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Dillatria Utami (100388201087) 

Kemahiran Menulis Teks Wawancara Siswa Kelas VIII SMP Negeri 12 

Tanjungpinang Tahun Ajaran 2013/2014 

 

Universita Maritim Raja Ali Haji. 

ABSTRAK 

Penelitian ini di latar belakangi oleh Berdasarkan hasil pengamatan awal  di  

SMP Negeri  12  Tanjungpinang, khususnya siswa kelas  VIII,  siswa lebih 

menyukai dan menguasai pembelajaran menyimak,  berbicara,  dan membaca.  

Terbukti saat pembelajaran drama, siswa mampu membawakan drama dengan 

baik. Sedangkan pembelajaran menulis dipandang sulit dan tidak menarik  

Peneliti memperoleh dari hasil kerja siswa kelas  VIII. Dimana ditemukan 

kesulitan-kesulitan dalam menulis teks wawancara yakni, siswa kurang kreatif 

dalam menuangkan kata-kata pilihan diksi yang tidak tepat, menempatkan tanda 

baca, serta penggunaan bahasa yang masih sederhana. 

Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah kemahiran menulis teks 

wawancara siswa kelas VIII SMP Negeri 12 tanjungpinang? Adapun tujuan 

penelitian ini adalah Mendiskripsikan kemahiran menulis teks wawancara siswa 

kelas VIII SMP Negeri 12 tanjungpinang. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif kuantitatif, dengan populasi 

penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Tanjungpinang dan sampel 

penelitian dalam penelitian ini diambil sebanyak 20% dari jumlah populasi 

sebanyak 260 menjadi 52 Responden. 

Pada analisis akhir diketahui kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 12 

Tanjungpinang dalam menulis teks wawancara tergolong cukup. Hal ini dilihat 

melalui nilai rata-rata yang di peroleh seluruh siswa yang mengikuti tes menulis 

teks wawancara yaitu 65,43 yang di bulatkan. 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah guru-guru perlu meningkatkan 

lagi pembelajaran menulis teks wawancara agar siswa dapat menulis teks 

wawancara dengan baik dan rapi. 

Kata Kunci: Kemahiran,Menulis Teks wawancara 



 
 

 
 

Dillatria Utami (100388201087) 

Text Writing Proficiency Interview Eighth Grade Students of SMP Negeri 12 

Tanjungpinang 2013/2014 Academic Year. 

  

Universita Maritim Raja Ali Haji. 

ABSTRACT 

This research is in the background by the foreground Based on initial observations 

in SMP 12 Tanjungpinang, especially eighth grade students, students preferred the 

learning and mastering listening, speaking, and reading. Proven while learning 

drama, students were able to bring the drama well. While learning to write it is 

difficult and unattractive  

Researchers obtained from the work of eighth grade students. Where found 

difficulties in writing the text of the interview, students are less creative in 

expressing words that are not proper diction choice, placing punctuation, and the 

use of language that is still simple.  

The formulation of the problem is the text of an interview How to write 

proficiency of eighth grade students of SMP Negeri 12 Tanjungpinang? The 

purpose of this study is the text of the interview Describing the writing skills of 

eighth grade students of SMP Negeri 12 Tanjungpinang.  

This study used a descriptive quantitative research, the study population is the 

eighth grade students of SMP Negeri 12 Tanjungpinang and research samples in 

this study were taken as much as 20% of the total population of 260 to 52 

respondents.  

In the final analysis known ability of eighth grade students of SMP Negeri 12 

Tanjungpinang in writing the text of the interview is quite. This is seen through 

the average value obtained all students who take the test write the text of the 

interview is 65.43 rounded.  

Suggestion that the author can convey is the teachers need to improve their 

teaching of writing text interviews so that students can write a text interview well 

and neatly.  

Keywords: Proficiency, Writing Text interview 

 
1. Pendahuluan . 

Menurut Keraf, (2004: 182), teks wawancara adalah bentuk penyajian informasi 

berupa tanya jawab secara tertulis yang di peroleh dari kegiatan. Wawancara 

merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada seseorang informan atau seorang autoris. 

Menulis teks wawancara merupakan salah satu kompentensi dasar yang terdapat 

dalam kurikulum SMP kelas VIII semester 1 wawancara berdialok. Menulis teks 

wawancara tidak hanya dilakukan oleh wartawan. Hal ini juga dapat dilakukan 

oleh siapapun termasuk siswa. Menulis teks  wawancara sangatlah bermanfaat,  

jika kita mampu menulis teks wawancara yang bagus maka kita bisa 



 
 

 
 

mempublikasikannya di media massa tentang wawancara yang kita lakukan. Akan 

tetapi, dalam pengajaran bahasa  Indonesia  tujuan utamanya adalah untuk 

memotivasi diri, dan menambah wawasan dalam bidang kebahasaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal  di  SMP Negeri  12  Tanjungpinang, 

khususnya siswa kelas  VIII,  siswa lebih menyukai dan menguasai pembelajaran 

menyimak,  berbicara,  dan membaca.  Terbukti saat pembelajaran drama, siswa 

mampu membawakan drama dengan baik. Sedangkan pembelajaran menulis 

dipandang sulit dan tidak menarik.  

Peneliti memperoleh dari hasil kerja siswa kelas  VIII. Dimana ditemukan 

kesulitan-kesulitan dalam menulis teks wawancara yakni, siswa kurang kreatif 

dalam menuangkan kata-kata pilihan diksi yang tidak tepat, menempatkan tanda 

baca, serta penggunaan bahasa yang masih sederhana. 

Permasalahan tersebut  menjadi sebuah tantangan bagi pengajar atau guru bahasa 

Indonesia untuk memberikan pengajaaran yang lebih baik khususnya dalam 

pembelajaran menulis teks wawancara  yang  mampu merangsang motivasi siswa 

dan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menulis teks wawancara. 

  Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini berjudul “Kemahiran Menulis Teks 

Wawancara Siswa Kelas VIII SMP Negeri 12 Tanjungpinang tahun 

pelajaran 2013-2014” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang di ajukan 

peneliti adalah “bagaimanakah kemahiran menulis teks wawancara siswa kelas 

VIII SMP Negeri 12 tanjungpinang?” 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan kemahiran menulis teks 

wawancara siswa kelas VIII SMP Negeri 12 tanjungpinang. 

Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

2. Landasan Teori 
Menurut Akhadiah,dkk (2002: 2), menulis adalah kemampuan kompleks, yang 

menurut sejumlah pengetahuan dan keterampilan dengan menulis, penulis terus 

terdorong untuk terus belajar secara aktif. 

Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasan dengan tulisan (KBBI, 2007: 

1219). Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung sedangkan menurut Semi (2007: 14) 

Menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam 

lambang-lambang tulisan.Hal ini menuntut latihan yang  cukup dan teratur serta 

pendidikan yang terprogram. Biasanya, program-program dalam bahasa tulis di 

rencanakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut: 

1. Membantu para siswa memahami bagaimana caranya ekspresitulis 

dapat melayani mereka, dengan jalan menciptakan situasi-situasi di 

dalam kelas yang jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan penulis; 

2. Mendorong para siswa menggekspresikan diri mereka secara bebas 

dalam tulisan; 



 
 

 
 

3. Mengajar para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi 

dalam ekspresi tulisan; 

4. Mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan 

cara membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan sejumlah 

cara dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara bebas (Peck& 

Schulz,1969) dalam (Tarigan,1983: 9). 

Fungsi Menulis 

(Tarigan,2008: 22) mengemukakan bahwa menulis sebenarnya memiliki banyak 

fungsi. Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi 

yang tidak langsung. Tulisan juga dapat membantu menjelaskan pikiran, 

selanjutnya secara terperinci fungsi menulis dapat di jabarkan sebagai berikut: 

a. Memperdalam pemahaman suatu ilmu dan penggalian hikmah 

pengalaman-penglaman; 

b. Dengan potensi keterampilan menulis, seseorang dapat 

membuktikan sekaligus menyadari potensi ilmu pengetahuan, ide-ide, 

dan pengalaman hidup; 

c. Dengan potensi keterampilan menulis, seseorang dapat 

menyumbangkan pengalaman hidup dan ilmu pengetahuan serta ide-

ide yang berguan bagi masyarakat secara lebih luas; 

d. Potensi keterampilan menulis cukup berperan bagi seseorang untuk 

meningkatkan potensi kerja serta memperluas media komunikasi; 

e. Pada gilirannya keterampilan menulis akan mempelancar 

mekanisme kerja masyarakat intelektual. 

Wawancara  

Pengertian Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatapan muka antara pewawancara dan 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara 

(Siregar,2013: 40). 

Menurut (keraf,2004) dalam (Rokhayatun,2013: 33), teks wawancara adalah 

bentuk penyajian informasi berupa tanya jawab secara tertulis yang diperoleh dari 

kegiatan. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoris. 

Jenis-jenis Wawancara 

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis-jenis wawancara yang di kemukakan 

dalam kepustakaan. Dua di antaranya di kemukakan oleh Komaidi (2011) dalam 

Rokhayatun (2013: 33), yaitu wawancara spontan dan wawancara mendalam. 

Wawancara spontan ketika bertemu dengan nara sumber yang layak dimintai 

komentar masalah yang aktual. Sementara wawancara mendalam adalah 

wawancara untuk keperluan khusus membahas masalah tertentu. 

Bentuk-bentuk Pertanyaan wawancara  

Menurut Rokhayatun (2013:20), jika pewawancara hendak mempersiapkan suatu 

wawancara, ia perlu membuat beberapa keputusan. Keputusan itu berkenaan 

dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan, bagaimana mengurutkannya, 



 
 

 
 

sejauh mana  kekhususan pertanyaan itu, berupa lama wawancara itu, dan 

bagaimana memformulasikan pertanyaan  

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan  subjek  penelitian (Arikunto, 2002: 108). 

Populasi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Tanjungpinang 

semester genap  berjumlah 260 siswa. Kelas VIII A  berjumlah 37 siswa, kelas 

VIII B berjumlah 37 siswa, kelas VIII C berjumlah 36 siswa, kelas VIII D 

berjumlah 38 siswa, kelas VIII E berjumlah 38 siswa, kelas VIII F berjumlah 36 

siswa dan kelas VIII G berjumlah 38 siswa. 

 

 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah kharakteristik yang dimiliki oleh popilasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu (Sugiono, 

2009: 81).  

Berdasarkan teori Arikunto,sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 20% 

dari jumlah populasi sebanyak 260 siswa kelas VIII SMP N 12 Tanjungpinang 

yaitu 52 responden. Dalam penelitian ini peneliti tidak membeda-bedakan siswa 

yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, melainkan siswa yang terpilih 

berdasarkan undian tersebut sudah mewakili siswa lainnya, lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

 jumlah sample sebanyak 52 siswa yang terdiri dari sampel Kelas VIII A 

berjumlah 7 responden, kelas VIII B berjumlah 7 responden, kelas VIII C 

berjumlah 7 responden, kelas VIII D berjumlah 8 responden, kelas VIII E 

berjumlah 8 responden, kelas VIII F berjumlah 7 responden dan kelas VIII G 

berjumlah 8 responden. 

Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Tanjungpinang yang breralamat di 

jalan Batu 8 Jalan baru. Waktu penelitian ini mulai  Juni 2014.  

Metode dan Teknik Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Siregar (2013: 16), 

metode deskriptif kuantitatif menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta- fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterprestasikan, 

bentuknya berupa survei dan studi perkembangan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Siregar (2013: 39), pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah Teknik tes, Tes adalah teknik pertama yang dilakukan penulis 

terhadap siswa yang akan di teliti. Menurut  Margono (2007:13), tes adalah 

seperangkat rangasangan yang di berikan kepada seseorang dengan maksud untuk 

mendapat jawaban yang menjadi dasar bagi penetapan skor angka. Tes yang 



 
 

 
 

dilakukan yang di berikan kepada siswa adalah tes tertulis yang berbentuk uraian 

atau pun kalimat-kalimat yang di susun sendiri. Dalam hal ini peneliti memberikan 

tes tertulis tentang menulis teks wawancara. 

 Peneliti kemudian merekap data penilaian yang diperoleh siswa pada setiap aspek 

yang di teliti,Setelah memberikan skor menggunakan aspek penilaian, peneliti 

menghitung kemampuan siswa menggunakan rumus Rokhayatun  (2013:46) 

  X 100    

Instrumen Penelitian  

  Instrumen dalam penelitian ini adalah tes kemampuan menulis dalam 

pembelajaran menulis teks wawancara. Tes yang dilakukan adalah penilaian proses 

dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan ketika proses pembelajaran 

berlangsung dan diatur oleh seorang guru. Sedangkan penilaian hasil mengacu pada 

hasil karya siswa menulis teks wawancara. Hasil menulis teks wawancara siswa 

diberi penilaian berdasarkan  aspek-aspek yang telah di tentukan. Aspek penilaian 

tersebut adalah aspek kebahasaan. Perintah. 

4.PEMBAHASAN 

Nilai Tes Kemampuan Menulis Teks Wawancara 

Berdasarkan jumlah skor yang terterah pada tabel 8 dan berpedoman pada tabel 4 

maka dapat diperoleh kemampuan menulis teks wawancara setiap peserta dengan 

memakai rumus dibawah ini: 

 X 100 

Cara pengoperasian rumus di atas sebagai berikut: 

Nilai kemampuan menulis teks wawancara Arya 

 
 Jadi nilai kemampuan menulis teks wawancara atau nilai yang diperoleh 

Arya adalah 76 dan berkualitas baik, dengan cara inilah nilai kemampuan menulis 

teks wawancara peserta test yang dihitung sesuai dengan rumus di atas. 

dapat  dilihat bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 100 berhasil di 

peroleh 1 orang siswa dan nilai terendah adalah 29 yang di peroleh 1 orang siswa, 

sedangkan nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 76 yang di peroleh 7 

siswa. Nilai 88 diperoleh 2 orang siswa, nilai 85 di peroleh 5 orang siswa, nilai 84 

di peroleh 2 orang siswa, nilai 80 di peroleh 4 orang siswa, nilai 75 di peroleh 6 

orang siswa, nilai 71 di peroleh 2 orang siswa, nilai 61 di peroleh 2 orang siswa, 

nilai 60 di peroleh 2 orang siswa, nilai 55 di peroleh 2 orang siswa, nilai 52 di 

peroleh 2 orang siswa, nilai 51 di peroleh 2 orang siswa, nilai 50 di peroleh 1 

orang siswa, nilai 47 di peroleh 2 orang siswa, nilai 46 di peroleh 2 orang siswa, 

nilai 44 di peroleh 2 orang siswa, nilai 41 di peroleh 1 orang siswa, dan nilai 34 

diperoleh 4 orang siswa dengan kemampuan rata-rata 65,43 yang dibulatkan 

menjadi 65. Tabel 10 di atas juga dapat dijelaskan dalam diagram batang yang 

berisi rincian kemampuan Menulis Teks Wawancara siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 12 Tanjungpinang berikut ini. 



 
 

 
 

 

Grafik.1 Kemampuan Menulis Teks Wawancara Siswa SMP Negeri 12 

Tanjungpinang 

Nilai Rata-Rata Kemampuan Menulis Teks Wawancara  

Nilai rata-rata kemampuan menulis teks wawancara yang diperoleh dari hasil tes 

52 siswa yaitu 65,43 yang dibulat kan menjadi 65 dan berkualitatif sedang. Nilai 

rata-rata tersebut di peroleh dari rumus  

 
 

Keterangan : 

      : Nilai rata-rata 

: Jumlah semua nilai siswa 

 N      : Jumlah siswa 

Jadi apa bila yang dimasukan rumus  .  . maka, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kemampuan menulis teks wawancara siswa kelas VIII SMP NEGERI 

12 Tanjungpinang tergolong cukup dengan nilai rata-rata 65. 

TABEL 17 

REKAPITULASI TINGKAT KEMAMPUAN SISWA  

No  Rentang nilai Kategori Jumlah siswa 

1 85 – 100 Sangat baik 8 

2 70 – 84 Baik 21 

3 55 – 69 Cukup 6 

4 40 – 54 Kurang 13 

5 0 – 39 Sangat kurang 4 

Total  52 

Rata- Rata 65,43 

 



 
 

 
 

5 PENUTUP 
 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang diuraikan pada bab V dapat di tarik 

kesimpulan bahwa kemahiran menulis teks wawancara siswa kelas VIII SMP 

Negeri 12 Tanjungpinang cukup meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai 

yang diperoleh siswa dengan nilai rata-rata 65,43 yang dibulatkan menjadi 65. 

Nilai ini mencapai nilai standart KKM bahasa indonesia yang hanya mencapai 60. 

Jadi dapat di katakan bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Tanjungpinang  

cukup mahir dalam menulis teks wawancara. 

 

 

 Saran 

 Hasil penelitian di atas diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan kemahiran menulis teks wawancara siswa kelas VIII SMP 

Negeri Tanjungpinang. Dari hasil penelitian ini juga ada beberapa saran yang 

dapat di sampai kan yaitu: 

1. untuk meningkatkan kemahiran menulis teks wawancara, guru 

dapat menerapkan berbagai teknik dan model pembelajaran.  

2. Kemahiran menulis teks wawancara merupakan kemahiran yang 

memperolehnya memerlukan pelatihan yang intensif dan selalu 

menanamkan sikap percaya diri dengan pemberian motivasi dan 

penguatan positif. 

3. Guru hendaknya selalu memberikan bimbingan dan selalu terbuka 

dalam memberikan koreksi terhadap hasil karya siswa. Sebaiknya guru 

senantiasa memberikan contoh aktif menulis dengan prinsip belajar 

sepanjang hayat.  
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