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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sekarang 

ditetapkan di sekolah-sekolah sudah mulai diberlakukan sejak 2006 yang lalu. 

Perlu ditegaskan bahwa dalam KTSP ini tugas guru adalah membelajarkan 

siswa bukan mengajar. Tugas guru menciptakan situasi dan kondisi agar 

siswa belajar secara optimal untuk berlatih menggunakan bahasa agar 

kompetensi tercapai sesuai yang diharapkan. 

Berkaitan dengan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

kurikulum tahun 2006 pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Standar kompetensi Bahasa dan 

Sastra Indonesia menjadi kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap  Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu 

standar kompetensi menjadi dasar bagi siswa untuk memahami dan 

mengakses perkembangan lokal, regional, dan global.  

Asumsi belajar tuntas dapat digolongkan menjadi dua hal.  Pertama, 

adanya korelasi antara tingkat keberhasilan dengan kemampuan potensial 

atau bakat. Artinya peserta didik cenderung memperoleh nilai tinggi. Kedua, 
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apabila pelajaran dilaksanakan secara sistematis, maka semua peserta didik 

akan mampu menguasai bahan yang disajikan (Mulyasa, 2006: 238). Adanya 

kompetensi pada setiap pokok pembelajaran tentunya diharapkan bisa 

dikuasai oleh anak. Tidak hanya dibekali kemampuan akademis namun 

didukung pula adanya kemampuan potensial diri atau bakat. 

Kesempatan kali ini peneliti akan meneliti tentang keterampilan 

menulis terutama menulis teks berita. Keterampilan berbahasa hanya dapat 

diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan.  Begitu 

halnya dengan menulis berita, kemampuan menghasilkan berita tidak bisa 

menjadi lebih baik jika tidak dilakukan banyak latihan dan praktik. Oleh 

karena itu setelah praktik dan berlatih perlu diadakan tes untuk mengetahui 

seberapa jauh hasil yang telah dicapai. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 968) menyatakan bahwa 

menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, 

membuat surat dengan tulisan. Kegiatan menulis teks berita bisa menjadi satu 

media latihan mengembangkan keterampilan menulis yang diajarkan sejak 

dini dari pendidikan sekolah dasar maupun tingkat menengah pertama. 

Keterampilan menulis menjadi bagian kompetensi dasar yang diajarkan pada 

siswa di tingkat menengah pertama yang diharapkan siswa mampu menulis 

dengan baik.  

Senada dengan pendapat di atas, Akhadiah (2002: 2) menyatakan 

bahwa menulis berarti mengungkapkan gagasan secara sistematik serta 

mengungkapkannya secara tersurat.  Kegiatan menulis ini pun diharapkan 
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bahwa siswa mampu menuangkan gagasan melalui media apapun. Bahkan 

dengan cara apa pun bisa dilakukan untuk menuangkan ide dalam bentuk 

tulisan. Sehingga siswa terbiasa untuk menuliskan ide dalam berbagai hal dan 

menjadi sebuah karya.  

Berkaitan dengan keterampilan menulis, peneliti melakukan penelitian 

di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dikarenakan sesuai hasil wawancara 

dengan guru Bahasa Indonesia  motivasi yang ada pada siswa masih kurang. 

Guru belum maksimal dalam menggunakan media sebagai alat pengajaran 

sehingga menghasilkan pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Nilai 

siswa yang diperoleh oleh siswa rata-rata masih kurang. Pembelajaran juga 

cenderung masih bersifat konvensional menggunakan metode ceramah.  

Berdasarkan observasi prasiklus tanggal 12 Februari 2011, dalam hasil 

belajar siswa terdapat beberapa kelemahan yaitu (1) siswa kurang aktual 

menyampaikan informasi, (2) unsur kelengkapan berita masih kurang, dan (3) 

tulisan masih kurang sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan. Kenyataan 

yang dilihat ketika siswa menulis teks berita yakni siswa kesulitan mengawali 

menulis teks berita karena kurang pengalaman, tidak ada bayangan sama 

sekali untuk menuangan ide dalam sebuah tulisan menjadi bentuk berita, guru 

kurang variatif atau beragam menjelaskan tentang berita, motivasi siswa 

masih kurang dalam menulis teks berita, dan unsur-unsur berita kurang 

penjelasan. 
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Kelemahan-kelemahan siswa untuk mengidentifikasi kekurangan 

dalam menulis teks berita tampak pada cuplikan karya siswa (1), (2), (3), (4) 

dan (5). 

(1)  

Kemunculan Boys Band di Indonesia 

Baru-baru ini mungkin kita kerap mendengar boys band SMASH 

yang tengah naik daun. grup band yang terdiri 7 cowok ini 

mendapat cibiran dan sanjungan. Cibirannya adalah grup band 

SMASH ini di duga meniru gaya dan nama dari boys band di 

Korea yang sedangan naik daun juga di Korea. Dari gaya dan 

gerakan tubuh grup band smash sama dengan gaya dan gerakan 

tubuh super Junior, boys band Korea. Tapi diantara cibiran-

cibiran iitu ada juga pujian untuk grup boys band SMASH ini. 

Pujiannya adalah grup boys band SMASH dapat memberi warna 

baru di belantika musik Indonesia. Grup boys band SMASH Juga 

sudah mendapat banyak penggemar walau baru mengeluarkan 

satu lagu saja. (Sumber Data: NLS/28/8C/2011). 

 

 

Teks berita hasil tulisan siswa kelas VIII C, data (1) di atas kurang 

lengkap unsur beritanya seperti kapan (when) berita itu diberitakan, dimana 

(where) terjadi, mengapa (why) kejadian itu bisa terjadi. Teks tersebut hanya 

memberitakan siapa (who) yang baru-baru ini band Indonesia yang sedang 

naik daun yaitu SM*SH, apa (What) yang didapatkan oleh boys band SM*SH 

yaitu cibiran dan sanjungan, dan bagaimana (How) band SM*SH dikatakan 

meniru gaya boys band Korea yaitu dari gaya dan gerakan tubuh band  

SM*SH sama dengan gaya dan gerakan tubuh Super Junior, boys band 

Korea. 

Selain itu, keruntutan penulisan belum jelas namun sudah runtut, serta 

penggunaan Ejaan yang Disempurnakan masih belum baik. Seperti kata 
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SM*SH yang menyebutkan sebuah nama masih ditemukan penggunaan huruf 

kecil.  

 

(2)  

Gunung Merapi 

Sudah Tidak lama ini Gunung Merapi menggemparkan warga 

Jogjakarta dan sekitarnya. Karena Keluarnya lahar panas dan asap 

tebal menjadikan aktivitas warga disekitar Gunung Terhenti. 

Sesudah itu Gunung Merapi mengeluarkan abu Vulkanik disertai 

hujan abu. Warga disekitar Gunung Id mengungsikan dirinya jauh 

dari Gunung. bla nanti Tiba** Gunung Merapi tersebut 

mengeluarkan abu Vulkanik. Banyak korban yg mati di kaki 

Gunung Merapi Karen Keluarnya lahar panas. Yg Keluar 

Menyerbu rumah** warga sekitar Gunung. Merapi yg. 

Mengakibatkan Rumah** Roboh. Rata Dengan tanah. dan. 

Memakan. korban.  

Dibalik letusan Merapi warga mendapat pekerjaan yaitu Sbabgi 

Penambang pasir yg didapatkan setelah aktivitas Gunung Merapi 

berhenti Banyak warga yang masih ketakutan Dngn kjadian ini. 

Mereka. Takut bila Swaktu** merapi mengeluarkan laharnya lagi 

dan membuat warga Gelisah. beberapa hari kemudian para petani 

yg letaknya dilereng. Merapi melakukan aktivitas sbagai Oetani 

yg memperbaiki persawahannya. Karena. Terkena letusan merapi. 

(Sumber Data: SAM/32/8C/2011). 

 

Teks berita dari tulisan data 2 di atas kurang lengkap unsur-unsur teks 

berita, kapan (when) kejadian tersebut terjadi,  bagaimana (how) bisa terjadi 

bencana tersebut, dan apa (what) yang terjadi di kota Jogjakarta. Siswa hanya 

mengemukakan tentang siapa (who) yang menjadi korban Merapi yaitu warga 

Jogjakarta, mengapa (why) warga mengungsikan diri yaitu karena ketakutan 

bila tiba-tiba Gunung Merapi mengeluarkan abu vulkanik, dan dimana 

(where) terjadi bencana Merapi yaitu di Jogjakarta. 
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Terlihat jelas banyak sekali kesalahan penggunaan EYD, penggunaan 

huruf kapital yang tidak benar, tanda baca, dan pemilihan diksi. Misalnya 

kalimat „aktivitas warga disekitar Gunung Terhenti‟ seharusnya „aktivitas 

warga di sekitar gunung terhenti‟, atau kata „Tiba**‟ seharusnya ditulis „tiba-

tiba‟, pemilihan diksi „Sudah Tidak lama ini‟ sebaiknya „Sudah lama‟ atau 

„Belum lama ini‟ karena kata „ini‟ menunjukkan baru saja terjadi 

peristiwanya pada kalimat tersebut. 

(3)  

Penampakan UFO 

Penampakan UFO di Sleman menggemparkan warga sekitar 

khususnya di Sleman warga melihat disawah dan membentuk 

KROPCYKEL/ benda langit jatuh ke bumi benda langit yg jatuh 

ke bumi itu seperti piring terbang atau kropcykel warga sekitar 

berhamburan melihat seperti kropcykel atau piring terbang jatuh 

ke bumi 

Pada saat siang hari warga masih melihat kropcykel semakin 

banyak terus saat menonton krop (Sumber Data: BE/09/8C/2011). 

 

Tulisan teks dari siswa sebagai data 3  belum lengkap unsur berita 

seperti kapan (when) penampakan itu terjadi, mengapa (why) terjadi 

cropcircle, dan bagaimana (how) penampakan itu terjadi. Siswa hanya 

menyebutkan apa (what) yang menggemparkan warga Sleman yaitu 

penampakan UFO, dimana (where) penempakan UFO terjadi yaitu di Sleman, 

dan siapa (who) yang melihat cropcircle yaitu warga Sleman khususnya. 

Siswa kurang memperhatikan penulisan EYD dengan tepat, kurang 

runtut dalam menyampaikan berita namun keseluruhan isi jelas maksudnya 
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mudah dipahami. Tulisan yang dibuat siswa pada data 3 judul yang diambil 

cukup menarik.   

(4)  

ADJIE MASAID 

Pada tanggal 5 februari 2011 Adjie Massaid meninggal dunia. 

Duami dari Angelina Sondakh ini meninggal terkena serangan 

jantung. ADJIE Massaid juga wakil dari Rakyat (DPR). Beliau 

sangat bijaksana tegas dalam bekerja. 

Angelina Sondakh tidak percaya bahwa suaminya telah tiada. Adjie 

Massaid meninggalkan 3 anak , diantaranya 2 dari perkawinan 

dengan Reza A. Dan /  dengan Angelina Sondakh. 

Setiap hari Angelina Sondakh datang kemakam Suami Angelina 

sangat mencintai dan menyayangi Adji massaid. (Sumber Data: 

SD/34/8C/2011 ) 

 

Hasil tulisan siswa kelas VIII C pada data 4 di atas kurang lengkap 

unsur berita seperti dimana (where) tokoh meninggal dunia, dan bagaimana 

(how) akibat meninggalnya sang tokoh. Selebihnya siswa menyebutkan 

dengan jelas apa (what) yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2011 yaitu Adjie 

Massaid meninggal dunia, kapan (when) meninggalnya Adjie Massaid yaitu 

tanggal 5 Februari 2011, mengapa (why) bisa meninggal yaitu akibat 

serangan jantung, dan siapa (who) yang meninggal dunia yaitu Adjie 

Massaid. 

Judul yang dipilih kurang menarik karena tidak ditambah dengan kata 

yang mengundang minat untuk mengetahui apa yang terjadi dengan sang 

tokoh. Secara keseluruhan isi yang hendak disampaikan cukup jelas meskipun 

letak kekurangan masih sama dalam hal ejaan yang digunakan. 

  



8 
 

 
 

(5)  

“Hukum Harus Ditegakkan” 

Kejaksaan Negeri Klaten turut campur dg masal agama 

AHMADIYAH  

Seluruh kepolisisan turut serta ikut campur mengatasi aksi 

demokrasi 

Pada tanggal 5 Februari 2011 malah terus meraja rela dg suatu 

anarki di gereja 

Kelompok ahmadiyah membakar gereja ,Universitas ,dan lain-lain 

Masyarakat harus berkata hukum harus ditegakkan sekarang juga 

(Sumber Data: DA/15/8C/2011). 

 

Teks berita hasil tulisan siswa kelas VIII C data 5 diketahui bahwa 

kelengkapan unsur berita masih kurang seperti bagaimana (how) akibat dari 

kejadian tersebut, dimana (where) terjadi peristiwa tersebut, dan mengapa 

(why) terjadi peristiwa tersebut. Siswa hanya menyebutkan apa (what) yang 

dilakukan kelompok Ahmadiyah yaitu membakar gereja, universitas dan lain-

lain, kapan (when) peristiwa itu terjadi yaitu tanggal 5 Februari 2011, dan 

siapa (who) yang berusaha mengatasi tindakan anarkhi Ahmadiyah yaitu 

Kejaksaan Negeri Klaten. 

Penulisan berita belum berbentuk paragraf, selain itu di akhir kalimat 

tidak ada tanda baca titik (.), penggunaan kata hubung yang disingkat, 

pemilihan diksi kurang tepat, dan penulisan kurang runtut. Peneliti berusaha 

memperbaiki tingkat kesalahan yang terjadi pada siswa menggunakan teknik 

pengamatan objek langsung dengan harapan, menumbuhkan keterampilan 

menulis yang lebih baik lagi serta meningkatkan motivasi siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut khusus pada 

pembelajaran menulis teks berita, penulis tertarik mengambil judul penelitian 
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„Penggunaan Teknik Pengamatan Objek Langsung untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Teks Berita pada Peserta Didik Kelas VIIIC di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011‟.  

 

B. Pembatasan  Masalah 

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penggunaan 

teknik objek langsung untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, peneliti berupaya mengatasi kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam menulis teks berita. 

Peneliti membatasi fokus penelitian pada kemampuan menulis teks 

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

keruntutan pemaparan (kejelasan isi, singkat, jelas), pemakaian kosakata yang 

tepat, kemenarikan judul serta penggunaan ejaan dan tanda baca.   

 

C. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah, ada tiga rumusan masalah 

dalam penelitian ini. 

a. Bagaimana peningkatan peningkatan proses keterampilan menulis teks 

berita melalui teknik pengamatan objek langsung pada peserta didik kelas 

VIIIC di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta? 

b. Bagaimana motivasi belajar dalam kegiatan menulis teks berita melalui 

teknik pengamatan objek langsung  pada peserta didik kelas VIIIC di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta? 
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c. Bagaimana persepsi dan tanggapan peserta didik kelas VIIIC SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta tentang kegiatan menulis teks berita melalui 

teknik pengamatan objek langsung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan Umum 

Meningkatkan kemampuan menulis teks berita melalui teknik 

pengamatan objek langsung pada peserta didik kelas VIIIC di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui peningkatan kemampuan menulis teks berita melalui 

teknik pengamatan objek langsung pada peserta didik kelas VIIIC di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

2) Mengidentifikasi motivasi belajar peserta didik kelas VIIIC SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta dalam kegiatan menulis teks berita 

melalui teknik pengamatan objek langsung.   

3) Mendeskripsikan persepsi dan tanggapan peserta didik kelas VIIIC 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta setelah menulis teks berita melalui 

teknik pengamatan objek langsung.   

 

 

 



11 
 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis terutama 

bagi peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti. 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini untuk mengembangkan teknik 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan menulis teks 

berita. Teknik pengamatan objek langsung menjadi bahan referensi 

dalam peningkatan menulis teks berita. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi peserta didik dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuan menulis teks berita dan mengembangkan 

kreatifitas menulis. 

2) Bagi guru dapat memantau perkembangan kemampuan siswa 

serta mengembangakan teknik pengamatan objek langsung 

dalam pembelajaran menulis. 

3) Bagi sekolah dapat menyediakan media pembelajaran yang 

menarik agar bisa memotivasi peserta didik lebih kreatif dan 

berprestasi. 

4) Bagi peneliti dapat menambah wawasan mengenai 

penggunaan teknik objek langsung dalam kegiatan menulis. 

 


