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Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif, yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain, 

keterampilan menulis merupakan keterampilan yang dibutuhkan diberbagai jenjang 

pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Salah satu kegiatan menulis 

yang perlu diajarkan dan dilatih adalah menulis berita. Namun faktanya, siswa sulit sekali 

untuk menuliskan sebuah teks berita, dikarenakan sulitnya siswa berpikir menemukan pokok-

pokok berita dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

metode pembelajaran yang mampu membuat siswa berpikir menemukan pokok-pokok berita 

dan menuliskan sebuah berita. Metode pembelajaran yang dimaksud adalah metode 

pembelajaran Think, Pair, and Share (TPS). Seperti yang diketahui bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah siswa mampu menulis berita dengan singkat, padat dan 

jelas. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode 

pembelajaran Think, Pair, and Share (TPS) dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis 

berita. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan menerapkan metode 

pembelajaran Think, Pair, and Share (TPS) ini dapat meningkatkan kemampuan menulis 

berita siswa kelas VIII.A SMP Negeri 3 Rengat. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyimpulkan bahwa metode 

pembelajaran (TPS) ini dapat meningkatkan kemampuan menulis berita. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori Mohammad Soleh Hamid (teori Think, Pair, and Share (TPS) 

dan Nana Sudjana (menentukan nilai rata-rata). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.A 

SMP Negeri 3 Rengat yang berjumlah 24 orang. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data. Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setelah pelaksanaan siklus I rata-rata kemampuan 

menulis berita siswa meningkat dari 70,46 (pra siklus) setelah tindakan siklus I meningkat 

menjadi 74,83. Pada siklus II rata-rata kemampuan menulis berita siswa mengalami 

peningkatan menjadi 82,08. Rata-rata aktivitas guru juga meningkat dari 85,53% pada siklus 

I meningkat menjadi 90,79% pada siklus II. Kemudian juga rata-rata pada aktivitas siswa 

mengalami peningkatan dari 62,50% pada siklus I meningkat menjadi 75,17% pada siklus II. 

Jadi, hipotesis penelitian yang berbunyi jika dengan menerapkan metode pembelajaran Think, 

Pair, and Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan menulis berita siswa kelas VIII.A 

SMP Negeri 3 Rengat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Ajaran 2017/2018 

dapat diterima. 
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