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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran menulis teks berita menggunakan

media video siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2012/2013 dengan

melihat pengembangan unsur berita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif  dan teknik kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

tes. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa kemahiran menulis teks

berita menggunakan media video siswa kelas VIII SMP  Negeri 17 Bintan tahun pelajaran

2012/2013 masuk ke dalam kategori baik dengan  nilai rata-rata 81. Hal tersebut dapat

juga dilihat pada persentase siswa yaitu, siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat

baik sebanyak 31 orang siswa (23,48%), kategori baik sebanyak 96 orang siswa (72,73%),

dan sisanya 5 orang siswa (3,79%) masuk ke dalam kategori kurang baik.

Kata kunci : Menulis Teks Berita, Media Video

Abstract

This research aims to know the students mastery writing of a news text throngh video

media at class VIII SMP Negeri 17 BINTAN in 2012/2013 years with a look at the

developmet of news elements Methods used in this research is descriptive and quantitative

techniques. Data collection techniques was tests. The result shawad that the students who

received excellent score were 31 students (23,48%), 96 students (72,73%) with good

category, and 5 students (3,79%) in the poor category.

Keywords: Writing Text News, Media Video



1. Pendahuluan

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya, secara lisan
maupun tertulis. Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu keterampilan
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Di sini akan meneliti kemahiran
keterampilan menulis siswa. Menurut KBBI edisi ke-4 kemahiran adalah kecakapan,
kemampuan, kepandaian dalam melakukan sesuatu. Semi (2007:40), menyatakan bahwa
menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-
lambang tulisan. Maka dapat disimpulkan bahwa kemahiran menulis merupakan suatu
kecakapan, kemampuan untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan seseorang
kepada pihak lain melalui tulisan.

Keterampilan menulis memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah keterampilan
menulis teks berita. Menulis teks berita merupakan salah satu kompetensi berbahasa yang
terdapat dalam KTSP SMP kelas VIII semester 2. Ermanto (2005:73) menyatakan bahwa
berita adalah peristiwa yang dilaporkan oleh wartawan dalam bentuk tulisan yang dimuat
di media massa. Menulis teks berita, diperlukan keterampilan dan pengetahuan, serta
diperlukan latihan yang terus menerus.

Guna mendukung dan memotivasi siswa belajar menulis teks berita, guru harus
pandai-pandai menggunakan sebuah media pembelajaran untuk mendukung keberhasilan
dalam kegiatan belajar tersebut. Menurut Briggs dalam Sadiman, dkk., (2006:6) media
adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran menulis teks berita menggunakan
media video siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan dengan mengembangkan unsur berita.

2. Metode Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 17 Bintan yang terletak di Jalan
Tanjung Uban km 22 Gesek Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Penelitian ini
dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 yang
berjumlah 132 orang siswa. Sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh
yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Maka, dalam penelitian ini jumlah populasi 132 orang siswa peneliti jadikan sampel.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik kuantitatif. Teknik
pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara tes. Dalam penelitian ini, peneliti
memberikan tes kepada siswa untuk menulis teks berita sesuai dengan video yang dilihat.
Tes ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui kemahiran menulis teks berita
menggunakan media video siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan tahun pelajaran
2012/2013.

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik deskriptif
kuantitatif. Peneliti menggunakan rubrik penilaian (Muslich,2009:139) untuk mengukur tes
kemahiran siswa dalam menulis teks berita menggunakan media video. Setelah skor
diperoleh maka akan dihitung nilai akhirnya dalam skala 0-100.

Selanjutnya, mengelompokkan nilai siswa dalam kategori (Umar, 2005:45) sangat
baik (A), baik (B), cukup (C), kurang baik (D), dan sangat tidak baik (E).selanjutnya
mencari rata-rata kelas dan membuat persentase siswanya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dimulai dari berbagai tahap dan proses penelitian akhirnya peneliti dapat
memperoleh hasil penelitian yang akurat. Hasil tes kemahiran menulis teks berita
menggunakan media video dengan 2 aspek penilaian yaitu: (1) aspek kelengkapan isi dan
(2) aspek kesesuaian isi dengan video yang telah dilihat.

Pada aspek kelengkapan isi (5W+1H) ini, setiap unsur berita diberi sekor masing-
masing 1, jadi skor maksimum untuk aspek kelengkapan unsur berita adalah 6. Untuk
aspek kelengkapan unsur berita ini siswa yang memperoleh skor 6 berjumlah 9 orang



siswa, siswa yang memperoleh skor 5 berjumlah 23 orang siswa, siswa yang memperoleh
sekor 4 berjumlah 96 orang siswa dan sisanya 4 orang siswa memperoleh skor 3.

Pada aspek kesesuaian isi dengan video yang dilihat skor maksimumnya adalah 3,
untuk isi teks berita siswa jika semua tulisan sesuai dengan video yang dilihat maka akan
diberi skor 3, untuk isi teks berita siswa yang sebagian kecil tulisannya tidak sesuai dengan
video yang dilihat akan di beri skor 2, untuk isi teks berita siswa yang sebagian besar
tulisannya tidak sesuai dengan video yang dilihat akan di beri skor 1, dan untuk isi teks
berita siswa yang semua tulisannya tidak sesuai dengan video yang dilihat akan di beri skor
0. Jumlah siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 130 orang siswa dan sisanya 2 orang
siswa memperoleh skor 2.

Jumlah hasil kemahiran menulis teks berita menggunakan media video siswa kelas
VIII SMP Negeri 17 Bintan adalah 10670. Nilai yang diperoleh siswa itu dari penjumlahan
skor dari setiap aspek yaitu aspek kelengkapan ini dan kesesuaian isi berita dengan video
yang dilihat, setelah itu sekor yang diperoleh tersebut dibagi skor maksimum yaitu 9.
Setelah diperoleh hasil pembagiannya, skor tersebut dikali seratus, dengan demikian
diperolehlah nilai menulis teks berita siswa.

Siswa yang teks beritanya memperoleh nilai 100 sebanyak 9 orang siswa, untuk
siswa yang teks beritanya memperoleh nilai 89 sebanyak 22 orang siswa, untuk siswa yang
teks beritanya memperoleh nilai 78 sebanyak 96 orang siswa, untuk siswa yang teks
beritanya memperoleh nilai 67 sebanyak 4 orang siswa dan sisanya 1 orang siswa teks
beritanya memperoleh nilai 56. Untuk nilai 100 dan 89 masuk pada kategori sangat baik,
maka 31 orang siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik. Untuk nilai 78
masuk pada kategori baik, maka 96 orang siswa yang memperoleh nilai dengan kategori
baik. Untuk nilai 67 dan 56 masuk pada kategori kurang baik, maka 5 orang siswa yang
memperoleh nilai dengan kategori kurang baik.

Nilai rata-rata kemahiran menulis teks berita menggunakan media video pada siswa
kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan adalah 80,83 dibulatkan menjadi 81 yang artinya
kemahiran menulis teks berita menggunakan media video siswa kelas VIII SMP Negeri 17
Bintan masuk dalam kategori baik.

Kemahiran menulis teks berita menggunakan media video dapat juga dilihat dari
persentase siswa yaitu pada tingkat kemahiran sangat baik 23,48% siswa, kemudian pada
tingkat kemahiran baik 72,73% siswa, pada tingkat kemahiran cukup 0,00% siswa, pada
tingkat kemahiran kurang baik 3,79% siswa dan pada tingkat kemahiran sangat tidak baik
0,00% siswa.

4. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa kemahiran siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan menulis teks berita
menggunakan media video tergolong pada kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat pada
nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa kelas VIII di SMP Negeri 17 Bintan yaitu 81
yang berada pada kategori baik. Dapat juga dilihat dari persentase siswa yaitu pada tingkat
kemahiran sangat baik 23,48% siswa, kemudian pada tingkat kemahiran baik 72,73%
siswa, pada tingkat kemahiran cukup 0,00% siswa, pada tingkat kemahiran kurang baik
3,79% siswa dan pada tingkat kemahiran sangat tidak baik 0,00% siswa. Dengan demikian
media video dapat membantu siswa dalam menulis teks berita dengan mengembangkan
unsur-unsur berita (5W+1H).

Rekomendasi Bagi Penulis dapat mengetahui kemahiran menulis teks berita
menggunakan media video dan dapat menambah pengetahuan penulis dalam pengajaran
menulis teks berita siswa SMP. Bagi guru-guru diharapkan dapat memberikan media
pembelajaran yang sesuai disetiap kegiatan pembelajaran agar dapat membangkitkan minat
belajar siswa ketika mengikuti kegiatan belajar. Bagi peneliti selanjutnya dapat
menggunakan media video sebagai media pembelajaran untuk topik penelitian lain seperti
pada keterampilan menyimak dan berbicara.
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