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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS BERITA DENGAN
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN P INVESTIGASI

 KELOMPOK PADA SISWA KELAS VIII-2
SMP NEGERI I PUJUD TAHUN 

PELAJARAN 2015/2016

oleh:
Esra perangin-angin (esraperanginangin@unprimdn.ac.id)

Sartika Sari (sartikasari@unprimdn.ac.id)
Wanda Lestari (123306010053)

ABSTRAK-Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan menulis  siswa dalam materi
menulis  teks  berita  dengan  menggunakan  model  pembelajaran  investigasi  kelompok.  Metode  yang
digunakan dalam penelitian ini  adalah metode kualitatif,  rancangan yang digunakan adalah penelitian
tindakan kelas (PTK), subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Pujud dengan
jumlah  38  siswa.  Sedangkan  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  tindakan  sebagai  upaya  untuk
meningkatkan hasil  belajar siswa pada materi  pembelajaran menulis  teks berita dengan menggunakan
model pembelajaran investigasi kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan peserta
didik dalam belajar menulis teks berita dengan menggunakan model pembelajara investigasi kelompok.
Pada saat  prasiklus peserta didik memperoleh nilai  rata-rata 41,05 dan ketuntasan klasikalnya adalah
(7,89%)  dari  hasil  prasiklus  peserta  didik  belum sama  sekali  mencapai  kriteria  ketuntasan  minimal
(KKM) 70 yang telah ditentukan. Setelah itu peneliti melanjukan kesiklus I peserta didik memperoleh
rata-rata 6,97 dengan ketuntasan klasikal  (44,73%)  dari  hasil  ketercapaian siklus I  sudah mulai  ada
peningkatan  34,28%.  Selanjutnya  pada  siklus  II  peserta  didik  memperoleh  nilai  rata-rata  8,9  dan
ketuntasan  klasikal  (92,10%).  Dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  model  pembelajaran  investigasi
kelompok dapat meningkatkan kemampuan keterampilan menulis siswa di kelas VIII-2 SMP Negeri I
Pujud.
Kata kunci: menulis teks berita  

mailto:esraperanginangin@unprimdn.ac.id
mailto:sartikasari@unprimdn.ac.id


ISSN 9772088365005 

Jurnal Bahasa Indonesia 

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA 

Volume III Edisi ke-2 Tahun 2016 

 

46 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada prinsipnya tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia bagi para siswa adalah untuk 

menguasai keterampilan berbahasa yang 

meliputi empat aspek keterampilan berbahasa 

seperti yang dikemukakan oleh Tarigan 

(2005:1) yaitu (1) keterampilan menyimak 

(listening skills), (2) keterampilan berbicara 

(speaking skills), (3) keterampilan menulis 

(wraiting skills), keterampilan membaca 

(reading skllis). Keempat keterampilan 

berbahasa tersebut tidak dimiliki secara 

otomatis tetapi memerlukan proses untuk 

belajar dan lebih berlatih. Masing–masing 

aspek memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Satu dari keterampilan belajar tersebut 

adalah menulis sebagai salah satu cara 

berkomunikasi yang dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam menyampaikan 

maksud kepada pembaca dan mengembangkan 

ide dalam bentuk lisan. Ide atau gagasan 

tersebut dikembangkan dalam bentuk kalimat. 

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, 

menulis merupakan suatu kegiatan bersifat 

aktif dan produktif dalam menghasilkan 

tulisan yang diperoleh melalui pembelajaran 

dan latihan terus-menerus. Untuk 

meningkatkan keterampilan menulis dapat 

dilakukan melalui latihan secara intensif. Hal 

tersebut dapat menyebabkan siswa, 

mempunyai keterampilan menulis sehingga 

siswa tidak beranggapan bahwa keterampilan 

menulis itu merupakan kegiatan yang rumit. 

Disamping itu, tujuan yang diharapkan 

pembelajaran menulis di sekolah adalah agar 

siswa mampu memahami dan mampu 

mengungkapkan apa yang mereka tangkap 

dalam bentuk, gagasan pendapat, pesan dan 

perasaan mereka dalam bentuk tulisan. 

Kemampuan dalam menulis teks 

berita merupakan salah satu keterampilan yang 

harus dikembangkan. Setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran dalam menulis teks 

berita, siswa diharapkan dapat menyusun data 

pokok berita menjadi sebuah berita yang 

singkat, padat, dan jelas. Banyak fakta yang 

ditemukan di lapangan khusus nya di SMP 

Negeri 1 Pujud bahwa kendala yang dihadapi 

guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran keterampilan menulis teks 

berita. Banyaknya siswa yang kurang minat 

dalam belajar bahasa indonesia, khususnya 

dalam pembelajaran menulis teks berita, 

karena mereka menganggap bahawa pelajaran 

bahasa indonesia adalah pelajaran yang 

membosankan. Siswa beranggapan bahwa 

bahasa indonesia merupakan bahasa sehari-

hari yang mereka gunakan dan bosan bila 

harus mempelajarinya lagi disekolah. 

Berdasarkan dari wawancara yang ditemukan 

bahwa kemampuan siswa SMP Negeri 1 Pujud 

dalam menulis teks berita masih tergolong 

sangat rendah. 

Hal ini terbukti ketika peneliti 

mewawancarai guru mata pelajaran bahasa 

indonesia di sekolah tersebut masih banyak 

siswa yang mendapat nilai 60 di bawah KKM 

yang telah ditentukan yaitu, 75. Pemahaman 

mereka dalam menulis teks berita masih 

kurang baik, dilihat dari guru memberikan tes 

menulis teks berita. Masalah tersebut terjadi 

karena penggunaan model pembelajaran yang 

digunakan guru kurang tepat pada saat 

pembelajaran menulis teks berita. Kurangnya 

minat belajar siswa terhadap materi pelajaran, 

fokus pembelajaran hanya terdapat pada guru, 

sedangkan siswa hanya menerima. 

Hal lain adalah, banyak siswa yang 

mengeluh kesulitan untuk memulai tulisannya. 

Siswa menganggap bahwa pembelajaran 

menulis teks berita itu sulit. Siswa masih 

sangat sulit utuk menulis teks berita secara 

singkat, padat, dan jelas. Hambatan mereka 

ada pada penggunaan kalimat efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari tulisan mereka yang bertele-

tele. Selain itu pengamatan tentang ejaan dan 

tanda baca juga masih menjadi faktor 

penghambat, kemudian adanya anggapan dari 

siswa bahwa hasil tulisan berita mereka tidak 

bermanfaat. Hal ini juga turut menyebkan 

kurangnya minat belajar peserta didik. Oleh 

karena itu, guru harus dapat memberikan 

motivasi belajar terhadap siswa agar tumbuh 

semangat dan berminat untuk mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita. 
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Kendala lainnya yaitu. Penggunaan 

metode atau model pembelajaran yang kurang 

tepat. Berdasarkan hasil observasi dikelas 

mengenai pebelajran menulis teks berita yang 

diajarkan oleh guru masih bersifat 

konvensional, yaitu (1) guru mengadakan 

apersepsi, (2) guru menjelaskan tentang materi 

menulis teks berita, (3) guru memberikan 

contoh teks berita dan mengidentifikasi unsur  

5w+1H bersama siswa, (4) guru menyuruh 

siswa untuk menulis teks berita, (5) guru 

menyuruh siswa untuk mengumpulkan 

tugasnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, guru 

sering menerapkan metode pembelajaran 

konvenional dengan ceramah yang kemudian 

menyebabkan siswa pasif dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru juga berperan sebagi 

sumber utama dalam pembelajaran. Hal ini 

dapat menyebabkan pengetahuan siswa kuran 

berkembang. Seharusnya guru mempu 

menerapkan model pembelajaran yang dapat 

membantu siswa aktif untuk membangun 

pengetahuannya sendiri serta dapat berpikir 

kreatif.  Berdasarkan hal-hal tersebut, seperti 

kurangnya minat dan motivasi dalam 

mengikuti pembelajaran, kesulitan siswa 

dalam menulis teks berita, metode 

pembelajaran yang masih didominasi oleh 

guru. Berkaitan dengan hal tersebut guru 

Bahasa Indonesia dituntut untuk mampu 

menciptakan pembelajaran yang interaktif dan 

menarik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

penulis melakukan penelitian dengan 

menggunkan model pembelajaran investigasi 

kelompok, yaitu salah satu model 

pemebelajaran kooperatif yang memiliki titik 

tekan pada partisipasi dan aktivitas siswa 

untuk mencari sendiri materi atau segala 

sesuatu mengenai pelajaran yang akan 

dipelajari. Informasi tersebut bisa didapat dari 

bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku 

pelajaran, perpustakaan atau dari internet 

dengan referensi yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Dengan ini diharapkan siswa dapat 

lebih aktif dan berminat dalam belajar bahasa 

indonesia khususnya dalam pembelajran 

menulis teks berita. Untuk itu peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks 

Berita dengan Mengguakan Model Investigasi 

Kelompok” siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 

Pujud Tahun pelajaran 2015/2016. 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian tindakan kelas. 

Arikunto (Iskandar, 2009: 6) menyatakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan 

suatu pencermatan terhadap suatu kegitan 

pembelajaran berupa sebuah tindakan yang 

segaja dimunculkan yang terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersamaan. Pendekatan yang 

dilakukan pada peneliti di SMP Negeri I Pujud 

dengan menggunakan metode kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan 

mengorganisasikan data untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas dan kuantitas 

proses pemebelajaran dikelas dan menjabarkan 

unit-unit pengumpalan data dan memilih mana 

yang penting dan mana yang akan dikaji. 

a. Proses Tindakan Siklus I  

 Proses tindakan siklus I dilakukan dalam 

empat tahap yaitu, tahapa perencanaan, tahap 

pelaksanaan (tindakan), tahap pengamatan 

(observasi), dan tahap refleksi. Keempat 

tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Tahap Perencanaan  

 Pada tahap perencanaan, peneliti 

menyiapkan perencanaan yang matang untuk 

mencapai pembelajaran yang diiginkan oleh 

peneliti. Perencanaan ini dilakukan dari 

penyusunan rencana pembelajaran sampai 

penilaian. Dengan demikian, hasil penelitian 

ini sesuai dengan apa yang diharapkan 

peneliti. Dalam tahap perencanaan ini, peneliti 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia mengenai penelitian yang 

akan dileksanakan. Selanjutnya, peneliti 

berkonsultasi dan bekarja sama dalam 

mempersiapkan proses pembelajaran 

kemampuan menulis teks berita dengan model 

pembelajaran investigasi kelompokdengan 

langkah-langkah menyusun rencana 
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pembelajaran (RPP) sebagai acuan dalam 

pelaksanaan proses belajara menulis teks 

berita, setelah mebuat rencana pembelajaran 

kemudian dikonsultasikan dengan, guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan 

agar pembelajaran yang akan dilaksanakan 

tercapai secara maksimal. Setelah rencana 

pembelajaran disetujui oleh guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, peneliti 

menyiapkan instrumen tes dan nontes. 

Prosedur  tindakan yang akan diterapkan tahap 

pelaksanaan tindakan. 

1. Tahap Observasi 

 Observasi merupakan prosedur 

pengamatan atau perekaman data mengenai 

proses dan produk implementasi tindakan yang 

dirancang. Tahap ini dilakukan secara bersama 

dan saat pelaksanaan tahapan pembelajaran 

yang berlangsung dari awal sampai akhir. Hal-

hal yang diamati dalam tindakan kelas adalah 

untuk melihat tidakan dalam pembelajaran, 

apakah terjadi kesesuaian antara rencana yang 

dibuat oleh peneliti dan guru Bahasa Indonesia 

dengan implementasinya pada saat tindakan. 

Keefektifan siswa, situasi dan kendala 

tindakan sikap, dan prilaku siswa dalam 

persoalan-persoalan yang lain dan timbul pada 

saat proses pembelajaran menulis teks berita. 

2. Tahap Refleksi  

  Tahap refleksi merupakan kegiatan 

yang dilakukan sebagai upaya yang mengkaji 

segala hal , yang dilakukan selama proses 

belajar mengajar sampai akhir pembelajaran. 

Dan tahap frefleksi dilakukan pada akhir 

pembelajaran. Pada akhir tahap observasi akan 

diberi kesempatan untuk menilai kegiatan 

pembelajaran yang sudah berlangsung dengan 

mengamatai kemampuan menulis teks berita 

dengan menggunakan model pembelajaran 

investigasi kelompoksudah berjalan secara 

efektif atau belum. Jika masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menulis teks 

berita maka perlu dilakukan perbaikan 

pelaksanaan tindakan dengan mempelajari 

kelemahan pada siklus I. Agar kemampuan 

menulis teks berita semangkin meningkat, 

selanjutnya peneliti harus merencanakan tahap 

tindakan kedua pada siklus I, agar kemampuan 

menulis teks berita menjadi meningkat. 

Selanjutnya peneliti harus merencanakan tahap 

tindakan kedua pada siklus II.  

Instrumen Penelitian  

  Instrumen yang peneliti gunakan 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen 

tes peneliti dengan mengetahui kemampuan 

menulis teks berita. Sedangkan bentuk 

instrumen nontes dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi, lembar angket (siswa dan 

guru), dan dokumentasi. 

1. Instrumen tes  

 Tes yang digunakan untuk mengetahui 

keterampilan menulis teks berita adalah tes 

tertulis pada siklus I, siswa ditugasi menulis 

teks berita yang didapati enam unsur berita 

dan berpedoman pada struktur berita yang 

lengkap, ketepatan ejaan, dan tanda baca, 

ketepatan pilihan kata (diksi, keefektifan 

kalimat, dan kerapian tulisan minimal dua 

paragraf). Pada siklus II siswa ditugasi 

menulis teks berita dalam bentuk tulisan yang 

didalamnya terdapat enam unsur berita dan 

berpedoman pada struktur berita yang benar, 

ketepatan ejaan dan tanda baca, ketepatan 

pilihan kata (diksi), keefektifan kalimat, dan 

kerapian tulisan minimal 2 paragraf. 

C. HASILPENELITIANDAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan di kelas VIII-2 

SMP Negeri  I Pujud dengan jumlah 38 siswa. 

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil 

tindakan pra siklus, siklus I dan siklus II yang 

terdapat pada hasil tes tertulis. Hasil tes pra 

siklus merupakan hasil kemampuan siswa saat 

menuliskan teks berita sebelum diterapkan 

model pembelajaran investigasi kelompok. 

Selanjutnya hasil tes tindakan siklus I dan II. 

Merupakan hasil tes menulis teks berita 

dengan menggunakan model pembelajaran 

investigasi kelompok. Selain melakukan tes 

tertulis dalam penelitian ini juga terdapat data 

berupa dokumentasi saat berlangsungnya 

kegiatan belajar, sebagai bukti bahwa 

penelitian ini benar-benar dilakukan di SMP 

Negeri I Pujud. 
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Pratindakan  

Sebelum dilaksanakan penelitian, terlebih 

dahulu peneliti melakukan observasi dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP Negeri  I Pujud. 

Untuk mengetahui masalah apa yang dialami 

siswa saat belajar Bahasa Indonesia 

berlangsung. Setelah mengetahui masalah 

tersebut, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap kesungguhan siswa saat mengikuti 

kegitan pembelajaran menulis teks berita. 

Kemudian peneliti melakukan tes kepada 

siswa khususnya pada materi menulis teks 

berita. Subjek pada penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII-2 SMP Negeri I Pujud dengan 

jumlah siswa 38 orang siswa. Siswa diberikan 

tes dalam bentuk tertulis, tes awal ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran menulis teks berita sebelum 

menggunakan model pembelajaran investigasi 

kelompok. 

Setelah peneliti melakukan wawancara 

kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

guru menyatakan bahwa mayoritas siswa di 

kelas VIII-2 SMP Negeri I Pujud keinginan 

belajarnya sangat rendah khususnya pada saat 

pembelajaran menulis teks berita. Selain itu, 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

cenderung monoton karena guru hanya 

menggunakan metode ceramah, pemberian 

tugas dan guru tidak pernah memberikan 

pujian kepada siswa yang mendapat nilai 

tertinggi. Hal ini menyebabkan siswa kurang 

memperhatikan saat guru menjelaskan materi 

pelajaran, dan siswa merasa sangat bosan dan 

jenuh saat mengikuti kegiatan pembelajaran 

tersebut sehingga masih ada siswa yang 

bermain dan berbicara dengan teman 

sebangkunya, selalu kita jumpai siswa 

mengerjakan tugas diluar pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Hal ini tentunya 

menyebabkan pusat perhatian siswa tidak 

terfokus pada saat pembelajaran berlangsung. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tndakan 

kelas yang telah dilaksanakan pada dua siklus 

dengan menggunakan model pembelajaran 

investigasi kelompok dalam pelajaran menulis 

teks berita pada siswa kelas VIII-2 SMP 

Negeri I Pujud dapat disimpulkan bahwa: 

1) Penggunaan model pembelajaran 

investigasi kelompok dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran menulis teks 

berita, dengan menggunakan model 

pembelajaran investigasi kelompok pada 

siswa kelas VIII-2 SMP Negeri I Pujud 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini 

ditandai dengan meningkatnya proses 

pembelajran yang berlangsung. Siswa-

siswi pada kondisi awal suka bermain dan 

bercerita dengan temannya, kini 

diadakannya penggunaan model 

pembelajaran investigasi kelompok pada 

pembelajaran siklus I dan siklus II maka 

mereka semakin serius dan dalam proses 

belajar dan bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pembelajaran. 

2) Dengan Menerapkan model pembelajaran 

investigasi kelompok dapat meningkatkan 

kualitas hasil kemampuan meningkatkan 

menulis teks berita pada siswa kelas VIII-

2 SMP Negeri I Pujud tahun pelajaran 

2015/2016. Siswa dalam pembelajran 

menulis teks berita pada siklus II tidak 

lagi ada yang bercerita atau bermain 

dengan teman nya. Mereka semakin 

serius dan bersungguh- sungguh adalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

3) Pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan materi menulis teks berita hasil 

belajar siswa semakin meningkat. Dari 

hasil tes dan nontes dengan nilai rata-rata 

41,05 dan tingkat ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal yaitu 44,73 kemudian pada 

akhir siklus II dengan menggunakan 

model pembelajaran investigasi 

kelompok, hasil belajar siswa mengalami 

perubahan sebesar 54,29 dengan nilai 

rata-rata 8,93dan tingkat ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal 92,10 

berdasarkan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) belajar yaitu 75 dan ketuntasan 

belajar secara klasikal yang ditetapkan 

oleh peneliti adalah 80% mencapai 

ketuntasan belajar.   
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Berdasarkan kesimpulan dan hasil 

penelitian tersebut maka saran yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1) Bagi Siswa 

a. Dengan adanya penggunaan 

model pembelajaran investigasi 

kelompok sebaiknya pembelajaran 

tersebut dimanfaatkan dengan baik 

oleh para siswa untuk bekerja 

sama dalam suatu kelompok. 

b. Siswa seharusnya memahami 

bahwa kemampuan menulis teks 

berita merupakan hal yang penting 

yang harus dikuasai oleh siswa, 

untuk itu siswa perlu mengikuti 

pembelajaran menulis teks berita 

dengan penuh kesungguhan. 

2) Bagi Guru 

Guru hendaknya mempertimbangkan 

penggunaan model pembelajaran 

investigasi kelompok dalam 

pembelajaran menulis teks berita. 

Karena model model ini dapat 

menciptakan suasana belajar yang 

aktif dan menyenangkan bagi siswa.  
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