dengan 
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seksama. Saat diminta mengumpulkan tugas, mereka juga mengumpulkan tugas 

dengan tepat waktu. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 Perilaku Siswa Aspek Tanggung Jawab 

Aspek yang terakhir adalah aspek hormat pada guru. Difokuskan pada 

perilaku siswa terhadap guru saat mengajar. Aspek menghormati guru pada siklus 

II sudah sangat baik, sebanyak 21 siswa menunjukan respon yang sangat baik, dan 

11 siswa menunjukkan respon yang cukup baik saat pembelajaran menulis teks 

berita. Pada siklus II ini sudah tidak ada lagi siswa yang mengobrol saat 

pembelajaran, melamun saat pembelajaran, berbuat gaduh, namun tetap saja 

masih ada beberapa siswa yang masih bercanda saat pembelajaran. Kondisi yang 

kurang kondusif tersebut segera berakhir dengan teguran dari guru. Gambar dari 

perilaku tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 20 Perilaku Siswa Aspek Hormat pada Guru 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada siklus II sudah dapat dilihat 

peningkatan perilaku siswa pada saat menulis teks berita. Saat pembelajaran pada 

siklus II suasana pembelajaran menulis teks berita sudah sangat kondusif. Siswa 

sudah bisa jujur dalam mengerjakan tugas diberikan oleh guru tanpa mencontek 

pekerjaan teman yang lain. Siswa juga sudah mampu menghargai segala 

perbedaan yang ada saat pembelajaran menulis teks berita. Semua siswa juga 

sudah disiplin mengikuti pembelajaran, tekun dan kreatif dalam menghadapi 

permasalahan saat pembelajaran menulis teks berita. Siswa juga sudah mandiri 

saat pembelajaran dan hal tersebut menunjukkan tanggung jawab mengikuti 

pembelajaran sudah sangat baik. Masing-masing siswa juga sudah mampu bekerja 

sama dengan teman yang heterogen dan menujukkan sikap peduli mereka 

terhadap sesama teman, serta yang paling penting mereka sudah sangat 

menghormati guru saat pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining berlangsung. Hal ini dinilai 

sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga peneliti merasa 

tidak perlu lagi untuk melanjutkannya ke siklus III.  
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4.1.3.3 Hasil Tanggapan Siswa Setelah Dilakukan Pembelajaran Menulis 

Teks Berita dengan Teknik Reportase melalui Model Student 

Facilitator and Explaining 

Hasil tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis teks berita dengan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining diperoleh dari 

angket yang disebarkan pada seluruh siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen yang 

berjumlah 32 siswa. Penjabaran hasil angket siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 26 Hasil Angket Siklus II 

Soal 
Pilihan Jawaban 

A B C D 

1. Pendapat siswa tentang menulis 23 8 - 1 

2. Perasaan siswa saat menulis teks berita 24 8 - - 

3. Kesulitan yang dialami siswa ketika menulis teks 

berita 
- 10 14 8 

4. Perasaan siswa saat menerima pembelajaran menulis 

teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining 

20 10 2 - 

5. Pendapat siswa tentang teknik reportase 20 12 - - 

6. Pendapat siswa tentang reportase yang dilakukan di 

luar kelas 
16 16 - - 

7. Perasaan siswa saat menjadi narasumber dalam 

diskusi dan harus mempertahankan pendapat 
24 8 - - 

8. Pendapat siswa mengenai manfaat kegiatan 

menyunting 
10 18 4 - 

9. Bagian pembelajaran yang paling disukai oleh siswa 21 1 9 1 

10. Bagian pembelajaran yang tidak disukai oleh siswa - 12 1 19 
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Dari angket yang telah diisi siswa diketahui bahwa pendapat siswa tentang 

siswa tentang pembelajaran menulis adalah 23 siswa menjawab pembelajaran 

menulis merupakan kegiatan yang sangat mudah, 8 siswa menjawab cukup 

mudah, dan 1 siswa menjawab kegiatan menulis merupakan kegiatan yang cukup 

sulit. Pendapat siswa tentang perasaan siswa saat menulis teks berita adalah 24 

siswa berpendapat merasa sangat senang ketika menulis teks berita, 8 siswa 

menjawab merasa cukup senang ketika menulis teks berita, dan tidak ada satu pun 

siswa yang menjawab kurang senang dan tidak senang saat menulis teks berita. 

Mengenai kesulitan yang sering dialami siswa saat menulis teks berita. 

Menurut 10 siswa merasakan kesulitan dalam menentukan pilihan kata yang 

digunakan dalam menulis teks berita, 14 siswa kesulitan dalam penggunaan ejaan 

yang tepat, 8 siswa kesulitan dalam merangkai kata menjadi berita yang runtut 

sesuai dengan pola piramida terbalik, dan untuk pilihan menentukan unsur-unsur 

berita tidak ada satu pun siswa yang memilih. Bila dilihat dari hasil tulisan siswa, 

memang kebanyakan siswa sudah mampu menulis teks berita dengan 

mencatumkan unsur 5W+IH. 

Selanjutnya mengenai perasaan siswa saat menerima pembelajaran 

menulis dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

Sebanyak 20 siswa merasa sangat senang, 10 siswa merasa cukup senang, 2  siswa 

merasa kurang senang, dan tidak ada satu siswa pun yang memilih tidak senang 

dengan pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining. Pendapat siswa mengenai teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining menurut 20 siswa berpendapat 
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teknik reportase melalui model student facilitator and explaining yang diterapkan 

oleh peneliti sangat menarik, dan 12 siswa berpendapat cukup menarik, tidak ada 

satu siswa pun yang menjawab teknik reportase melalui model student facilitator 

and explaining tidak menarik. 

Pendapat siswa  tentang kegiatan reportase apakah membantu untuk 

menulis teks berita, 50% siswa atau 16 siswa menjawab sangat terbantu, dan 50% 

lagi atau 16 menjawab cukup membantu. Selanjutnya tentang perasaan siswa saat 

menjadi narasumber dalam diskusi dan harus mempertahankan pendapat mereka, 

sebanyak 24 siswa menjawat sangat menarik, dan 8 siswa menjawab cukup 

menarik. 

Pendapat siswa mengenai kegiatan menyunting adalah 10 siswa menjawab 

dengan kegiatan menyunting sangat membantu dalam membantu untuk 

mengetahui kelemahan diri, 18 siswa menjawab cukup membantu untuk 

mengetahui kelemahan diri mereka, dan 4 siswa menjawab kurang membantu 

untuk mengetahui kelemahan diri mereka. Pertanyaan kesembilan tentang bagian 

pembelajaran yang paling disukai oleh siswa adalah 21 siswa menjawab paling 

senang saat melakukan reportase, 1 siswa menjawab senang saat menulis teks 

berita, 9 siswa menjawab senang saat melakukan diskusi dan belajar menjadi 

narasumber, dan 1 siswa menjawab merasa senang saat menyunting hasil 

pekerjaan milik teman. Yang terakhir mengenai bagian pembelajaran yang paling 

tidak disukai siswa, 12 siswa menjawab tidak suka saat menulis teks berita, 1 

siswa menjawab tidak suka saat melakukan diskusi, 19 siswa menjawab merasa 
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tidak senang saat menyunting hasil pekerjaan teman, dan tidak ada satu pun yang 

memilih melakukan kegiatan reportase. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

siswa mengenai pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining pada siklus II semakin positif atau baik. 

Setelah dilakukan tindakan siklus II tanggapan sebagian besar siswa menyatakan 

pembelajaran menulis sangat senang, dan saat menulis teks berita siswa merasa 

sangat senang. Saat proses pembelajaran menulis teks berita kesulitan yang paling 

banyak dialami siswa adalah ketepatan penggunaan ejaan pada teks berita yang 

mereka buat, namun hal tersebut tidak menjadikan siswa merasa tidak senang 

dengan pembelajaran menulis teks berita. Berdasarkan hasil angket sebagian besar 

siswa merasa cukup senang dan merasa tertarik dengan pembelajaran menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

Selain itu, dengan adanya reportase yang dilakukan di luar kelas juga dirasa 

sangat membantu sebagian besar siswa. Disaat siswa diskusi dan menjadi 

narasumber untuk kelompok lain, sebagian besar siswa juga merasa sangat 

senang. Dari semua kegiatan saat proses pembelajaran menulis teks berita 

kegiatan reportase merupakan kegiatan yang paling disukai oleh sebagian siswa 

kelas VIII E. Kegiatan yang paling tidak disukai adalah kegiatan menyunting hasil 

pekerjaan milik teman, makanya kegiatan menyunting dianggap cukup membantu 

bagi sebagian kecil siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen. 

Pada siklus II penelitian juga menggunakan hasil wawancara untuk 

melihat tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis teks berita dengan 
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teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. Sasaran 

wawancara masih sama dengan siklus I, yaitu siswa yang mendapat nilai tinggi 

(R.30), siswa yang mendapat nilai sedang (R.03), dan siswa yang mendapat nilai 

rendah (R.6). Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut. 

Berikut ini pendapat ketiga siswa mengenai perasaan siswa saat mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

faciliator and explaining siswa merasa senang. 

 

“Saya merasa senang sekali mengikuti pembelajaran ini. Dengan 

pembelajaran yang seperti ini saya memperoleh pengalaman baru 

dan pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan.” (R.30) 

“Saya cukup senang dengan pembelajaran seperti ini. Saat 

pembelajaran ada kegiatan yang serius, yaitu diskusi dan ada juga 

yang santai seperti saat melakukan reportase. jadi, pembelajaran 

jauh lebih menyenangkan.” (R.03) 

“Perasaan saya saat mengikuti pembelajaran ini sangat senang. 

Saat proses pembelajaran berlangsung pembelajaran banyak 

kegiatan yang menarik sehingga menjadi menyenangkan.” (R.6) 

 

 Berdasarkan ketiga pendapat dapat disimpulkan bahwa siswa merasa 

senang mengikuti pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase 

melalui model student facilitator and explaining. Menurut siswa pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan beda dari pembelajaran sebelumnya. 
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Mengenai dengan menggunakan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining dapat memudahkan siswa dalam menguasai materi 

menulis teks berita apa tidak berikut ini jawaban dari tiap-tiap siswa. 

 

“Menurut saya dengan adanya teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining memudahkan saya memahami 

materi tentang menulis teks berita. Dengan berkerja secara 

kelompok yang mengharuskan saya menjadi narasumber 

menjadikan saya harus memahami materi lebih mendalam. Jadi, 

dengan begitu saya dilatih untuk berfikir secara mandiri di dalam 

kelompok agar dapat menentukan unsur pembangun berita, cara 

penulisan berita, dll.” (R.30) 

“Saja menjadi mudah memahami materi dengan adanya teknik 

dan model ini. Dengan teknik dan model ini saya menjadi lebih 

memahami materi dengan sungguh-sungguh karena saat diskusi 

saya harus menjadi narasumber bagi teman yang lain dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman yang lain.” (R.03) 

“Iya, sangat membantu. Dengan teknik dan model seperti ini saya 

menjadi mudah memahami materi. Saya dengan kelompok saya 

memahami dan berusaha mencari/menyimpulkan sendiri materi 

tentang menulis teks berita sehingga kami lebih mendalami 

materi.” (R.6)  
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Simpulan dari ketiga pendapat tersebut adalah dengan adanya teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining siswa merasa sangat 

terbantu dalam penguasaan materi. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining siswa diajarkan 

untuk memahami, mencari, menyimpulkan sendiri materi-materi yang berkaitan 

dengan materi menulis teks berita. 

Selanjutnya tentang dengan menggunakan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining dapat memudahkan siswa dalam menulis teks 

berita yang singkat, padat, dan jelas tiap-tiap siswa menjawab seperti berikut ini. 

 

“Saya menjadi mudah menulis berita. Apalagi dengan adanya 

reportase yang dilakukan, itu memudahkan saya dalam pencarian 

bahan pemberitaan. Dengan adanya diskusi juga membantu saya 

dalam memahami materi sehingga saja lebih mudah saat menulis 

teks berita.” (R.30) 

“Menurut saya menulis teks berita menjadi mudah. Dengan 

adanya teknik dan model ini dapat mempermudah pencarian 

bahan pemberitaan dan konsep dasar tentang menulis teks berita 

sehingga menulis teks berita menjadi tidak sulit lagi.” (R.03) 

“Sangat memudahkan, Bu karena pembelajaran dengan teknik 

dan model seperti ini kegiatanya dengan cara berkelompok. Jadi, 

dengan bekerja dengan cara berkelompok memudahkan saya 

untuk bertanya jawab dengan sesama teman tentang materi yang 
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kurang saya mengerti. Dengan bergitu menulis teks berita 

menjadi lebih mudah daripada jika saya bekerja secara individu.” 

(R.6) 

 

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dapat memudahkan siswa dalam menulis teks berita secara singkat, 

padat, dan jelas. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya diskusi yang 

mengharuskan siswa menjadi narasumber, siswa menjadi paham akan materi 

menulis teks berita. Dengan adanya kegiatan reportase, siswa menjadi mudah 

dalam menyusun bahan pemberitaan. Jadi, saat siswa diminta untuk menulis teks 

berita siswa menjadi lebih mudah. 

Dengan adanya teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dapatkah membuat siswa menjadi termotivasi untuk menulis teks 

berita. Berikut ini jawaban dari tiap-tiap siswa. 

 

“Dengan adanya teknik dan model seperti ini saat KBM membuat 

saya semangat belajar.” (R.30) 

“Iya, Bu. Saya sangat termotivasi dengan adanya pembelajaran 

seperti ini. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan membuat 

saya bersemangat belajar menulis teks berita.” (R.03) 

“Iya, memberi saya motivasi, Bu. Saya menjadi senang saat 

menulis teks berita dan juga tidak bingung sehingga saya 

semangat dalam mengikuti pembelajaran.” (R.6) 
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dapat memberikan motivasi bagi siswa. Pembelajaran dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining  menjadikan siswa 

kelas VIII E SMP N 3 Kajen menjadi lebih semangat dalam menulis teks berita. 

Menurut 3 siswa masukan atau saran yang siswa berikan agar 

pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining agar menjadi lebih baik adalah sebagai 

berikut. 

 

“Semoga pembelajaran seperti ini sering-sering dilakukan dalam 

semua pelajaran. Jadi, membuat pelajaran lebih menyenangkan 

dan siswa pasti lebih semangat belajar lagi, Bu.” (R.30) 

“Saran saya agar pembelajaran dengan teknik dan model ini tidak 

hanya diterapkan untuk menulis teks berita saja, tetapi pada 

pelajaran yang lain juga. Jadi, pembelajaran yang juga dapat lebih 

menyenangkan lagi.” (R.03) 

“Saran saya adalah semoga teknik dan model ini lebih sering 

diterapkan di pelajaran-pelajaran selain menulis teks berita.” (R.6) 

 

Dari ketiga pendapat tersebut, saran yang diberikan oleh siswa adalah agar 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining  tidak hanya 

diterapkan pada pembelajaran menulis teks berita. Kalau bisa pada materi-materi 
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yang laing juga dapat menggunakan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining. 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Hasil keterampilan tes menulis teks berita pada siklus II telah mengalami 

peningkatan dari siklus I dan prasiklus. Hasil tersebut sudah mencapai nilai rata-

rata 78,44 atau berkategori baik. Ketercapaian KKM pada siklus II sudah 

mencapai target yang diharapkan, yaitu 75% siswa mendapat nilai ≥70. Pada 

siklus II ketercapaian KKM mencapai 87,50% siswa yang mendapat nilai ≥70. 

Jadi, pada siklus II terdapat 28 siswa yang mencapai KKM ≥70. Nilai rata-rata 

tiap aspek penilaian teks berita pada siklus II juga sudah mencapai lebih dari ≥70 

dan ketercapaian KKM 75%. Adapun nilai rata-rata tertinggi pada aspek 

kelengkapan unsur berita, yaitu mencapai 89,84 dengan ketercapaian KKM 100%. 

Rata-rata nilai tiap aspek terendah ada pada aspek kemenarikan judul, yaitu 71,92 

dengan ketercapaian KKM 75%. 

Peningkatan  keterampilan menulis teks berita tersebut merupakan bukti 

keberhasilan penggunaan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining dalam meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 

VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan. Sebelum dilaksanakan 

pembelajaran menggunakan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining, keterampilan menulis teks berita siswa masih dalam kategori cukup. 

Setelah dilaksanakan tindakan siklus I, nilai rata-ratanya meningkat walaupun 

masih dalam kategori cukup. Perbaikan yang dilakukan dalam siklus II membuat 
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adanya peningkatan nilai rata-rata dan tentu saja terjadi perubahan kategori dari 

kategori cukup menjadi kategori baik. 

Perilaku siswa yang kurang baik pada siklus I juga tidak terlihat lagi pada 

saat pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining pada siklus II. Kejujuran siswa saat 

mengerjakan tugas dari guru sudah sangat baik. Semua siswa juga sudah mampu 

menghargai semua perbedaan-perbedaan yang ada saat pembelajaran menulis teks 

berita. Siswa juga sudah disiplin saat mengikuti pembelajaran menulis teks berita 

dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Semua siswa juga sudah 

menunjukkan sikap tekun dan rajin dalam mengikuti  pembelajaran menulis teks 

berita. Dalam mengerjakan tugas siswa sudah mandiri, namun siswa juga  tetap 

memperlihatkan sikap peduli dan ramah mereka dengan sesama teman. Semua 

siswa saling membantu jika mengalami kesulitan. Semua siswa kelas VIII E SMP 

N 3 Kajen juga sudah menunjukkan sikap hormat pada guru. Hal tersebut dapat 

dilihat dari perilaku siswa yang memperhatikan penjelasan dari guru, tidak ada 

lagi siswa yang membuat gaduh di dalam kelas, tidak ada yang tiduran, ngobrol 

sendiri dengan teman ketika guru menyampaikan materi atau bermain hp saat 

pembelajaran menulis teks berita. 

Data angket menunjukkan tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining semakin baik atau positif. Selain itu, dari wawancara yang dilakukan 

kepada beberapa siswa menunjukkan bahwa siswa senang terhadap pembelajaran 

menggunakan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 
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Mereka menyatakan bahwa pembelajaran sangat menyenangkan. Siswa juga 

merasa lebih paham terhadap materi yang  dipelajari dan lebih mudah dalam 

menulis teks berita yang singkat, padat, dan jelas. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II, dapat disimpulkan keberhasilan 

penelitian telah tercapai, baik dari segi hasil maupun segi proses. Hipotesis dari 

penelitian ini terbukti. Penerapan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining pada pembelajaran menulis teks berita terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 

Pekalongan dan disertai dengan perubahan perilaku siswa yang lebih baik, serta 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis teks berita pada umumnya dan 

menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining pada khususnya lebih positif. Dengan demikian penelitian diakhiri 

pada tindakan siklus II.    

 
4.2 Pembahasan 

Setelah dilakukan analisis data tes dan nontes diperoleh kenyataan bahwa 

penerapan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining dapat 

meningkatkan keterampilan menulis teks berita teks berita siswa kelas VIII E 

SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2010/2011. Pembahasan 

hasil penelitian ini didasarkan pada hasil prasiklus, hasil siklus I, dan hasil siklus 

II. Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. Pemerolehan hasil 

penelitian mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika diberi 

penugasan untuk menulis teks berita. Aspek-aspek yang dinilai dalam 

keterampilan menulis teks berita meliputi 6 aspek penilaian, yaitu 1) kelengkapan 
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unsur isi berita, 2) keruntutan pemaparan, 3) penggunaan kalimat, 4) pilihan 

kosakata, 5) kemenarikan judul, dan 6) ketepatan pengunaan EYD dan tanda baca. 

Pembahasan hasil nontes berpedoman pada tiga bentuk instrumen penelitian, yaitu 

1) observasi, 2) angket, dan 3) wawancara.  

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita 

Hasil tes keterampilan menulis teks berita yang telah dilakukan melalui 

prasiklus, siklus I, dan siklus II mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. 

Nilai rata-rata pada prasiklus mengalami peningkatan pada siklus I dan 

mengalami peningkatan lagi pada siklus II. Nilai rata-rata prasiklus, siklus I, dan 

siklus II secara berurutan adalah 61,75; 68,47; dan 78,44. Persentase ketercapian 

KKM dari tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II, yaitu 37,5%; 65,63%; dan 

87,5%. Peningkatan nilai rata-rata pada tiap siklus dan persentase ketercapaian 

KKM dengan nilai ≥70 disajikan dalam diagram 4 berikut ini. 

Diagram 4 Peningkatan Nilai Rata-rata tiap Siklus 
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Peningkatan nilai rata-rata tersebut dapat dijadikan bukti keberhasilan 

tindakan yang dilakukan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh persiapan yang lebih 

matang pada siklus II. Berikut ini tabel dan penjelasan peningkatan hasil tes 

menulis teks berita tiap siklus pada kelas VIII E SMP N 3 Kajen. 

Tabel 21 Peningkatan Hasil Tes Keterampilan Menulis Teks Berita 

tiap Siklus 

No. Aspek Penilaian 

Nilai Rata-rata Tiap 

Aspek 
Peningkatan 

P SI SII P-SI SI-SII P-SII 

1. Kelengkapan unsur 

berita 
69,53 89,1 89,84 19,57 0,74 20,31 

2. Keruntutan 

pemarapan 
54,41 59,40 80,47 3,15 21,07 24,22 

3. Penggunaan kalimat 
62,31 66,44 76,56 4,13 9,12 14,25 

4. Pilihan kosakata 
62,50 68,56 78,13 6,06 9,57 15,63 

5. Kemenarikan judul 
59,55 61,75 71,92 2,2 10,17 12,37 

6. Ketepatan 

penggunaan EYD 
62,20 63,38 72,69 1,18 9,31 10,49 

Nilai rata-rata kelas seluruh 

aspek 
61,75 68,47 78,44 6,41 9,97 16,38 

 

Tabel 21 merupakan rekapitulasi hasil tes keterampilan menulis teks berita 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor 

mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I, dan siklus II. Rata-rata skor pada 

aspek kelengkapan unsur berita pada prasiklus adalah 69,53. Setelah  dilakukan 

tindakan pada siklus I, rata-ratanya menjadi 89,1 atau meningkat sebesar 19,57. 

Pada siklus II aspek kelengkapan unsur juga mengalami peningkatan, namun rata-
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ratanya hanya 89,84 atau meningkat sebesar 0,74. Rata-rata aspek  keruntutan 

pemaparan pada prasiklus hanya 54,41 dan pada siklus I rata-ratanya mengalami 

peningkatan sebesar  59,40 atau meningkat sebesar 3,15. Pada siklus II pun aspek 

keruntutan pemaparan mengalami peningkatan sebesar 21,07 sehingga rata-

ratanya menjadi 80,47. Aspek ketiga, yaitu penggunaan kalimat juga mengalami 

peningkatan. Nilai rata-rata aspek penggunaan kalimat pada prasiklus 62,31 

meningkat menjadi 66,44 pada siklus I, dan meningkat lagi menjadi 75,56 pada 

siklus II. Selain itu, aspek pilihan kosakata juga mengalami peningkatan. Nilai 

rata-rata pilihan aspek pada prasiklus 62,50 dan pada siklus I meningkat menjadi 

68,56 serta pada siklus II meningkat menjadi 78,13. Aspek selanjutnya yang 

mengalami peningkatan adalah aspek kemenarikan judul. Peningkatan nilai rata-

rata aspek kemenarikan judul dari prasiklus, siklus I, dan siklus II berturut-turut 

adalah 59,55; 61,75; dan 71,92. Aspek terakhir yang mengalami peningkatan 

adalah ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca. Nilai rata-rata  aspek 

ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca meningkat dari nilai prasiklus yang 

hanya 62,20 menjadi 63,38 pada siklus I, dan meningkat menjadi 72,69 pada 

siklus II.  

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis teks berita merupakan 

prestasi siswa yang patut dibanggakan. Sebelum diberlakukan tindakan siklus I 

maupun siklus II keterampilan siswa dalam menulis teks berita sudah cukup baik, 

tetapi belum memenuhi batas ketuntasan klasikal ditetapkan oleh peneliti pada 

siklus I dan siklus II, yaitu 75% dari 32 siswa mendapat nilai ≥70.  Setelah 

diterapkan pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan teknik 
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reportase melalui model student facilitator and explaning terjadi peningkatan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining yang diterapkan pada pembelajaran 

menulis teks berita dapat membantu siswa dalam memahami materi tentang 

menulis teks berita dan mempermudah siswa dalam menulis teks berita.  

  

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa setelah Pembelajaran Menulis Teks Berita 

dengan Teknik Reportase melalui Model Student Facilitator and 

Explaining 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis teks berita ini diikuti pula 

dengan adanya perubahan perilaku siswa dari prasiklus sampai siklus II. 

Peningkatan hasil nontes yang berupa observasi pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 28 berikut. 

Tabel 28 Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Siklus I Siklus II Peningkatan 

1. Kejujuran 3 4 1 

2. Tenggang rasa 3 4 1 

3. Kedisiplinan 3 4 1 

4. Ketekunan belajar 2 3 1 

5. Kreativitas 2 3 1 

6. Kemandirian 3 4 1 

7. Ramah dengan teman 3 4 1 

8. Kepedulian sosial 3 4 1 

9. Tanggung jawab 3 4 1 

10. Hormat pada guru 3 4 1 

Rata-rata skor 3 4 1 
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Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II pada tabel 28 

tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan dari masing-masing aspek perilaku 

siswa. Aspek kejujuran siswa mengalami peningkatan 1 skor, skor aspek 

kejujuran pada siklus I adalah 3 dan meningkat menjadi 4 pada siklus II. Aspek 

tengang rasa juga meningkat, pada siklus I mendapat skor 3 dan pada siklus II 

mendapat skor 4. Aspek tengang rasa juga meningkat dari skor siklus I yang 

berjumlah 3 meningkat menjadi 4 pada siklus II. Peningkatan juga terjadi pada 

aspek ketekunan belajar dan kerajinan. Pada siklus I aspek ketekunan belajar dan 

kerajinan mendapat skor 2 dan meningkat menjadi skor 3 pada siklus II. Aspek 

yang lain, seperti kemandirian, ramah dengan teman, kepedulian siswa, tanggung 

jawab, dan hormat pada guru juga mengalami peningkatan dari skor 3 pada siklus 

I dan meningkat menjadi 4 pada siklus II. 

Peningkatan skor pada hasil observasi siklus I dan siklus II juga dapat 

didukung dengan perbandingan foto pada siklus I dan siklus II. Gambar aspek 

kejujuran pada siklus I menunjukkan masih ada siswa menyontek siswa yang lain 

atau tengok kanan kiri. Pada siklus II siswa sudah mulai mengerjakan tugas dari 

guru dengan jujur tanpa mencontek pekerjaan dari teman yang lain. Berikut ini 

perbandingan gambar perilaku aspek kejujuran pada siklus I dan II. 
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Gambar 21 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Kejujuran Siklus I 

dan Siklus II 

Aspek tenggang rasa siswa semakin membaik pada siklus I. Pada siklus I 

masih nampak perilaku siswa yang kurang menghargai perbedaan-perbedaan yang 

ada saat pembelajaran sehingga membuat kelas gaduh. Masih ada beberapa siswa 

yang belum mampu bersosialisasi dengan anggota kelompok yang heterogen dan 

menjadikan kelompok kurang kompak. Pada siklus II perilaku siswa sudah 

mampu mengatasi segala perbedaan yang muncul saat pembelajaran. Semua siswa 

sudah mampu berkerja sama dengan anggota kelompok yang heterogen sehingga 

menjadikan suasana di kelas sangat menyenangkan. Saat pelaksanaan diskusi pun, 

anggota kelompok selalu kompak menjawab pertanyaan dari teman. Berikut ini 

perbandingan gambar dari perilaku tersebut. 
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Gambar 22 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Tenggang Rasa 

Siklus I dan Siklus II 

Aspek selanjutnya yang mengalami peningkatan adalah aspek kedisiplinan 

siswa. Nampak jelas bahwa pada siklus I, masih ada siswa yang gaduh dan belum 

duduk rapi saat guru memulai apersepsi. Pada siklus II, hal tersebut tidak terjadi 

lagi. Siswa sudah bisa disiplin dan dapat dilihat pada perilaku siswa yang sudah 

siap, duduk rapi, dan menyiapkan buku serta alat tulis saat guru melakukan 

apersepsi. Berikut ini gambaran perbandingan dari perilaku tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Kedisiplinan Siklus I 

dan Siklus II 
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Ketekunan belajar siswa pada siklus II juga semakin meningkat. Pada 

siklus I ketekunan belajar siswa dapat dilihat dari perilaku siswa yang rajin 

mencatat penjelasan dari guru, membaca referensi-referensi, dan hanya beberapa 

siswa saja yang mau bertanya dengan guru jika mengalami kesulitan. Pada siklus 

II siswa sudah semakin aktif dan berperan dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat 

dilihat, banyak siswa yang bertanya kepada guru tentang materi yang kurang 

dimengerti. Siswa semakin terbuka untuk menanyakan hal-hal yang kurang 

dimengerti. Gambar dari perilaku ketekunan belajar adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Ketekunan Belajar 

Siklus I dan Siklus II 

Aspek kreativitas setelah dilakukan tindakan siklus II semakin membaik 

jika dibandingankan dengan siklus I. Pada siklus I  masih ada beberapa siswa saat 

melakukan reportase di perpustakaan hanya duduk melamun saja, namun pada 

siklus II semua siswa sudah terlihat aktif saat melakukan reportase. Saat 

melakukan reportase semua siswa sudah mendapat tugas-tugas tersendiri dari 

kelompoknya sehingga tidak ada siswa yang berpangku tangan saat mengerjakan 

tugas. Adapun gambaran dari perilaku tersebut adalah sebagai berikut. 
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Gambar 25 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Kreativitas Siklus I 

dan Siklus II 

Aspek selanjutya adalah aspek kemandirian siswa. Aspek ini juga 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada siklus II. Pada siklus I 

kemandirian siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen agak kurang. Masih ada beberapa 

siswa yang masih bergantung pada teman yang lain saat mengerjakan tugas. Saat 

diberi tugas beberapa siswa masih menyalin hasil pekerjaan teman mereka, 

sedangkan pada siklus II keadaan ini semakin membaik. Perilaku siswa pada 

siklus II sudah semakin mandiri, tiap-tiap siswa sudah mampu mengerjakan tugas 

dengan bekerja secara mandiri dan tidak menyalin hasil pekerjaan teman lagi. 

Berikut ini gambar dari perilaku tersebut. 
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Gambar 26 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Kemandirian Siklus 

I dan Siklus II 

Aspek ramah dengan teman pada siklus II mendapat skor 4 dengan 

kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perilaku siswa saat 

pembelajaran pada siklus II sudah semakin ramah dan komunikatif dengan semua 

teman. Jadi, pembelajaran pada siklus II semakin akrab dan menyenangkan jika 

dibandingkan pada pembelajaran siklus I. Pada siklus I, sikap individual siswa 

masih nampak, namun pada siklus II tidak lagi. Gambaran perilaku tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Ramah dengan 

Teman Siklus I dan Siklus II 
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Setelah dilakukan dua kali tindakan sikap kepedulian siswa kelas VIII E 

SMP N 3 Kajen juga semakin meningkat. Pada siklus I sikap kepedulian siswa 

masing agak kurang, kebanyakan siswa masih individual dan saat diskusi juga 

belum kompak serta tidak saling membantu jika ada teman yang mengalami 

kesulitan. Pada siklus II kepedulian sosial siswa semakin baik. Hal tersebut dapat 

dilihat pada perilaku siswa saat diskusi, beberapa siswa yang pandai selalu 

mengajari temannya yang kurang mengerti tentang beberapa materi. Perilaku 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Kepedulian Sosial 

Siklus I dan Siklus II 

Aspek tanggung jawab siswa juga mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dapat dibuktikan melalui tingkat perhatian siswa terhadap penjelasan dari guru 

yang semakin baik. Pada siklus I, tanggung jawab siswa memang agak sedikit 

kurang baik karena masih ada beberapa siswa yang mengobrol saat guru 

memberikan penjelasan. Pada siklus II, kondisi pembelajaran semakin kondusif 

karena siswa sudah semakin tertib dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

Selain itu, tanggung jawab siswa yang semakin baik juga dibuktikan dengan 
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semua siswa mampu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu.  Adapun gambar 

dari perilaku tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Tanggung Jawab 

Siklus I dan Siklus II 

Aspek hormat pada guru juga mengalami peningkatan. Peningkatan aspek 

ini dapat dilihat dari perilaku siswa terhadap guru saat mengajar yang semakin 

positif. Pada saat pembelajaran siklus I masih ada beberapa siswa yang mengobrol 

saat guru memberikan penjelasan, namun pada siklus II perhatian siswa sudah 

terfokus pada guru sehingga pembelajaran menjadi kondusif. Adapun gambar dari 

perilaku tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30 Perbandingan Perilaku Siswa Aspek Hormat pada Guru 

Siklus I dan Siklus II 
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Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setelah 

dilakukan tindakan siklus I dan siklu II perilaku siswa mengalami perubahan yang 

mengarah pada perilaku yang lebih baik. Siswa semakin aktif dan bersungguh-

sungguh dalam belajar. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining sudah sangat baik. Suasana kelas saat pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining semakin 

kondusif dan lebih terkendali. Perilaku siswa semakin positif dan siswa terlihat 

lebih senang dan menikmati pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis teks berita dengan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining sangat tepat 

karena selain dapat membantu siswa untuk menulis teks berita yang lebih baik 

lagi, siswa juga memiliki perilaku yang baik pada saat pembelajaran. 

 

4.2.3 Perubahan Tanggapan Siswa setelah Pembelajaran Menulis Teks 

Berita dengan Teknik Reportase melalui Model Student Facilitator 

and Explaining 

Perubahan perilaku siswa siswa dalam menulis teks berita ini diikuti pula 

dengan tanggapan yang posistif siswa terhadap pembelajaran dari siklus I ke 

siklus II. Perubahan tanggapan siswa terhadap pembelajaran diambil berdasarkan 

data angket dan hasil wawancara. Peningkatan hasil nontes yang berupa 

tanggapan siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 29 berikut. 
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Tabel 29 Peningkatan Tanggapan Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 
Berdasarkan tabel 29 tersebut dapat dijabarkan, dari pertanyaan tentang 

pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis pada siklus I sebanyak 6 siswa 

menjawab sangat mudah dan pada siklus II sebanyak 23 siswa menjawab sangat 

mudah, pada siklus I 25 siswa menjawab cukup mudah dan pada siklus II 8 siswa 

menjawab cukup mudah, serta pada siklus I dan siklus II sebanyak 1 siswa yang 

menjawab cukup sulit. 

Soal 

Pilihan Jawaban 

SI SII SI SII SI SII SI SII 

A B C D 

1. Pendapat siswa tentang menulis 6 23 25 8 - - 1 1 

2. Perasaan siswa saat menulis 

teks berita 
7 24 18 8 7 - - - 

3. Kesulitan yang dialami siswa 

ketika menulis teks berita 
1 - 8 10 9 14 14 8 

4. Perasaan siswa saat menerima 

pembelajaran menulis teks 

berita dengan teknik reportase 

melalui model student 

facilitator and explaining 

18 20 20 10 3 2 1 - 

5. Pendapat siswa tentang teknik 

reportase 
18 20 14 12 - - - - 

6. Pendapat siswa tentang 

reportase yang dilakukan di 

luar kelas 

16 16 13 16 2 - 1 - 

7. Perasaan siswa saat menjadi 

narasumber dalam diskusi dan 

harus mempertahankan 

pendapat 

22 24 9 8 - - 1 - 

8. Pendapat siswa mengenai 

manfaat kegiatan menyunting 
13 18 12 10 6 4 1 - 

9. Bagian pembelajaran yang 

paling disukai oleh siswa 
14 21 4 1 12 9 2 1 

10. Bagian pembelajaran yang 

tidak disukai oleh siswa 
3 - 5 3 2 1 22 27 
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Pendapat siswa mengenai perasaan siswa ketika menulis teks berita pada 

siklus I sebanyak 7 siswa menjawab sangat senang dan meningkat menjadi 24 

siswa pada sikus II, pada siklus I siswa yang menjawab cukup senang sebanyak 

18 siswa dan pada siklus II sebanyak 8 siswa, serta pada jawab kurang senang 

pada siklus I terdapat 7 siswa, namun pada siklus II tidak ada seorang pun yang 

menjawab. 

Pendapat siswa mengenai kesulitan yang sering dialami saat menulis teks 

berita dengan topik yang disesuaikan dengan data-data hasil reportase mengalami 

sedikit perbedaan antara siklus I dan siklus II. Pada siklus I terdapat 1 siswa yang 

menjawab menentukan unsur-unsur berita sebagai kesulitan dan pada siklus II 

tidak ada seorang siswa pun yang memilih jawaban ini. Pada siklus I sebanyak 8 

siswa menjawab menentukan pilihan kata sebagai kesulitan yang sering dialami 

dan pada siklus II terdapat 10 siswa yang memilih pilihan ini. Pada pilihan 

penggunaan ejaan sebanyak 9 siswa yang memilih pada siklus I dan sebanyak 14 

siswa pada siklus II. Pilihan merangkai kata menjadi berita yang runtut pada 

siklus I dipilih oleh 14 siswa dan 8 siswa pada siklu II. 

Perasaan siswa saat menerima pembelajaran menulis teks berita dengan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining pada siklus I 

sebanyak 18 siswa menjawab sangat senang dan pada siklus II sebanyak 20 siswa 

menjawab sangat senang. Untuk pilihan cukup senang pada siklus I dipilih oleh 

20 siswa dan pada siklus II dipilih oleh 10 siswa. Jawaban kurang senang dipilih 

sebanyak 3 siswa pada siklus I dan 2 siswa pada siklus II. Untuk pilihan jawab 
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tidak senang pada siklus I dipilih hanya oleh 1 siswa saja dan pada siklus II tidak 

ada seorang pun yang memilih. 

Apakah dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining menurut siswa menarik, berikut ini jawabanya. Pada siklus I sebanyak 

18 siswa memilih sangat menarik dan pada siklus II yang memilih sangat menarik 

sebanyak 20 siswa. Untuk jawaban kurang menarik pada siklus I sebanyak 14 

siswa yang memilih dan pada siklus II sebanyak 12 siswa. Pada siklus I dan siklus 

II tidak ada seorang siswa pun yang memilih kurang menarik dan tidak menarik. 

Pendapat siswa mengenai dengan reportase yang dilakukan di luar kelas 

dapat membantu dalam menulis teks berita adalah sebanyak 16 siswa pada siklus I 

dan siklus II memilih sangat membantu. Sebanyak 13 siswa pada siklus I dan 16 

siswa pada siklus II memilih cukup membantu. Sebanyak 2 siswa pada siklus I 

menjawab kurang membantu dan pada siklus II tidak ada yang memilih. Sebanyak 

1 siswa pada siklus I menjawab tidak membantu dan pada siklus II tidak ada yang 

menjawab. 

Perasaan siswa saat menjadi narasumber dalam diskusi dan harus 

mempertahankan pendapat adalah sebanyak 22 siswa pada siklus I dan 24 siswa 

pada siklus II menjawab sangat senang. Sebanyak 9 siswa pada siklus I dan 8 

siswa pada siklus II menjawab cukup senang. Untuk jawaban kurang senang tidak 

ada seorang siswa pun yang memillih baik pada siklus I maupun pada siklus II. 

Untuk jawaban tidak senang pada siklus I dipilih 1 siswa dan pada siklus II juga 

dipilih 1 siswa. 
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Pendapat siswa mengenai manfaat kegiatan menyunting adalah 13 siswa 

pada siklus I dan 18 siswa pada siklus II menjawab sangat membantu kelemahan 

diri. Sebanyak 12 siswa pada siklus I dan 10 siswa pada siklus II memilih cukup 

membantu. Sebanyak 5 siswa pada siklus I dan 4 siswa pada siklus II memilih 

kurang membantu, dan untuk jawaban tidak membantu hanya dipilih oleh 1 siswa 

pada siklus I saja. 

Menurut siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen bagian pembelajaran yang  

paling disukai adalah sebanyak 14 siswa pada siklus I dan 21 siswa pada sikus II 

menjawab melakukan kegiatan reportase. sebanyak 4 siswa pada siklus I dan 1 

siswa pada siklus II memilih menulis teks berita. Sebanyak 12 siswa pada siklus I 

dan 9 siswa pada siklus II memilih saat dilakukan diskusi. Sebanyak 2 siswa pada 

siklus I dan 1 siswa pada siklus II memilih menyunting hasil pekerjaan teman 

sebagai kegiatan yang paling disukai. 

Kegiatan yang paling tidak disukai pada bagian pembelajaran menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

sebanyak 3 siswa pada siklus I memilih melakukan kegiatan reportase dan pada 

siklus II tidak ada seorang siswa pun yang memilih. Sebanyak 5 siswa pada siklus 

I dan 3 siswa pada siklus II memilih menulis teks berita. Sebanyak 2 siswa pada 

siklus I dan 1 siswa pada siklus II memilih saat dilakukan diskusi. Sebanyak 22 

siswa pada siklus I dan 27 siswa pada siklus II memilih menyunting hasil 

pekerjaan teman sebagai kegiatan yang paling tidak disukai. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan siswa setelah dilakukan tindakan siklus I dan siklus II mengenai 
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pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining sudah sangat baik. Tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining adalah siswa menganggap pembelajaran menulis teks 

berita sangat mudah dan  juga merasa sangat senang dengan pembelajaran 

menulis teks berita. Setelah peneliti melakukan tindakan siklus I dan siklus II 

dengan menggunakan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining, siswa merasa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran menulis 

teks berita. Bahkan setelah dilakukan tindakan siklus I dan siklus II, pembelajaran 

menulis teks berita menjadi sangat menarik bagi siswa. Dengan teknik dan model 

yang diterapkan oleh peneliti siswa merasa sangat terbantu dalam menulis teks 

berita. Di sisi lain, tetap saja siswa masih menemukan beberapa kesulitan saat 

menulis teks berita. Kalau pada siklus I merangkai kata menjadi berita yang runtut 

menjadi kesulitan yang paling banyak dialami siswa, pada siklus II siswa merasa 

kesulitan dalam penggunaan ejaan yang  tepat. Walaupun siswa memilih 

penggunaan ejaan yang tepat sebagai kesulitan yang dialami saat menulis teks 

berita, namun rata-rata nilai aspek pengunaan ejaan sudah melebihi batas tuntas, 

yaitu ≥70.  Oleh karena itu, menurut siswa dengan kegiatan menyunting cukup 

membantu mereka dalam memahami kelemahan diri, siswa menjadi tau cara 

menulis teks berita yang baik dan benar terutama dari segi ejaan. Sekalipun 

dengan kegiatan menyunting memberikan manfaat bagi siswa, namun tetap saja 

menyunting menjadi kegiatan yang paling tidak disukai oleh siswa. Menurut 

siswa dengan kegiatan diskusi yang menuntut siswa agar menjadi narasumber 
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bagi teman yang lain itu merupakan hal yang sangat menyenangkan. Hal tersebut 

menjadikan siswa mandiri dalam belajar dan lebih memahami materi tentang 

menulis teks berita jadi kegiatan diskusi lebih menyenangkan dan berkesan bagi 

siswa. Dari semua kegiatan yang ada dalam pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining, siswa 

kelas VIII E paling suka dengan kegiatan reportase.  

 

4.2.4 Pembahasan Keseluruhan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul peningkatan 

keterampilan menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model student 

facilitator and explaining pada siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 

Pekalongan berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan. Melalui model 

student facilitator and explaining siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten 

Pekalongan sudah bisa menguasai materi tentang menulis teks berita. Dengan 

penguasan materi yang baik menyebabkan siswa menjadi lebih mudah dalam 

menulis teks berita. Sesuai dengan langkah-langkah model student facilitator and 

explaining siswa kelas VIII E  SMP N 3 Kajen sudah mampu menggali materi-

materi secara mandiri dan mengembangkan materi yang diberikan oleh guru, lalu 

siswa juga sudah mampu menjelaskan materi-materi tersebut (menjadi 

narasumber) dengan baik kepada siswa yang lain. Dengan dasar penguasaan 

materi yang baik, maka penerapan teknik reportase semakin mudah. Dalam 

pelaksanaan teknik reportase siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Saat 

melakukan reportase di luar kelas, siswa sudah bisa menentukan objek-objek yang 
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dapat dijadikan sumber bahan pemberitaan dan menemukan permasalahan dari 

objek tersebut. Siswa secara mandiri sudah mampu mengembangkan 

permasalahan pokok dari objek reportase mereka sehingga memudahkan siswa 

mengumpulkan data pokok hasil reportase sesuai dengan fakta di lapangan. 

Dengan adanya pemahaman materi yang baik dan pemahaman pencarian bahan 

pemberitaan (kegiatan reportase) yang tepat menjadikan siswa lebih mudah saat 

menulis teks berita. 

Selain itu, berdasarkan analisis hasil tes, hasil observasi, hasil angket, dan 

hasil wawancara pada siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa penerapan 

teknik reportase melalui model student facilitator and explaining sangat cocok 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks berita. Hal tersebut, dapat dibuktikan 

dengan hasil tes keterampilan siswa dalam menulis teks berita yang meningkat 

dan sudah mencapai KKM ≥70 dengan keberhasilan klasikal ≥75% dari 32 siswa 

yang mendapat nilai ≥70. Dilihat dari segi perilaku siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pun menjadi lebih baik. Tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

menulis teks berita pada umumnya dan menulis teks berita dengan teknik 

reportase melalui model student facilitator and explaining pada khususnya juga 

semakin baik atau positif. Semakin baik perilaku siswa dan semakin positif 

tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis teks berita dapat dijadikan 

modal awal bagi siswa, sehingga dapat mengikuti pembelajaran menulis teks 

berita lebih antusias dan menjadikan minat belajar menulis teks berita siswa 

semakin baik. 
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Dengan adanya pemahaman materi, kemudahan pencarian bahan 

pemberitaan, diiringi dengan perilaku yang baik, dan tanggapan siswa yang positif 

saat kegiatan pembelajaran menulis teks berita, maka keterampilan menulis teks 

berita siswa kelas VIII E SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan dapat 

meningkat dengan penerapan teknik reportase melalui model student facilitator 

and explaining. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini 

maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat peningkatan pada keterampilan menulis teks berita pada kelas VIII E 

SMP N 3 Kajen, Kabupaten Pekalongan setelah diadakan penelitian 

keterampilan menulis teks berita dengan teknik reportase melalui model 

student facilitator and explaining. Peningkatan keterampilan menulis teks 

berita diketahui dari tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Persentase ketuntasan 

siswa dalam menulis teks berita pada prasiklus hanya 37,5% dengan nilai rata-

rata 61,75 dan masih kurang dari standar ketuntasan yang ditetapkan, yaitu 

sebesar 75% dan nilai ≥70. Persentase ketuntasan pada siklus I mencapai 

65,63% dengan nilai rata-rata 68,47. Hal ini juga masih kurang dari batas 

ketuntasan yang ditentukan. Pada siklus II persentase ketuntasan mencapai 

87,5% dengan nilai rata-rata 78,44 dan sudah memenuhi batas ketuntasan 

yang ditentukan. Dari hasil yang diperoleh tersebut dapat dilihat persentase 

yang semakin meningkat dari prasiklus, siklus I, siklus II. 

2. Terdapat perubahan sikap atau perilaku siswa yang berubah ke arah yang lebih 

baik. Siswa sudah memiliki kejujuran yang baik dengan guru, siswa sudah 

memiliki rasa tenggang rasa yang baik dan ramah dengan teman, siswa juga 

disiplin dalam mengikuti pembelajaran menulis teks berita, siswa juga 
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semakin tekun belajar dan kreativitas siswa semakin meningkat, siswa juga 

semakin mandiri dalam mengerjakan tugas dari guru, siswa semakin peduli 

dengan keadaan di sekitar mereka, rasa tanggung jawab siswa semakin baik, 

dan siswa semakin hormat dengan guru saat pembelajaran menulis teks berita 

dengan teknik reportase melalui model student facilitator and explaining. 

3. Terdapat perubahan tanggapan siswa. Siswa yang tadinya menganggap 

menulis teks berita sulit dan pembelajaran menulis teks berita tidak 

menarik/membosankan, setelah dilakukan tindakan siklus I dan siklus II 

menjadi berubah menjadi lebih baik. Menurut siswa pembelajaran menulis 

teks berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining sangat menarik dan sangat membantu siswa dalam memahami 

materi tentang menulis teks berita maupun membantu siswa dalam menulis 

teks berita yang singkat, padat, dan jelas. Berdasarkan hal tersebut tanggapan 

siswa mengenai pembelajaran  menulis teks berita tidak lagi sulit dan 

membosankan, namun pembelajaran menulis teks berita sangat mudah dan 

menarik dengan demikian siswa lebih antusias dan lebih berminat lagi untuk 

belajar menulis teks  berita. 

 

5.2 Saran  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran menulis 

teks berita dan mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa. Setelah penelitian 

dilaksanakan, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 
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1. Bagi guru bahasa Indonesia, sebaiknya menggunakan teknik reportase melalui 

model student facilitator and explaining dalam pembelajaran menulis teks 

berita. Selain itu, jika guru menggunakan teknik reportase hendaknya 

mempersiapkan objek reportase yang menarik dengan permasalahan yang 

lebih kompleks. 

2. Bagi siswa, sebaiknya lebih aktif lagi dalam diskusi dan tidak perlu malu atau 

takut untuk mengembangkan materi dan menyampaikan gagasan mereka 

kepada teman yang lain. Selain itu, siswa hendaknya lebih jeli lagi dalam 

menentukan dan mencari peristiswa, kejadian, permasalahan, dll. sebagai 

objek reportase mereka agar memudahkan siswa dalam mencari fakta-fakta 

bahan pemberitaan. 

3. Bagi peneliti, sebaiknya ada penelitian pengembangan tentang menulis teks 

berita dengan teknik reportase melalui model student facilitator and 

explaining. 
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Lampiran 1. RPP Siklus 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 3 KAJEN 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII E/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. Mampu menentukan data pokok-pokok berita. 

  2. Mampu merangkai data pokok-pokok berita menjadi 

teks berita yang singkat dan jelas 

   3. Mampu menyunting teks berita 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2x pertemuan) 

 

1. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

 

2. Materi Pembelajaran 

1. Hakikat teks berita 

2. Unsur-unsur berita 

3. Teknik atau cara penulisan berita 

4. Cara menyunting teks berita 

 

3. Metode dan Teknik Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Inkuiri 

 Teknik pembelajaran : teknik reportase 
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 Model pembelajaran : model student facilitator and explaining 

4. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

No. Kegiatan 
Alokasi 

waktu 
Metode/teknik 

A. Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang pengalaman siswa dalam 

menulis teks berita dan mengaitkanya 

dengan materi pembelajaran hari ini. 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

dari pembelajaran menulis teks berita. 

4. Guru menyampaikan garis besar 

langkah-langkah pembelajaran menulis 

teks berita pada hari ini. 

5 menit  

Ceramah 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa mengenai hakikat berita dengan 

kata-kata sendiri. 

2. Guru dan siswa menyimpulkan hakikat 

berita. 

3. Guru membentuk siswa menjadi 4 

kelompok dan membagikan contoh berita 

dari koran kepada tiap-tiap siswa. 

4. Guru dan siswa bersama-sama mencermati 

contoh berita dan mengidentifikasi unsur-

unsur yang ada dalam berita tersebut. 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

Inkuiri  
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5. Guru juga membagikan puzzle bergambar 

kepada tiap-tiap kelompok. 

6. Siswa menyusun puzzle bergambar 

(dibagian belakang puzzle terdapat gambar 

piramida terbalik). 

7. Siswa secara berkelompok mencermati 

gambar piramida terbalik lalu menentukan 

teknik penulisan berita. 

8. Siswa mengembangkan materi hasil 

disksusi tersebut lalu mempresentasikan 

hasil diskusi mereka kepada teman yang 

lain. 

9. Siswa yang lain memberikan tanggapan 

10. Guru menyimpulkan hasil diskusi. 

11. Guru memberikan penguatan materi 

tentang hakikat berita, unsur pembangun 

berita, dan cara penulisan berita. 

Elaborasi 

1. Siswa mendapat tugas dari guru untuk 

membuat teks berita. 

2. Siswa secara berkelompok ke luar kelas 

memilih objek reportase (permasalahan, 

peristiwa, kegiatan, dll.) yang mempunyai 

nilai berita. 

3. Siswa menentukan permasalahan-

permasalahan pokok dari tujuan reportase. 

4. Siswa mengumpulkan data dan fakta, baik 

melalui pengamatan langsung, informasi 

lisan dengan wawancara orang-orang 

terkait, maupun melalui informasi tertulis 

yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik 

reportase 
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5. Siswa kembali ke dalam kelas lalu 

mengumpulkan data-data hasil reportase 

yang telah diperoleh untuk dikelompokkan 

dan dianalisis serta diinterprestasikan.  

Konfirmasi 

1. Siswa secara kelompok menceritakan 

secara singkat kegiatan reportase yang 

dilakukan dan menyampaikan pokok hasil 

reportase. 

2. Siswa anggota kelompok lain menanggapi 

kesesuaian antara pokok hasil reportase 

dan fakta dilapangan. 

3. Guru memberikan tanggapan mengenai 

kesesuaian antara pokok hasil reportase 

yang diperoleh siswa dengan fakta yang 

ada di lapangan. 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

Diskusi 

C. Kegiatan Penutup 

1. Guru dan siswa memberikan simpulan 

mengenai pembelajaran hari ini.  

2. Guru dan siswa melakukan refleksi . 

3. Guru dan siswa melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran teks berita yang 

telah berlangsung. 

4. Guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk mengoreksi kembali kesesuaian 

antara pokok-pokok hasil reportase dan 

fakta di lapangan. 

10  menit  

Tanya jawab 

 

Tanya jawab 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 
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Pertemuan II 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 
Metode/teknik 

A. Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. 

3. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat dari pembelajaran menulis teks 

berita. 

4. Guru menyampaikan garis besar 

langkah-langkah pembelajaran menulis 

teks berita pada hari ini. 

5 menit  

Ceramah 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengulas kembali kesesuaian 

antara pokok hasil reportase yang telah 

siswa peroleh pada pertemuan 

sebelumnya dengan fakta di lapangan. 

2. Setiap kelompok menyampaikan 

kelengkapan dan kekurangan pokok hasil 

reportase mereka. 

3. Guru memberikan solusi untuk 

melengkapi kekurangan dari pokok-

pokok hasil reportase tiap-tiap kelompok. 

Elaborasi 

1. Siswa secara kelompok melengkapi 

kekurangan-kekurangan dari pokok-

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Penugasan 
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pokok hasil reportase mereka. 

2. Siswa secara individu menyusun pokok-

pokok hasil reportase mereka menjadi 

teks berita. 

3. Siswa menukarkan hasil tulisan mereka 

dengan teman sebangkunya. 

4. Siswa menyunting teks berita milik 

temannya. 

Konfirmasi 

1. Siswa menyampaikan kekurangan-

kekurangan yang ada dalam teks berita 

milik  temannya yang telah disunting. 

2. Guru dan siswa yang lain memberikan 

tanggapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

C. Kegiatan Penutup 

1. Guru dan siswa memberikan simpulan 

mengenai pembelajaran hari ini.  

2. Guru dan siswa melakukan refleksi . 

3. Guru dan siswa melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran teks berita yang 

telah berlangsung. 

4. Guru menyuruh siswa untuk banyak 

membaca referensi-referensi yang 

berkaitan dengan menulis teks berita. 

10  menit  

Tanya jawab 

 

Tanya jawab 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 

5. Sumber Pembelajaran 

1. Wacana berita “Ulat Bulu Serang Kendal” sumber Suara Merdeka hal. 13 

tanggal 15 April 2011. 

2. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia 2 untuk kelas VIII Karya Maryati 

Sutopo. 

3. Buku Panduan Menulis Berita karya Husnun Djuraid 
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6. Penilaian 

1. Penilaian proses 

Penilaian ini dilakukan saat pembelajaran berlangsung dan dapat 

dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan 

2. Penilaian hasil 

Penilaian ini diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dalam menulis teks 

berita 

Teknik   : Tes perbuatan 

Bentuk instrumen : Produk 

 

Instrumen penilaian 

 

Indikator Teknik Bentuk Instrumen 

Mampu menentukan pokok-

pokok berita 

Perbuatan Produk Tulislah pokok-pokok 

berita sesuai dengan 

hasil reportase yang 

telah kalian lakukan! 

Mampu merangkai data 

pokok-pokok berita menjadi 

teks berita yang singkat, 

padat, dan jelas 

Perbuatan Produk Buatlah teks berita 

berdasarkan data 

pokok-pokok berita 

yang telah kalian dapat 

berdasarkan hasil 

tujuan reportase yang 

telah kalian lakukan! 

Mampu menyunting teks 

berita 

Perbuatan Produk Suntinglah teks berita 

milik temanmu! 
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Rubrik Penilaian 

 

Tabel 1 Skor Penilaian Keterampilan Menulis Teks berita 

No. Indikator 

Skor 

Bobot 

Skor 

maksimalx 

bobot 

SB B C K 

4 3 2 1 

1. Kelengkapan unsur-unsur berita     5 20 

2. Keruntutan pemaparan     5 20 

3. Penggunaan kalimat     4 16 

4. Kosakata     4 16 

5. Kemenarikan judul     3 12 

6. Penggunaan EYD     4 16 

Jumlah skor kumulatif maksimal 100 

  

 Tabel 2 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Teks berita 

No. Nilai Kategori 

1. 85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik 

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang  

 

Tabel 3 Kriteria Penilaian Menulis Teks berita 

No. Indikator Bobot Deskriptor Skor Kategori 

1. Kelengkapan 

unsur-unsur teks 

berita 

5 e. Lengkap: semua unsur terpenuhi 

dalam teks berita. 

f. Cukup lengkap: 5 unsur yang 

tercantum (what, who, why, where, 

when). 

g. Kurang lengkap: 4 unsur yang 

20 

 

15 

 

 

10 

SB 

 

B 

 

 

C 
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tercantum (what, who, why, where). 

h. Tidak lengkap: 3 unsur yang 

tercantum (what, who, where). 

 

 

5 

 

 

K 

2. Keruntutan 

pemaparan 

5 e. Urut dan jelas: sesuai dengan pola 

piramida terbalik (judul, teras 

berita, tubuh berita, dan akhir 

berita). 

f. Urut: hanya judul, teras berita, dan 

tubuh berita yang tercantum. 

g. Kurang urut: pola piramida terbalik 

(judul, teras berita, tubuh berita, 

dan akhir berita) tersusun acak. 

h. Tidak urut: tidak sesuai pola 

piramida terbalik. 

20 

 

 

 

15 

 

10 

 

 

5 

SB 

 

 

 

B 

 

C 

 

 

K 

3. Penggunaan 

kalimat 

4 e. kalimat singkat, baik, dan benar. 

f. kalimat panjang, baik, dan benar. 

g. kalimat tidak lengkap tetapi dapat 

dipahami. 

h. kalimat tidak dapat dipahami. 

16 

12 

8 

 

4 

SB 

B 

C 

 

K 

4.  Kosakata 4 e. Tepat dan mudah dipahami: kata-

kata merupakan bahasa yang 

dinamis dan demokratis (bermakna 

satu) dan mudah dipahami. 

f. Kurang dari 5 kata tidak dapat 

dipahami: terdapat 1-5 kata yang 

tidak dapat dipahami. 

g. Lebih dari 5 kata tidak dapat 

dipahami: terdapat lebih dari 5 kata 

yang tidak dapat dipahami. 

h. Terdapat kata yang tidak lazim 

16 

 

 

 

12 

 

 

8 

 

 

4 

SB 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 
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dipakai: terdapat kata yang tidak 

boleh atau tidak lazim digunakan. 

 

5. Kemenarikan 

judul 

3 e. Sangat menarik: judul yang 

digunakan sangat relevan dan 

selaras dengan inti informasi yang 

disajikan dan merangsang/ 

provokatif untuk dibaca. 

f. Menarik: judul yang digunakan 

relevan dan selaras dengan isi 

informasi serta menarik untuk 

dibaca. 

g. Cukup menarik: judul yang 

digunakan hanya relevan dengan isi 

informasi. 

h. Kurang menarik: judul yang 

digunakan kurang relevan dengan 

isi informasi dan kurang menarik 

untuk dibaca. 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

SB 

 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

K 

6. Ketepatan 

penggunaan 

EYD dan tanda 

baca 

4 e. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca 0. 

f. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca ≤ 5 

g. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca 5-10 

h. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca ≥ 10 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

 

SB 

 

B 

 

C 

 

K 

 

 

 

 

 



 185 

Perolehan nilai siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

    ∑S 

∑N =               X 100 

    ∑M 

 

 

Keterangan: 

∑N : Jumlah nilai siswa 

∑S : Jumlah skor siswa 

∑M : Jumlah skor maksimum 

Kajen, 16 April  2011 

 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia                              Peneliti 

 

 

 

Dra. Hidayah                                               Dhita Setyana 

NIP 196702141998022002    NIM 2101407134 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 3 Kajen 

 

 

 

Drs. Dwigono 

NIP 195703041986031011 
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Lampiran Materi 

1. Hakikat Berita 

Syarifudin (dalam Djuroto 2003:47) menyatakan bahwa berita adalah 

suatu laporan kejadian yang ditimbulkan sebagai bahan yang 

menarikperhatian publik media masa. Pendapat yang senada  diutarakan oleh 

Wahyudi (dalam Djuroto 2003:47) bahwa berita adalah laporan tentang 

peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai yang penting, menarik bagi 

sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media 

masa periodik. 

Berita menurut Suhandang (2004:103-104) adalah laporan atau 

pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian 

banyak orang. 

Senada dengan Suhandang, berita menurut Djuraid (2007:9) adalah 

sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa 

atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh 

wartawan di media massa. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil simpulan bahwa berita 

adalah laporan sebuah peristiwa yang faktual dan aktual serta menarik bagi 

khalayak yang terbitkan di media massa secara periodik. 

2. Unsur-unsur berita 

Untuk bisa menulis berita kita harus mengetahui persyaratan berita. 

Berikut ini beberapa pendapat tentang persyaratan yang harus terdapat dalam 

berita. Persyaratan dalam menulis berita, yaitu adanya unsur 5W+H (what, 

who, where, why,, when dan how). Untuk Negara kita Indonesia rumusan ini 

ditambah satu lagi S (security) atau keamanan. Berikut ini unsur-unsur yang 

menjadi  syarat dalam penulisan berita menurut Djuroto (2003:10-11). 

What (Apa) : Artinya apa yang tengah terjadi. Peristiwa atau kejadian 

apa yang sedang terjadi. Misalnya kecelakaan, kebakaran, 

pembunuhan, perampokan, perang, olahraga, dan 

sebagainya. 
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Who (Siapa) : Artinya, siapa pelaku kejadian atau peristiwa itu. Siapa 

saja yang terlibat. Misalnya peristiwa perkelahian antar 

pelajar. Siapa pelakunya? SMP A melawan SMP B. 

Where (Di mana) : artinya, di mana peristiwa  atau kejadian itu berlangsung. 

Misalnya di sepanjang jalan menuju lapangan olah raga. 

When (Kapan) :Arinya, kapan peristiwa atau kejadian itu berlangsung. 

Misalnya tadi pagi, tadi sore, dan kemarin sore. 

Why (Mengapa) : Artinya, mengapa kejadian itu bisa terjadi. 

3. Teknik Penulisan Berita 

Berita yang baik selain memenuhi persayaratan rumus 5W+1H, harus 

pula memuhi persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik, ada yang dikenal dengan 

bentuk Piramida Terbalik. Struktur berita langsung, pada umumnya mengacu 

pada struktur piramida terbalik.  

Menurut Suhandang (2004:115-116) teknik penulisan berita dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu piramida dan piramida terbalik. Penulisan 

dengan piramida ditulis dengan urutan: headline (judul berita), lead (teras 

berita), dan body atau isi berita. sedangkan penulisan dengan konstruksi 

piramide terbalik, susunannya sebagai berikut ini: lead atau teras berita yang 

isinya merupakan topik utama,  body atau isi berita, dan yang terakhir body 

lagi yang berisi tentang berita yang kurang penting. 

Piramida terbalik adalah struktur penulisan atau penyajian berita paling 

dasar yang umumnya digunakan oleh penyusun berita. Khususnya berita 

keras, bukan feature. Sturktur ini mengutamakan semua informasi penting 

pada bagian awal berita, kemudian semakin ke bawah memuat informasi yang 

kurang penting. Pada bagian atas berisi inti informasi, kemudian penjelasn 

dan rincian, dan seterusnya hal-hal pelengkap informasi.  Pendek kata, 

piramida terbalik adalah struktur penyajian berita dari yang paling penting 

hingga tidak penting (Zaenudin 2005:189-190). 

Tujuan penggunaan piramida terbalik menurut Masduki (2006:19-20) 

adalah (1) memudahkan pembaca yang sempit waktunya sehingga dengan  
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membaca lead in-nya saja sudah bisa mengetahui inti berita atau peristiwa 

yang disampaikan, (2) memudahkan proses penyuntingan berita, (3) aliran 

berita menjadi sangat informatif, tidak bertele-tele, fokus, dan langsung pada 

inti peristiwa. 

Struktur penulisan berita piramida terbalik dapat digambarkan sebagi 

berikut ini. 

                                         Judul 

    

BARIS TUNGGAL  

                            

                         TERAS BERITA                                                    Paling penting 

                                   

                                  TUBUH BERITA                             Penting 

 

           

     AKHIR  

                                         BERITA                         Tidak terlalu penting 

 

 

 

 

4. Menyunting Teks Berita 

Menyunting adalah aktivitas mengolah naskah dengan cara membaca, 

mengoreksi, menandai, memperbaiki, menyelaraskan, menentukan kelayakan 

untuk menghasilkan suatu tulisan yang bermutu. 

Tujuan dalam menyunting teks berita adalah untuk menghasilkan suatu 

tulisan berita yang isi, bahasa, penyajian, serta penulisannya benar. Dalam 

proses menyunting teks berita terdapat beberapa langkah, yaitu: 1) membaca 

dengan teliti, 2) mengoreksi, 3) menandai, 4) memperbaiki, 5) 

menyelaraskan. 
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LATIHAN 

1. Susunlah pazzel ini! 
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Judul 

   BARIS TUNGGAL 

                               

 TERAS BERITA                        Paling   

       penting 

 

  TUBUH BERITA                          Penting 

 

         AKHIR  

                   BERITA                           Tidak terlalu 

       penting 

 

 

2. Bacalah teks berita berikut ini! 

Ulat Bulu Serang Kendal 

Kendal (15/4)-Banyaknya ulat bulu di beberapa daerah, termasuk ulat 

berbulu yang menyerang beberapa Kecamatan di kabupaten kendal jawa tengah, 

diduga karena musim. Hal itu dikatakan oleh kepala dinas peternakan kabupaten 

kendal, sri purwati.Menurutnya, saat ini di beberapa daerah sering turun hujan, 

termasuk di kabupaten kendal. Akibatnya, udara menjadi lembab dan ulat bisa 

dengan cepat berkembang biak. "Pada saat seperti ini, satu telur kupu-kupu bisa 

menghasilkan 300 ulat kata sri purwati. 

Ia menambahkan, jenis ulat yang menyerang di kabupaten kendal adalah 

jenis ulat Daychera indusa. Ulat ini berbulu dan berwarna coklat. Meskipun 

bulunya bisa mengakibatkan gatal-gatal di kulit bila tersentuh, tapi tidak sepanas 

ulat berbulu yang berwarna hitam. "Jenis bulu ulatnya tidak segatal ulat berbulu 

yang berwarna hitam  Jelasnya. 

Pazzel 

tampak 

belakang 
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Untuk mengantisipasi supaya ulat berbulu tidak cepat berkembang, saat 

ini pihaknya telah melakukan penyemprotan. Ia juga berharap kepada masyarakat 

agar cepat cepat menyapu dan kemudian mengumpulkan ulat bulu untuk dibakar. 

"Jangan sampai ulat-ulat yang jatuh ke tanah itu dibiarkan menjadi 

kepompong. Sebab apabila menjadi kepompong, sulit dimusnahkan dan bisa 

menjadi kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, satu kupu kupu bisa berubah 

menjadi 300 ulat berbulu  tambah purwati. 

Sumber: Suara Merdeka 

 

3. Cermati pazzel dan teks berita tersebut lalu diskusikan dengan teman 

sekelompokmu pengertian berita, unsur-unsur berita, dan teknik 

penulisan berita! 

4. Suntinglah teks berita tersebut! 
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Lampiran 2. RPP Siklus 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SMP NEGERI 3 KAJEN 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII E/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. Mampu menentukan data pokok-pokok berita. 

  2. Mampu merangkai data pokok-pokok berita menjadi 

teks berita yang singkat dan jelas 

   3. Mampu menyunting teks berita 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2x pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. 

B. Materi Pembelajaran 

1. Teks berita 

2. Unsur-unsur berita 

3. Teknik/cara penulisan berita 

4. Cara menyunting teks berita 

C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Inkuiri 

 Teknik pembelajaran : Teknik reportase 

 Model pembelajaran : Model student facilitator and explaining 
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D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

No. Kegiatan 
Alokasi 

waktu 
Metode/teknik 

A. Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang pengalaman siswa dalam 

menulis teks berita dan mengaitkanya 

dengan materi pembelajaran hari ini. 

3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

dari pembelajaran menulis teks berita. 

4. Guru menyampaikan garis besar 

langkah-langkah pembelajaran menulis 

teks berita pada hari ini. 

5 menit  

Ceramah 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai penulisan teks berita yang 

benar. 

2. Guru membentuk siswa menjadi 4 

kelompok dan membagikan 4 teks 

berita milik siswa yang nilainya paling 

bagus kepada tiap-tiap kelompok. 

3. Siswa mencermati dan 

mengidentifikasi teks berita tersebut, 

lalu menentukan cara penulisan teks 

berita yang benar. 

4. Guru juga membagikan potongan 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

Diskusi  
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wacana berita untuk disusun siswa 

sesuai dengan pola piramida terbalik 

dan untuk disunting. 

5. Siswa mengembangkan materi hasil 

diskusi lalu mempresentasikan hasil 

diskusi mereka kepada teman yang lain. 

6. Siswa yang lain memberikan tanggapan 

7. Guru menyimpulkan hasil diskusi. 

8. Guru memberikan penguatan materi 

tentang cara pemulisan teks berita 

yang benar. 

Elaborasi 

1. Siswa mendapat tugas dari guru untuk 

membuat teks berita. 

2. Siswa secara berkelompok ke luar 

kelas lalu memilih objek reportase 

(permasalahan, peristiwa, kegiatan, 

dll.) yang mempunyai nilai berita yang 

ada di luar lingkungan sekolahan. 

3. Siswa menentukan permasalahan-

permasalahan pokok dari tujuan 

reportase. 

4. Siswa mengumpulkan data dan fakta, 

baik melalui pengamatan langsung, 

informasi lisan dengan wawancara orang-

orang terkait, maupun melalui informasi 

tertulis yang ada.  

5. Siswa kembali ke dalam kelas lalu 

mengumpulkan data-data yang telah 

diperoleh untuk dikelompokkan dan 

dianalisis serta diinterprestasikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik 

reportase 
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Konfirmasi 

1. Siswa secara berkelompok menceritakan 

secara singkat kegiatan reportase yang 

telah mereka lakukan dan 

menyampaikan pokok-pokok hasil 

reportase yang telah mereka dapat. 

2. Siswa anggota kelompok lain 

menanggapi kesesuaian antara pokok 

hasil reportase dan fakta dilapangan. 

3. Guru memberikan tanggapan mengenai 

kesesuaian antara pokok hasil reportase 

yang diperoleh siswa dengan fakta yang 

ada di lapangan. 

10 menit Diskusi 

C. Kegiatan Penutup 

1. Guru dan siswa memberikan simpulan 

mengenai pembelajaran hari ini.  

2. Guru dan siswa melakukan refleksi . 

3. Guru dan siswa melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran teks berita yang 

telah berlangsung. 

4. Guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk mengoreksi kembali kesesuaian 

antara  pokok hasil reportase dan fakta di 

lapangan. 

10  menit  

Tanya jawab 

 

Tanya jawab 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 
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Pertemuan II 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 
Metode/teknik 

A. Kegiatan Awal 

1. Guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang pembelajaran menulis teks 

berita pada pertemuan sebelumnya. 

3. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat dari pembelajaran menulis teks 

berita. 

4. Guru menyampaikan garis besar 

langkah-langkah pembelajaran menulis 

teks berita pada hari ini. 

5 menit  

Ceramah 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengulas kembali kesesuaian 

antara pokok hasil reportase yang telah 

siswa peroleh  pada pertemuan 

sebelumnya dengan fakta dilapangan. 

2. Siswa secara berkelompok 

menyampaikan kelengkapan dan 

kekurang pokok hasil reportase yang 

telah mereka peroleh. 

3. Guru memberikan solusi terhadap 

kekurangan-kekurangan dari pokok hasil 

reportase tiap-tiap kelompok. 

Elaborasi 

1. Siswa secara berkelompok melengkapi 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 



 197 

kekurangan-kekurangan pokok hasil 

reportase. 

2. Siswa secara individu menulis teks berita 

berdasarkan pokok-pokok hasil reportase 

berita yang telah mereka dapat. 

3. Siswa menukarkan hasil tulisan mereka 

dengan teman sebangkunya. 

4. Siswa menyunting teks berita milik 

temannya. 

Konfirmasi 

1. Siswa menyampaikan kekurangan-

kekurangan yang ada dalam teks berita 

milik milik temannya yang telah 

disunting. 

2. Guru memberikan tanggapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

Tanya jawab 

C. Kegiatan Penutup 

1. Guru dan siswa memberikan simpulan 

mengenai pembelajaran hari ini.  

2. Guru dan siswa melakukan refleksi . 

3. Guru dan siswa melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran teks berita yang 

telah berlangsung. 

4. Guru menyuruh siswa untuk banyak 

membaca referensi-referensi yang 

berkaitan dengan menulis teks berita. 

10 menit  

Tanya jawab 

 

Tanya jawab 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 

E. Sumber Pembelajaran 

1. Wacana berita “Peternak Ayam Terancam Gurulung Tikar” sumber Suara 

Merdeka halaman 11 tanggal 2 Mei 2011. 

2. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia 2 untuk Kelas VIII Karya Maryati 

Sutopo. 
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3. Buku Panduan Menulis Berita karya Husnun Djuraid. 

 

F. Penilaian 

1. Penilaian proses 

Penilaian ini dilakukan saat pembelajaran berlangsung dan dapat 

dilakukan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan 

2. Penilaian hasil 

Penilaian ini diperoleh dari hasil pekerjaan siswa dalam menulis teks 

berita 

Teknik   : Tes perbuatan 

Bentuk instrument : Produk 

 

Instrumen penilaian 

Indikator Teknik Bentuk Instrument 

Mampu menentukan pokok-

pokok berita 

Perbuatan  Produk Tentukan pokok-pokok 

berita sesuai denga 

hasil reportase kalian! 

Mampu merangkai data 

pokok-pokok berita menjadi 

teks berita yang singkat, 

padat, dan jelas 

Perbuatan Produk Buatlah teks berita 

berdasarkan data 

pokok-pokok berita 

yang telah kalian dapat 

berdasarkan hasil 

tujuan reportase yang 

telah kalian lakukan! 

Mampu menyunting teks 

berita 

Perbuatan  Produk Suntinglah teks berita 

milik temanmu! 
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Rubrik Penilaian 

 

Tabel 1 Skor Penilaian Keterampilan Menulis Teks berita 

No. Indikator 

Skor 

Bobot 

Skor 

maksimalx 

bobot 

SB B C K 

4 3 2 1 

1. Kelengkapan unsur-unsur berita     5 20 

2. Keruntutan pemaparan     5 20 

3. Penggunaan kalimat     4 16 

4. Kosakata     4 16 

5. Kemenarikan judul     3 12 

6. Penggunaan EYD     4 16 

Jumlah skor kumulatif maksimal 100 

  

 Tabel 2 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Teks berita 

No. Nilai Kategori 

1. 85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik 

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang  

 

Tabel 3 Kriteria Penilaian Menulis Teks berita 

No. Indikator Bobot Deskriptor Skor Kategori 

1. Kelengkapan 

unsur-unsur teks 

berita 

5 a. Lengkap: semua unsur terpenuhi 

dalam teks berita. 

b. Cukup lengkap: 5 unsur yang 

tercantum (what, who, why, where, 

when). 

c. Kurang lengkap: 4 unsur yang 

tercantum (what, who, why, where). 

d. Tidak lengkap: 3 unsur yang 

tercantum (what, who, where). 

20 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

SB 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 

2. Keruntutan 

pemaparan 

5 a. Urut dan jelas: sesuai dengan pola 

piramida terbalik (judul, teras 

berita, tubuh berita, dan akhir 

20 

 

 

SB 

 

 



 200 

berita). 

b. Urut: hanya judul, teras berita, dan 

tubuh berita yang tercantum. 

c. Kurang urut: pola piramida terbalik 

(judul, teras berita, tubuh berita, 

dan akhir berita) tersusun acak. 

d. Tidak urut: tidak sesuai pola 

piramida terbalik. 

 

15 

 

10 

 

 

5 

 

B 

 

C 

 

 

K 

3. Penggunaan 

kalimat 

4 a. kalimat singkat, baik, dan benar. 

b. kalimat panjang, baik, dan benar. 

c. kalimat tidak lengkap tetapi dapat 

dipahami. 

d. kalimat tidak dapat dipahami. 

16 

12 

8 

 

4 

SB 

B 

C 

 

K 

4.  Kosakata 4 a. Tepat dan mudah dipahami: kata-

kata merupakan bahasa yang 

dinamis dan demokratis (bermakna 

satu) dan mudah dipahami. 

b. Kurang dari 5 kata tidak dapat 

dipahami: terdapat 1-5 kata yang 

tidak dapat dipahami. 

c. Lebih dari 5 kata tidak dapat 

dipahami: terdapat lebih dari 5 kata 

yang tidak dapat dipahami. 

d. Terdapat kata yang tidak lazim 

dipakai: terdapat kata yang tidak 

boleh atau tidak lazim digunakan. 

16 

 

 

 

12 

 

 

8 

 

 

4 

 

SB 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

K 

5. Kemenarikan 

judul 

3 a. Sangat menarik: judul yang 

digunakan sangat relevan dan 

selaras dengan inti informasi yang 

disajikan dan merangsang/ 

provokatif untuk dibaca. 

b. Menarik: judul yang digunakan 

relevan dan selaras dengan isi 

informasi serta menarik untuk 

dibaca. 

c. Cukup menarik: judul yang 

digunakan hanya relevan dengan isi 

informasi. 

d. Kurang menarik: judul yang 

digunakan kurang relevan dengan 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

SB 

 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

K 
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isi informasi dan kurang menarik 

untuk dibaca. 

6. Ketepatan 

penggunaan 

EYD dan tanda 

baca 

4 a. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca 0. 

b. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca ≤ 5 

c. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca 5-10 

d. Jumlah kesalahan EYD dan tanda 

baca ≥ 10 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

 

SB 

 

B 

 

C 

 

K 

 

Perolehan nilai siswa dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

 

    ∑S 

∑N =               X 100 

    ∑M 

 

 

Keterangan: 

∑N : Jumlah nilai siswa 

∑S : Jumlah skor siswa 

∑M : Jumlah skor maksimum 
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Kajen, 3 Mei  2011 

 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia                              Peneliti 

 

 

 

Dra. Hidayah                                               Dhita Setyana 

NIP 196702141998022002    NIM 2101407134 

   

Mengetahui, 

Kepala SMP N 3 Kajen 

 

 

 

Drs. Dwigono 

NIP 195703041986031011 
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Lampiran Materi 

1. Hakikat Berita 

Syarifudin (dalam Djuroto 2003:47) menyatakan bahwa berita adalah 

suatu laporan kejadian yang ditimbulkan sebagai bahan yang 

menarikperhatian publik media masa. Pendapat yang senada  diutarakan oleh 

Wahyudi (dalam Djuroto 2003:47) bahwa berita adalah laporan tentang 

peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai yang penting, menarik bagi 

sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media 

masa periodik. 

Berita menurut Suhandang (2004:103-104) adalah laporan atau 

pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian 

banyak orang. 

Senada dengan Suhandang, berita menurut Djuraid (2007:9) adalah 

sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa 

atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh 

wartawan di media massa. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil simpulan bahwa berita 

adalah laporan sebuah peristiwa yang faktual dan aktual serta menarik bagi 

khalayak yang terbitkan di media massa secara periodik. 

2. Unsur-unsur berita 

Untuk bisa menulis berita kita harus mengetahui persyaratan berita. 

Berikut ini beberapa pendapat tentang persyaratan yang harus terdapat dalam 

berita. Persyaratan dalam menulis berita, yaitu adanya unsur 5W+H (what, 

who, where, why,, when dan how). Untuk Negara kita Indonesia rumusan ini 

ditambah satu lagi S (security) atau keamanan. Berikut ini unsur-unsur yang 

menjadi  syarat dalam penulisan berita menurut Djuroto (2003:10-11). 

What (Apa) : Artinya, apa yang tengah terjadi. Peristiwa atau kejadian 

apa yang sedang terjadi. Misalnya kecelakaan, kebakaran, 

pembunuhan, perampokan, perang,  olahraga, dan 

sebagainya. 
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Who (Siapa) : Artinya, siapa pelaku kejadian atau peristiwa itu. Siapa 

saja yang terlibat. Misalnya peristiwa perkelahian antar 

pelajar. Siapa pelakunya? SMP A melawan SMP B. 

Where (Di mana) : artinya, di mana peristiwa  atau kejadian itu berlangsung. 

Misalnya di sepanjang jalan menuju lapangan olah raga. 

When (Kapan) :Arinya, kapan peristiwa atau kejadian itu berlangsung. 

Misalnya tadi pagi, tadi sore, dan kemarin sore. 

Why (Mengapa) : Artinya, mengapa kejadian itu bisa terjadi. 

 

3. Teknik Penulisan Berita 

Berita yang baik selain memenuhi persayaratan rumus 5W+1H, harus 

pula memuhi persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik, ada yang dikenal dengan 

bentuk Piramida Terbalik. Struktur berita langsung, pada umumnya mengacu 

pada struktur piramida terbalik.  

Menurut Suhandang (2004:115-116) teknik penulisan berita dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu piramida dan piramida terbalik. Penulisan 

dengan piramida ditulis dengan urutan: headline (judul berita), lead (teras 

berita), dan body atau isi berita. sedangkan penulisan dengan konstruksi 

piramide terbalik, susunannya sebagai berikut ini: lead atau teras berita yang 

isinya merupakan topik utama,  body atau isi berita, dan yang terakhir body 

lagi yang berisi tentang berita yang kurang penting. 

Piramida terbalik adalah struktur penulisan atau penyajian berita paling 

dasar yang umumnya digunakan oleh penyusun berita. Khususnya berita 

keras, bukan feature. Sturktur ini mengutamakan semua informasi penting 

pada bagian awal berita, kemudian semakin ke bawah memuat informasi yang 

kurang penting. Pada bagian atas berisi inti informasi, kemudian penjelasn 

dan rincian, dan seterusnya hal-hal pelengkap informasi.  Pendek kata, 

piramida terbalik adalah struktur penyajian berita dari yang paling penting 

hingga tidak penting (Zaenudin 2005:189-190). 

Tujuan penggunaan piramida terbalik menurut Masduki (2006:19-20) 

adalah (1) memudahkan pembaca yang sempit waktunya sehingga dengan 
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membaca lead in-nya saja sudah bisa mengetahui inti berita atau peristiwa 

yang disampaikan, (2) memudahkan proses penyuntingan berita, (3) aliran 

berita menjadi sangat informatif, tidak bertele-tele, fokus, dan langsung pada 

inti peristiwa. 

Struktur penulisan berita piramida terbalik dapat digambarkan sebagi 

berikut ini. 

                                         Judul 

   BARIS TUNGGAL 

                            

                         TERAS BERITA                                       Paling penting 

                                   

                                  TUBUH BERITA                          Penting 

 

          AKHIR  

                              BERITA                         Tidak terlalu penting 

 

 

4. Menyunting Teks Berita 

Menyunting adalah aktivitas mengolah naskah dengan cara membaca, 

mengoreksi, menandai, memperbaiki, menyelaraskan, menentukan kelayakan 

untuk menghasilkan suatu tulisan yang bermutu. 

Tujuan dalam menyunting teks berita adalah untuk menghasilkan suatu 

tulisan berita yang isi, bahasa, penyajian, serta penulisannya benar. Dalam 

proses menyunting teks berita terdapat beberapa langkah, yaitu: 1) membaca 

dengan teliti, 2) mengoreksi, 3) menandai, 4) memperbaiki, 5) 

menyelaraskan. 
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Latihan 

 
1. Cermati teks berita milik teman yang mendapat nilai terbaik lalu 

tentukan cara penulisan teks berita yang baik dan benar! 

2. Susunlah potongan-potongan berita berikut menjadi berita utuh 

sesuai dengan prinsip piramida terbalik, lalu suntinglah teks berita 

tersebut! 

 

A 
"Kenaikan yang paling tinggi, ya harga jagung yang 

menembus 300.000 perkuintal dari sebelumnya Rp 200.000 per 

kuintal. Sudah harganya tinggi, barangnya juga sulit dicari 

karena sekarang tidak musim panen jagung. Kalau pun ada yang 

panen, hasilnya jelek. Tutur pria yang memelihara ribuan ayam 

petelur itu. 

 

 

 

B 
Sejumlah peternak disentra peternakan ayam kecamatan 

dolopo dan sentra peternakan Bebek kecamatan madiun yang 

ditemui senin (2/5/2011) mengeluh nilai kerugian yang dialami 

mencapai ratusan juta rupiah per peternakan. Pasalnya, kenaikan 

harga tidak hanya terjadi pada pakan produksi pabrik tetapi juga 

pada pakan lokal, seperti jagung, karena banyaknya gagal panen 

akibat perubahan musim yang sangat ekstrem. 

 

 

C 
ilpin iswahyudi, peternak ayam petelur asal desa lembah, 

kecamatan dolopo, mengemukakan,  hampir semua komponen 

pakan naik. Sebagai gambaran, harga pakan konsentrat naik dari 

Rp 250.000 perkuintal menjadi Rp 260.000 sedangkan harga 

bekatul naik menjadi  150.000 dari 100.000 perkuintal. 
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D 
madiun, ribuan peternak ayam dan peternak Bebek di 

kabupaten madiun, jawatimur, dan sekitarnya terancam gulung 

tikar. Penyebabnya, sudah sebulan ini mereka terus merugi 

akibat kenaikan harga pakan yang mencapai 50 persen. 

Sementara itu, harga produk yang dihasilkan oleh peternak justru 

mengalami penurunan akibat lesunya pasar. 

 

E 
Peternak  ayam terancam Gulung Tikar 

 

 

URUTAN YANG BENAR ADALAH 

 

E  D  B  C  A 
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Lampiran 3. Daftar Nilai Siswa Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

DAFTAR NILAI KELAS VIII E SMP N 3 KAJEN  

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

No. Nama 
Nilai 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 Agus Kresnanto 48 50 67 

2 Akrom Sofyan 60 69 77 

3 Alisia Sandova 55 66 71 

4 Anggi Selestiami Rohmawati 71 76 79 

5 Ani Yuliati 70 67 85 

6 Bambang Ariyanto 40 41 75 

7 Dewi Megawati 74 82 85 

8 Dina Putri Suryani 50 50 82 

9 Evi Liatmi 73 77 80 

10 Hendi Arrosyid Tuatoy 62 60 76 

11 Kardilah 64 73 76 

12 Laelatul Inayah 78 80 90 

13 Mei Dewi Wulandari 60 64 76 

14 Miya Hikmaeni 75 80 81 

15 Nasoha Hadi Wibowo 66 77 83 

16 Nur Asanah 65 72 76 

17 Nurul Bayinatun 70 71 86 

18 Putri Sasanti Sitoningsih 74 84 92 

19 Putri Yuliana 64 71 85 

20 Reni Istikhomah 70 72 83 

21 Rini Septiana 67 76 80 

22 Rudy Prabowo 40 45 66 

23 Sarah Ardila 70 84 92 

24 Siti Aminah 63 71 84 

25 Suyahni 50 59 70 

26 Titis Waskito 40 45 67 

27 Tri Wulan Sari 71 76 77 

28 Tria Kinasih 68 76 75 

29 Umiatun 68 71 88 

30 Uswatun Khasanah 70 86 89 

31 Wibhi Leksono 40 45 63 

32 Winasti 40 77 87 
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