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SARI 
 
Wulandari, Sri. 2009. Peningkatan Keterampilan Menulis Hasil Wawancara 

Menjadi Bentuk Narasi dengan Teknik Menulis Berita Siswa Kelas VII F 
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 Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
harus dikuasai siswa dalam pembelajaran agar dapat mengikuti keseluruhan 
proses pendidikan yang akan ditempuh. Salah satu keberhasilan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keterampilan menulisnya. 
Berbagai jenis keterampilan menulis merupakan satu kesatuan yang berjenjang 
yang harus dikuasai siswa. Salah satunya adalah keterampilan menulis teks 
wawancara menjadi narasi yang merupakan keterampilan yang harus dimiliki 
pada jenjang sekolah menengah pertama. Berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia diketahui bahwa tingkat 
keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi siswa kelas VII F SMP 
Negeri 01 Kandeman masih rendah. Rendahnya keterampilan siswa dalam 
menulis teks wawancara menjadi narasi disebabkan oleh faktor teknik  dan media 
pembelajaran yang digunakan guru masih kurang sesuai. Guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia masih menerapkan pembelajaran konvensional sehingga tidak 
ada variasi pembelajaran dan belum bisa memanfaatkan media yang tersedia. 
Untuk mengatasi rendahnya keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi 
tersebut, peneliti memberikan solusi pembelajaran dengan menggunakan teknik 
menulis berita. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah 
peningkatan keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi pada siswa 
kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman tahun ajaran 2008/2009 setelah 
pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan teknik menulis berita, dan (2) 
bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman 
tahun ajaran 2008/2009 setelah diadakan pembelajaran menulis teks wawancara 
menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
mendeskripsikan  peningkatan keterampilan menulis teks wawancara menjadi 
narasi pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 01 Kandeman, Batang tahun ajaran 
2008/2009 setelah pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan teknik 
menulis berita, dan (2) mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VII F 
SMP Negeri 01 Kandeman, Batang tahun ajaran 2008/2009 setelah diadakan 
pembelajaran menulis narasi dengan teknik menulis berita. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Tiap siklus terdiri atas 
tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan 
dengan tes dan nontes. Alat pengambilan data yang digunakan berupa pedoman 
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observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu teknik kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data tes dapat diketahui bahwa keterampilan 
membaca ekstensif teks wawancara siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman, 
Batang tahun ajaran 2008/2009 setelah mengikuti pembelajaran menulis narasi 
dengan teknik menulis berita telah terbukti mengalami peningkatan. Hasil tes pada 
siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 67,75, sedangkan pada siklus II terjadi 
peningkatan yang mencolok, yaitu memeroleh nilai rata-rata kelas sebesar 80,77. 
Hal ini menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 32,55%. 
Peningkatan keterampilan menulis narasi tersebut diikuti dengan perubahan 
perilaku siswa ke arah positif, yaitu semakin aktif dan antusias dengan 
pembelajaran menulis narasi dengan teknik menulis berita. 

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat peneliti rekomendasikan 
antara lain (1) guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kiranya dapat 
memanfaatkan teknik menulis berita sebagai salah satu alternatif teknik 
pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan 
teknik dan media tersebut telah terbukti dapat meningkatkan keterampilan siswa 
dalam menulis narasi. Selain itu, teknik dan media ini juga membuat proses 
pembelajaran menjadi lebih menarik dan meyenangkan. Hal ini disebabkan siswa 
diajak untuk belajar bekerjasama secara berkelompok dengan untuk bisa 
dimanfaatkan siswa dalam menambah wawasan. Penerapan teknik menulis berita 
diharapkan mampu membuat proses pembelajaran bahasa khususnya pada aspek 
keterampilan menulis menjadi lebih bervariasi; (2) siswa hendaknya bisa 
memanfaatkan narasi dengan teknik menulis berita dalam pembelajaran yang 
lebih lanjut. Dengan teknik dan media tersebut dapat diketahui kemampuan siswa 
dalam bekerjasama untuk memecahkan masalah, sehingga siswa akan semakin 
semangat untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya kemudian hari. 
Tidak menutup kemungkinan bagi siswa untuk menggunakan teknik menulis 
berita pada pelajaran yang lain; dan (3) peneliti-peneliti yang lain kiranya dapat 
melakukan penelitian-penelitian pengembangan yang lebih lanjut mengenai 
keterampilan menulis narasi. Upaya-upaya peningkatan keterampilan siswa, 
khususnya keterampilan menulis, akan menambah wawasan dan pengetahuan 
serta akan membantu guru untuk memecahkan hambatan-hambatan yang sering 
kali muncul dalam proses pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Menulis tidak sekadar menata huruf, tetapi banyak hal yang harus 

dipahami, misalnya ejaan, penggunaan tanda baca, pilihan kata yang tepat, 

penyusunan kalimat, dan penguasaan teknik penulisan. 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif (Tarigan, 

1986). Kegiatan menulis bertujuan untuk mengungkapkan fakta, pesan, sikap, dan 

isi pikiran secara jelas dan efektif kepada para pembacanya.  

Keterampilan menulis merupakan ciri dari orang yang terpelajar atau 

bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal tersebut, ada seorang penulis yang 

mengatakan bahwa menulis dipergunakan oleh orang terpelajar. Untuk mencatat, 

merekam, meyakinkan, melaporkan atau pemberitahuan, dan mempengaruhi. 

Maksud seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat 

menyusun pikirannya dan mengutarakan dengan jelas.  

Kejelasan itu tergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata dan 

struktur kalimat (Morsey dalam Tarigan, 1986:4). Di dalam dunia pendidikan, 

menulis mempunyai arti yang sangat penting. Siswa yang sering menulis, akan 

menjadi terampil dan terarah kemampuan berekspresinya, sehingga secara tidak 

langsung akan mempertajam kemampuan berpikir.  

Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau 

informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara.  
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Menulis adalah suatu proses pembelajaran dari berbagai macam kesulitan 

dan kegagalan. Prinsip menulis adalah keterampilan (Skill), mungkin tepat dalam 

kasus ini. Artinya, menulis adalah hal yang nyata yang bisa dipelajari dengan 

ketentuan dan kemampuan untuk terus mempraktikkannya.   

Menulis adalah suatu aktivitas yang kompleks, yaitu meletakkan atau 

mengatur simbol-simbol grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa 

sedemikian rupa sehingga orang lain dapat membaca simbol grafik itu sebagai 

bagian penyajian satuan-satuan ekspresi bahasa Akhadiah dkk. (1988;2). 

Keterampilan menulis adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan.  

Hal senada disampaikan oleh Subyantoro dan Hartono (2003:1) yang 

menyebutkan bahwa keterampilan menulis adalah kemampuan menggunakan 

bahasa untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis.  

Kemampuan menulis merupakan proses belajar yang memerlukan 

ketekunan berlatih, semakin rajin berlatih, kemampuan menulis akan meningkat. 

Untuk itu, keterampilan menulis siswa perlu ditumbuh kembangkan dan 

diharapkan mampu menulis hasil wawancara.  

Keterampilan menulis hasil wawancara ditegaskan pada kurikulum 

berbasis kompetensi disebutkan pada materi menulis kelas antara lain : menulis 

hasil wawancara. Sementara itu, disebutkan pada standart kompetensi mata 

pelajaran bahasa dan sastra indonesia yaitu : mampu mengungkapkan pikiran, 

pendapat, gagasan, dan perasaan yang terdapat dalam berbagai ragam tulisan non 
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sastra serta menuliskannya dalam berbagai bentuk paragraf  naratif, deskriptif, 

eksposisi dan argumentatif  (Depdiknas, 2003 : II) 

Keterampilan menulis harus dipelajari secara serius dan perlu pelatihan 

secara efektif. Oleh karena itu, keterampilan menulis perlu mendapat perhatian 

sejak pendidikan dasar. Salah satu keterampilan menulis adalah hasil wawancara. 

Memang dilihat sturkturnya sangatlah sederhana, akan tetapi masih banyak siswa 

yang ternyata kemampuan menulis hasil wawancara masih rendah bila 

dibandingkan dengan keterampilan menulis lainnya. 

Hal ini disebabkan dalam menulis hasil wawancara dibutuhkan banyak 

proses dan materi, misalnya cara menulis sumber untuk diwawancarai, menyusun 

daftar pertanyaan, mencatat pokok-pokok informasi yang diperoleh dari 

wawancara, dan menuliskan hasil wawancara kedalam beberapa paragraf dengan 

ejaan dan tanda baca yang benar. Berbeda halnya dengan menulis narasi atau 

deskripsi. Siswa langsung menulisnya tanpa ada proses yang lain. Faktor siswa 

juga mempengaruhi dalam kemampuan menulis hasil wawancara. Dari faktor 

siswa, mereka kurang termotifasi dalam menulis hasil wawancara. Siswa 

cenderung malas apabila diperintah oleh guru untuk menulis hasil wawancara. 

Dengan adanya siswa yang malas dan kurang berfariasi dan monoton. Selama ini 

pembelajaran menulis hasil wawancara yang dilakukan guru masih menggunakan 

strategi ceramah dan pemberian contoh. 

Tujuan teknik pembelajaran menulis berita adalah agar siswa dapat 

menulis dalam bentuk narasi melalui pengamatan, wawancara maupun hasil 
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bacaan dalam sebuah aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip sebuah berita. Alat 

yang dibutuhkan adalah kertas kerja atau buku siswa. 

Dalam proses belajar mengajar memungkinkan terjadinya komunikasi dua 

arah, yaitu komunikasi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. 

Berhasil tidaknya pembelajran di sekolah ditentukan oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah faktor dari siswa, faktor dari guru, dan suasana belajar yang 

kondusif. Menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif memungkinkan 

siswa dapat belajar secara optimal untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki. 

Dalam kegiatan belajar mengajar ini keterampilan menulis hasil 

wawancara dalam bentuk narasi pada kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman 

Batang, belum pernah diajarkan oleh guru di sekolah. Dengan adanya 

pembelajaran ini akan meningkatkan keterampilan menulis hasil wawancara 

menjadi narasi dengan cara menggunakan teknik menulis berita.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dan hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu ibu Ermina, 

diketahuai keterampilan menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi kelas VII F 

Negeri 01 Kandeman Batang masih rendah,  terutama dalam menulis hasil 

wawancara menjadi narasi. Disini peneliti juga dibantu kolabolator yaitu bpk 

Khasobar yang menjabarkan masalah-masalah pada kelas VII F terutama pada 

keterampilan menulis. Rendahnya keterampilan siswa dalam menulis hasil 

wawancara menjadi narasi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah 

minimnya pengetahuan tentang menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi 
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serta srategi yang digunakan oleh guru kurang memotifasi siswa dalam proses 

belajar mengajar. Dan minat siswa yang masih kurang dalam membuat narasi. 

Bahkan  kecenderungan perilaku siswa yang kurang kondusif dalam proses 

pembelajaran dikelas.  

Sebenarnya upaya peningkatan keterampilan menulis narasi sudah banyak 

dilakukan oleh guru, akan tetapi hasil yang diperoleh kurang memuaskan karena 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru masih berjalan satu arah artinya hanya 

guru yang aktif di dalam kelas. Padahal dalam proses belajar mengajar siswa 

diharuskan lebih aktif, proaktif, pembelajaran menyenangkan serta memunculkan 

ide-ide kreatif. 

Penerapan Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi 

menggantikan kurikulum sebelumnya diharapkan dapat mencapai mutu 

pendidikan yang lebih baik. Dalam kurikulum berbasis kompetensi menghendaki 

terwujutnya suasana belajar mengajar yang melibatkan siswa lebih aktif saat 

pembelajaran berlangsung. Siswa dituntut secara aktif mengembangkan potensi 

yang dimiliki. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi mempunyai standar kompetensi yang 

harus dicapai oleh siswa. Standar kompetensi Bahasa dan Sastra Indonesia SMP 

dan MTS adalah (1) mampu mendengarkan dan memahami beraneka ragam 

wacana lisan, baik sastra maupun non sastra; (2) mampu mengungkapkan pikiran, 

pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan; (3) mampu membaca dan 

memahami suatu teks bacaan sastra dan nonsastra dengan kecepatan yang 

memadai; (4) mampu mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat dan 
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perasaan dalam berbagai ragam tulisan; (5) mampu mengekspresikan berbagai 

ragam sastra (Depdiknas 2003:4) 

Dalam standar kompetensi tersebut ada beberapa kompetensi dasar yang 

disertai dengan indikator yang harus ditempuh siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kompetensi dasar yang harus ditempuh 

untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia adalah menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi. Untuk itu, akan 

diterapkan pembelajaran dengan teknik menulis berita. Alasan yang mendorong 

peneliti memilih keterampilan menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi 

adalah keterampilan menulis belum dikuasai siswa, siswa merasa bosan dengan 

metode ceramah yang selama ini digunakan oleh guru.      

Upayakan kegiatan menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi ini 

dirancang dengan tepat agar siswa senang, tertarik dan menantang, waktu 

pengamatan dapat diatur dalam waktu singkat maupun panjang. Kegiatan ini dapat 

berupa berita aktual atau berita menarik yang berdasarkan aktivitas mereka sehari 

- hari diluar kelas ciri - ciri kehidupan senyatanya. Latihan - latihan dalam bentuk 

menulis narasi pada dasarnya melaksanakan tugas - tugas yang akan dihadapi 

dalam kehidupan sehari - hari. Sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa 

akan lebih santai tanpa ada rasa takut atau malu dalam melakukan wawancara. 

Keberhasilan siswa dalam menulis hasil wawancara dipengaruhi oleh wawancara 

yang dilakukan. Sehingga kegiatan wawancara ini perlu dilakukan sebaik 

mungkin sebelum siswa menulis hasil wawancara khususnya untuk memperoleh 

informasi secara lengkap dari narasumber. Dengan teknik menulis berita inilah 
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maka siswa bebas untuk mengekpresikan dirinya dalam melakukan wawancara 

dengan guru, staf karyawan atau para pedagang secara langsung. Hal ini 

mendorong siswa lebih percaya diri dan lebih aktif dalam kelompok. Untuk itulah, 

siswa akan saling bekerjasama dalam setiap kelompoknya dan bersaing untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan khususnya dalam menulis hasil wawancara 

yang telah dilakukan. 

Dengan menggunakan komponen pemodelan teknik menulis berita maka 

diharapkan dapat mengatasi kesulitan pembelajaran menulis hasil wawancara 

dalam bentuk narasi pada siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman Batang. 

Dan dengan pemodelan ini siswa akan berhasil karena siswa dalam keadaan santai 

sehingga lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Siswa akan lebih mudah 

dalam menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi, karena siswa seolah - olah 

menghadapi kehidupan yang nyata dan dalam situasi yang santai. Dengan teknik 

menulis berita maka kompetensi siswa bisa tercapai dan kemampuan siswa dalam 

menulis hasil wawancara menjadi lebih bervariasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang memerlukan 

perhatian. Rendahnya keterampilan menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi 

di kalangan pelajar yang salah satunya di SMP Negeri 01 Kandeman Batang perlu 

mendapat perhatian. Rendahnya keterampilan menulis hasil wawancara dalam 

bentuk narasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari guru dan faktor 

dari siswa. 



8 

 

 Faktor dari guru di antaranya adalah sebagai berikut, (1) Bimbingan dalam 

proses pembelajaran yang diberikan oleh guru sulit diterima oleh siswa. Guru 

perlu mengubah teknik pembelajaran yang digunakan selama ini digunakan dalam 

pembelajaran.pembelajaran yang dulu digunakan guru hanya menerangkan tanpa 

memperhatikan kebutuhan siswa. Untuk memperbaikinya, guru harus lebih 

banyak melakukan komunikasi dengan siswa, menanyakan hal yang belum 

dimengerti oleh siswa serta memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

(2) Teknik mengajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran kurang 

bervariasi dan cenderung membosankan. Untuk mengatasi hal tersebut, guru harus 

mengubah teknik mengajar yang selama ini digunakan. Selama ini guru hanya 

menggunakan teknik ceramah untuk menyampaikan materi. Guru harus 

menggunakan teknik yang lebih bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Salah 

satunya adalah dengan menggunakan teknik pemodelan.  

 Faktor dari siswa adalah sebagai berikut: (1) Siswa kurang berminat 

mengikuti pelajaran bahasa Indonesia karena siswa memiliki anggapan pelajaran 

bahasa Indonesia adalah pelajaran yang membosankan karena tanpa mengikuti 

pelajaran bahasa Indonesia sudah dapat berbahasa Indonesia. Untuk itu, guru 

harus memberikan pengertian tentang pentingnya pelajaran bahasa Indonesia 

dalam kehidupan sehari-hari. (2) Siswa kurang memahami tentang menulis narasi. 

Mereka masih bingung membedakan antara menulis narasi dengan menulis 

deskripsi, eksposisi, maupun argumentasi. Untuk itu, guru harus lebih banyak 

memberikan penjelasan disertai dengan member contoh kepada siswa. (3) Siswa 

kurang latihan menulis. Mereka memiliki anggapan pelajaran menulis adalah 
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pelajaran yang membosankan. Untuk meningkatkan keterampilan menulis, siswa 

harus diberi banyak latihan dengan teknik yang bervariasi salah satunya dengan 

teknik pemodelan. Dengan cara ini, siswa diharapkan dapat lebih tertarik dan 

termotivasi untuk belajar menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi. (4) Siswa 

mengalami kebingungan apa yang terlebih dahulu harus ditulis. Untuk mengatasi 

hal tersebut, guru membantu siswa secara bertahap dari hal yang mudah kemudian 

kehal yang lebih sulit. (5) Siswa kurang termotivasi dalam menulis karena adanya 

kecenderungan untuk menulis sepanjang mungkin tanpa memperhatikan kosa 

kata, ejaan, paragraf, diksi, penyusunan kalimat, tanda baca, dan struktur berpikir 

yang runtut. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah pada skripsi ini adalah berdasarkan hasil wawancara 

pada peningkatan keterampilan menulis dengan menggunakan teknik menulis 

berita pada siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman Batang. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis hasil wawancara dalam 

bentuk narasi dengan menggunakan teknik menulis berita pada siswa kelas 

VII F SMP Negeri 01 Kandeman Batang tahun ajaran 2008/2009? 
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b. Bagaimanakah perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis 

hasil wawancara dalam bentuk narasi setelah menggunakan teknik menulis 

berita pada siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman  Batang tahun 

ajaran 2008/2009? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Mendiskripsikan peningkatan keterampilan menulis hasil wawancara 

dalam bentuk narasi pada siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman 

Batang tahun ajaran 2008/2009, setelah mengikuti pembelajaran dengan 

teknik menulis berita. 

b. Mendiskripsikan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis 

hasil wawancara menjadi narasi pada kelas VII F SMP Negeri 01 

Kandeman Batang tahun ajaran 2008/2009, setelah mengikuti 

pembelajaran dengan teknik menulis berita. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini membuahkan manfaat teoretis yaitu dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan tolok ukur kajian pada penelitian lebih lanjut dan 
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menambah khasanah pengembangan pengetahuan menulis hasil wawancara dalam 

bentuk narasi dengan teknik menulis berita. Penelitian ini diharapkan bermanfaat 

untuk mengembangkan teori pembelajaran yang sudah ada. Teori tersebut 

diterapkan dalam pembelajaran di sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan 

prestasi pelajaran siswa serta dapat mempertinggi interaksi dalam proses belajar 

mengajar melalui teknik menulis berita. Penerapan teori tersebut memungkinkan 

hal-hal yang sebelumnya belum terungkap. Dengan demikian, pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia, khususnya keterampilan menulis dapat ditingkatkan. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah dan peneliti. 

Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan upaya guru dalam meningkatkan keterampilan menulis hasil 

wawancara dalam bentuk narasi. Bagi siswa penelitian ini dapat memberikan 

pengalaman belajar dengan menggunakan teknik menulis berita dalam 

pembelajaran menulis hasil wawancara dalam bentuk narasi, dan penelitian ini 

juga dapat digunakan siswa dalam kegiatan tertentu. Selain itu, dapat juga 

memberi motivasi dan memberi kemudahan siswa dalam menulis hasil wawancara 

dalam bentuk narasi. Bagi sekolah penelitian ini juga memberikan manfaat bagi 

sekolah, dalam hal ini kepada kepala sekolah. Karena penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka memajukan dan meningkatkan 

prestasi sekolah yang dapat disampaikan dalam pembinaan guru atau kesempatan 

lain karena simulasi diterapkan pada mata pelajaran yang lain.      



12 

 

Selain itu juga, dapat bermanfaat untuk memperbaharui cara pembelajaran 

menulis, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya menulis 

hasil wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Dengan demikian 

mutu sekolah akan meningkat. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya 

wawasan mengenal penggunaan teknik menulis berita dalam pembelajaran 

khususnya dalam menulis teks wawancara menjadi narasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian murni yang beranjak dari nol atau awal jarang ditemui, karena 

biasanya suatu penelitian mengacu pada penelitian selanjutnya. Dengan demikian, 

peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting. Karena bisa digunakan untuk 

mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan 

dilakukan.  

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian 

ini yaitu penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis yang akan dijadikan 

sebagai kajian pustaka dalam penelitian. Penelitian tersebut dilakukan oleh Astuti 

(2004), Farhan (2005), Setyowati (2005), Suwarna (2002), dan Suryanto (2004). 

Astuti (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Pendekatan Kontekstual 

Komponen Pemodelan pada Siswa Kelas II PS 4 SMK Negeri 8 Semarang 

mengemukakan bahwa dengan pendekatan kontekstual komponen pemodalan 

dapat meningkatan keterampilan menulis narasi siswa. Peningkatan tersebut dapat 

diketahui setelah membandingkan hasil tes pratindakan, hasil tes siklus I, dan 

hasil siklus II. Hasil pratindakan siswa hanya mencapai nilai rata-rata  sebesar 60, 

atau masuk kategori kurang. Hasil tes siklus I nilai rata-rata sebesar 68 atau 

meningkat 8% dari pratindakan dan sudah masuk pada kategori cukup. Hasil tes 

tersebut memenuhi nilai target yang ditentukan sehingga dilakukan  tindakan 
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siklus II. Pada siklus II hasil tes rata-rata sebesar 75 atau sudah masuk pada 

kategori baik dan meningkat 7% dari siklus I. Perubahan tingkah laku siswa juga 

mengalami perubahan dari tingkah laku negatif menjadi tingkah laku positif. Pada 

siklus I kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual komponen pemodelan belum terlihat, sikap siswa dalam 

menerima materi pembelajaran juga belum terfokus. Pada siklus II sudah terjadi 

perubahan, yaitu kesiapan mengikuti pembelajaran sudah terlihat dan sikap siswa 

dalam menerima pembelajaran sudah mulai berfokus meskipun tidak pada semua 

siswa. 

Persamaan penelitian Astuti (2004) dengan penelitian yang dilakukan 

penulis terletak pada desain penelitian, instrumen, dan analisis data. Desain 

penelitain yang digunakan sama-sama penelitian tindakan kelas, intrumen yang 

digunakan  berupa tes dan instrumen nontes, sedangkan   analisis data meliputi 

analisis data pengamatan jurnal dan tes. Analisis data pengamatan dan jurnal 

melalui deskriptif kualitatif, sedangkan analisis data tes secara deskriptif 

prosentase.  

Perbedaan penelitian Astuti (2004) dengan penelitian penulis terletak pada 

masalah yang dikaji, tujuan penelitian, tindakan yang dilakukan, variabel 

penelitian, dan subjek penelitian. Masalah yang dikaji dalam penelitian Astuti 

(2004) adalah apakah pendekatan kontekstual komponen pemodelan mampu 

meningkatkan menulis karangan narasi siswa kelas II PS 4 SMK Negeri 8 

Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat deskripsi peningkatan 

keterampilan menulis narasi siswa kelas II PS 4 SMK Negeri 8 Semarang setelah 
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melalui proses belajar mengajar. Tindakan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual komponen pemodelan. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas II PS 4 SMK Negeri 8 Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Astuti (2004). Masalah yang dikaji penulis yaitu bagaimana penelitian 

keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi serta untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa setelah pembelajaran dilakukan dengan teknik menulis  

berita. Tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik menulis  

berita. Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan siswa mengubah teks 

wawancara menjadi narasi dan variabel pembelajaran dengan teknik menulis 

berita. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman 

Kabupaten Batang. 

Farhan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul  Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Pembelajaran Kontekstual Komponen 

Pemodelan pada Siswa Kelas VIII A Kabupaten Magelang mengkaji peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis teks berita setelah mengikuti pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual komponen pemodelan dan perubahan perilaku 

siswa. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa teknik pemodelan dapat  

meningkatkan keterampilan menulis teks berita sebesar 12,3%. Peningkatan rata-

rata skor terjadi dalam keterampilan menulis teks berita setelah melalui 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual komponen pemodelan. Rata-rata 

skor pada prasiklus adalah 68,29% sedangkan siklus I menunjukkan peningkatan 

sebesar 6,92% dari rata-rata skor pada prasiklus yaitu menjadi 74,51%. Rata-rata 
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skor yang dicapai pada siklus II adalah sebesar 80,68%. Perubahan perilaku siswa 

juga mengalami perubahan dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Pada 

tahap prasiklus, sebagai siswa mengeluh karena tidak percaya diri untuk 

mengerjakan tugas, yaitu menulis teks berita. Namun pada siklus I, siswa lebih 

bersemangat dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Pada tahap siklus II, 

dari data observasi dapat diketahui bahwa siswa merasa senang terhadap 

pembelajaran menulis teks berita, siswa lebih bersemangat, aktif, dan lebih 

mandiri dalam mengerjakan tugasnya. 

Persamaan penelitian Farhan (2005) dengan penelitian yang dilakukan 

penulis terletak pada jenis penelitian, instrumen yang digunakan, dan analisis data. 

Jenis penelitian yang digunakan sama-sama penelitian tindakan kelas. Instrumen 

yang digunakan berupa tes dan instrumen non-tes, sedangkan analisis data 

meliputi analisis data pengamatan jurnal melalui deskriptif dan analisis data tes 

secara deskriptif prosentase. 

Perbedaan penelitian Farhan (2005) dengan penelitian penulis terletak 

pada masalah yang dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan subjek 

penelitian. Masalah yang dikaji dalam penelitian Korib Farhan yaitu apakah 

pendekatan kontekstual komponen pemodelan mampu meningkatkan 

keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri I Kajoran 

Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan deskripsi 

peningkatan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 

Kajoran Kabupaten Magelang setelah proses belajar mengajar. Variabel dalam 

penelitian ini adalah keterampilan menulis teks berita dan variabel pembelajaran 
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kontekstual komponen pemodelan. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas VIIIA 

SMP Negeri Kajoran Magelang. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulisan Farhan 

(2005). Masalah yang dikaji penulis adalah bagaimanakan peningkatan 

keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan teknik menulis berita. Tujuan penelitian penulis yaitu untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam mengubah teks wawancara menjadi 

narasi serta untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah proses 

pembelajaran dengan teknik menulis berita. Variabel dalam penelitian ini yaitu 

keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis 

berita. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman,  

Batang. 

Setyowati (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Penggunaan Teknik 

Inquiry untuk Meminimalkan Ketidakefektifan Kalimat pada Karangan Narasi 

Siswa Kelas III F SLTP Negeri I Pemalang  mengkaji tentang penyusunan kalimat 

efektif pada karangan narasi dengan menggunakan teknik inkuiri. Sebagian besar 

siswa telah menguasai aspek-aspek kalimat efektif dengan baik setelah mengikuti 

pembelajaran dengan teknik inquiri. Pada aspek diksi mengalami jumlah 

responden yang melakukan kesalahan sebanyak 20% dari 28,33% menjadi 8,33%, 

ejaan turun menjadi 24% dari 51,5% menjadi 27,5%. Aspek kesepadanan dan 

kesatuan antara struktur bahasa yang mengalami penurunan sebanyak 12,5% dari 

19,375% menjadi 6,875%. Aspek kehematan penggunaan kata menurun sebanyak 

10% dari 21,25% menjadi 11,25%. Aspek kevariasian penggunaan kata 
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mengalami penurunan sebanyak 41, 25% dari 53,125% menjadi 11,875%. Aspek 

kesejajaran bentuk-bentuk bahasa sebesar 31,255% dari 56,25% menjadi 25%. 

Secara keseluruhan mengalami penurunan jumlah responden yang melakukan 

kesalahan sebanyak 191,5% dengan rata-rata penurunan sebesar 27,36%. 

Pembelajaran menulis kalimat efektif mampu mengubah perilaku siswa yaitu 

siswa merasa senang menggunakn kalimat efektif untuk penyampaikan gagasan 

dan penyusunan kalimat dalam mengarang. 

Persamaan penelitian Setyowati (2005) dengan penelitian yang dilakukan 

penulis terletak pada desain penelitian, instrument, dan analisis data. Desain  

penelitian yang digunakan sama-sama penelitian tindakan kelas, instrumen yang 

digunakan berupa tes dan instrument non-tes, sedangkan analisis data meliputi 

analisis data pengamatan jurnal dan tes. Analisis data pengamatan dan jurnal  

melalui deskriptif kualitatif, untuk analisis data tes secara deskriptif persentase. 

Perbedaan penelitian Setyowati (2005) dengan penelitian yang dilakukan 

penulis terletak dari segi pemilihan masalah yang dikaji, tujuan penelitian, 

tindakan yang dilakukan, variabel penelitian, dan subjek penelitian. Masalah yang 

dikaji penulis adalah bagaimanakan peningkatan keterampilan mengubah teks 

wawancara menjadi narasi siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan teknik 

menulis berita. Tujuan penelitian penulis yaitu untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam mengubah teks wawancara menjadi narasi serta untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa setelah proses pembelajaran dengan teknik menulis 

berita. Variabel dalam penelitian ini yaitu keterampilan mengubah teks 
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wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis  berita. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman. 

Suwarna (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menulis Wacana Narasi dengan Teknik Penceritaan Pengalaman 

Pribadi Siswa Kelas II 4 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Surakarta Tahun 

Pelajaran 2001/ 2002 mengkaji peran teknik menceritakan pengalaman pribadi 

dalam peningkatan kemampuan menulis wacana narasi dan perubahan tingkah 

laku siswa. Hasil yang diperoleh yaitu adanya peningkatan kemampuan menulis 

wacana narasi dengan teknik penceritaaan pengalaman pribadi dan adanya 

perubahan perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil rata-rata tes siklus I yang mencapai 63,71 dan 72,23 hasil ini 

pada siklus II. Disini terlihat adanya peningkatan nilai sebesar 8,3%. Berdasarkan 

pada data non-tes siswa mengalami perubahan tingkah laku seperti adanya 

keseriusan dalam belajar, tidak berbicara sendiri-sendiri, adanya peningkatan 

kemampuan siswa dalam mengukuti pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

dan siswa sudah menyiapkan penilaian yang diperlukan sendiri-sendiri tanpa 

disuruh terlebih dahulu. Relevansi penelitian Suwarna dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji keterampilan menulis karangan narasi. Perbedaannya yaitu 

pada teknik pembelajaran yang digunakan. Suwarna menggunakan teknik 

penceritaaan pengalaman pribadi dalama pembelajarannya, sedangkan peneliti 

menggunakan teknik menulis berita. 

Suryanto (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Modeling pada Siswa 



20 

 

Kelas IID SLTP Sukorejo Kendal. Mengkajji peran model dalam peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi dan perubahan tingkah laku siswa. Hasil 

penelitian Suryanto menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi sebesar 7,87% dari siklus I yaitu 64,5% dan meningkat pada 

siklus II yaitu 72,2%. Pada siklus I siswa belum menunjukkan kemajuan dalam 

pembelajaran, perhatian siswa terhadap materi yang diberikan belum efektif. Pada 

siklus II terjadi perubahan antara lain sudah terlihat adanya kesiapan siswa dalam 

menerima pembelajaran, perhatian siswa terhadap materi yang diberikan juga 

sudah efektif. Relevansi penelitian Suryanto dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengkaji keterampilan menulis karangan narasi. Namun, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik menulis berita. Melalui menulis berita dalam 

pembelajaran diharapkan keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi 

akan lebih meninggkat dibandingkan dengan hanya menggunakan teknik 

pemodelan.  

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi sudah banyak dilaksanakan antara lain dengan menggunakan 

teknik penceritaan pengalaman pribadi, teknik inquiry dan teknik modeling. 

Penggunaan teknik menulis berita pada pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi belum pernah dilakukan, sehingga kedudukan penelitian ini adalah 

sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. 
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2.2 Landasan Teoretis   

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) 

keterampilan menulis, (2) karangan narasi, (3) teks wawancara, (4) pembelajaran 

menulis, (5) teknik menulis berita, dan (6) pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi. 

2.2.1 Keterampilan Menulis.  

Teori tentang keterampilan menulis terdiri atas hakikat menulis, tujuan 

menulis, manfaat menulis, ragam tulisan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menulis dan reproduksi menulis. Adapun penjelasan tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

 

2.2.1.1 Hakikat Menulis  

Ada beberapa pendapat tentang pengertian menulis Tarigan (1982;3-4 ) 

menyatakan menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk komunikasi secara tidak langsung, baik secara tatap muka dengan orang 

lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Selain itu, 

Tarigan (1982;21) mendiskripsikan menulis yaitu menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik jika 

mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu.   

Pengertian lain tentang menulis dikemukakan oleh Alkhadiah dkk, 

(1988;2) yang menyatakan bahwa menulis merupakan kemampuan kompleks, 

yang menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Dengan menulis, penulis 
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terdorong untuk terus belajar secara aktif. Penulis menjadi penemu sekaligus 

pemecah masalah, bukan sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. 

Penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahannya, yaitu menganalisisnya 

secara bersarat dalam konteks yang lebih konkret. Pada dasarnya kedua ide 

tersebut mengemukakan bahwa menulis merupakan kegiatan komunikasi secara 

tidak langsung atau secara bersarat yang menambah sejumlah pengetahuan dan 

keterampilan. 

Berbeda dengan Akhadiah, Mulyati mengemukakan pengertian menulis 

sama dengan pendapat Tarigan, Mulyati (1997 2;44) menyatakan, menulis pada 

hakikatnya menyampaikan idea tau gagasan dan pesan dengan menggunakan 

lambang grafis (tulisan). Pada dasarnya kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa 

menulis merupakan kegiatan komunikasi dengan menggunakan lambang grafis. 

Berbeda dengan Tarigan dan Mulyati, Nurgiyantoro (2001 2;4) 

mendiskripsikan pengertian menulis dari dua segi yaitu dari segi kemampuan 

berbahasa dan dari segi pengertian secara umum. Dari segi kemampuan 

berbahasa,menulis adalah aktivitas aktif produktif, aktif menghasilkan bahasa. 

Dilihat dari pengertian secara umum, menulis adalah aktivitas mengemukakan 

gagasan melalui media massa. Perbedaan pendapat Nurgiyantoro dengan 

Tarigandan Mulyati terlihat pada aktivitas dan sarana menulis. Menurut 

Nurgiyantoro menulis adalah aktivitas aktif produktif, sedangkan Tarigan menulis 

adalah aktivitas produktif ekspresif. Menurut Nurgiyantoro gagasan dikemukakan 

melalui media massa, sedangkan menurut Tarigan dan Mulyati gagasan 
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dikemukakan melalui lambang grafis. Dalam hal ini, terlihat pengertian menulis 

menurut Nurgiyantoro lebih sempit dibandingkan menurut Tarigan dan Mulyati. 

Pengertian menulis menurut Wiyanto (2004;1) dan Gie (2006;3) tidak 

berbeda jauh dengan pendapat Tarigan dan Mulyati. Menurut Gie (2006;3), 

menulis mempunyai dua arti. Pertama, menulis ialah membuat huruf, angka, nama 

dan sesuatu tanda kebahasaan apapun dengan suatu alat tulis yaitu suatu halaman 

tertentu. Kini  dalam pengertiannya yang luas, menulis merupakan kata sepadan 

yang mempunyai segi yang sama seperti mengarang. Sedangkan menurut Wiyanto 

(2004;1), kata menulis memiliki dua arti. Pertama, menulis berarti mengubah 

bunyi dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Kedua, kata menulis 

mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan tertulis.   

Tidak berbeda jauh dengan Akhadiah dkk, Rustono (dalam makalah 

Pengembangan Pembelajaran Menulis) mengidentifikasikan menulis sebagai 

ekspresi gagasan secara tertulis, proses yang kompleks, ilmu dan seni (unik dan 

menarik), dan salah satu sarana untuk sukses dalam pendidikan dan prestasi lain. 

Pada dasarnya kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa menulis merupakan 

kemampuan yang kompleks untuk menuangkan gagasan secara tertulis. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah kegiatan mengemukakan pendapat, gagasan, pikiran, perasaan 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan kepada orang lain dengan medium bahasa 

yang telah dimengerti bersama tanpa harus bertatap muka secara langsung.  
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2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Ada beberapa pendapat tentang tujuan menulis, Tarigan (1986;23) 

mengungkapkan bahwa secara garis besar menulis adalah untuk memberitahukan 

atau mengajar, meyakinkan atau mendesak, menghibur atau menyenangkan, dan 

mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api. 

Adapun tujuan pengajaran menulis adalah (1) membantu para siswa 

memahami bagaimana caranya ekspresi tulis dapat melayani mereka, dengan jelas 

menciptakan situasi-situasi di dalam kelas yang jelas memerlukan karya tulis dan 

kegiatan menulis, (2) mendorong para siswa mengguankan bentuk yang tepat dan 

serasi dalam ekspresi tulis, (3) mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam 

menulis dengan sejumlah cara dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara 

bebas (Peck dan Schulz dalam Tarigan 1986:9). Sedangkan tujuan pengajaran 

menulis menurut Semi yaitu (1) siswa mampu menyusun sebuah buah pikiran, 

perasaan dan pengalaman kedalam susunan atau komposisi yang baik, (2) 

merangsang imajinasi dan daya pikir atau intelek siswa, (3) siswa mampu 

penggunakan perangkat kaidah menulis dan menggunakan kaidah kebahasaan 

sewaktu menulis, (4) siswa mampu menyusun berbagai bentuk karangan (surat, 

laporan, artikel dan lain-lain), dan (5) mengembangkan kebiasaan menulis yang 

akurat, singkat dan jelas serta menarik. Untuk meyakinkan para pembaca dan 

kebenaran gagasan yang diutamakan, (4) informasional, yaitu memberi informasi, 

(5) pernyataan diri, yaitu untuk memperkenalkan diri sebagai pengarang bagi 

pembaca, (6) pemecahan masalah, yaitu untuk mencerminkan atau menjelajahi 

pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pembaca, (7) kreatif, yaitu untuk 
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mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. Pada dasarnya kedua siswa 

mampu menuangkan gagasan, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk berbagai 

karangan agar dapat dimengerti oleh pembaca. 

Pengertian lain tentang tujuan menulis dikemukakan oleh Rustono. Tujuan 

pembelajaran menulis menurut Rostono (dalam makalah Pengembangan 

Pembelajaran Menulis) antara lain (1) mendorong pembelajaran menulis dengan 

jujur dan bertanggung jawab dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa secara 

berhati-hati, (2) merangsang imajinasi dan daya pikir, dan (3) menghasilkan 

tulisan yang organisasinya bagus, tepat, jelas, dan penggunaan bahasanya 

ekonomis. Pada dasarnya tujuan menulis menurut Rustono sama dengan Semi, 

yakni merangsang  imajinasi dan daya pikir siswa dan supaya tepat, bagus, jelas, 

dan penggunaannya ekonomis.  

Dari kelima pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis 

bertujuan untuk mengekspresikan perasaan, gagasan, dan pengalaman, 

memberikan informasi kepada pembaca, meyakinkan pembaca dengan pendapat 

yang disampaikan serta untuk memberikan hiburan dan melatih untuk terampil 

menulis kreatif. 

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis  

Menurut Akhadiah, dkk (1997:1–2) menulis mempunyai manfaat bagi 

penulis itu sendiri yang diantaranya adalah : (1) Dengan menulis, penulis lebih 

dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. (2) Melalui kegiatan menulis, 

penulis dapat mengembangkan berbagai gagasan. (3) Penulis lebih dapat 
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menyerap, mencari serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang 

ditulisnya. (4) Penulis dapat berlatih mengorganisasikan gagasan secara sistematis 

serta mengungkapkannya secara tersirat. (5) Penulis dapat meninjau serta menilai 

gagasan sendiri secara lebih obyektif. (6) Penulis lebih mudah memecahkan 

permasalahan yaitu dengan menganalisis secara tersirat dalam konteks yang lebih 

kongkrit. (7) Penulis terdorong untuk belajar secara aktif. (8) Penulis akan terbiasa 

berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. 

Sedangkan menurut Kusumah dkk. (1997:12-13), manfaat yang diperoleh 

dari kemampuan menulis adalah : (1) Dapat mengenali kemampuan dan potensi 

diri seseorang. (2) Dapat mengembangkan berbagai gagasan. (3) Dapat 

memperluas wawasan teoretis dan praktis. (4) Dapat memperjelas permasalahan 

yang samar-samar. (5) Dapat menilai gagasan sendiri secara obyektif. (6) Dapat 

memecahkan masalah. (7) Dapat mendorong secara aktif, dan membiasakan diri 

untuk berfikir serta berbahasa secara tertip. 

Dari berbagai manfaat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan menulis dapat menggali kemampuan siswa untuk 

mengekspresikan ide dan gagasannya. Selain itu, dengan menulis siswa lebih 

mudah memecahkan permasalahan karena terbiasa berpikir secara sistematis, 

aktif, serta tanggap dan mampu memberikan reakti positif terhadap perkembangan 

dilingkungan sekitar yang selalui dinamis. 
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2.2.1.4 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menulis 

Untuk dapat menulis dengan baik, perlu memperhatikan beberapa hal yaitu  

struktur kalimat, menciptakan perluasan kalimat, menentukan pilihan kata, 

menguasai ejaan, dan menguasai pungtuasi (Nursisto, 1999:8-13). Adapun 

penjelasannya sebagai berikut (1) Struktur Kalimat adalah rangkaian kata yang 

mengungkapkan suatu pikiran lengkap (Fowler, 1990;29). Dalam bahasa 

Indonesia terdapat dua unsur kaliamt yang harus ada untuk memenuhi persyaratan 

minimal sebuah kalimat yaitu subjek dan predikat. (2) Menciptakan Perluasan 

Kalimat adalah penambahan terhadap unsur dasar pembentuk kalimat. (3) 

Menentukan Pilihan Kata atau diksi memegang peranan penting dalam 

mengarang. Arti penting penguasaan kata adalah agar seorang pengarang dapat 

mengungkapkan makna yang dimaksudkannya secara tepat. (4) Menguasai Ejaan 

harus tepat dan baik, maksud seorang penulis dapat disampaikan dengan jelas. (5) 

Menguasai Pungtuasi atau tanda baca, bermacam-macam tanda baca yang perlu 

dikuasai adalah sebagai berikut : (.) titik, (;) titik koma, (:) titik dua, (,) tanda 

koma, (‘) tanda petik tunggal, (!) tanda seru, (-) tanda hubung, (-) tanda pisah. 

 Dalam menulis, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu mengetahui 

tentang struktur kalimat, perluasan kalimat, pilihan kata (diksi), ejaan dan tanda 

baca yang digunakan untuk menulis. 

 

2.2.1.5 Reproduksi Menulis 

Menurut Keraf (2001;261) reproduksi merupakan suatu keterampilan 

untuk mengadakan reproduksi dari hasil-hasil karya yang sudah ada. Reproduksi 
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menulis berarti menuliskan kembali hasil-hasil karya yang sudah ada menjadi 

bentuk tulisan atau karangan baru yang menggambarkan kembali isi dari hasil 

karya sebelumnya. 

 Langkah-langkah dalam reproduksi menulis menurut Keraf (2001;261), 

adalah (1) Membaca naskah asli yaitu penulis harus membaca naskah asli 

seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang, 

serta suduh pandangnya. (2) Mencatat gagasan utama yaitu semua gagasan utama 

atau gagasan yang penting dicatat atau digaris bawahi. (3) Membuat reproduksi, 

sebagai langkah ketiga penulis menyusun kembali hasil karya yang ada menjadi 

bentuk karya yang berbeda berdasarkan gagasan-gagasan utama sebagaimana 

yang dicatat dalam langkah kedua di atas. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa reproduksi menulis berarti 

menuliskan kembali hasil-hasil karya sudah ada menjadi narasi juga termasuk 

dalam reproduksi menuliskan kembali isi teks wawancara ke dalam bentuk narasi. 

 

2.2.2. Karangan Narasi 

2.2.2.1 Jenis Karangan   

Menurut Nursisto (1999;37) jenis karangan yang lazim digunakan dalam 

pembelajaran menulis di Indonesia terdiri dari lima jenis, yaitu narasi, deskripsi, 

eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Meskipun ada lima jenis karangan, pada 

hakikatnya hampir tidak ada satu jenis karangan pun yang betul-betul murni. 

Tidak ada karangan yang benar-benar naratif, karena di dalamnya mungkin tetap 

terkandung unsur ekposisi atau deskripsi. 
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Selanjutnya Nursisto (1999:3-46) menjelaskan tentang pengertian dan 

tujuan penulisan setiap jenis karangan,. Narasi yaitu karangan yang berupa 

rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Karangan narasi 

bermaksud menyajikan peristiwa atau mengisahkan apa yang terjadi dan 

bagaimana suatu peristiwa terjadi. 

Deskripsi yaitu karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan 

sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, merasakan, 

dan mencium) apa yang dilukiskan sesuai dengan apa yang dilihat oleh 

pengarang. 

Eksposisi yaitu karangan yang menerangkan atau menjelaskan pokok-

pokok pikiran yang dapat memperluas wawasan atau pengetahuan pembaca, 

eksposisi bertujuan menjelaskan, pengupas, menguraikan, menerangkan sesuatu, 

atau memberikan informasi kepada pembaca. 

Argumentasi yaitu karangan yang berusaha memberikan alasan untuk 

memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Jadi 

argumentasi pasti memuat argument, yaitu bukti dan alasan yang dapat 

meyakinkan orang lain bahwa pendapat kita memang benar. 

Persuasi yaitu jenis karangan yang disampaikan mengandung alasan-

alasan dan bukti atau fakta, juga mengandung ajakan atau himbauan untuk 

mempengaruhi pembaca agar pembaca mau menerima dan mengikuti pendapat 

atau kemauan penulis.  
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Wiyanto (2004;64) juga mengungkapkan bahwa berdasarkan sifat dan 

tujuannya, jenis karangan ada lima, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, 

dan persuasi. 

Dari beberapa pendapat ahli yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan sifat dan tujuan penulisannya terdapat lima jenis karangan. 

Kelima jenis karangan tersebut yaitu narasi, eksposisi, ergumentasi, persuasi, dan 

deskripsi. Kelima jenis karangan tersebut mewakiti pesan yang ingin disampaikan 

penulis kepada pembaca melalui tulisannya.  

 

2.2.2.2 Hakikat Karangan Narasi 

Menurut Keraf (1997:136) bahwa narasi dapat dibatasi sebagai suatu 

bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tindak yang dijalin dan 

dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. 

Atau dapat juga dirumuskan dengan cara lain: narasi adalah suatu bentuk wacana 

yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu 

peristiwa yang telah terjadi. Pada dasarnya kedua ahli tersebut mengemukakan 

bahwa narasi merupakan suatu bentuk wacana yang menceritakan tentang 

rangkaian kejadian yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. 

Tidak berbeda jauh dengan Keraf, Kelompok Studi Bahasa dan Sastra 

Indonesia (1991;101) berpendapat bahwa narasi merupakan karangan yang 

bersifat menceritakan sesuatu dari waktu ke waktu. Biasanya unsur waktu sangat 

menentukan dalam karangan narasi. Peristiwa-peristiwa disusun dengan cara 

tertentu untuk membentuk suatu cerita. 
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Berbeda dengan Keraf, Wiyanto (2004;64) mengemukakan narasi 

(narration) secara harfiah bermakna kisah atau cerita. Karangan narasi bertujuan 

mengisahkan atau menceritakan. Karangan narasi kadang-kadang mirip dengan 

karangan deskripsi. Bedanya, narasi mementingkan urutan dan biasanya ada tokoh 

yang diceritakan. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa karangan 

narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa dan bagaimana 

peristiwa yang dialami oleh tokoh itu terjadi dalam satu kesatuan waktu dengan 

mementingkan urutan kronologis. 

 

2.2.2.3 Ciri-ciri Karangan Narasi 

Semi (1990:32) mengemukakan beberapa ciri penanda narasi, yaitu (1) 

berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman manusia, (2) kejadian atau 

peristiwa yang disampaikan dapat berupa peristiwa atau kejadian yang benar-

benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya, (3) 

berdasarkan konflik karena tanpa konflik narasi biasanya tidak menarik, (4) 

memiliki nilai ekstetika, karena isi dan cara penyampaiannya bersifat sastra, 

khususnya narasi bentuk fiksi, (5) menekankan susunan kronologis (catatan: 

deskrisi menekankan susunan ruang), dan(6) biasanya memiliki dialog. 

Nursisto (1999:39) menyatakan bahwa untuk membedakan karangan 

narasi dengan jenis karangan lainya, ada beberapa ciri karangan narasi yang dapat 

kita gunakan sebagai pembeda, yaitu (1) bersumber dari fakta atau sekedar fiksi, 

(2) berupa rangkaian peristiwa, dan (3) bersifat menceritakan. 
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Berdasarkan pendapaat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri 

karangan narasi yaitu (1) berupa rangkaian kejadian atau peristiwa, (2) ada pelaku 

atau tokoh yang mengalami peristiwa, (3) latar yang berupa latar waktu dan 

tempat terjadinya peristiwa, (4) alasan atau latar belakang pelaku mengalami 

peristiwa, dan (5) menekankan susunan kronologis. 

 

2.2.2.4 Jenis Narasi  

Berdasarkan tujuannya, narasi dibedakan atas narasi ekspositoris dan 

narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para 

pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Tujuan narasi sugestif adalah 

untuk memberi makna atas peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman 

(Keraf 1987:1316-137). 

Narasi ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca 

untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sebagai sebuah bentuk, narasi 

ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian perbuatan 

kepada pembaca. Runtutan kejadian yang disajikan dimaksutkan untuk 

menyampaikan informasi untuk memperluas pengetahuan dan pengertian 

pembaca. 

Narasi sugesti berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang dirangkaian 

dalam suatu kejadian atau peristiwa. Tujuan narasi sugestif adalah untuk memberi 

makna atas peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman. Karena 

sasarannya adalah makna peristiwa atau kejadian, narasi sugestif selalu 

melibatkan daya khayal (imajinasi). 
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Keraf juga mengungkapkan perbedaan antara narasi ekspositoris dan 

narasi sugestif. Narasi ekspositoris yaitu (1) memperluas pengetahuan, (2) 

menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian, (3) didasarkan pada penalaran 

untuk mencapai kesepakatan rasional, dan (4) bahasanya lebih condong ke bahasa 

informatif dengan titik berat pada penggunaan kata-kata denotatif. Sedangkan 

narasi sugestif yaitu (1) menyampaikan suatu makna atau amanat yang tersirat, (2) 

menimbulkan daya khayal, (3) penalaran hanya berfungsi sebagai alat untuk 

menyampaikan makna, sehingga kalau perlu penalaran dapat dilanggar, dan (4) 

kata-kata konotatif. 

Keraf (1987:141) juga mengungkapkan bahwa berdasarkan bentuknya 

narasi dapat dibedakan atas narasi fiktif dan narasi nonfiktif. Contoh narasi fiktif 

adalah roman, novel, cerpen, dan dongeng. Sedangkan contoh narasi nonfiktif 

adalah sejarah, biografi, dan autobiografi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis narasi ada dua, yaitu 

narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Sedangkan jenis narasi yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah narasi ekspositoris karena sesuai dengan topik yang akan 

dipakai pada saat pembelajaran yaitu menulis teks wawancara. 

 

2.2.2.5 Struktur Narasi   

Sebuah struktur dapat dilihat dari bermacam-macam segi penglihatan. 

Sesuatu dikatakan mempunyai struktur, bila ia terdiri dari bagian-bagian yang 

secara fungsional berhubungan satu sama lain. Demikian pula dengan narasi. 

Struktur narasi dapat dilihat dari komponen-komponen yang membentuknya, 
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seperti (1) Alur (plot) adalah rangkaian pola tindak-tanduk yang berusaha 

memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi, yang berusaha memulihkan 

situasi narasi ke dalam situasi yang seimbang dan harmonis. Alur merupakan 

kerangka dasar yang sangat penting dalam kisah. Alur mengatur bagaimana 

tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain, bagaimana tokoh-tokoh harus 

digambarkan dan berperan dalam tindakan-tindakan itu, dan bagaimana situasi 

dan perasaan karakter (tokoh) yang terlibat dalam tindakan-tindakan itu yang 

terikat dalam suatu kesatuan (Keraf 1997:148). (2) Perbuatan merupakan tindak 

tanduk atau perbuatan sebagai suatu unsur dalam alur (selain karakter, latar, dan 

sudut pandang) juga mereka sebuah struktur atau membentuk sebuah struktur. 

Dalam narasi, tiap tindakan harus diungkapkan secara terperinci dalam 

komponen-komponennya, sehingga pembaca merasakan seolah-olah mereka 

sendirilah yang menyaksikan semua itu. Setiap perbuatan atau rangkaian tindakan 

itu harus dijalin satu sama lain dalam suatu hubungan yang logis. Hubungan yang 

logis antara tindak-tanduk dalam sebuah narasi akan lahir sebuah kausalitas, 

sebagai hukum sebab-akibat. Sesuatu perbuatan akan menimbulkan perbuatan 

yang lain, sehingga terjadi rangkaian perbuatan. Perbuatan atau tindak-tanduk 

dalam sebuah narasi harus dilihat sebagai suatu arus gerak yang kesinambungan 

sepanjang waktu. Dengan demikian, rangkaian tindakan tersebut dapat dilihat 

sebagai rangkaian adegan-adegan ataupun sebagai suatu kesatuan yang diikat oleh 

waktu. (3) Penokohan adalah tokoh-tokoh dalam sebuah narasi dan karakterisasi 

adalah cara seorang penulis menggambarkan tokoh-tokohnya. Penokohan 

(karakterisasi) dalam pengisahan dapat diperoleh dengan usaha memberi 
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gambaran mengenai tindak-tanduk dan ucapan-ucapan para tokohnya (pendukung 

karakter) sejalan tindaknya kata dan perbuatan. Narasi yang baik akan 

memperhatikan masalah interelasi antar tokohnya dan tindak-taduk mereka. Untuk 

memahami aksi, kita harus  memahami tokoh yang terlibat, wujud fisiknya, 

motifasinya, dan tanggapannya. Untuk mengungkapkan sebuah tindakan sehingga 

memuaskan, kita harus menampilkan seorang tokoh. Proses menampilkan dan 

menggambarkan tokoh-tokoh melalui karakter-karakternya itu disebut penokohan 

(Keraf 1987:164). (4) Latar adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Latar 

disebut juga setting. Latar cerita meliputi waktu dan tempat. Jadi, latar cerita 

menunjukkan waktu terjadinya peristiwa dan tempat terjadinya peristiwa. 

Biasanya latar muncul pada semua bagian atau penggalan cerita. (5) Sudut 

pandang, peranan sudut pandang sangat penting sebagai teknik untuk menggarap 

sebuah narasi. Sudut pandang dalam narasi mempersoalkan bagaimana pertalian 

atara seorang yang mengisahkan narasi itu dengan tindak-tanduk yang 

berlangsung dalam kisah itu. Orang yang membawakan pengisahan itu dapat 

bertindak sebagai pengamat (observer) saja, atau sebagai peserta (participant) 

terhadap seluruh tindak-tanduk yang dikisahkan. Tujuan sudut pandang adalah 

sebagai suatu pedoman atau panduan bagi pembaca mengenai perbuatan atau 

tindak-tanduk karakter dalam sebuah pengisahan. Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa sudut pandang dalam narasi mempersoalkan: siapakah narator dalam narasi 

itu, dan apa atau bagaimana relasinya dengan seluruh proses tindak-tanduk 

karakter-karakter dalam narasi. Sudut pandang dalam sebuah narasi dibedakan 

menjadi dua, yaitu (a) sudut pandang orang pertama, dan (b) sudut pandang orang 
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ketiga. (a) Sudut pandang orang pertama ini disebut juga sudut pandangan terbatas 

(limited point of view). Sudut pandangan ini disebut demikian karena penulis 

secara sadar membatasi diri pada apa yang dilihat atau apa yang dialami sendiri 

sebagai pengisah atau narator. Kadang-kadang pengisah adalah tokoh utama 

dalam narasi sehingga kita melihat perbuatan atau tindak-tanduk tokoh-tokoh 

dalam narasi itu melalui mata kepala pengisah yang terlibat langsung dalam narasi 

itu. (b) Sudut pandangan orang ketiga yaitu secara eksplisit dinyatakan dengan 

mempergunakan kata ganti dia. Dalam tipe ini, penulis menyampaikan secara 

impersonal pengalaman tokoh-tokoh yang terlibat dalam interaksi dalam narasi. 

Mengisahkan sesuatu secara impersonal maksudnya pengarang tindak tampil 

sebagai pengisah, tetapi untuk itu ia menghadirkan seorang narrator yang tak 

berbadan, yang menyaksikan berlangsungnya gerak dan tindak tanduk dalam 

seluruh narasi. Relasi antara pengisah yang tak terwujud ini dengan seluruh 

tindak-tanduk itu adalah bahwa ia sebagai penonton. 

 Jadi, sudut pandang dalam narasi itu menyatakan fungsi seorang 

pengisah (narrator) dalam sebuah narasi, apakah ia mengambil bagian langsung 

dalam seluruh rangkaian kejadian (sebagai participant ), atau sebagai pengamat 

(oserver) terhadap objek dari seluruh aksi atau tindak-tanduk dalam narasi. 

 Berdasarkan uraian tentang struktur narasi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa struktur narasi terdiri atas komponen-komponen yang membentuknya, 

yaitu alur (plot), perbuatan, penokohan, latar, dan sudut pandang. 
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2.2.2.6 Langkah-langkah Menulis Narasi  

Dalam menyusun tulisan narasi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut. (1) Cerita yang akan disajikan mempunyai nilai yaitu, bahwa cerita atau 

peristiwa yang tersebut penting, ada nilainya dalam upaya lebih menyadari diri 

sendiri, orang lain, atau lingkungan anda. (2) Urutan jelas, yaitu berikan kaitan 

yang jelas antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga mudah diikuti 

pembaca. (3) Gunakan dialog dimana mungkin dan di mana perlu, yaitu dialog 

antara dua orang atau lebih dapat digunakan sebagai cara yang berharga dalam 

menjalankan cerita. Disamping itu juga membantu dalam membuat cerita 

kelebihan lebih autentik dan lebih hidup. (4) Pilihan detail cerita secara teliti, 

yaitu pilihan mana yang dianggap penting, yang paling menarik, dan berkesan, 

serta yang ada kaitannya langsung dengan batang tubuh cerita. (5) Tetapkan pusat 

pengisahan, yaitu pusat pengisahan ini adalah posisi dan penempatan dari penulis 

dalam cerita, atau dari posisi mana ia melihat peristiwa yang terdapat dalam 

ceritanya (Semi 1990:34). 

Nursisto (1999:51-58) mengemukakan beberapa langkah yang harus 

ditempuh dalam menulis karangan sebagai berikut. (1) Menentukan Topik, 

sebelum mengarang kita harus menentukan topic atau tema. Topik atau tema ini 

yang menjiwai karangan dan harus dijabarkan dengan sebaik-baiknya, serta 

menjadi benang merah karangan dari awal sampai akhir. (2) Menentukan Tujuan, 

adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh pengarang melalui karangan yang 

dituliskannya. Tujuan karangan harus ditetapkan sebelum topik karangan 

dikembangkan karena pengembangan topik sangat tergantung kepada tujuan. 
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Tujaun karangan harus dirumuskan dengan jelas. Selain itu, makna tujuan itu 

tidak meragukan. (3) Mengumpulkan Bahan, data sangat diperlukan sebagai 

bahan untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah karangan. 

Data adalah keterangan yang menyangkut fakta tentang sesuatu. (4) Menyusun 

Kerangka, Kerangka karangan merupakan rencana kerja yang memuat garis-garis 

besar atau susunan pokok pembicaraan sebuah karangan yang akan ditulis. 

Dengan kerangka karangan ini, tidak akan terjadi pembicaraan yang tumpang 

tindih pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, penyimpangan-penyimpangan dari 

topik pun dapat dihindarkan. (5) Mengembangkan Kerangka, adalah menguraikan 

sebuah rancangan karangan juga berarti mengisi rincian atau menjabarkan uraian 

permasalahan sehingga bagian-bagian tersebut menjadi lebih jelas. (6) Koreksi 

dan Revisi, adalah menguraikan sebuah rancangan karangan juga berarti mengisi 

rincian atau menjabarkan uraian permasalahan sehingga bagian-bagian tersebut 

menjadi lebih jelas, mengadakan revisi dari isi tulisan tersebut. (7) Menulis 

Naskah, tahap terakhir adalah menuangkan ide atau gagasan dalam pikiran kita ke 

dalam sebuah tulisan. Kita dapat mulai menulis naskah bila langkah-langkah yang 

telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi.  

Berdasarkan uraian dari langkah-langkah dalam menulis narasi yang 

dikemukakan oleh Semi (1990:34) dan Nursisto (1999:51-58), tidak jauh berbeda, 

jika Nursisto lebih merinci. Kita perlu memperhatikan langkah-langkah sebelum 

menulis agar tulisan yang kita hasilkan berguna dan tidak ada kesalahan dalam 

penulisannya. Semi (1990:34), (1) cerita yang akan disajikan mempunyai nilai, (2) 

uraian jelas, (3) gunakan dialok dimana mungkin dan di mana perlu, (4) pilihan 
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detail cerita secara teliti, (5) tetapkan pusat pengisahan, sedangkan Nursisto 

(1999:51-58) menjelaskan langkah-langkah dalam menulis adalah (1) penentuan 

topik karangan, (2) menentukan tujuan penulisan, (3) mencari dan mengumpulkan 

data tulisan, (4) penyusunan kerangka karangan, (5) pengembangan karangan, (6) 

malakukan koreksi apabila nantinya ada kesalahan dalam penulisan selanjutnya 

direvisi atau diperbaiki, (7) menuangkan ide dan gagasan dalam tulisan atau 

menulis. 

 

2.2.3 Wawancara  

2.2.3.1 Pengertian Wawancara 

Menurut Kusumah dkk (2003:6.18), pada umumnya, wawancara 

merupakan bentuk komunikasi yang erat sekali hubungannya dengan 

keterampilan berbicara. Bentuk komunikasi yang diperlukan dalam wawancara 

adalah bentuk komunikasi lisan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi 

memerlukan kepiawaian dua belah pihak, pewawancara dan terwawancara 

dituntut piawai menjawab pertanyaan.  

Moss (dalam Fadli 2001:27) mendefinisikan wawancara sebagai 

“percakapan yang bertujuan”. Ia lebih terstruktur dari pada komunikasi dialog dan 

mungkin melibatkan lebih dari dua orang. Wawancara pada dasarnya suatu dialog.   

Pengertian wawancara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menurut 

Badudu-Zain dalam Kusumah (2003-118), adalah wawancara yaitu tanya-jawab 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi, data yang diperlukan 



40 

 

antara wartawan dengan pejabat, antara peneliti dengan narasumber, antara direksi 

perusahaan atau sifatnya dengan pelamar pekerjaan, dsb. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara 

adalah suatu bentuk komunikasi lisan antara dua belah pihak (pewawancara dan 

terwawancara) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari seorang 

narasumber mengenai suatu hal. 

 

2.2.3.2 Teks Wawancara  

Wawancara bertujuan memberi fakta, dasar,  alasan, atau opini untuk 

sebuah topik tertentu dengan menggunakan kata-kata narasumber sehingga 

pendengar dapat membuat suatu kesimpulan atau keabsahan dari apa yang 

dikatakannya (Stokkink dalam Fadli 2001:27). 

Sebelum melakukan wawancara tidak terlebih dahulu melalui tahapan 

merencanakan (menentukan topik, menentukan sasaran, serta menyusun daftar 

pertanyaan). Dalam menentukan sebuah topik disesuaikan dengan tema 

wawancara.  

Dalam melakukan wawancara memungkinkan adanya teks wawancara. 

Teks wawancara berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada 

narasumber dan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh pewawancara. 

Hasil dari wawancara apabila akan ditampilkan dalam surat kabar maka harus 

meminta izin terlebih dahulu pihak narasumber atau yang diwawancarai. 

Menurut Kusumah dkk. (2003:6.6), jenis pertanyaan yang dapat diajukan 

dalam wawancara adalah (1) pertanyaan tenggapan, (2) pertanyaan rumusan, (3) 
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pertanyaan uraian, (4) pertanyaan sebab, (5) pertanyaan andaian, (6) pertanyaan 

susulan, (7) pertanyaan pendalaman. 

Pertanyaan tanggapan, pewawancara memiliki anggapan bahwa 

terwawancara memiliki, mengalami, atau melakukan sesuatu. Pertanyaan yang 

muncul misalnya: “Saya beranggapan bahwa anda pernah bermain teater. 

Bagaimana anda main di sana?” 

Pertanyaan rumusan, pewawancara menanyakan dan meminta 

terwawancara suatu kerangka kerja dengan berurutan. Pertanyaan yang muncul 

misalnya: “Coba rumuskan hal yang akan anda lakukan untuk meningkatkan mutu 

perusahaan ini, jika anda diterima bekerja”. 

Pertanyaan uraian, pewawancara meminta terwawancara menjelaskan hal 

penting dari topic yang dibicarakan dalam bentuk uraian. Pertanyaan yang muncul 

misalnya: “Saya yakin anda dapat menguraikan hasil penelitian yang telah Anda 

lakukan”. 

Pertanyaan sebab, pewawancara meminta alasan timbul atau terjadinya 

suatu peristiwa kepada terwawancara. Pertanyaan yang muncul misalnya: 

“Mengapa masyarakat lingkungan anda tidak memperhatikan kebersihan?” 

banyak ahli yang menganjurkan kepada kita untuk menghindari atau membatasi 

pertanyaan jenis ini. 

Pertanyaan andaian, pewawancara meminta terwawancara mengambil 

sikap terhadap sesuatu dengan mengandaikan terwawancara dengan sesuatu. 

Pertanyaan yang muncul: ”Andaikan anda seorang guru, bagaimana tindakan anda 

terhadap pelanggaran anak itu?”. 
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Pertanyaan susulan, pewawancara mengajukan pertanyaan dari hasil 

simpulan dia terhadap jawaban terwawancara atas pertanyaan-pertanyaan 

sebelumnya. Pertanyaan yang muncul misalnya: “Tadi anda mengatakan 

bahwa…, bagaimana jika…, 

Pertanyaan Pendalaman, pewawancara melacak lebih banyak informasi 

yang terinci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok 

yang dibicarakan. Pertanyaan yang muncul misalnya: “Saya mulai mendapat 

gambaran yang jelas, silakan teruskan”. 

Menurut Kusumah dkk (2003;21-23), hasil wawancara dapat dicatat 

dengan dua teknik, yaitu yakni langsung dan teknik repro. (1) Teknik langsung, 

yaitu teknik mencatat hasil wawancara secara langsung berbentuk tulisan. 

Mengingat kecepatan tangan kita terbatas, maka digunakan teknik penulisan 

steno. (2) Teknik Repro, yaitu teknik mencatat hasil tapi melalui alat elektronik 

misalnya tape recorder. Dengan alat ini si terwawancara / pewawancara terekam 

secara elektronik. Kemudian, dialihkan bentuknya (ditraskripkan) menjadi bentuk 

tulisan biasa. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara memiliki 

tujuan untuk memberikan saebuah kenyataan mengenai sebuah teks wawancara 

yang berisi daftar pertanyaan yang dapta diajukan. Untuk menulis hasil 

wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) teknik langsung, (2) teknik 

repro. 
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2.2.3.4 Bahasa dalam Menulis Hasil Wawancara 

Agar hasil dapat baik sebagai sarana komunikasi tertulis, bahasa hasil 

wawancaraharus singkat, efektif, dan komunikatif. Singkat berarti penggunaan 

kalimat yang tidak terlalu panjang dan berlebihan sehingga tidak memakan 

banyak tempat. Singkat juga berarti hemat dalam penggunaan kata-kata, jelas 

berarti bahasa yang digunakan memenuhi persayaratan kebahasaan, hubungan 

antar unsur dalam kalimat jelas yaitu subyek, predikat, objek dan keterangan 

(SPOK).  

Efektif berarti penggunaan kalimat pesan atau informasi secara singkat, 

lengkap, dan mudah diterima oleh pembaca.  

Kalimat komunikatif berarti ada kesamaan antara pikiran pembaca dan 

pembuat hasil wawancara. Komunikatif ditentukan oleh kelogisan dan 

kesistematisan bahasa.  

Dengan teknik menulis berita yang diajarkan, maka kompetensi siswa bisa 

tercapai dan siswa akan lebih mudah dalam menulis hasil wawancara menjadi 

bentuk narasi, karena siswa seolah-olah menghadapi kesulitan yang nyata dan 

dalam situasi yang santai. Dengan teknik menulis berita maka kemampuan 

menulis hasil wawancara menjadi narasi akan meningkat, karena terdapat cara 

penyusunan yang mempermudah siswa untuk menyusun kalimat.  

 

2.2.4. Teknik Menulis Berita 

Menurut Mitchel V. Charnley dalam bukunya reporting edisi III (Hotl 

Reinhart dan Winstor, New York, 1975 hal. 44), menyebutkan bahwa berita 
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adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta, atau opini yang mempunyai 

daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas.  

Teknik menulis berita merupakan cara penulisan berita atau 

mengeksplorasi kemampuannya dalam mempermainkan kalimat-kalimat.  Setiati 

(2005:12) sependapat dengan Romli yang menyatakan bahwa berita dapat 

didefinisikan sebagai peristiwa yang dilaporkan.  

Suatu peristiwa akan disebut sebagai berita jika didalamnya terdapat 

unsur-unsur teknik penulisan berita yaitu: (1) What atau apa yang terjadi. Faktor 

utama dalam beritaadalah peristiwa atau keadaan. (2) Where atau tempat kejadian 

atau dalam istilah kriminal disebut TKP (Tempat Kejadian Peritiwa) yaitu tempat 

peristiwa atau keadaan. (3) When atau waktu sebuah peristiwaatau keadaan 

terjadi. Bisa disebut dengan pagi, sore, atau malam. Atau kalau mau lebih rinci 

bisa disebutkan dengan hitungan jam, menit sampai detik. (4) Who atau tokoh 

yang menjadi pemeran utama dalam berita. Tokoh dalam berita adalah orang yang 

paling tahu dan berperan penting dalam peristiwa. (5) Why atau pertanyaan untuk 

menguak mengapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Pertanyaan ini bisa 

dikembangkan menjadi bahan berita selanjutnya. (6) How adalah pertanyaan 

untuk mengetahui keadaan bagaimana sebuah peristiwa terjadi, termasuk akibat 

yang ditimbulkan. 

Dengan dasar teknik menulis berita yang dimulai dengan pengenalan 

bagian berita yang sangat populer yaitu 5W+1H (What,Where,When,Who,Why 

dan How). Dari bahan-bahan yang sudah diperoleh kemudian dipilih-pilih 

disesuaikan 5W+1H. Siapa tokohnya, di mana kejadiannya, apa yang terjadi, 
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mengapa terjadi, bagaimana bisa terjadi dan seterusnya. Pedoman ini setidaknya 

akan memudahkan untuk mulai menulis. Setelah bahan-bahan berita terkumpul, 

selanjutnya dilakukan identifikasi sesuai dengan 5W+1H. Dengan demikian, akan 

muncul gambaran tentang kerangka berita yang akan ditulis. Dengan demikian 

siswa akan mudah menulis hasil wawancara tersebut menjadi bentuk narasi. 

  

2.2.4.1 Jenis Berita  

Berita pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yang 

didasarkan pada jenis peristiwa dan cara penggalian data (Muda, 2005:40 – 43) 

yaitu sebagai berikut ini:  

Pertama, hards news (berita-berita), adalah berita tentang peristiwa yang 

dianggap penting bagi masyarakat baik secara individu, kelompok maupun 

organisasi.  

Kedua, sofl news (berita ringan) sering juga disebut dengan teratur satu 

berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki daya baik bagi 

pembaca.  

Ketiga investigasi reports atau disebut juga laporan penyelidikan 

(investigasi) adalah jenis berita eksklusif. Datanya tidak bisa diperoleh 

dipermukaan. Tetapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan.  

Sudiati dan Widymartaya (2005:36 – 39) membagi jenis-jenis berita yang 

berdasarkan teknik pengajaran tulisan yaitu: (1) Berita langsung, ialah berita yang 

penulisannya lugas, langsung, apa perlunya, dalam bahasa inggris disebut straight 

news, hard news atau sport news. (2) Berita ringan ialah berita yang tidak 
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mengutamakan pentingnya kejadian atau hangatnya berita, tetapi segi 

manusiawinya. (3) Berita kisah (feature) mengutamakan pelacakan latar belakang 

suatu peristiwa. (4) Reportase, merupakan laporan kejadian berdasarkan 

pengamatan dan sumber tulisan.  

 

2.2.4.2 Teknik Menulis Berita dengan Baik.  

Menurut Eni Setiati (200:26 – 27) menulis berita dengan baik meliputi: (1) 

Communicative, mengenali semua peristiwa yang akan diliput. (2) 

Communication is the goal, ketika menulis berita usahakan melakukan 

komunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan untuk menyampaikan ide, 

pemikiran informasi kepada pembaca. (3) Clarity is the keynote of good writing, 

tulislah liputan berdasarkan fakta dan data. (4) Writing is a proces, menulis 

membutuhkan keahlian khusus, apalagi dalam menulis berita.  

Menurut Djauhari (2001:35) mengemukakan menulis berita harus 

memperhatikan: (1) Tulisan berita yang dapat menyentuh kebutuhan manusia 

akan informasi, kesenangan, keingintahuan, ketidakpahaman dan sebagainya. (2) 

Berita yang ditulis harus aktual. (3) Penulisan berita harus cepat dan singkat tetapi 

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. (4) Tulisan berita harus dapat 

menjawab: apa, kapan, siapa, bagaimana dan dimana suatu berita yang ditulis. (5) 

Tulisan berita yang berkelanjutan tentang suatu hal, pada bagian akhir berita harus 

diungkap lagi tentang latar belakang peristiwa agar pembaca yang baru 

membacanya menjadi jelas terhadap berita yang baru dibacanya. 
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Teknik menulis berita merupakan jenis teknik yang melibatkan siswa sejak 

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya 

melalui investigasi. Teknik menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang 

baik dalam berkomunikasi satu sama lain, maupun dalam proses kelompok. 

Deskripsi mengenai langkah-langkah teknik menulis berita adalah sebagai 

berikut; (1) Seleksi topik, adalah siswa memilih berbagai subtopik yang telah 

digambarkan terlebih dahulu oleh guru. Selanjutnya, siswa diorganisasikan 

menjadi beberapa kelompok yang berorientasi pada tugas, dengan anggota dua 

hingga enam orang, bertugas mandiri dari mulai melakukan wawancara hingga 

penyusunan menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Komposisi kelompok 

hiterogen baik dalam jenis kelamin, etnik, maupun kemampuan akademik. (2) 

Merencanakan kerjasama, yaitu siswa beserta guru merencanakan prosedur 

belajar khusus, tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan subtopik yang 

telah dipilih pada langkah 1 di atas. (3) Implementasi, yaitu siswa melaksanakan 

rencana pada langkah sebelumnya. Pembelajaran harus melibatkan berbagai 

aktifitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa 

untuk menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar 

kelas. Guru secara periodik mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan 

bantuan jika diperlukan. (4) Analisis dan sintesis, yaitu siswa menganalisis dan 

mensintesis berbagai informasi yang diperoleh pada langkah 3. (5) Penyajian 

hasil akhir, yaitu guru mengkoordinasikan setiap kelompok untuk menyajikan 

hasil kerjanya. (6) Evaluasi, yaitu guru beserta siswa mengevaluasi mengenai 

kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. 
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Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individual atau kelompok, atau 

keduanya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik menulis berita 

merupakan suatu jenis teknik yang menuntut siswa untuk aktif dan terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. Dengan teknik ini, siswa dilatih untuk 

bekerja mandiri dalam sebuah kerja sama mulai dari perencanaan pembelajaran, 

penyusunan hingga evaluasi. 

 

2.3 Kerangka Berfikir  

Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai oleh setiap orang. Tulisan dilandasi fakta, 

pengalaman, penelitian, pemikiran, atau analisis suatu masalah. Dewasa ini, 

masyarakat belum banyak tahu banyak mengenai pembelajaran menulis. 

Kalaupun telah dilakukan penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satu 

teknik pun yang bisa dianggap paling baik untuk semua individu karena setiap 

individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. 

Pada kenyataannya menulis merupakan keterampilan yang paling sedikit 

digunakan diantara keterampilan yang kita miliki. Keterampilan menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang lain. Namun, keterampilan 

menulis sangat penting untuk diajarkan kepada siswa. Untuk dapat menguasai 

keterampilan menulis tersebut harus melalui proses belajar dan latihan terus 

menerus. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembelajaran yang baik dengan 

teknik yang tepat dari seorang guru agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 



49 

 

Keberhasilan pengajaran menulis sangat ditentukan oleh proses pengajaran 

menulis itu sendiri. Kemampuan menulis dapat dicapai dengan latihan dan 

bimbingan yang intensif. Dalam hal ini peranan guru sangat menentukan. Strategi 

pembelajaran yang dipilih harus dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan pengajaran menulis yaitu mengharapkan siswa mampu mengekspresikan 

berbagai ide, pendapat, dan saran dalam berbagai ragam tulisan. Begitu pula 

dengan siswa SMP, pembelajaran menulis yang berhasil akan membawa manfaat 

yang besar dalam keterampilan berbahasa siswa.  

Keterampilan menulis hasil teks wawancara menjadi narasi siswa kelas 

VII-F SMP Negeri 01 Kandeman masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu pertama strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru selama ini 

kurang sesuai. Kekurangtepatan strategi yang digunakan guru ini kemudian 

menyebabkan siswa menjadi kurang berminat dan kurang termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi. Selain itu 

kurangnya latihan dalam menulis teks wawancara menjadi narasi juga 

mempengaruhi hasil tulisan siswa. 

Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis 

selama ini masih berjalan satu arah. Dalam pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi, guru menggunakan teknik ceramah sehingga siswa kurang 

berminat dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi karena 

siswa merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung.    

Kedua  sikap jenuh siswa dalam menulis teks wawancara menjadi narasi 

karena guru hanya berorientasi pada teori dan pengetahuan. Sehingga siswa 
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enggan berpikir dan malas melakukan menulis teks wawancara menjadi narasi. 

Hal ini menyebabkan siswa menulis karangan seadanya dan hanya untuk 

memenuhi tugas dari guru. Pada saat menulis teks wawancara menjadi narasi, 

siswa tidak mementingkan mutu narasi.mereka lebih mementingkan panjang 

karangannya, sehingga dalam menulis teks wawancara menjadi narasi mereka 

penggunaan ejaan dan tanda baca, diksi, kohesi dan koherensi serta kronologis 

kejadian. 

Untuk menguasai kesulitan dalam belajar perlu dicarikan solusi 

pemecahannya. Salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi kesulitan 

dalam masalah tersebut adalah dengan mengubah cara pembelajarannya. 

Teknik menulis berita merupakan teknik pembelajaran yang dapat 

mengatasi kesulitan siswa dalam belajar, khususnya dalam keterampilan menulis 

teks wawancara menjadi narasi. Melalui teknik tersebut, siswa diajarkan cara 

penyusunan kalimat dan pengambilan isi yang berbobot bahkan sampai pilihan 

kalimat yang tepat, dan  siswa dibiarkan secara langsung dalam proses 

pembelajaran mulai dari perencanaan sampai hasil yang akan dicapai oleh siswa. 

Siswa dilatih untuk bekerjasama dalam proses pembelajaran melalui kerja 

kelompok. Dengan teknik menulis berita, diharapkan keterampilan siswa dalam 

menulis teks wawancara menjadi narasi dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa penggunaan teknik pembelajaran 

yang tepat dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

menerapkan teknik menulis berita untuk meningkatkan menulis teks wawancara 

menjadi narasi. 
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Bagan kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut. 

BAGAN 1 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.4 Hipotesis Tindakan   

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah teknik menulis berita dapat meningkatkan keterampilan menulis teks 

wawancara menjadi narasi dan diharapkan terjadi perubahan perilaku siswa kelas 

VII-F SMP Negeri 01 Kandeman  ke arah yang positif. 

 

 

 

 

 

Kurang 
terampil 
menulis 
teks 
wawancara 
menjadi 
narasi 

Teks hasil wawancara 

Teknik menulis berita 

Terampil menulis teks 
wawancara menjadi 

narasi 

Narasi 



 

52 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Jenis penelitian mengenai pembelajaran teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita ini, merupakan penelitian tindakan kelas yang sering 

disebut PTK, dengan dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus II. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis teks wawancara 

menjadi narasi siswa. Siklus I digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan 

siklus II. Hasil proses tindakan pada siklus II bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi setelah 

dilakukan perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada 

refleksi siklus I. 

Untuk memperjelas prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, 

penelitian ini menggunakan desain PTK model Kemmis (dalam Depdiknas 2004) 

yang merupakan bentuk kajian yang bersifat refleksi. Desain penelitian pada 

penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan dua 

siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari empat komponen, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut.   
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             OBA                              SIKLUS I                        SIKLUS II              

 

 

                                    

 

 

Gambar 1. Siklus Pembelajaran PTK Model Kemmis 

Keterangan : 

OBA : Observasi Awal 

P : Perencanaan 

T : Tindakan  

O : Observasi  

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

 

Observasi awal dilakukan sebelum peneliti melakukan siklus I dan siklus 

II. Observasi awal ini dilakukan agar peneliti mengetahui kondisi siswa dalam 

kelas, dan kesulitan yang dialami oleh siswa. Selain itu, observasi awal ini 

bertujuan agar siswa mengenal peneliti sehingga pada saat penelitian siswa sudah 

terbiasa dan tidak asing dengan peneliti. Dengan keadaan seperti ini maka 

penelitian dapat berjalan dengan baik dan alami.  

    Perencanaan pada siklus meliputi dua hal, yaitu perencanaan umum dan 

perencanaan khusus. Yang dimaksud dengan perencanaan umum adalah 
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perencanaan yang meliputi keseluruan aspek yang berhubungan dengan penelitian 

tindakan kelas, perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari 

siklus per siklus. Perencanaan khusus terdiri atas perencanaan ulang atau disebut 

revisi perencanaan. Perencanaan ini berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, 

metode pembelajaran, teknik atau strategi pembelajaran, media dan materi 

pembelajaran, dan  sebagainya. Dalam perencanaan ini peneliti berkonsultasi dan 

bekerjasama dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas VII-F 

SMP Negeri 01 Kandeman khususnya dalam penyusunan rencana pembelajaran. 

Selain itu, peneliti juga bekerjasama dalam menentukan dan memiliki alokasi 

waktu yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini dilakukan peneliti 

agar perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran lebih baik. 

 Implementasi tindakan merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan membutuhkan peran aktif antara 

siswa dan peneliti. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.  

 Pada penelitian ini observasi dilakuakn oleh rekan peneliti dan guru 

pengamatan dilakukan dengan mencatat semua hal yang terjadi di kelas yang 

sedang diteliti. Pengamatan tersebut meliputi situasi kelas, perilaku, dan sikap 

siswa, penyajian materi, dan sebagainya. 

 Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung dengan cara 

kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah dengan melakukan diskusi antara 

siswa dan peneliti tentang berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. 

Refleksi ini dilaksanakan setelah perlakuan tindakan dan hasil observasi. Hasil 
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dari refleksi ini kemudian dijadikan acuan untuk langkah perbaikan pada tindakan 

selanjutnya. 

 

3.1.1 Prosedur Tindakan Siklus I  

  Prosedur penelitian tindakan kelas dalam siklus I dapat diuraikan sebagai 

berikut.  

 

3.1.1.1 Perencanaan  

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan, yaitu menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. 

Rencana kegiatan yang dilakukan adalah (1) menyusun rencana pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita, sesuai 

dengan tindakan yang akan dilakukan. Rencana pembelajaran ini digunakan 

sebagai program kerja atau pedoman peneliti dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penyusunan rencana 

pembelajaran setelah dibuat oleh peneliti, kemudian peneliti berkonsultasi tentang 

rencana pembelajaran tersebut dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia yang mengajar di kelas VII F. Hal ini dilakukan peneliti agar dalam 

perencanaan pembelajaran tersebut dapat tercapai, (2) membuat dan menyiapkan 

instrumen penelitian berupa lembar observasi, jurnal, wawancara, dan contoh 

yang akan digunakan dalam pembelajaran, (3) menyiapkan perangkat tes menulis 

teks wawancara menjadi narasi yang berupa kisi-kisi soal tes, pedomanpenskoran, 
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dan norma penilaian. Penyusunan instrumen penelitian ini terlebih dahulu telah 

dikonsultasikan pada guru dan dosen pembimbing. 

  

3.1.1.2 Tindakan  

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

disiapkan. Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti pembelajaran 

mengubah teks wawancara menjadi narasi pada siklus I ini disesuaikan dengan 

perencanaan yang telah disusun. Tindakan yang dilakukan adalah pembelajaran 

mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Tindakan 

ini dilakukan dalam tiga tahap proses belajar mengajar yaitu apersepsi, proses 

pembelajaran, dan evaluasi. 

 Tahap apersepsi yaitu tahap mengondisikan siswa untuk siap 

melaksanakan proses belajar. Misalnya guru menyapa siswa, menanyakan 

keadaan siswa, memancing siswa untuk tertarik terhadap materi yang akan 

dibelajarkan dengan melakukan tanya jawab mengenai pentingnya menulis teks 

wawancara menjadi narasi. Kemudian, peneliti menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

Pada tahap ini diberikan motivasi agar siswa tertarik pada hal-hal yang baru 

dikenalnya. 

 Tahap proses pembelajaran yaitu tahap melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar menulis teks wawancara menjadi narasi. Tahap ini dilaksanakan setelah 

siswa siap mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi, guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 
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beranggotakan 4-5 orang. Selanjutnya guru menunjuk dua orang siswa untuk 

menjadi model yang berperan sebagai narasumber dan pewawancara dengan teks 

wawancara yang sedah disiapkan oleh guru. Kemudian guru meminta setiap 

kelompok mengamati kegiatan wawancara yang sedang dilakukan oleh model. 

Ketika kelompok mengamati kegiatan wawancara, mereka harus mengamati 

daftar pertanyaan dari pewawancara dan jawaban dari narasumber, menemukan 

unsur-unsur dalam teks wawancara yang berupa biodata narasumber, 

pewawancara, daftar pertanyaan, jawaban narasumber, topik, dan model bahasa 

yang digunakan. Setelah menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam teks 

wawancara kemudian hasilnya ditukar dengan kelompok lain lalu guru bersama 

siswa membahas unsur-unsur yang ada dalam teks wawancara. 

 Kegiatan selanjutnya guru memberikan contoh karangan narasi yang 

dikerjakan dengan menggunakan teknik menulis berita kepada setiap kelompok. 

Dalam mengamati contoh karangan narasi tersebut, siswa menemukan hal-hal 

yang berkaitan dengan karangan narasi misalnnya ciri-ciri narasi dan 

menyimpulkan pengertiannya, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya. 

Kemudian setiap siswa menulis teks wawancara menjadi narasi dengan langkah-

langkah (1) menentukan judul narasi sesuai dengan isi teks wawancara, (2) 

menentukan gagasan utama, dan (3) membuat reproduksi yaitu mengubah teks 

wawancara menjadi narasi dengan cara merangkaikan isi teks wawancara sesuai 

dengan urutan peristiwa, ruang dan waktu dengan menggunakan teknik menulis 

berita ke dalam bentuk narasi. 
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 Hasil karangan narasi setiap siswa dikumpulkan dalam satu kelompoknya 

kemudian dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disediakan. Hasil 

karangan yang terbaik kemudian dipresentasikan kelompok di kelas dengan tujuan 

agar siswa dapat termotivasi untuk meningkatkan presentainya. Pada saat siswa 

praktik menulis teks wawancara menjadi narasi dan mempresentasikan di kelas, 

guru mengarahkan kegiatan siswa. 

 

3.1.1.3 Observasi 

 Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan-tindakan 

yang dilakukan siswa dalam pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita. Dalam observasi ini diungkap segala 

peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran maupun respon terhadap teknik 

pembelajaran yang digunakan yaitu teknik menulis berita.  

Dalam proses observasi ini, data diperoleh melalui beberapa cara yaitu 

pertama, tes untuk mengetahui kemampuan mengubah teks wawancara menjadi 

narasi siswa. Kedua, observasi untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai yaitu hasil tulisan 

siswa serta perilaku siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, meliputi: (1) 

siswa antusias dan merespon dalam seleksi topik yang digambarkan lebih dahulu 

oleh guru, (2) siswa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kelompok, (3) 

siswa serius dalam menyimak kegiatan wawancara yang diperagakan model, (4) 

siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru, (5) siswa aktif mengerjakan 
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tugas mengubah teks wawancara menjadi narasi, (6) siswa aktif dan kompak 

dalam presentasi kelompok. 

Ketiga, guru memberikan jurnal untuk mengubah segala hal yang 

dirasakan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran yakni berupa kesan, 

tanggapan, dan saran siswa terhadap pembelajaran yang baru saja berlangsung. 

Jurnal dapat pula digunakan untuk mengetahui minat dan kesan siswa terhadap 

pendekatan yang digunakan guru, materi pelajaran, kesulitan yang dialami siswa 

terhadap materi pelajaran, perasaan siswa sewaktu mengikuti pelajaran, kesan dan 

saran siswa mengenai pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi peneliti untuk memperbaiki tindakan pada 

siklus berikutnya. 

Keempat, untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi, guru melakukan wawancara kepada 

siswa. Wawancara dilakukan di luar pembelajran untuk mengubah pendapat siswa 

yang memperoleh nilai baik, sedang, dan rendah. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sikap positif dan negatif siswa dalam kegiatan pembelajaran 

mengubah teks wawancara menjadi narasi. 

  Kelima, guru menggunakan dokumentasi foto sebagai laporan yang 

berupa gambar aktivitas siswa yang diabadikan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Semua data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara 

lengkap. 
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3.1.1.4 Refleksi  

Setelah pelaksanaan tindakan, peneliti melaksanakan refleksi yaitu 

mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang 

telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat melakukan revisi 

terhadap rencana selanjutnya terhadap rencana awal tes siklus II. 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis hasil tes dan nontes (hasil observasi, 

hasil jurnal, dan hasil wawancara) siklus I. jika hasil tes belum memenuhi nilai 

target yang telah ditentukan, akan dilakukan tindakan siklus II dan masalah-

masalah yang timbul dalam siklus I akan dicari alternatif pemecahannya pada 

siklus II. Kelebihan- kelebihan yang ada pada siklus I akan dipertahankan dan 

tingkatkan. 

Hasil analisis pada tahap ini digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan teknik pembelajaran yang digunakan oleh peneliti dan untuk 

mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran. Refleksi pada siklus I digunakan untuk mengubah strategi dan 

sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Kelas Siklus II 

Prosedur penelitian tindakan kelas dalam siklus II dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

3.1.2.1 Perencanaan  

 Perencanaan pada siklus II ini berdasarkan hasil siklus I. Adapun rencana 

tindakan yang akan dilakukan adalah (1)  memperbaiki rencana pembelajaran 
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menulis teks wawancara menjadi narasi dengan materi yang sama, namun 

tindakan yang dilakukan berbeda dengan tindakan siklus I sehingga diupayakan 

dapat memperbaiki masalah ataupun kekurangan pada siklus I. Perbaikan yang 

dilakukan antara lain (1) menyediakan teks hasil wawancara dengan tema yang 

lebih menarik, (2)  menyiapkan soal tes dan kriteria penilaian yang digunakan 

dalam evaluasi hasil belajar siklus II, dan (3) menyiapkan lembar observasi, 

lembar jurnal, lembar wawancara, dan dokumentasi yang berupa foto untuk siklus 

II. 

  

3.1.2.2 Tindakan  

 Tindakan yang dilaksanakan peneliti dalam siklus II adalah (1) 

memberikan umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I, (2) 

melaksanakan pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi sesuai 

rencana pembelajaran yang telah disusun, dan (3) memberi motivasi siswa agar 

berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan langkah-langkah (1) menentukan judul narasi sesuai 

dengan isi teks wawancara, (2) menentukan gagasan utama, dan (3) membuat 

reproduksi yaitu menulis teks wawancara menjadi narasi dengan cara 

merangkaikan isi teks wawancara tersebut dengan memperhatikan kronologis 

kejadian serta kohesi dan koherensinya ke dalam bentuk narasi. 

 Hasil karangan narasi setiap siswa dikumpulkan dalam satu kelompoknya 

kemudian dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disediakan. Hasil 

karangan yang terbaik kemudian dipresentasikan setiap kelompok dan dimuat 
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dalam mading sekolah dengan tujuan agar siswa dapat termotivasi untuk 

meningkatkan prestasinya. Pada saat siswa praktik menulis teks wawancara 

menjadi narasi hingga menempelkannya di mading sekolah, guru mengarahkan 

kegiatan siswa. 

 Tindakan pada siklus II ini dapat digambarkan secara detail apabila siklus 

I sudah dilaksanakan. 

 

3.1.2.3 Observasi 

 Observasi yang dilakukan pada siklus II masih sama dengan observasi 

pada siklus I, yaitu selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti memperoleh 

data dengan melakukan beberapa pengalaman terhadap siswa yaitu (1) 

menggunakan lembar observasi untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas 

siswa selama pembelajaran berlangsung, (2) dokumentasi foto yang digunakan 

sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Semua data tersebut dijelaskan dalam bentuk deskripsi secara 

lengkap, (3) setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan jurnal 

kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajran menulis teks wawancara menjadi narasi. 

 Pengamatan dilakukan untuk melihat peningkatan hasil tes dan perubahan 

perilaku siswa, yang meliputi keaktivan siswa dalam mengerjakan tugas dan 

keaktivan siswa dalam kelompoknya. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada 

siklus I dan kelemahan-kelemahan yang masih muncul juga menjadi pusat sasaran 

dalam observasi. 
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3.1.2.4 Refleksi  

 Refleksi pada siklus II dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis hasil wawancara dan perubahab tingkah laku siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Refleksi dilakuakan dengan menganalisis hasil 

tes keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi dan hasil nontes yang 

dilakukan pada siklus II. Hasil nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi foto juga dianalisis untuk mengetahui perubahan tingkah laku 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.   

 Refleksi II selain digunakan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar siswa 

siklus I dan kemampuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran, juga 

digunakan untuk mencari kelemahan-kelemahan yang masih muncul dalam 

pembelajaran di kelas sehingga dapat diketahui keefektifan penggunaan teknik 

menulis berita dalam pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan mengubah teks wawancara 

menjadi narasi siswa SMP Negeri 01 Kandeman Kabupaten Batang kelas VII F 

tahun pengajaran 2008/2009. Kelas VII-F tersebut terdiri atas 40 siswa, yaitu 17 

laki-laki dan 23 perempuan. Peneliti mengambil subjek tersebut dengan alasan 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di SMP Negeri 01 Kandeman Kabupaten Batang yang mengajar kelas 

VII F, saat ini kondisi keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi siswa 

kelas tersebut rendah. 



64 

 

Adapun rendahnya kemampuan tersebut disebabkan kekurangtepatan 

pemilihan teknik yang digunakan guru. Kekurangantepatan teknik yang digunakan 

guru ini kemudian menyebabkan siswa menjadi kurang berminat dan kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran menulis teks wawancara menjadi 

narasi. Selain itu kurangnya latihan dalam menulis teks wawancara menjadi narasi 

juga mempengaruhi hasil tulisan siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu (1) variabel keterampilan 

menulis teks wawancara menjadi narasi, (2) variabel teknik menulis berita. 

Berikutnya penjelasan mengenai kedua variabel tersebut.  

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Teks Wawancaara Menjadi Narasi 

 Variabel keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi, yaitu suatu 

penuturan kembali isi teks wawancara yang berupa serangkaian peristiwa atau 

tindakan berdasarkan urutan waktu. Target keterampilan yang diharapkan adalah 

siaswa terampil mengubah teks wawancara menjadi narasi sesuai aspek 

penilaian,yaitu kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara, penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung, diksi, ejaan dan tanda baca, kohesi dan koherensi, 

kronologis kejadian, dan kerapian tulisan. Hasil narasi siswa diharapkan dibuat 

sebaik mungkin karena pada dasarnya keterampilan menulis dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan kreativitasnya dan membantunya dalam 

mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. 



65 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, siswa dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi apabila telah mencapai nilai ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 70. 

 

3.3.1 Variabel Teknik Menulis Berita  

Variabel menulis berita yaitu pembelajaran menulis hasil wawancara 

menggunakan teknik menulis berita dalam pembelajaran menulis hasil wawancara 

ini, siswa berkelompok dan mendiskusikan segala sesuatu mengenai hasil 

wawancara setelah mengamati, memahami, dan menyimak contoh hasil 

wawancara yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa disuruh membuat hasil 

wawancara yang lain dengan menerapkan teknik menulis berita dengan ketentuan 

langkah-langkah antara lain mulai dari pengenalan bagian yaitu 5W+1H (What, 

Where, When, Who, Why, How), kemudian mulai seleksi topik, implementasi atau 

merencanakan prosedur belajar khusus dalam kelompok, analisis dan sintesis, 

penyajian hasil akhir hingga tahap evaluasi. Dengan demikian siswa akan mudah 

menulis hasil wawancara tersebut menjadi bentuk narasi dengan menggunakan 

teknik menulis berita. 

Dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi ini, siswa 

berkelompok melakukan investigasi, saling bertukar pendapat untuk membahas 

dan mendiskusikan ciri-ciri narasi dalam teknik menulis berita dan menyimpulkan 

langkah-langkah sampai pengertiannya, kemudian menganalisis cara mengubah 

kalimat langsung menjadi kalimat tak lamgsung. Penggunaan tanda baca dan 

ejaan yang tepat juga harus diperhatikan, setelah mengamati model karangan 
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narasi dengan teknik menulis berita yang dihadirkan guru. Selain itu, siswa juga 

mendiskusikan unsur-unsur teks wawancara dari kegiatan wawancara yang 

diperagakan model. Penghadiran model yang mempraktikan wawancara dan 

contoh karangan narasi dapat memotivasi dan membantu siswa menemukan 

pengetahuan tentang teks wawancara dan karangan narasi serta mampu 

meningkatkan keterampilan mereka dalam menulis teks wawancara menjadi 

narasi. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan dua bentuk instrumen, yaitu instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes dugunakan untuk mengubah tingkat keterampilan menulis 

teks wawancara menjadi narasi siswa. Sedangkan instrumen nontes (lembar 

observasi, lembar jurnal, lembar wawancara dan dokumentasi foto) digunakan 

untuk mengungkap perubahan tingkah laku siswa selama pembelajaran mengubah 

teks wawancara menjadi narasi. 

 Berikut diuraikan tentang kedua teknik pengumpulan data tersebut. 

3.4.1 Intrumen Tes 

 Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

tertulis. Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan mengubah teks 

wawancara menjadi narasi siswa. Penelitian ini diawali dengan siklus I untuk 

mengetahui pengetahuan siswa dalam menulis teks wawancara menjadi narasi. 

Siswa menulis teks wawancara menjadi narasi dengan panjang karangan minimal 

tiga paragraf. 
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 Kisi-kisi tes siklus I sama dengan kisi-kisi siklus II. Adapun kisi-kisi yang 

digunakan yaitu sebagai berikutnya: 

Standar Kompetensi : 12. Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk 

narasi dan pesan singkat. 

Kompetensi Dasar   : 12.1 Mengubah teks wawncara menjadi narasi dengan 

memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan 

tidak langsung. 

Indikator                      :  -  Mampu mengubah kalimat langsung dalam    

wawancara menjadi kalimat tidak langsung. 

- Mampu mengubah teks wawancara menjadi narasi. 

Langkah-langkah Penilaian : 

1. Prosedur Penilaian, (a) Penilaian Proses: berdasarkan observasi selama 

proses pembelajaran berlangsung, (b) Penilaian Hasil Belajar: hasil tes 

mengubah teks wawancara menjadi narasi. Beberapa aspek yang dinilai, 

kesesuaian isi narasi dengan isi teks wawancara, penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung, ejaan dan tanda baca, kohesi dan koherensi, 

diksi, kronologis kejadian, kerapian tulisan. 

2. Penugasan, (a) Kelompok: siswa mendiskusikan dengan teman kelompok 

definisi karangan narasi berdasarkan model, diskusikan dengan teman 

kelompok ciri-ciri kalimat langsung dan cara mengubah menjadi kalimat 

tak langsung berdasarkan model, diskusikan dengan teman kelompok cara 

penggunaan tanda baca yang tepat. (b) Individu: ubahlah teks wawancara 
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menjadi karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung dalam bentuk yang kreatif. 

Tabel 1 Rubrik Penilaian Mengubah Teks wawancara Menjadi Narasi 

No. Aspek Yang 
Dinilai 

Pertanyaan 
Pemandu 

Rentang 
skor 

Bobot Bobot 
X Skor 

1 2 3 4 
1. Kesesuaian isi 

narasi dengan isi 
teks wawancara 

Apakah isi narasi 
sesuai dengan isi 
teks wawancara? 

    5  

2. Penggunaan 
Kalimat langsung 
dan tidak 
langsung. 

Apakah 
penggunaan kalimat 
langsung dan tidak 
langsung sudah 
tepat? 

    5  

3. Ejaan dan Tanda 
Baca 

Apakah 
penggunaan ejaan 
tanda baca sudah 
tepat? 

    5  

4. Kohesi dan 
koherensi 

Apakah 
keterpaduan makna 
dan graatikal 
antarkalimat serta 
antarparagraf sudah 
jelas? 

    3  

5. Diksi  Apakah pilihan kata 
yagn digunakan 
sesuai dengan 
situasi yang 
diceritakan? 

    2  

6. Kronologis 
Kejadian 
 
 
 

Apakah isi narasi 
sesuai dengan 
urutan kejadian 
dalam teks 
wawancara? 

    3  

7.  Keterampilan 
Tulisan  

Apakah tulisan 
bagus jelas terbaca 
dan bersih (tidak 
ada coretan) 

    2  
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 Aspek-aspek yang dinilai dengan rentangan skor dan kategori penilaian 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Aspek Penilain Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi 

Narasi  

No. Aspek Penilaian 
Skor 

Bobot 
Skor 

maks x 
Bobot 

SB B C K
5 4 3 2 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
4. 

 
5. 
6. 
7. 

Kesesuaian isi narasi 
dengan teks 
wawancara 
Ketepatan 
penggunaan kalimat 
langsung dan tak 
langsung 
Ejaan dan tanda baca 
Kohesi dan 
Koherensi 
Diksi 
Kronologis Kejadian 
Kerapian tulisan 

    4 
 
 
5 
 
 
 
3 
3 
 
2 
2 
1 

20 
 

 
25 
 
 
 

15 
15 
 

10 
10 
5 

Jumlah skor komulatif maksimal  100 
 

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui tentang aspek-aspek penilaian 

yang harus ditulis dalam lembar penilaian, skor, dan bobot yang diperoleh 

sehingga akan mencapai skor komulatif maksimal. Aspek penilaian ini dimulai 

dari kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara sampai dengan kerapian tulisan. 

Tabel 3. Aspek Penilaian Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi 

Aspek 
Penilaian 

Bobot  Kriteria Skor  Kategori 

Kesesuaian 

isi narasi 

dengan teks 

wawancara 

4 

 

 

 

Isi karangan dengan teks 

wawancara 

Isi karangan cukup sesuai 

dengan teks wawncara 

5 

 

4 

 

Sangat baik 

 

Baik 
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Ketepatan 

penggunaan 

kalimat 

langsung dan 

tak langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejaan dan 

Tanda baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

teks wawancara. 

Isi karangan kurang sesuai 

dengan teks wawancara. 

Isi karangan tidak sesuai 

dengan teks wawancara. 

 

Penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung 

sesuai dengan isi 

wawancara. 

Penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung 

cukup sesuai dengan isi 

wawancara. 

Penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung 

kurang sesuai dengan isi 

wawancara. 

Penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung 

tidak sesuai dengan isi 

wawancara. 

 

Jurnal kesalahan kurang 

dari 5. 

Jurnal kesalahan antara 5-

10. 

Jurnal kesalahan antara 

11-15. 

Jurnal kesalahan lebih dari 

15. 

 

3 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Sangat baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup  

 

Kurang 
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Kohesi dan 

Koherensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronologis 

Kejadian 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 
 

 

Ketepaduan isi 

antaraparagraf dan antar 

kalimat jelas. 

Ketepaduan isi 

antarparagraf dan 

antarkalimat cukup jelas. 

Keterpaduan isi 

antarparagraf dan 

antarkalimat kurang jelas. 

Keterpaduan isi 

antarparagraf dan 

antarkalimat tidak jelas. 

 

Pilihan kata sesuai dengan 

situasi yang diceritakan. 

Pilihan kata cukup sesuai 

dengan situasi yang 

diceritakan. 

Pilihan kata kurang sesuai 

dengan situasi yang 

diceritakan. 

Pilihan kata tidak sesuai 

dengan situasi yang 

diceritakan. 

 

Isi narasi sesuai dengan 

urutan kejadian dalam teks 

wawancara. 

Isi narasi cukup sesuai 

dengan urutan kejadian 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

Sangat baik 

 

 

Baik  

 

 

Cukup  

 

 

Kurang 

 

 

 

Sangat baik  

 

Baik  

 

 

Cukup  

 

 

Kurang 

 

 

 

Sangat baik  

 

 

Baik  
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Kerapian 

Tulisan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

dalam teks wawancara. 

Isi narasi kurang sesuai 

dengan urutan kejadian 

dalam teks wawancara. 

Isi narasi tidak sesuai 

dengan urutan kejadian 

dalam teks wawancara. 

 

Tulisan terbaca dan bersih. 

Tulisan terbaca dan cukup 

bersih. 

Tulisan terbaca dan cukup 

tidak bersih. 

Tulisan tidak terbaca dan 

tidak bersih. 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

Cukup  

 

 

Kurang 

 

 

 

Sangat baik  

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang 

 

 

 Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui 

keterampilan mengubah teks wawancara menjadi narasi siswa berhasil mencapai 

kategori sangat baik, baik, cukup, kurang. 

 

Tabel 4. Kategori dan Rentang Skor Komulatif 

No. Rentangan Skor Komulatif Kategori 

1. ≥ 85 Sangat baik 

2. 75-84 Baik  

3. 65-74 Cukup 

4. ≤ 64 Kurang  
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Berdasarkan tabel 4 peneliti dapat menilai dan mengetahui hasil tes 

menulis narasi dengan menggunakan pedoman penilaian. Misalnya siswa 

dikatakan mencapai kategori sangat baik, jika memperoleh nilai 85-100, kategori 

baik 75-84, kategori cukup 65-74, kategori kurang nilai 0-64. 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai siswa 

 

No. Nama 
Siswa 

Aspek penilaian (skor 
X bobot) Nilai 

Akhir Kategori Peringkat 
1 2 3 4 5 6 7 

1.            
2.            
3.            
4.            
dst            

Jumlah           
Rata-rata           

 

Keterangan : 
 
1 = Kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara 
2 = Ketepatan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung 
3 = Ejaan dan tanda baca 
4 = Kohesi dan Koherensi 
5 = Diksi 
6 = Kronologis Kejadian 
7 = Kerapian tulisan 
 
 

Tabel 5 tersebut memberikan informasi hasil rekapitulasi nilai siswa dalam 

menulis teks wawancara menjadi narasi. 
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Tabel 6. Perbandingan Nilai Komulatif Tiap Siklus 

No. Nama siswa Nilai Komulatif 
Siklus I Siklus 2 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
dst.    

Jumlah   
Rata-rata   

 

Tabel 6 untuk memberikan informasi perbandingan nilai komulatif dari 

tiap siklus yang telah dilakukan. 

Berdasarkan pedoman penilaian di atas, peneliti dapat mengetahui hasil tes 

siswa dalam menulis narasi. Tes dilakukan satu kali tiap siklus yaitu dilaksanakan 

pada akhir siklus. Apabila dalam siklus I hasilnya masih kurang atau belum sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, maka diadakan tindakan siklus II. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

 Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar 

observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan dokumentasi yang berupa 

foto. 

 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

 Bentuk observasi memuat jenis tingkah laku siswa selama pembelajaran 

mengubah teks wawancara menjadi narasi. Lembar observasi digunakan untuk 
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mengamati keadaan, respon, sikap dan keaktivan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Subjek sasaran yang diamati dalam observasi siswa adalah perilaku 

positif yang muncul saat berlangsungnya penelitian pada siklus I dan siklus II. 

 Jenis tingkah laku yang menjadi sasaran amatan peneliti adalah (1) siswa 

antusias dan merespon dalam seleksi topik yang digambarkan lebih dahulu oleh 

guru, (2) siswa berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama kelompok, (3) siswa 

serius dalam menyimak kegiatan wawancara yang diperagakan model, (4) siswa 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru, (5) siswa aktif mengerjakan tugas 

mengubah teks wawancara menjadi narasi, dan (6) siswa aktif dan kompak dalam 

presentasi kelompok. 

 

3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan dan pencatatan data, informasi 

dan pendapat yang diperoleh melalui tanya jawab baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui motivasi siswa 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan mengubah teks wawancara. 

Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang dialami siswa dalam 

mengubah wawancara menjadi narasi, dan mengetahui keinginan siswa dalam 

pembelajran menulis teks wawancara menjadi narasi. Wawancara dilakukan pada 

siswa dengan nilai tes tinggi, sedang, rendah, dan siswa yang berperilaku negatif. 

 Wawancara ini berpedoman kepada lembar wawancara yang telah 

dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada siswa saat wawancara 

diantaranya, (1) apakah siswa berminat siswa terhadap pembelajaran menulis teks 
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wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita, (2) apakah siswa senang 

dengan teknik pembelajaran yang digunakan guru, (3) kesulitan-kesulitan apa 

yang dihadapi siswa dan penyebab selama mengikuti pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi, (4) apakah teknik menulis berita dapat membantu dan 

memotivasi siswa dalam kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi, (5) 

apakah manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran mengubah 

teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. 

Melalui wawancara ini dapat diperoleh saran siswa untuk memperbaiki 

teknik pembelajaran, saran pemilihan tema, narasumber, dan harapan siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

 

3.4.2.3 Pedoman Jurnal 

Jurnal merupakan catatan dibuat baik oleh guru maupun oleh siswa. Jurnal 

guru memuat segala sesuatu yang terjadi dalam pembelajaran mengubah teks 

wawancara menjadi narasi, seperti minat siswa dalam pembelajaran mengubah 

teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita, respon siswa 

terhadap pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita, tingkah laku siswa selama kegiatan seleksi topik, kerjasama dalam 

kelompok, dan saat mengerjakan tugas mengubah teks wawancara menjadi narasi 

serta fenomena-fenomena lain yang muncul di kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Jurnal siswa terdiri atas lima pertanyaan yang berkaitan dengan (1) 

pendapat siswa terhadap cara mengajar guru dengan teknik menulis berita, (2) 
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kesulitan yang dialami siswa ketika melakukan kegiatan seleksi topik dan 

kerjasama dalam kelompok dalam pembelajaran mengubah teks wawancara 

menjadi narasi, (3) pendapat siswa tentang langkah-langkah teknik menulis berita 

dalam pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi, (4) pendapat 

siswa tentang langkah-langkah teknik menulis berita yang mudah dan yang sulit 

dalam pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi, dan (5) saran dan 

harapan siswa terhadap teknik menulis berita dalam pembelajaran mengubah teks 

wawancara menjadi narasi. Jurnal tersebut diisi oleh semua siswa kelas VII F 

SMP Negeri 01 Kandeman pada setiap akhir pembelajaran. 

Lembar observasi, pedoman wawancara, dan jurnal pada siklus I dan 

siklus II dibuat berbeda. Pedoman wawancara dan jurnal pada siklus II dilakukan 

setelah pelaksanaan siklus I dengan beberapa penyesuaian. 

 

3.4.2.4 Dokumentasi Foto 

Kegiatan siswa saat proses pembelajaran didokumentasikan dalam bentuk 

foto. Dari foto-foto yang diambil dapat memudahkan peneliti untuk mendeskripsi 

hasil penelitiannya, khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku siswa saat 

proses pembelajaran. Dokumentasi foto dapat dijadikan bukti dalam melakukan 

observasi dan dapat memperjelas data yang lain. Peneliti dapat mengamati foto 

kegiatan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, untuk mengingat data 

kualitatif yang mungkin terlewatkan pada saat penelitian. 

Pengambilan dokumentasi dalam penelitian ini meliputi aktivitas-aktivitas 

pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis 
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berita antara lain, (1) kegiatan awal pembelajaran, (2) aktivitas siswa dalam 

mengamati wawancara yang diperagakan oleh model, (3) aktivitas siswa saat 

diskusi kelompok, (4) aktivitas siswa saat mengubah teks wawancara menjadi 

narasi, (5) aktivitas siswa saat menempelkan tulisan narasi pada majalah dinding. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, 

yaitu teknik tes dan teknik nontes. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

 Data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dengan mengadakan 

tes. Tes dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi soal yang dibuat oleh peneliti. 

Tes ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II dengan 

menggunakan kisi-kisi soal yang sama. Dalam tes, siswa diminta mengubah teks 

wawancara menjadi narasi dengan menggunakan teknik menulis berita dan  

memperhatikan kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara, penggunaan kalimat 

langsung dan tidak langsung, ejaan dan tanda baca, diksi, kohesi dan koherensi, 

kronologis kejadian, dan kerapian tulisan. Evaluasi dilakukan guru dengan 

memberikan nilai pada siswa dan hasil penelitian tersebut merupakan hasil tes. 
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3.5.1 Teknik Nontes  

Data nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku pada siswa 

dalam proses pembelajaran pada saat menggunakan teknik menulis berita. Teknik 

nontes ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Teknik nontes yang digunakan yaitu melalui 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

 

3.5.1.1 Observasi  

Teknik observasi digunakan mengetahui tingkah laku siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Tingkah laku siswa diamati terbagi atas enam 

kelompok yaitu antusias dan respon siswa saat seleksi topik, keaktivan siswa 

dalam kerjasama kelompok, keseriusan siswa selama menyimak kegiatan 

wawancara yang diperagakan model, keaktivan siswa bertanya dan menjawab 

pertanyaan guru, keaktivan siswa dalam mengerjakan tugas mengubah teks 

wawancara menjadi narasi, keaktivan dan kekompakan siswa dalam presentasi 

kelompok. 

Observasi dilakukan dengan cara meminta bantuan seorang teman saat 

pembelajran berlangsung. Selain itu, dalam observasi peneliti juga melibatkan 

guru bahasa dan sastra Indonesia yang mengajar di kelas VII F. Hal ini dilakukan 

agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan guru dapat 

memperoleh perbaikan dalam proses dalam proses belajar mengajar. 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Observasi secara langsung dilakukan mencakup semua 
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aktivitas yang dapat diamati dengan panca indera, sedangkan observasi secara 

tidak langsung dilakukan melalui lembar pengamatan. 

Observasi ini berlaku pada semua siswa dengan cara memberikan tanda 

check (√) pada lembar observasi. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai proses dan perilaku siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Hasil dari observasi tersebut kemudian dianalisis dan 

dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat sesuai dengan perilaku nyata yang 

ditujukkan siswa. 

 

3.5.1.2 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

penyebab kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran mengubah teks wawancara 

menjadi narasi. Wawancara dilaksanakan peneliti setelah pembelajaran mengubah 

teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita berlangsung. 

Sasaran wawancara yaitu satu siswa yang nilainya termasuk kategori 

kurang, satu siswa yang nilainya termasuk kategori cukup, siswa yang nilainya 

termasuk kategori baik, dan satu siswa yang nilainya termasuk kategori sangat 

baik. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada siswa yang memberikan 

tanggapan negatif terhadap penggunaan teknik menulis berita dalam pembelajaran 

menguabh teks wawancara menjadi narasi. Hal ini dilakukan agar data yang 

diperoleh lengkap karena masing-masing telah terwakili. Melalui hasil wawancara 

diharapkan dapat diketahui respon siswa terhadap pembelajaran dan kesulitan-

kesulitan dalam mengubah teks wawancara menjadi narasi. Pemilihan siswa yang 
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akan diwawancarai ini berdasarkan data hasil observasi dan data jurnal kegiatan 

siswa. 

 

3.5.1.3 Dokumentasi Foto  

 Penggunaan foto bermanfaat untuk melengkapi sumber data untuk 

dianalisis bersama sumber data yang lain, pengambilan data melalui dokumentasi 

foto dilakukan pada saat proses pembelajarn berlangsung dan dilakukan tanpa 

sepengetahuan siswa, jadi tidak terjadi perubahan tingkah laku siswa. Peneliti 

yang sekaligus pengajar memusatkan perhatian siswa pada saat pelajaran, baik 

ketika saat pengambilan foto berdiskusi maupun bertanya jawab, sehingga ketika 

dilakukan pengambilan foto, siswa tidak bergaya. 

 Pada saat penelitian, peneliti meminta bantuan teman untuk 

mempersiapkan proses pembelajaran yaitu membagikan kertas untuk tiap 

kelompok dan mendokumentasikan proses pembelajaran tersebut melalui foto. 

Proses pengambilan foto dilakukan pada siswa melakukan proses pembelajaran 

yang terdiri atas (1) kegiatan awal pembelajaran, (2) aktifitas siswa dalam 

mengamati wawancara yang diperagakan oleh model, (3) aktivitas siswa saat 

diskusi kelompok, (4) aktivitas siswa saat mengubah teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita, (5) aktivitas siswa saat menempelkan tulisan 

narasi pada majalah dinding. Gambar-gambar foto yang telah terkumpul 

selanjutnya dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Berikut 

dijelaskan penerapan dua teknik tersebut. 

 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

 Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil tes mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita pada tahap prasiklus, siklus I dan siklus II. Nilai pada hasil siklus I 

dan siklus II dihitung jumlahnya dalam satu kelas kemudian dihitung dalam 

persentase dengan rumus. Langkah-langkah analisis data tes secara kuantitatif 

adalah sebagai berikut (a) menghitung nilai responden dari masing-masing aspek, 

(b) merekap nilai siswa, (c) menghitung nilai rata-rata siswa, (d) menghitung 

persentase nilai.  

 Persentase ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut. 

          %100×=
R
KP  

 
P : Nilai persentase kemampuan siswa 

K : Nilai komulatif (jumlah nilai) dalam satu kelas 

R : Jumlah responden dalam satu kelas 

 

Hasil perhitungan siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan yaitu antara hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil ini akan 

memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan menulis 

hasil teks wawancara dengan menggunakan teknik menulis berita. 
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3.6.2  Teknik kualitatif 

 Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil nontes, meliputi data observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi yang berupa foto. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menulis teks wawancara menjadi narasi, untuk 

mengetahui kelebihan, kekurangan pembelajaran mengubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita, serta sebagai dasar untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari tindakan kelas 

siklus I, dan siklus II. Hasil penelitian ini terdiri atas hasil tes dan nontes. Hasil tes 

tindakan siklus I dan siklus II berupa keterampilan mengubah teks wawancara 

menjadi narasi siswa setelah mengikuti pembelajaran mengubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita, dan hasil nontes berupa observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Hasil Siklus I 

Pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi pada siklus I ini 

merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian dengan menggunakan teknik 

menulis berita. Tindakan siklus I dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki 

dan memecahkan masalah yang ada pada pratindakan. Pelaksanaan pembelajaran 

mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita pada 

siklus I terdiri atas data tes dan data nontes dengan hasil penelitian sebagai 

berikut. 

 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes siklus I adalah keterampilan mengubah teks wawancara menjadi 

narasi siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik menulis berita.  
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Tabel 7. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Teks Wawancara 

menjadi Narasi Siklus I 

No Kategori Rentang nilai Frekuensi Jumlah Skor Persentase 
(%) 

1 Sangat baik ≥ 85 1 85 2,5 
2 Baik 70 – 84 16 1188         40 
3 Cukup 60 – 69 16 1038 40 
4 Kurang < 60 7 399 17,5 

Jumlah 40 2710 100 

Nilai rata – rata 
                         

 
 

 

Pada tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa berada dalam 

kategori cukup dengan rentang nilai 60-69 terdapat 16 siswa yang mencapai nilai 

tersebut atau dengan persentase 40%. Adapun untuk kategori baik dengan rentang 

nilai 70-84 dicapai oleh 16 siswa atau dengan persentase 40% hasil tersebut sama 

halnya dengan kategori cukup. Sementara untuk kategori kurang dengan rentang 

nilai <60 atau dengan persentase 17,5% ada 7 siswa yang masuk dalam kategori 

tersebut. 

 Perolehan nilai dari masing-masing siswa dapat dilihat grafik berikut ini. 

Nilai rata-rata kelas menulis teks wawancara menjadi narasi sebesar 67,75 dan 

termasuk dalam kategori cukup. Jadi, target untuk rata-rata kelas sebesar 70 atau 

dengan kategori baik masih belum tercapai, untuk itu peneliti akan menindak 

lanjuti penelitian ini untuk mencapai target yang ditetapkan pada siklus II. 
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Dibawah ini dijabarkan hasil penilaian siklus I pada masing-masing indikator atau 

aspek menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. 

Hasil keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

menggunakan teknik menulis berita secara lengkap dapat dilihat pada diagram 

batang berikut ini. 

 

 

Diagram  1. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Teks Wawancara 
menjadi Narasi Siklus I 
 

Pada diagram 1 di atas dapat diketahui hasil tes menulis teks wawancara 

menjadi narasi siklus I bahwa tidak siswa yang memeroleh nilai ≥85 atau dalam 

kategori sangat baik. Siswa yang  memeroleh nilai dalam kategori baik atau 

interfal nilai 70-84 berjumlah 16 siswa. Siswa yang memeroleh nilai 60-69 

berjumlah 16 siswa atau termasuk dalam kategori cukup, sedangkan ada 7 siswa 

yang mendapat nilai < 60 atau dalam kategori kurang.  
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 Pada siklus I ini, hasil tes keterampilan mengubah teks wawancara 

menjadi narasi siswa secara klasikal masih menunjukkan kategori cukup dan 

belum meraih target ketuntasan belajar klasikal yang telah ditentukan, yaitu 

sebesar 70. 

 Nilai siklus I ini berasal dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu (1) kesesuaikan isi narasi dengan teks wawancara, (2) penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kohesi dan koherensi, (5) 

diksi, (6) kronologis kejadian, (7) kerapian tulisan.  

 

4.1.1.1.1 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek 

Kesesuaian isi Narasi dengan Teks Wawancara. 

 Penilaian aspek kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara difokuskan 

pada kesesuaian isi karangan narasi yang dibuat siswa dengan isi teks wawancara 

yang telah diberikan sebelumnya. Bobot untuk aspek penilaian ini yaitu 4. Hasil 

penilaian tes aspek kesesuaian judul dengan isi dapat dilihat pada tabel 8 berikut 

ini. 

Tabel 8. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi Narasi dengan Teks 

Wawancara. 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

4 

17 340 42,5 
2 Baik 4 23 364 57,5 
3 Cukup 3 0 0 0 
4 Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 704 100 

Nilai rata - rata  
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Tabel 8 menunjukkan nilai indikator Berdasarkan tabel 7 tersebut, ada 17 

siswa atau 42,5% yang sudah mencapai kategori sangat baik. Sebanyak 23 siswa 

dari 40 siswa atau dengan persentase 57,5% mendapatkan nilai dengan kategori 

baik. Adapun untuk kategori cukup dan kurang dengan tidak ada satupun siswa 

yang mencapai rentang nilai tersebut. Pada indikator kesesuaian isi narasi dengan 

teks wawancara, nilai rata-rata kelas mencapai 88 yang termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

 

4.1.1.1.2 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek 

Penggunaan Kalimat Langsung dan Tidak Langsung 

Penilaian aspek penggunaan kalimat langsung dan tak langsung pada 

karangan narasi difokuskan pada ketepatan dan efektifitas penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung dalam menceritakan kembali teks wawancara dalam 

karangan narasi. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 5. Hasil penilaian tes 

aspek penggunaan kalimat langsung dan tak langsung dapat dilihat pada tabel 9 

berikut ini. 

Tabel 9 Hasil Tes Aspek Penggunaan Kalimat Langsung dan Tidak 

Langsung. 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

5 

1 25 2,5 
2 Baik 4 7 140 17,5 
3 Cukup 3 16 240 40 
4 Kurang 2 16 160 40 

Jumlah 40 565 100 

Nilai rata - rata  
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Tabel 9 menunjukkan hasil tes siklus I indikator penggunaan kalimat 

langsung dan tidak langsung. Dari 40 siswa, hanya ada satu siswa atau dengan 

persentase 2,5% yang sudah mencapai kategori sangat baik. Ada tujuh siswa atau 

dengan persentase 17,5% yang mendapat nilai dengan kategori baik. Sementara 

itu, untuk kategori cukup dan kurang sama-sama memeroleh persentase 40% atau 

sebanyak 32 siswa. Pada indikator indikator penggunaan kalimat langsung dan 

tidak langsung ini, nilai rata-rata kelas mencapai 56,5 yang termasuk dalam 

kategori kurang. 

 

4.1.1.1.3 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara menjadi Narasi Aspek Ejaan 

dan Tanda Baca 

 Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada pemakaian huruf 

capital, tanda baca, pemenggalan kata, dan penggunaan ejaan dalam mengubah 

teks wawancara menjadi narasi. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 3. Hasil 

penilaian tes aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca  

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

3 

14 210 35 
2 Baik 4 9 108 22,5 
3 Cukup 3 10 90 25 
4 Kurang 2 7 42 17,5 

Jumlah 43 450 100 
Nilai rata - rata 450/40 x 100 = 75 

                          15 
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 Tabel 10 menunjukkan hasil tes siklus I keterampilan siswa dalam ejaan 

dan tanda baca. Dari keseluruhan jumlah siswa, ada 14 siswa yang mampu 

menggunakan ejaan dan tanda baca dengan kategori sangat baik atau dengan 

persentase 35%. Nilai dengan kategori baik dicapai sebanyak 9 siswa atau dengan 

persentase 22,5%. Sebanyak 10 siswa atau 25% mencapai nilai dengan kategori 

cukup. Adapun untuk kategori kurang terdapat 7 siswa atau dengan persentase 

17,5%. Pada indikator penggunaan ejaan dan tanda baca nilai rata-rata kelas 

mencapai 75 yang termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.1.1.4 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara menjadi Narasi Aspek Kohesi 

dan Koherensi  

 Penilaian aspek kohesi dan koherensi pada karangan narasi difokuskan 

pada keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat. Bobot untuk aspek penilaian 

ini adalah 3. Hasil penilaian tes aspek kohesi dan koherensi dalam karangan narasi 

dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi  

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

3 

0 0 0 
2 Baik 4 8 96 20 
3 Cukup 3 18 162 45 
4 Kurang 2 14 84 35 

Jumlah 40 342 100 
Nilai rata - rata 342/40 x 100 = 57 

                          15 

 



91 

 

Berdasarkan tabel 11 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk aspek kohesi 

dan koherensi secara klasikal mencapai rata-rata 57. Pemerolehan skor rata-rata 

secara rinci diuraikan sebagai berikut. Tidak ada siswa yang memeroleh nilai 

dalam kategori sangat baik. Ada 8 siswa atau 20% yang memeroleh nilai dengan 

kategori baik. Frekuensi tertinggi adalah pada kategori cukup yang mencapai 18 

siswa 45%. Lainnya, 14 siswa atau 35% berada dalam kategori kurang.  

 

4.1.1.1.5 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara menjadi Narasi Aspek Diksi 

 Penelitian aspek diksi pada karangan narasi difokuskan pada kesesuaian 

pilihan kata dengan situasi yang diceritakan. Bobot untuk aspek penelitian ini 

adalah 2. Hasil penelitian tes aspek diksi dapat dilihat pada table 12 berikut ini. 

Tabel 12. Hasil Tes Aspek Diksi 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

2 

2 20 5 
2 Baik 4 3 24 7,5 
3 Cukup 3 12 72 30 
4 Kurang 2 23 92 57,5 

Jumlah 40 208 100 
Nilai rata - rata 208/40 x 100 = 52 

                          10 

 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui nilai siswa untuk kategori sangat 

baik mempunyai frekuensi 2 siswa atau 5%. Kategori baik mempunyai frekuensi 3 

atau 7,5%. Frekuensi pada kategori cukup ada 12 siswa yang masuk dalam 

kategori tersebut atau dengan persentase 30%. Sementara itu, frekuensi terbanyak 

adalah kategori kurang, frekuensinya 23 siswa atau 57,5%. Dari semua kategori 
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yang ada diperoleh jumlah skor seluruh siswa sebesar 208 dengan nilai rata - rata 

siswa 52 yang termasuk dalam kategori kurang. 

 

4.1.1.1.6 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara menjadi Narasi Aspek 

Kronologis Kejadian 

 Penilaian aspek kronologis kejadian penilaiannya difokuskan pada 

kesesuaian urutan kejadian dalam menceritakan kembali teks wawancara menjadi 

narasi. Hasil penilaian tes aspek kronologis kejadian dapat dilihat pada tabel 13 

berikut ini. 

Tabel 13. Hasil Tes Aspek Kronologis Kejadian  

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

2 

4 40 10 
2 Baik 4 14 112 35 
3 Cukup 3 19 114 47,5 
4 Kurang 2 3 12 7,5 

Jumlah 40 278 100 
Nilai rata - rata 278/40 x 100 = 69,5 

                        10 

 

Berdasarkan data pada tabel 13, dapat dilihat bahwa nilai rata–rata siswa 

dalam menulis narasi pada indikator kronologis kejadian  mencapai 69,5  atau 

dalam kategori cukup.  Pada indikator ini tidak ada 4 siswa yang memeroleh nilai 

dalam kategori sangat baik atau dengan persentase 10%. Sebanyak 14 siswa atau 

35% memeroleh nilai dalam kategori baik. Frekuensi tertinggi adalah pada 

kategori cukup yang mencapai 19 siswa atau 47,5%. Ada 3 siswa yang memeroleh 

nilai dalam kategori kurang atau dengan persentase 7,5%.  
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4.1.1.1.7 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara menjadi Narasi Aspek Kerapian 

Tulisan   

 Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan pada tulisan siswa apakah 

bersih, tidak ada coretan, banyak coretan, tulisan terbaca atau tidak. Bobot untuk 

aspek penilaian ini adalah 1. Hasil penilaian tes aspek kerapian tulisan dapat dilihat 

pada tabel 14 berikut ini. 

 

Tabel 14. Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

1 

4 20 10 
2 Baik 4 19 76 47,5 
3 Cukup 3 0 0 0 
4 Kurang 2 17 34 42,5 

Jumlah 40 130 100 
Nilai rata - rata 130/40 x 100 = 65 

                          5 

 

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui nilai siswa untuk kategori sangat 

baik mempunyai frekuensi empat siswa atau 10%. Kategori baik mempunyai 

frekuensi 19 atau 47,5%. Frekuensi pada kategori cukup tidak ada satupun siswa 

yang masuk dalam kategori tersebut. Sementara itu, kategori kurang ada 17 siswa 

atau 42,5%. Dari semua kategori yang ada diperoleh jumlah skor seluruh siswa 

sebesar 130 dengan nilai rata-rata siswa 65 yang termasuk dalam kategori cukup. 

 

 

 



94 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Data nontes pada siklus I ini diperoleh melalui observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Berikut ini penjelasan mengenai hasil data 

nontes. 

 

4.1.2.2.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkah laku 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis teks wawancara menjadi 

narasi. Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.  

Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan sikap positif dan sikap 

negatif. Sifat positif siswa dalam proses pembelajaran antara lain: (1) siswa 

memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh; (2) siswa berlatih menulis 

teks wawancara menjadi narasi dengan sungguh-sungguh; (3) siswa membaca teks 

wawancara menjadi narasi dengan penuh perhatian; (4) siswa aktif bertanya ketika 

mengalami kesulitan selama pembelajaran; (5) siswa mengerjakan tugas dari 

peneliti dengan sungguh-sungguh; dan (6) siswa tidak mengganggu teman. 

Adapun sifat negatif siswa antara lain: (1) siswa meremehkan penjelasan dari 

peneliti; (2) siswa meremehkan kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi; 

(3) siswa enggan melakukan kegiatan membaca teks wawancara menjadi narasi ; 

(4) siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan; (5) siswa mengeluh ketika 

diberi tugas oleh peneliti; dan (6) siswa suka mengganggu teman. 

Pada hasil observasi siklus I terdapat beberapa siswa yang melakukan 

sikap positif maupun sikap negatif dalam pembelajaran menulis teks wawancara 
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menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Hal ini dapat dipahami karena proses 

pembelajaran yang dilakukan peneliti merupakan sesuatu yang baru yang belum 

pernah diajarkan pada mereka sehingga diperlukan proses untuk menyesuaikan. 

Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 15. Hasil Observasi Aspek Positif Siklus I 

No Aspek Observasi Frekuensi % Kategori
1. Siswa memperhatikan pelajaran menulis 

teks wawancara menjadi narasi dengan 
sungguh-sungguh. 

23 57,5 C

2. Siswa menulis teks wawancara menjadi 
narasi dengan sungguh-sungguh. 

26 65 B

3. Siswa membaca teks wawancara menjadi 
narasi dengan penuh perhatian. 

30 75 B

4. Siswa aktif bertanya ketika mengalami 
kesulitan selama pembelajaran. 

12 30 K

5. Siswa mengerjakan tugas dari peneliti 
dengan sungguh-sungguh. 

31 77,5 B

6. Siswa tidak mengganggu teman. 39 97,5 SB
 

Keterangan: 

1. SB = Sangat Baik : 81%-100% 
2. B = Baik : 61%-80% 
3. C = Cukup : 41%-60% 
4. K = Kurang : < 40% 

 

Tabel 15 menunjukkan hasil observasi pada aspek positif. Berdasarkan 

tabel di atas dapat diketahui bahwa pada aspek observasi siswa memperhatikan 

pelajaran dengan sungguh-sungguh masuk dalam kategori cukup karena hanya 

terdapat 23 siswa yang memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. 

Siswa-siswa tersebut memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan dengan 

sungguh-sungguh selama proses pembelajaran berlangsung. 
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Pada tahap menulis teks wawancara menjadi narasi para siswa melakukan 

kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi dengan penuh konsentrasi. 

Waktu untuk menulis mereka manfaatkan seefektif mungkin untuk 

mengembangkan teks wawancara menjadi narasi dengan berpedoman pada teknik 

menulis berita. Aspek observasi ini masuk dalam kategori cukup karena terdapat 

26 siswa yang menulis teks wawancara menjadi narasi dengan penuh perhatian. 

Pada tahap membaca teks wawancara menjadi narasi, siswa menunjukkan 

perilaku positif. Siswa membaca model teks wawancara menjadi narasi dari 

sebuah koran yang diberikan peneliti dengan sungguh-sungguh. Aspek observasi 

ini masuk dalam kategori cukup karena terdapat 30 siswa yang dengan antusias 

membaca teks wawancara menjadi narasi dengan sunguh-sungguh. 

Selama proses pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan menggunakan teknik menulis berita, siswa masih mengalami kesulitan-

kesulitan. Untuk memecahkan kesulitan tersebut, beberapa orang siswa sudah 

mulai aktif bertanya. Baik bertanya secara terbuka kepada peneliti maupun 

bertanya ketika peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Aspek observasi ini masuk dalam kategori 

kurang karena hanya 12 siswa yang sudah aktif bertanya ketika mengalami 

kesulitan. 

Dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita, peneliti memberikan tugas kepada siswa seperti tugas untuk 

berlatih menulis narasi di rumah, berlatih menerapkan teknik menulis berita dalam 

bentuk wawancara menjadi sebuah karangan narasi, dan tugas untuk mengerjakan 
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soal tes yang berhubungan dengan teknik menulis berita setelah siswa melakukan 

kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi. Ada berbagai perilaku siswa 

yang muncul ketika peneliti memberikan tugas tersebut. Aspek observasi ini 

masuk dalam kategori baik karena terdapat 31 siswa yang mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

Aspek observasi yang terakhir adalah siswa tidak suka mengganggu 

teman. Pada aspek ini terlihat sikap siswa yang sangat positif karena terdapat 39 

siswa yang tidak suka menggangu teman sehingga aspek ini masuk dalam kategori 

sangat baik. 

Aspek negatif merupakan kebalikan dari aspek positif. Hasil observasi 

pada aspek negatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 Tabel 16. Hasil Observasi Aspek Negatif Siklus I 

No Aspek Observasi Frekuensi % Kategori
1. Siswa meremehkan penjelasan dari 

peneliti. 
20 50 C

2. Siswa meremehkan kegiatan menulis 
narasi. 

17 42,5 K

3. Siswa enggan melakukan kegiatan 
membaca teks wawancara dalam bentuk 
berita. 

12 30 K

4. Siswa enggan bertanya ketika mengalami 
kesulitan. 

31 77,5 B

5. Siswa mengeluh ketika diberi tugas oleh 
peneliti. 

13 32,5 K

6. Siswa suka mengganggu teman. 4 10 K
 

Keterangan: 

1. SB = Sangat Baik : 81%-100% 
2. B = Baik : 61%-80% 
3. C = Cukup : 41%-60% 
4. K = Kurang : < 40% 
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Berdasarkan tabel 16 menunjukkan pada perilaku negatif siswa 

meremehkan penjelasan peneliti, masuk dalam kategori cukup karena hanya 20 

siswa yang berperilaku negatif. Siswa tersebut tidak memperhatikan pelajaran 

dengan sungguh-sungguh. Mereka masih sulit berkonsentrasi terhadap proses 

pembelajaran. Selain itu, siswa-siswa tersebut menganggap mudah materi yang 

disampaikan peneliti dan kurang tertarik dengan pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita. 

Pada tahap kegiatan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita 

yang berpedoman pada teks wawancara yang merupakan materi yang baru bagi 

siswa, muncul perilaku negatif, yaitu siswa meremehkan kegiatan menulis 

karangan narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara.  

Aspek observasi ini masuk dalam kategori kurang karena hanya 17 siswa 

masih meremehkan kegiatan menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara. Siswa-siswa tersebut masih belum 

tertarik dengan teknik menulis berita.  

Aspek observasi siswa enggan melakukan kegiatan menulis karangan 

narasi masuk dalam kategori kurang karena hanya 12 siswa yang berperilaku 

negatif. Siswa-siswa tersebut masih menulis karangan narasi dengan konsentrasi 

yang kurang. Selain itu, mereka juga belum memanfaatkan waktu untuk menulis 

karangan narasi dengan sebaik-baiknya. 
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Ketika mengalami kesulitan selama proses pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita, beberapa orang siswa sudah mulai berani mengajukan pertanyaan 

untuk memecahkan masalah mereka. Sementara itu, sebanyak 31 siswa masih 

enggan mengajukan pertanyaan sehingga aspek observasi ini masuk dalam 

kategori baik. 

Selama proses pembelajaran, peneliti memberikan beberapa tugas kepada 

siswa. Muncul berbagai respon dari siswa ketika mendapatkan tugas. Salah 

satunya adalah siswa mengeluh ketika mendapatkan tugas. Aspek observasi 

tersebut masih masuk dalam kategori kurang karena hanya 13 siswa yang masih 

mengeluh ketika mendapatkan tugas.  

Aspek observasi pada perilaku negatif yang terakhir adalah siswa suka 

mengganggu teman. Aspek observasi ini masuk dalam kategori kurang karena 

hanya empat siswa yang suka menggangu teman mereka. Siswa-siswa tersebut 

suka memecahkan konsentrasi siswa yang lain selama proses pembelajaran 

sehingga mengganggu jalannya proses pembelajaran. 

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selama proses 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita jumlah siswa yang 

berperilaku positif lebih banyak daripada siswa yang berperilaku negatif. 
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4.1.2.2.2 Jurnal  

Jurnal yang digunakan dalam siklus I ini adalah jurnal siswa dan jurnal 

peneliti. Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita, sedangkan jurnal peneliti 

berisi hasil pengamatan peneliti tentang keaktifan siswa terhadap proses 

pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita 

yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita. 

1) Jurnal Siswa 

Jurnal siswa yang diberikan terdiri atas lima pertanyaan dan diisi secara 

individu. Lima pertanyaan itu meliputi (1) pendapat siswa tentang pembelajaran 

menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara dalam bentuk berita; (2) pendapat siswa tentang cara penjelasan 

peneliti; (3) ketertarikan siswa terhadap teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara dalam bentuk karangan narasi; (4) pendapat siswa tentang 

kesulitan dari teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk karangan narasi; (5) pesan, kesan, dan saran siswa terhadap teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk karangan narasi. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa diketahui bahwa sebanyak 35 siswa merasa 

senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis menulis karangan narasi dengan 

teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita 

karena mereka mempelajari hal baru dan menambah pengalaman untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi. Sementara itu, 11 siswa 
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merasa tidak senang dan tidak tertarik dengan pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita karena mereka malas menulis karangan narasi dan merasa sulit 

untuk menemukan teknik menulis berita untuk dijadikan sebuah karangan narasi 

dengan penggunaan teks wawancara. 

 Tanggapan siswa terhadap penjelasan peneliti mengenai teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita, yaitu sebanyak 

32 siswa merasa penjelasan peneliti mudah dipahami karena materi pelajaran 

dijelaskan secara runtut dan disertai contoh. Sementara itu, sebelas siswa merasa 

penjelasan peneliti masih sulit dipahami karena materi pelajaran yang dijelaskan 

merupakan materi yang baru bagi mereka. 

Ketertarikan siswa terhadap teknik menulis berita yang berpedoman pada 

teks wawancara dalam bentuk berita untuk dijadikan sebuah karangan narasi 

sebanyak 35 siswa merasa tertarik dengan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara karena merupakan teknik yang baru pertama kali dikenal 

dan digunakan dalam pembelajaran. Adapun delapan siswa merasa tidak tertarik 

dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk tulisan narasi karena terlalu rumit dan masih mengalami kesulitan dalam 

menulis narasi. 

Dalam penggunaan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara kedalam bentuk karangan narasi, sebanyak delapan siswa masih 

mengalami kesulitan karena merasa pengetahuan mereka masih kurang sehingga 

masih kesulitan dalam menulis karangan narasi. Sementara itu, 35 siswa sudah 
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tidak mengalami kesulitan karena dengan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara kedalam bentuk karangan narasi.  

Kesan, pesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita sangat baik mereka merasa senang dengan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Sebanyak 40 siswa memberikan saran yang mendukung terhadap 

pembelajaran yang akan datang. Mereka mengharapkan pembelajaran mendatang 

akan lebih menarik dan menyenangkan. Siswa merasa senang karena selama 

proses pembelajaran, peneliti bisa menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Siswa juga menyarankan agar suara peneliti ketika menjelaskan 

materi lebih keras lagi.  

2) Jurnal Guru 

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan peneliti tentang perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek pengamatan yang terdapat dalam 

jurnal guru antara lain: (1) catatan mengenai kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (2) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara dalam bentuk berita; (3) catatan tentang tanggapan siswa 

terhadap teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita; (4) catatan yang berisi tentang tanggapan siswa terhadap tugas pada 

kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik 

menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita; dan 

(5) catatan yang berisi kejadian-kejadian yang muncul pada saat pembelajaran 
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menulis karangan narasi dengan menggunakan  teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita. 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dapat 

terlihat ketika peneliti memasuki kelas, para siswa telah siap di tempat duduk 

masing-masing. Suasana kelas yang gaduh menjadi tenang ketika peneliti mulai 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa mulai tertarik dengan 

pembelajaran karena tertarik dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada 

teks wawancara yang baru pertama kali mereka ketahui. 

Keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara ditunjukkan 

dari respon siswa yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Beberapa orang siswa sudah 

tidak malu untuk menanyakan hal-hal yang masih sulit bagi mereka. Ada yang 

bertanya ketika peneliti menerangkan di depan kelas, ada pula yang bertanya 

ketika peneliti berjalan untuk mengamati pekerjaan siswa. Sementara itu, masih 

banyak juga siswa yang malu untuk bertanya kepada peneliti, meskipun mereka 

masih mengalami kesulitan.  

Tanggapan siswa terhadap teknik menulis berita yang berpedoman pada 

teks wawancara dalam pembelajaran menulis karangan narasi, beberapa siswa 

masih mengalami kesulitan ketika menulis karangan narasi secara berkelompok, 

namun sebagian besar siswa sudah mampu menulis karangan narasi secara 

berkelompok dengan berpedoman pada teks wawancara. 
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Tanggapan siswa terhadap tugas pada kegiatan pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara ditunjukkan ketika peneliti memberikan tugas untuk 

mengerjakan soal tes untuk menulis karangan narasi berdasarkan teks wawancara 

dalam bentuk berita, siswa mengerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh 

dan serius. Sementara itu, ada pula beberapa siswa yang mengeluh ketika diberi 

tugas dan melihat pekerjaan teman mereka. 

Selain hal di atas, kejadian lain yang muncul ketika proses pembelajaran, 

yaitu adanya gangguan dari luar kelas. Hal tersebut menggangu proses 

pembelajaran dan mempengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran, yaitu 

suasana gaduh di luar kelas karena beberapa kelas VII yang lain sedang tidak ada 

pelajaran. Beberapa siswa dari kelas lain mengganggu suasana pembelajaran 

dengan mengetuk pintu berulang kali. Selain itu, adanya try out kelas IX 

mengurangi waktu efektif pembelajaran. 

 

4.1.1.2.2 Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus I selesai dan 

setelah memperoleh nilai hasil tes mengubah teks wawancara menjadi narasi siswa 

siklus I. Peneliti mewawancarai lima siswa yang terdiri atas satu siswa yang 

nilainya termasuk kategori kurang, satu siswa yang nilainya termasuk kategori 

cukup, satu siswa yang nilainya termasuk kategori baik, satu siswa yang nilainya 

termasuk kategori sangat baik, dan satu siswa yang tidak memperhatikan selama 

proses pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi berlangsung.  
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 Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui 

tanggapan atau respon siswa terhadap pembelajaran mengubah teks wawancara 

manjadi narasi dengan teknik menulis berita. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

pada siswa saat wawancara antara lain, (1) apakah siswa berminat dengan 

pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis 

berita, (2) apakah siswa senang mengikuti pembelajaran mengubah teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita, (3) kesulitan apakah yang 

dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi 

narasi dan apakah penyebabnya, (4) apakah manfaat yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan teknik menulis berita.   

Pertanyaan pertama adalah pendapat siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita. Untuk siswa 

yang memeroleh nilai tertinggi merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita karena 

merupakan pembelajaran yang menarik dan menantang. Untuk siswa yang 

mendapat nilai sedang merasa tertarik dengan pembelajaran keterampilan menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita dan berpedoman pada 

teks wawancara, karena dengan pembelajaran tersebut dapat menambah wawasan 

dan memacu kita untuk bisa menulis karangan narasi dengan baik. Sementara itu, 

siswa yang mendapat nilai rendah merasa kurang tertarik dengan pembelajaran 

keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita 

dan berpedoman pada teks wawancara, karena kurang menyukai keterampilan 

menulis karangan narasi. 
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Pertanyaan kedua, pendapat siswa tentang penjelasan peneliti mengenai 

keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita 

dan berpedoman pada teks wawancara. Siswa yang mendapat nilai tertinggi 

merasa penjelasan peneliti mudah dipahami karena runtut dan disertai contoh. 

Siswa yang mendapat nilai sedang juga berpendapat bahwa penjelasan peneliti 

mudah dipahami karena peneliti dapat menciptakan suasana belajar yang 

meyenangkan selama proses pembelajaran. Sementara itu, siswa yang mendapat 

nilai rendah berpendapat bahwa penjelasan peneliti masih belum bisa dipahami 

karena masih belum paham tentang cara menulis karangan narasi dengan 

menggunakan teknik menulis berita dan berpedoman pada teks wawancara. 

Pertanyaan ketiga, kesulitan apa yang siswa hadapi ketika menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita dan berpedoman pada 

teks wawancara. Siswa yang mendapat nilai tertinggi merasa tidak mengalami 

kesulitan pada saat pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi dengan 

menggunakan teknik menulis berita dan berpedoman pada teks wawancara, karena 

baru pertama kali mencoba serta sangat membantu dalam menulis karangan narasi 

dan meyenangkan. Siswa yang mendapat nilai sedang merasa tertarik dengan 

keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita 

dan berpedoman pada teks wawancara, karena teknik dan media tersebut 

membantu untuk menulis karangan narasi. Sementara itu, siswa yang mendapat 

nilai rendah berpendapat bahwa keterampilan menulis karangan narasi dengan 

menggunakan teknik menulis berita dan berpedoman pada teks wawancara terlalu 
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rumit, karena sulit untuk menemukan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara kedalam bentuk karangan narasi secara secara berkelompok.  

Pertanyaan keempat adalah manfaat yang diperoleh siswa dalam 

penggunaan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara dalam kegiatan 

menulis karangan narasi. Siswa yang mendapat nilai tertinggi dan sedang merasa 

belum menghadapi kesulitan yang berarti. Sementara siswa yang mendapat nilai 

rendah merasa kesulitan dalam teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara kedalam bentuk karangan narasi, karena merasa kurang tertarik. Siswa 

tersebut mengakui bahwa tidak mempunyai kebiasaan menulis karangan narasi. 

 

4.1.2.2.3 Dokumentasi  

Dokumentasi pada penelitian ini berwujud foto kegiatan siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita 

yang berpedoman pada teks wawancara. Pengambilan dokumentasi dilakukan 

selama kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita dalam bentuk teks wawancara siklus I berlangsung. Peneliti dibantu oleh 

teman sejawat untuk mengambil dokumentasi rekaman foto selama pembelajaran 

berlangsung. 

Rekaman foto yang diambil terdiri atas (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penjelasan peneliti tentang menulis karangan narasi; (2) aktivitas 

siswa ketika bertanya kepada peneliti; (3) aktivitas siswa ketika menulis karangan 

narasi; (4) aktivitas siswa ketika diskusi mengerjakan tugas dengan teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara kedalam bentuk karangan narasi; 
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(5) aktivitas siswa ketika  menjawab pertanyaan dan mempersentasikan hasil 

pekerjaan kelompoknya; dan (6) aktivitas siswa ketika mengisi jurnal siswa. 

Berikut ini adalah gambar dan penjelasan pada saat pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara siklus I.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Aktivitas Siswa Menerima Penjelasan Peneliti Siklus I 

Gambar 2 menunjukkan kegiatan siswa ketika menerima penjelasan dari 

peneliti tentang menulis karangan narasi. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan tentang keterampilan menulis karangan narasi. Pada 

gambar di atas terlihat bahwa siswa masih kurang memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan oleh peneliti. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap duduk siswa 
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yang kurang teratur ketika peneliti sedang menyampaikan materi pelajaran. 

Keadaan ini berubah ketika peneliti menjelaskan materi tentang teknik menulis 

berita di papan tulis, para siswa mulai memperhatikan penjelasan peneliti.  

Selama proses pembelajaran berlangsung, sembari menjelaskan, peneliti 

juga melakukan pengamatan yang nantinya dicatat pada jurnal peneliti. Selain itu, 

observer juga melakukan pengamatan apakah siswa dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan penjelasan peneliti atau masih kurang memperhatikan penjelasan 

peneliti yang dicatat dalam lembar observasi. Gambar selanjutnya adalah kegiatan 

siswa ketika bertanya kepada peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Aktivitas Siswa ketika Bertanya kepada Peneliti Siklus I 

Gambar 3 menunjukkan situasi ketika siswa bertanya kepada peneliti. 

Karakteristik siswa, yaitu masih malu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan, 
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padahal peneliti sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, tetapi masih 

belum dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Siswa lebih suka bertanya ketika 

peneliti sedang melakukan pengawasan dengan mendekati siswa, pada saat itulah 

siswa berani bertanya kepada peneliti.  

Dalam proses pembelajaran ketika ada siswa yang masih merasa kesulitan 

dan membutuhkan penjelasan kembali, maka peneliti melakukan pendekatan dan 

menjelaskan kembali bagian yang belum dipahami oleh siswa. Dengan mendekati 

siswa secara langsung diharapkan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dapat 

lebih dipahami. Selain itu, ketika berhadapan secara langsung, siswa menjadi 

tidak malu bertanya karena bertatap muka langsung dengan peneliti dan tidak 

diperhatikan oleh teman yang lain. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa 

ketika menulis teks wawancara. 

 

 

 

 

 

        Gambar 4. Aktivitas Siswa Menulis Teks Wawancara Siklus I 

Gambar 4 menunjukkan kegiatan ketika siswa menulis teks wawancara. 

Pada tahap ini, pertama-tama siswa memperhatikan contoh sebagai acuan untuk 

menulis teks wawancara yang kemudian dibuat karangan narasi. Kemudian, siswa 

membaca dan memahami penggalan teks wawancara tersebut dengan seksama 

setelah dibagikan oleh peneliti. Berikutnya, siswa diminta untuk menentukan cara-
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cara penyusunan teks wawancara dengan teknik menulis berita. Terakhir, siswa 

berlatih menulis karangan narasi.  

Aktivitas selanjutnya adalah diskusi mengerjakan tugas dengan teknik 

menulis berita. Di bawah ini gambar siswa sedang melakukan kegiatan diskusi 

mengerjakan tugas dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara. 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5. Aktivitas Siswa Diskusi Mengerjakan Tugas dengan Teknik 
Menulis Berita Siklus I 

 
Gambar 5 menunjukkan siswa sedang melakukan kegiatan diskusi 

mengerjakan tugas dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara. 

Pada proses ini siswa berdiskusi dengan menggunakan penggalan teks yang 

diberikan oleh peneliti dan bekerja secara berkelompok. Siswa menulis karangan 

narasi. Dengan cepat siswa harus memahami penggalan teks wawancara tersebut 

dan dengan tepat siswa harus mampu mengembangkan menjadi sebuah karangan 

narasi berdasarkan topik yang telah ditentukan. Pada proses tugas menulis teks 

wawancara masih banyak siswa yang melakukan kesalahan seperti yang terlihat 

pada gambar di atas banyak siswa yang mengangkat teks wawancara ketika 

menulis karangan narasi. Kesalahan lain juga terjadi seperti siswa masih 

mengobrol ketika menulis narasi dengan teknik menulis berita.  
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Keterampilan menulis karangan narasi merupakan keterampilan yang 

membutuhkan konsentrasi dan pemahaman yang cepat terhadap topik yang akan 

ditulis, maka kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki pada siklus II. Pada 

proses menulis teks wawancara menjadi narasi, observer juga melakukan 

pengamatan apakah siswa menulis teks wawancara dengan sungguh-sungguh atau 

masih menyepelekan kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi. Gambar 

selanjutnya adalah kegiatan siswa saat menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 6. Aktivitas Siswa saat Menjawab Pertanyaan dan 
Mempersentasikan Hasil Pekerjaan Kelompoknya 
Siklus I 

 
Gambar 6 menunjukkan kegiatan siswa saat menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan pembelajaran menulis karangan narasi. Siswa menjawab 

pertanyaan secara bergantian dengan serius, tapi masih ada juga siswa yang 

mengganggu temannya saat menjawab pertanyaan. Peneliti melakukan tanya 

jawab kepada siswa untuk menguji tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang 

telah diberikan peneliti. Setelah itu, siswa juga disuruh mempersentasikan hasil 

pekerjaan kelompoknya, namun pada siklus ini siswa masih malu untuk 
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mempersentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Gambar selanjutnya adalah 

kegiatan siswa dalam mengisi jurnal siswa.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Akivitas Siswa Mengisi Lembar Jurnal Siswa Siklus I 

Gambar 7 menunjukkan siswa sedang mengisi lembar jurnal siswa yang 

dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara. Jurnal diisi 

secara individu untuk mengetahui pendapat dan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita 

dalam bentuk teks wawancara. Dengan jurnal siswa ini nantinya akan diketahui 

sejauh mana tanggapan siswa tentang pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara. 

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita dalam bentuk teks wawancara yang dilakukan pada siklus I ini 

mulai disukai oleh siswa. Hal ini terlihat dari antusiasme siswa terhadap proses 

pembelajaran. Hasil tes menulis teks wawancara menjadi narasi siklus I secara 
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keseluruhan menunjukkan kategori baik pada tiap aspekrnya, kecuali pada aspek 

penggunaan kalimat langsung dan tak langsung dalam kategori kurang. 

Keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi juga perlu diperbaiki. Hal ini 

terlihat ketika proses menulis karangan narasi, siswa masih melakukan hal-hal 

yang harus dihindari dalam menulis karangan narasi seperti, melamun saat guru 

memberikan materi, menulis karangan narasi dengan mengganggu temannya, 

menulis karangan narasi sambil mengobrol, dan kurang konsentrasi terhadap teks 

wawancara yang akan ditulis menjadi karangan narasi. Kesulitan lain yang 

dihadapi siswa adalah masih kurang paham dalam mengembangkan teknik 

menulis berita dalam teks wawancara yang akan dibuat menjadi karangan narasi. 

Hal-hal tersebut nantinya harus diperbaiki ke arah yang lebih baik pada 

siklus II. Untuk mengatasi kebiasaan yang salah dalam menulis karangan narasi 

nantinya dapat dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai cara menulis karangan narasi yang benar. Kemudian, guru memberikan 

motivasi kepada siswa agar terus berlatih menulis karangan narasi. Sementara itu, 

upaya mengatasi kesulitan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik 

menulis berita dalam bentuk teks wawancara nantinya akan dilakukan penjelasan 

dan pelatihan kembali. Selain itu, guru akan memberikan contoh karangan narasi 

dengan penyusunan teks wawancara dengan topik yang telah ditentukan. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada siswa.  

Kriteria nilai ketuntasan pada siklus I sebesar 70 juga belum dicapai 

karena secara keseluruhan nilai yang dicapai baru sebesar 69,49. Untuk mencapai 

nilai ketuntasan sebesar 70, peneliti akan lebih memotivasi siswa dan membantu 
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kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa pada pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Berdasarkan hasil 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi terlihat perilaku siswa yang 

beragam. Mulai dari perilaku positif hingga perilaku negatif. Beberapa siswa 

tertarik dengan pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita, tetapi ada pula siswa yang masih belum tertarik dengan 

pembelajaran tersebut karena berbagai alasan seperti tidak menyukai keterampilan 

menulis karangan narasi dan mengalami kesulitan, tetapi masih malu untuk 

bertanya. Keaktifan siswa dalam bertanya juga nantinya perlu ditingkatkan pada 

siklus II. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang masih sulit berkonsentrasi 

pada pembelajaran dan masih suka mengganggu siswa yang lain. 

Untuk memperbaiki perilaku siswa agar lebih ke arah yang positif, maka 

pada pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis 

berita siklus II nantinya akan direncanakan pembelajaran yang lebih matang, 

penciptaan suasana belajar yang lebih kondusif, dan proses pembelajaran yang 

lebih menarik dan menyenangkan serta pemberian motivasi kepada siswa untuk 

terus berlatih menulis karangan narasi. 

 
 
4.1.3 Siklus II 

Siklus II ini merupakan perbaikan dari siklus I yang sebelumnya telah 

dilaksanakan. Kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I diperbaiki pada 

siklus II ini. Siklus II ini dipersiapkan dan direncanakan lebih matang karena 

siklus ini merupakan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 
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mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif dari pada siklus I. 

perencanaan pada siklus II ini dengan melihat refleksi siklus I sehingga 

diharapkan siklus II berjalan dengan lebih baik.  

Pelaksanaan siklus II masih merupakan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita dengan segala perbaikan 

untuk mengatasi masalah yang ada pada siklus I. Berikut hasil tes dan nontes 

siklus II.  

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

 Hasil tes siklus II adalah hasil tes menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita yang kedua setelah dilaksanakan perbaikan-perbaikan 

pembelajaran pada silus I. Hasil tes pada siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 17. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Teks Wawancara Menjadi 

Narasi Siklus II 

No Kategori Rentang nilai Frekuensi Jumlah Skor Persentase 
(%) 

1 Sangat baik ≥ 85 12 1053 30 
2 Baik 70 – 84 28 2178 70 
3 Cukup 60 – 69 0 0 0 

4 Kurang < 60 0 0 0 
Jumlah 40 3231 100 

Nilai rata – rata 3231 = 80,77 
                         40                           

 

 Tabel 17 menunjukkan skor kumulatif menulis teks wawancara menjadi 

narasi dengan dengan teknik menulis berita. Dari 40 siswa, ada 12 siswa mencapai 
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kategori nilai sangat baik dengan rentang nilai lebih dari atau sama dengan 85. 

Sebanyak 28 siswa mencapai kategori nilai baik dengan rentang nilai 70-84. 

Sementara itu, tidak ada siswa yang masuk kategori cukup dan kategori kurang. 

Rata-rata kelas dalam nilai komulatif menulis karangan narasi siklus II sebesar 

80,77 dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan target nilai rata-rata kelas 

yang ditetapkan pada siklus II, yaitu 70, maka nilai rata-rata kelas telah sesuai 

dengan target. 

Hasil keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi secara lengkap 

dapat dilihat pada gambar diagram batang berikut ini. 

 

Diagram 2. Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Siklus II. 
 

Pada diagram 2 dapat diketahui hasil tes menulis karangan narasi siklus II 

dapat diketahui bahwa ada 12 siswa yang memeroleh nilai sangat baik, yaitu ≥ 85. 

Paling banyak siswa memeroleh nilai dalam kategori baik, yaitu dalam rentang 

nilai 70–84 sebanyak 28 siswa. Dalam siklus II tidak ada siswa yang memeroleh 
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nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal kompetensi menulis karangan narasi, 

yaitu 70.  

4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek 

Kesesuaian isi Narasi dengan Teks Wawancara. 

 Penilaian aspek kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara difokuskan 

pada kesesuaian isi karangan narasi yang dibuat siswa dengan isi teks wawancara 

yang telah diberikan sebelumnya. Bobot untuk aspek penilaian ini yaitu 4. Hasil 

penilaian tes aspek kesesuaian judul dengan isi dapat dilihat pada tabel 17 berikut 

ini. 

Tabel 18. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi Narasi dengan Teks 

Wawancara. 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

4 

30 600 75 
2 Baik 4 10 160 25 
3 Cukup 3 0 0 0 
4 Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 40 760 100 
Nilai rata - rata 760/40 x 100 = 95 

                         20 

 

Tabel 18 menunjukkan nilai indikator ada 30 siswa atau 75% yang sudah 

mencapai kategori sangat baik. Sebanyak 10 siswa dari 40 siswa atau dengan 

persentase 25% mendapatkan nilai dengan kategori baik. Adapun untuk kategori 

cukup dan kurang tidak ada satupun siswa yang mencapai rentang nilai tersebut. 

Pada indikator kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara, nilai rata-rata kelas 

mencapai 95 yang termasuk dalam kategori sangat baik. 
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4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek 

Penggunaan Kalimat Langsung dan Tidak Langsung 

Penilaian aspek penggunaan kalimat langsung dan tak langsung pada 

karangan narasi difokuskan pada ketepatan dan efektifitas penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung dalam menceritakan kembali teks wawancara dalam 

karangan narasi. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 5. Hasil penilaian tes 

aspek penggunaan kalimat langsung dan tak langsung dapat dilihat pada tabel 18 

berikut ini. 

Tabel 19. Hasil Tes Aspek Penggunaan Kalimat Langsung dan Tidak 

Langsung. 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

5 

13 325 32,5 
2 Baik 4 6 120 15 
3 Cukup 3 15 225 37,5 
4 Kurang 2 6 60 15 

Jumlah 40 730 100 
Nilai rata - rata 730/40 x 100 = 73 

                        25 

 

Tabel 19 menunjukkan hasil tes siklus II indikator penggunaan kalimat 

langsung dan tidak langsung. Dari 40 siswa, ada 13 siswa atau dengan persentase 

32,5% yang sudah mencapai kategori sangat baik. Ada 6 siswa atau dengan 

persentase 15% yang mendapat nilai dengan kategori baik. Sementara itu, untuk 

kategori cukup ada 15 siswa dengan persentase 37,5%, dan kurang memeroleh 

persentase 15% atau sebanyak 6 siswa. Pada indikator indikator penggunaan 
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kalimat langsung dan tidak langsung ini, nilai rata-rata kelas mencapai 73 yang 

termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.3.1.3  Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek Ejaan 

dan Tanda Baca 

 Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada pemakaian huruf 

capital, tanda baca, pemenggalan kata, dan penggunaan ejaan dalam mengubah 

teks wawancara menjadi narasi. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 3. Hasil 

penilaian tes aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini. 

Tabel 20. Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca  

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

3 

8 120 20 
2 Baik 4 12 144 30 
3 Cukup 3 18 162 45 
4 Kurang 2 2 12 5 

Jumlah 40 438 100 
Nilai rata - rata 438/40 x 100 = 73 

                          15 

 

 Tabel 20 menunjukkan hasil tes siklus II keterampilan siswa dalam ejaan 

dan tanda baca. Dari keseluruhan jumlah siswa, ada 8 siswa yang mampu 

menggunakan ejaan dan tanda baca dengan kategori sangat baik atau dengan 

persentase 20%. Nilai dengan kategori baik dicapai sebanyak 12 siswa atau 

dengan persentase 30%. Sebanyak 18 siswa atau 45% mencapai nilai dengan 

kategori cukup. Adapun untuk kategori kurang terdapat 2 siswa atau dengan 
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persentase 5%. Pada indikator penggunaan ejaan dan tanda baca nilai rata-rata 

kelas mencapai 73 yang termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.3.1.4 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Naraasi Aspek Kohesi 

dan Koherensi  

 Penilaian aspek kohesi dan koherensi pada karangan narasi difokuskan 

pada ketrerpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat. Bobot untuk aspek penilaian 

ini adalah 3. Hasil penilaian tes aspek kohesi dan koherensi dalam karangan narasi 

dapat dilihat pada tabel 21 berikut ini. 

Tabel 21. Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi  

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

3 

18 270 45 
2 Baik 4 13 156 32,5 
3 Cukup 3 8 72 20 
4 Kurang 2 1 6 2,5 

Jumlah 40 504 100 
Nilai rata - rata 504/40 x 100 = 84 

                          15 

 

Berdasarkan tabel 21 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk aspek kohesi 

dan koherensi secara klasikal mencapai rata-rata 84. Pemerolehan skor rata-rata 

secara rinci diuraikan sebagai berikut. Ada 18 siswa yang memeroleh nilai dalam 

kategori sangat baik dengan pencapaian persentase 45%. Dan ada 13 siswa atau 

32,5% yang memeroleh nilai dengan kategori baik atau dengan persentase 20%. 

Sedangkan kategori cukup mencapai 8 siswa dengan persentase 20%. Frekuensi 

terendah atau berada dalam kategori kurang ada 1 siswa dengan persentase 2,5%. 
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4.1.3.1.5  Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek Diksi 

 Penelitian aspek diksi pada karangan narasi difokuskan pada kesesuaian 

pilihan kata dengan situasi yang diceritakan. Bobot untuk aspek penelitian ini 

adalah 2. Hasil penelitian tes aspek diksi dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini. 

 

Tabel 22. Hasil Tes Aspek Diksi 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

2 

15 150 37,5 
2 Baik 4 17 136 42,5 
3 Cukup 3 4 24 10 
4 Kurang 2 4 16 10 

Jumlah 40 326 100 
Nilai rata - rata 326/40 x 100 = 81,5 

                          10 

 

Berdasarkan tabel 22 dapat diketahui nilai siswa untuk kategori sangat 

baik mempunyai frekuensi 15 siswa atau dengan persentase 37,5%. Kategori baik 

mempunyai frekuensi 17 siswa atau dengan persentase 42,5%. Frekuensi pada 

kategori cukup ada 4 siswa yang masuk dalam kategori tersebut atau dengan 

persentase 10%. Sementara itu, frekuensi terbanyak adalah kategori kurang sama 

dengan kategori cukup yakni 4 siswa atau dengan persentase 10%. Dari semua 

kategori yang ada diperoleh jumlah skor seluruh siswa sebesar 326 dengan nilai 

rata – rata siswa 81,5 yang termasuk dalam kategori sangat baik, pada siklus II 

mengalami banyak peningkatan dibandingkan dengan siklus I. 
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4.1.3.1.6 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek 

Kronologis Kejadian 

 Penilaian aspek kronologis kejadian penilaiannya difokuskan pada 

kesesuaian urutan kejadian dalam menceritakan kembali teks wawancara menjadi 

narasi. Hasil penilaian tes aspek kronologis kejadian dapat dilihat pada tabel 23 

berikut ini. 

 

Tabel 23. Hasil Tes Aspek Kronologis Kejadian  

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

2 

8 80 20 
2 Baik 4 18 144 45 
3 Cukup 3 11 66 27,5 
4 Kurang 2 3 12 7,5 

Jumlah 40 302 100 
Nilai rata - rata 302/40 x 100 = 75,5 

                        10 

 

Berdasarkan data pada tabel 23, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa 

dalam menulis narasi pada indikator kronologis kejadian  mencapai 75,5  atau 

dalam kategori baik.  Pada indikator ini ada 8 siswa yang memeroleh nilai dalam 

kategori sangat baik atau dengan persentase 20%. Sebanyak 18 siswa atau 45% 

memeroleh nilai dalam kategori baik, frekuensi tertinggi adalah pada kategori 

baik. Kategori cukup mencapai 11 siswa atau 27,5%. Dan ada 3 siswa yang 

memeroleh nilai dalam kategori kurang atau dengan persentase 7,5%.   
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4.1.3.1.7 Hasil Tes Menulis Teks Wawancara Menjadi Narasi Aspek Kerapian 

Tulisan   

 Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan pada tulisan siswa apakah 

bersih, tidak ada coretan, banyak coretan, tulisan terbaca atau tidak. Bobot untuk 

aspek penilaian ini adalah 1. Hasil penilaian tes aspek kerapian tulisan dapat dilihat 

pada tabel 24 berikut ini. 

 

Tabel 24. Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Nilai Bobot 
aspek 

Frekuensi Jumlah 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Sangat baik 5 

1 

12 60 30 
2 Baik 4 15 60 37,5 
3 Cukup 3 5 15 12,5 
4 Kurang 2 8 16 20 

Jumlah 40 151 100 
Nilai rata - rata 151/40 x 100 = 75,5 

                          5 

 

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui nilai siswa untuk kategori sangat 

baik mempunyai frekuensi 12 siswa atau 30%. Kategori baik mempunyai 

frekuensi 15 siswa atau dengan persentase 37,5%. Frekuensi pada kategori cukup 

ada 5 siswa yang masuk dalam kategori tersebut atau dengan persentase 12,5%. 

Sementara itu, kategori kurang ada 8 siswa atau 20%. Dari semua kategori yang 

ada diperoleh jumlah skor seluruh siswa sebesar 151 dengan nilai rata-rata siswa 

75,5 yang termasuk dalam kategori baik. 
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4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Seperti pada siklus I, data nontes pada siklus II ini diperoleh melalui 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi rekaman foto. Berikut ini 

penjelasan mengenai hasil data nontes. 

 

4.1.3.2.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkah laku 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis teks wawancara menjadi 

narasi. Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.  

Pada siklus II ini, pedoman yang digunakan dalam observasi sama dengan 

pedoman observasi siklus I. Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan sikap 

positif dan sikap negatif. Sifat positif siswa dalam proses pembelajaran antara 

lain: (1) siswa memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh; (2) siswa 

berlatih menulis teks wawancara menjadi narasi dengan sungguh-sungguh; (3) 

siswa membaca teks wawancara menjadi narasi dengan penuh perhatian; (4) siswa 

aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran; (5) siswa 

mengerjakan tugas dari peneliti dengan sungguh-sungguh; dan (6) siswa tidak 

mengganggu teman. Adapun sifat negatif siswa antara lain: (1) siswa meremehkan 

penjelasan dari peneliti; (2) siswa meremehkan kegiatan menulis teks wawancara 

menjadi narasi; (3) siswa enggan melakukan kegiatan membaca teks wawancara 

menjadi narasi ; (4) siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan; (5) siswa 

mengeluh ketika diberi tugas oleh peneliti; dan (6) siswa suka mengganggu 

teman. 
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Berikut ini adalah penjabaran hasil observasi terhadap perilaku siswa, baik 

perilaku positif maupun negatif, selama proses pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita pada siklus II. 

Tabel 25. Hasil Observasi Aspek Positif Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi % Kategori
1. Siswa memperhatikan pelajaran menulis 

teks wawancara menjadi narasi dengan 
sungguh-sungguh. 

40 100 SB

2. Siswa menulis teks wawancara menjadi 
narasi dengan sungguh-sungguh. 

40 100 SB

3. Siswa membaca teks wawancara menjadi 
narasi dengan penuh perhatian. 

39 97,5 SB

4. Siswa aktif bertanya ketika mengalami 
kesulitan selama pembelajaran. 

21 52,5 C

5. Siswa mengerjakan tugas dari peneliti 
dengan sungguh-sungguh. 

37 92,5 SB

6. Siswa tidak mengganggu teman. 38 95 SB
 

Keterangan: 

1. SB = Sangat Baik : 81%-100% 
2. B = Baik  : 61%-80% 
3. C = Cukup : 41%-60% 
4. K = Kurang : < 40% 

 

Berdasarkan tabel 25 pada siklus II ini, pengamatan terhadap perilaku 

siswa pada aspek positif mengalami perubahan yang lebih baik. Pada aspek 

observasi siswa memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh, masuk dalam 

kategori sangat baik karena seluruh siswa memperhatikan pelajaran dengan 

sungguh-sungguh, terutama pada penjelasan materi teknik menulis berita dalam 

bentuk teks wawancara. Siswa ingin tahu lebih banyak tentang menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita sehingga mereka bisa 

memanfaatkan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara secara 
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berkelompok lebih baik daripada ketika melakukan pemanfaatan teknik menulis 

berita secara berkelompok di siklus I. 

Kesungguh-sungguhan siswa dalam memperhatikan pelajaran juga 

berdampak pada perilaku siswa ketika menulis karangan narasi. Aspek observasi 

siswa menulis karangan narasi dengan sungguh-sungguh masuk dalam kategori 

sangat baik karena jumlah siswa yang bersungguh-sunguh dalam proses menulis 

karangan narasi sebanyak 40 siswa. Para siswa menulis karangan narasi dengan 

serius dan sesuai dengan topik yang telah ditentukan. 

Pada tahap membaca model teks wawancara, 40 siswa melakukan kegiatan 

membaca dengan penuh konsentrasi dan perhatian sehingga aspek observasi siswa 

membaca dengan sunguh-sunguh masuk dalam kategori sangat baik. Siswa-siswa 

tersebut memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk menemukan informasi-

informasi penting yang ada dalam teks wawancara yang mereka baca. 

Selama pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita dalam bentuk teks wawancara, sebanyak 39 siswa sudah mau mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran dan 

kesulitan yang mereka hadapi sehingga aspek observasi ini masuk dalam kategori 

sangat baik. Siswa-siswa tersebut bertanya ketika peneliti menjelaskan materi 

ataupun ketika peneliti melakukan pengamatan kepada siswa yang sedang 

mengerjakan tugas. 

Ketika melakukan tugas yang diberikan oleh peneliti, seperti tes menulis 

karangan narasi, sebanyak 21 siswa mengerjakan tugas dari peneliti dengan 

sungguh-sungguh sehingga aspek observasi ini masuk dalam kategori cukup. 
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Ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan topik yang telah mereka baca, 

siswa-siswa tersebut mengerjakan soal tes dengan penuh kesungguhan dan 

konsentrasi. 

Pada siklus II ini, sebanyak 40 siswa berperilaku positif dengan tidak suka 

mengganggu teman. Aspek observasi ini masuk dalam kategori sangat baik. Para 

siswa lebih suka memperhatikan pelajaran, mengerjakan tugas dari peneliti, atau 

memecahkan kesulitan yang mereka hadapi. Hasil observasi pada aspek negatif 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Aspek negatif merupakan kebalikan dari aspek positif. Hasil observasi 

pada aspek negatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 Tabel 26. Hasil Observasi Aspek Negatif Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi % Kategori
1. Siswa meremehkan penjelasan dari 

peneliti. 
0 0 SB

2. Siswa meremehkan kegiatan menulis 
narasi. 

2 5 K

3. Siswa enggan melakukan kegiatan 
membaca teks wawancara dalam bentuk 
berita. 

1 2,5 K

4. Siswa enggan bertanya ketika mengalami 
kesulitan. 

19 47,5 C

5. Siswa mengeluh ketika diberi tugas oleh 
peneliti. 

4 10 K

6. Siswa suka mengganggu teman. 1 2,5 K
 

Keterangan: 

1. SB = Sangat Baik : 81%-100% 
2. B = Baik  : 61%-80% 
3. C = Cukup : 41%-60% 
4. K = Kurang : < 40% 

 
Berdasarkan tabel 26 menunjukkan pada perilaku negatif siswa 

meremehkan penjelasan peneliti, masuk dalam kategori cukup karena hanya 20 
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siswa yang berperilaku negatif. Siswa tersebut tidak memperhatikan pelajaran 

dengan sungguh-sungguh. Mereka masih sulit berkonsentrasi terhadap proses 

pembelajaran. Selain itu, siswa-siswa tersebut menganggap mudah materi yang 

disampaikan peneliti dan kurang tertarik dengan pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita. 

Pada tahap kegiatan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita 

yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita yang merupakan 

materi yang baru bagi siswa, muncul perilaku negatif, yaitu siswa meremehkan 

kegiatan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara dalam bentuk berita. 

Aspek observasi ini masuk dalam kategori kurang karena hanya 17 siswa 

masih meremehkan kegiatan menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita. Siswa-siswa 

tersebut masih belum tertarik dengan teknik menulis berita.  

Aspek observasi siswa enggan melakukan kegiatan menulis karangan 

narasi masuk dalam kategori kurang karena hanya 12 siswa yang berperilaku 

negatif. Siswa-siswa tersebut masih menulis karangan narasi dengan konsentrasi 

yang kurang. Selain itu, mereka juga belum memanfaatkan waktu untuk menulis 

karangan narasi dengan sebaik-baiknya. 

Ketika mengalami kesulitan selama proses pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita, beberapa orang siswa sudah mulai berani mengajukan pertanyaan 
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untuk memecahkan masalah mereka. Sementara itu, sebanyak 31 siswa masih 

enggan mengajukan pertanyaan sehingga aspek observasi ini masuk dalam 

kategori baik. 

Selama proses pembelajaran, peneliti memberikan beberapa tugas kepada 

siswa. Muncul berbagai respon dari siswa ketika mendapatkan tugas. Salah 

satunya adalah siswa mengeluh ketika mendapatkan tugas. Aspek observasi 

tersebut masih masuk dalam kategori kurang karena hanya 13 siswa yang masih 

mengeluh ketika mendapatkan tugas.  

Aspek observasi pada perilaku negatif yang terakhir adalah siswa suka 

mengganggu teman. Aspek observasi ini masuk dalam kategori kurang karena 

hanya empat siswa yang suka menggangu teman mereka. Siswa-siswa tersebut 

suka memecahkan konsentrasi siswa yang lain selama proses pembelajaran 

sehingga mengganggu jalannya proses pembelajaran. 

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa selama proses 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita jumlah siswa yang 

berperilaku positif lebih banyak daripada siswa yang berperilaku negatif. 

 

4.1.3.2.2 Jurnal  

Jurnal yang digunakan pada siklus II ini sama dengan jurnal yang 

digunakan pada siklus I, yaitu jurnal siswa dan jurnal peneliti. Berikut ini adalah 

uraian hasil jurnal siswa dan jurnal peneliti. 
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1) Jurnal Siswa 

Aspek-aspek yang harus diisi oleh siswa pada  lembar jurnal siswa siklus 

II meliputi: (1) pendapat siswa tentang pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita; (2) pendapat siswa tentang cara penjelasan peneliti; (3) ketertarikan 

siswa terhadap teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara 

dalam bentuk karangan narasi; (4) pendapat siswa tentang kesulitan dari teknik 

menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk karangan 

narasi; (5) pesan, kesan, dan saran siswa terhadap teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk karangan narasi. Berikut ini 

adalah data hasil jurnal siswa pada siklus II. 

 Aspek yang pertama, perasaan siswa terhadap pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita, yaitu terdapat 38 siswa 

yang merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran tersebut. Alasan yang 

diungkapkan siswa beragam, antara lain menambah pengetahuan, menambah 

pengalaman, menarik, penting, mendapatkan bekal ilmu untuk pembelajaran yang 

akan datang. Sementara itu, lima siswa masih kurang senang dan kurang tertarik 

dengan pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita, karena masih kurang menyukai pembelajaran keterampilan 

menulis termasuk menulis karangan narasi karena harus membaca beberapa teks 

wawancara dan harus menemukan informasi secara cepat dan tepat.  

 Aspek yang kedua, tanggapan siswa terhadap penjelasan peneliti mengenai 

teknik menulis berita. Sebanyak 35 siswa menjawab bahwa penjelasan peneliti 
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mudah dipahami karena sudah dijelaskan sebelumnya sehingga tinggal mendalami 

lagi, peneliti menjelaskan dengan menggunakan media sehingga lebih menarik, 

dan peneliti bisa membuat situasi kelas yang meyenangkan. Sementara itu, 

delapan siswa berpendapat bahwa penjelasan peneliti masih sulit dipahami. 

 Aspek yang ketiga, ketertarikan siswa terhadap teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita dalam pembelajaran. Siswa yang menjawab 

tertarik teknik menulis berita sebanyak 39 siswa. Alasan mereka beragam, seperti 

memudahkan untuk menemukan unsur-unsur sebuah berita, dan dapat membantu 

dalam belajar menulis teks wawancara. Sementara itu, empat siswa kurang tertarik 

dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara dengan alasan masih 

belum paham, belum bisa menerapkan teknik menulis berita secara berkelompok, 

dan masih mengalami kesulitan. 

 Aspek yang keempat, siswa mengalami kesulitan ketika menggunakan 

teknik menulis berita dengan teks wawancara dalam pembelajaran. Sebanyak 

empat siswa merasa mengalami kesulitan ketika menggunakan teknik menulis 

berita dengan alasan masih kurang paham, bingung, dan kurang pengetahuan yang 

berhubungan dengan teks wawancara. Sementara itu, 39 siswa sudah tidak 

mengalami kesulitan ketika menggunakan teknik menulis berita dalam bentuk teks 

wawancara.  

Aspek yang kelima, siswa memberikan pesan, kesan, dan saran terhadap 

penggunaan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara dalam 

pembelajaran. Pada aspek ini sebanyak 40 siswa memberikan pesan, kesan, dan 

saran yang mendukung pembelajaran. Pesan yang disampaikan bahwa 
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pembelajaran yang telah dilakukan sangat baik untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman untuk menggunakan teknik yang baru dalam pembelajaran. Kesan 

setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita dalam bentuk teks wawancara di antaranya senang dengan pembelajaran 

yang telah dilakukan, menjadi mudah dipahami, dan menambah pengalaman. 

Saran yang diberikan siswa antara lain agar pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan  teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara juga dapat diajarkan 

di kelas VII yang lain karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.  

2) Jurnal Guru 

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan peneliti tentang perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek pengamatan yang terdapat dalam 

jurnal guru antara lain: (1) catatan mengenai kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran; (2) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita yang berpedoman 

pada teks wawancara dalam bentuk berita; (3) catatan tentang tanggapan siswa 

terhadap teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam 

bentuk berita; (4) catatan yang berisi tentang tanggapan siswa terhadap tugas pada 

kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik 

menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita; dan 

(5) catatan yang berisi kejadian-kejadian yang muncul pada saat pembelajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan  teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara dalam bentuk berita. 



134 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dapat 

terlihat ketika peneliti memasuki kelas, para siswa telah siap di tempat duduk 

masing-masing. Suasana kelas yang gaduh menjadi tenang ketika peneliti mulai 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa mulai tertarik dengan 

pembelajaran karena tertarik dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada 

teks wawancara yang baru pertama kali mereka ketahui. 

Keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara ditunjukkan 

dari respon siswa yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Beberapa orang siswa sudah 

tidak malu untuk menanyakan hal-hal yang masih sulit bagi mereka. Ada yang 

bertanya ketika peneliti menerangkan di depan kelas, ada pula yang bertanya 

ketika peneliti berjalan untuk mengamati pekerjaan siswa. Sementara itu, masih 

banyak juga siswa yang malu untuk bertanya kepada peneliti, meskipun mereka 

masih mengalami kesulitan.  

Tanggapan siswa terhadap teknik menulis berita yang berpedoman pada 

teks wawancara dalam pembelajaran menulis karangan narasi, beberapa siswa 

masih mengalami kesulitan ketika menulis karangan narasi secara berkelompok, 

namun sebagian besar siswa sudah mampu menulis karangan narasi secara 

berkelompok dengan berpedoman pada teks wawancara. 

Tanggapan siswa ketika peneliti memberikan tugas juga beragam. 

Beberapa siswa mengerjakan tugas dengan serius dan sungguh-sungguh. Hal itu 
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terlihat ketika peneliti memberikan tugas untuk mengerjakan soal tes menulis teks 

berita, siswa-siswa tersebut memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk 

menyelesaikan soal dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Hal yang sama 

juga terlihat ketika siswa mendapat tugas untuk menulis karangan narasi, terlihat 

siswa berkonsentrasi dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk menemukan 

informasi-informasi penting yang ada dalam teks wawancara tersebut. Sementara 

itu, ada beberapa siswa yang masih belum bisa berkonsentrasi dengan baik dan 

belum sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. 

Catatan lain tentang kejadian yang muncul ketika proses pembelajaran 

berlangsung, yaitu ketika siswa sedang melakukan aktivitas menulis karangan 

narasi dengan topik yang telah ditentukan tiba-tiba mendapat gangguan dari luar, 

yaitu kelas VII yang lain baru selesai pelajaran olah raga sehingga suasana sempat 

gaduh. Gangguan dari luar tersebut memang tidak berpengaruh besar bagi siswa, 

tetapi mengganggu konsentrasi siswa yang sedang menulis. 

 

4.1.3.2.3 Wawancara 

Wawancara pada siklus II ini juga dilakukan pada siswa yang memeroleh 

nilai tertinggi, sedang, dan rendah. Pertanyaan yang diajukan pada wawancara 

siklus II ini juga sama dengan siklus I yang meliputi: (1) pendapat siswa dalam 

pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik 

menulis berita; (2) pendapat siswa tentang penjelasan peneliti mengenai menulis 

karangan narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara (3) pendapat siswa tentang menulis karangan narasi dengan teknik 
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menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara (4) kesulitan yang dihadapi 

siswa terhadap penggunaan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara dalam menulis karangan narasi; (5) perasaan siswa dalam menulis 

karangan narasi dengan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara; dan (6) saran siswa terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara. 

Pendapat siswa yang memeroleh nilai tertinggi tentang pembelajaran 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara bahwa siswa tersebut senang dan tertarik 

dengan pembelajaran karena dapat mengetahui teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara serta penjelasan peneliti tentang materi 

pelajaran mudah dipahami. Untuk siswa yang mendapat nilai sedang merasa 

senang dengan pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara karena proses pembelajaran 

menyenangkan dan tidak monoton dalam pembelajaran menulis karangan narasi 

dari biasanya. Sementara itu, siswa yang mendapat nilai rendah juga berpendapat 

bahwa pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita yang 

berpedoman pada teks wawancara menyenangkan, walaupun dia merasa masih 

perlu banyak berlatih menulis narasi. 

Pendapat siswa tentang penjelasan peneliti mengenai teknik menulis berita 

yang berpedoman pada teks wawancara pada siklus II ini, untuk siswa yang 

memeroleh nilai tertinggi merasa penjelasan peneliti mudah dipahami karena 
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pernah dijelaskan sebelumnya sehingga tinggal mengulang materi pembelajaran. 

Untuk siswa yang mendapat nilai sedang merasa penjelasan peneliti mudah 

dipahami karena pada siklus II ini peneliti menggunakan contoh beserta sebuah 

teks wawancara sehingga materi pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

Untuk siswa yang mendapat nilai rendah juga merasa penjelasan peneliti mudah 

dipahami, tetapi dia masih kesulitan untuk mengembangkan unsur-unsur teks 

wawancara menjadi sebuah karangan narasi. 

Pendapat siswa terhadap teknik menulis berita yang berpedoman pada teks 

wawancara pada pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi siklus II 

ini, untuk siswa yang memeroleh nilai tertinggi berpendapat bahwa teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara dapat membantu dalam menulis 

karangan narasi secara berkelompok dan bekerjasama. Siswa yang memeroleh 

nilai sedang berpendapat bahwa menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara sangat menarik dan membuat 

pembelajaran menulis narasi menjadi lebih menyenangkan. Sementara itu, siswa 

yang memeroleh nilai rendah berpendapat bahwa menulis karangan narasi dengan 

teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara menarik, walaupun 

siswa tersebut masih mengalami kesulitan karena merasa baru pertama kali belajar 

menulis narasi dengan teknik ini. 

Pada pertanyaan mengenai kesulitan yang dihadapi siswa terhadap 

penggunaan teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara, siswa 

yang memeroleh nilai tertinggi merasa sudah tidak mengalami kesulitan karena 

materi pelajaran sudah diajarkan sebelumnya sehingga menjadi lebih paham. 
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Siswa yang memeroleh nilai sedang merasa kesulitan dalam penggunaan kalimat 

yang efektif dan pengkondisian kelompok. Siswa yang mendapat nilai rendah 

merasa kesulitan ketika menulis karangan narasi karena masih bingung dalam 

mengembangkan unsur-unsurnya menjadi sebuah teks wawancara.  

Pada pertanyaan perasaan siswa dalam menulis karangan narasi dengan 

teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara pada kegiatan 

proses pembelajaran, siswa yang memeroleh nilai tertinggi dan sedang menjawab 

dengan jawaban yang serupa. Kedua siswa merasa senang menulis teks 

wawancara menjadi narasi pada siklus II ini karena bentuk teks wawancara yang 

lebih jelas sehingga siswa bisa lebih memahami dalam menulis narasi. Untuk 

siswa yang memeroleh nilai rendah merasa senang ketika menulis karangan 

narasi, meskipun masih sulit menulis karangan narasi dengan pola teknik menulis 

berita dalam bentuk teks wawancara namun siswa antusias berlatih untuk menulis. 

Siswa yang menperoleh nilai tertinggi, sedang, dan rendah memberikan 

saran terhadap pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis 

berita yang berpedoman pada teks wawancara. Siswa yang memeroleh nilai 

tertinggi memberikan saran agar pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

teknik menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara dilanjutkan dan 

diajarkan di kelas yang lain karena akan membuat pelajaran menjadi lebih 

menarik dan meyenangkan. Siswa yang memeroleh nilai sedang memberikan 

saran agar pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita 

yang berpedoman pada teks wawancara harus lebih dikembangkan agar hasilnya 

lebih baik. Siswa yang memeroleh nilai rendah memberikan saran agar teknik 
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menulis berita yang berpedoman pada teks wawancara bisa digunakan dalam 

pembelajaran keterampilan yang lain, tidak hanya keterampilan menulis karangan 

narasi 

 

4.1.3.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi siklus II ini berwujud rekaman foto kegiatan siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik menulis berita 

dalam bentuk teks wawancara. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik 

menulis berita dalam bentuk teks wawancara siklus II berlangsung.  

Gambar yang diambil terdiri atas: (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penjelasan peneliti tentang menulis teks wawancara menjadi 

narasi; (2) aktivitas siswa ketika bertanya kepada peneliti; (3) aktivitas siswa 

ketika menulis teks wawancara menjadi narasi; (4) aktivitas siswa berdiskusi 

mengerjakan tugas dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara; 

(5) aktivitas siswa ketika  menjawab pertanyaan dan mempersentasikan hasil 

pekerjaan kelompoknya; dan (6) aktivitas siswa ketika mengisi jurnal siswa.  

Berikut adalah gambar dan penjelasan hasil rekaman foto pada saat 

pembelajaran menulis teks berita siklus II. 
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Gambar 8. Aktivitas Siswa Memperhatikan Penjelasan Peneliti Siklus II 

 Pada gambar 8 terlihat aktivitas siswa ketika sedang memperhatikan 

penjelasan peneliti. Materi pembelajaran pada siklus II tidak jauh beda dengan 

siklus I, namun peneliti lebih menekankan pada pemanfaatan media koran dalam 

kegiatan menulis karangan narasi melalui teknik menulis berita. Dengan adanya 

contoh selain membantu siswa juga diharapkan membuat suasana belajar menjadi 

lebih menarik. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa ketika bertanya kepada 

peneliti dan meminta penjelasan kembali dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Aktivitas Siswa Ketika Bertanya kepada Peneliti Siklus II 

 Pada gambar 9 terlihat aktivitas siswa ketika meminta penjelasan dari 

peneliti. Perilaku siswa dalam bertanya kepada peneliti pada siklus II ini masih 

seperti ketika siklus I, yaitu siswa lebih suka bertanya kepada peneliti ketika 
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peneliti mulai berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa daripada ketika peneliti 

mempersilahkan siswa untuk bertanya. Jumlah siswa yang bertanya pada siklus II 

ini lebih banyak daripada siklus I. Terlihat pada gambar di atas salah seorang 

siswa bertanya kepada peneliti dan meminta penjelasan kembali materi yang 

masih dianggap sulit. Dengan bertanya ketika peneliti berkililing, siswa menjadi 

tidak malu untuk bertanya dan menjadi lebih dekat dengan peneliti. Gambar 

selanjutnya adalah aktivitas siswa ketika menulis teks wawancara menjadi narasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Aktivitas Siswa Menulis Teks Wawancara Menjadi 

Narasi Siklus II 

Pada gambar 10 terlihat aktivitas siswa ketika menulis wawancara menjadi 

narasi. Pada siklus II ini, siswa lebih antusias ketika menulis wawancara karena 

mereka sudah paham dengan topik yang akan dijadikan sebuah karangan narasi. 

Kegiatan yang dilakukan mulai dari membuat judul narasi sampai 

mengembangkan teks wawancara menjadi sebuah karangan narasi terlihat pada 

gambar di atas. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa ketika berdiskusi 

mengerjakan tugas dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara. 
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Gambar 11. Aktivitas Siswa Berdiskusi Mengerjakan Tugas dengan Teknik 

Menulis Berita Siklus II 
 

Pada gambar 11 terlihat aktivitas siswa berdiskusi mengerjakan tugas 

dengan teknik menulis berita secara berkelompok dan pemanfaatan teks 

wawancara. Pada siklus II ini kebiasaan yang salah pada siswa ketika proses 

menulis teks berita, seperti mengangkat teks wawancara , mengobrol, dan 

menggangu teman sudah tidak dilakukan. Konsentrasi siswa ketika proses menulis 

teks wawancara menjadi narasi secara berkelompok juga sudah lebih baik. 

Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa ketika mengerjakan siswa saat 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran menulis karangan 

narasi. 
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Gambar 12. Aktivitas Siswa ketika Menjawab Pertanyaan dan 

Mempersentasikan Hasil Pekerjaan Kelompoknya 
Siklus II  

 
Berdasarkan gambar 12 pada siklus II ini, siswa lebih bersungguh-sungguh 

dalam menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Siswa lebih serius dan 

antusias dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat dan benar. Selain 

itu, siswa juga sudah mulai percaya diri saat mempersentasikan hasil pekerjaan 

kelompoknya di depan kelas dengan diberi motivasi oleh peneliti. Gambar 

selanjutnya adalah aktivitas siswa ketika mengisi lembar jurnal siswa.   

 

 

 

 

 

Gambar 13. Aktivitas Siswa Mengisi Lembar Jurnal Siswa Siklus II 

Pada gambar 13 terlihat aktivitas siswa ketika mengisi lembar jurnal siswa. 

Lembar jurnal ini diisi pada akhir pertemuan ketiga. Siswa menuliskan pendapat 

mereka pada lembar jurnal yang telah disediakan. Dari lembar jurnal siswa 

tersebut nantinya dapat diketahui sejauh mana tanggapan siswa tentang 
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pembelajaran menulis karangna narasi dengan . Jurnal siswa ini merupakan salah 

satu sumber teknik menulis berita. Data nontes pada pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Dari jurnal siswa juga 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan refleksi siklus II. 

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II  

Pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita  pada siklus II ini mendapatkan perhatian siswa yang lebih dari 

pada pembelajaran siklus I. Siswa mulai tampak tertarik terutama pada tahap 

penerapan teknik menulis berita secara berkelompok karena pada siklus II ini 

siswa lebih paham dalam mengembangkan aspek-aspek ke dalam bentuk teks 

wawancara yang akan dijadikan sebuah karangan narasi. Selain itu, kebiasaan 

siswa yang salah seperti, siswa melamun saat guru memberikan materi, menulis 

teks berita dengan menganggu temannya, menulis teks berita sambil mengobrol, 

dan kurang konsentrasi terhadap teks berita yang akan ditulis sudah berkurang. 

Bahkan siswa sudah mulai tahu cara menulis teks wawancara menjadi narasi yang 

benar dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk menulis. 

Pada siklus II ini target nilai rata-rata kelas keseluruhan indikator atau nilai 

komulatif sebesar 70 juga berhasil dicapai, bahkan terlampaui karena pada siklus 

II ini nilai rata-rata kelas komulatif mencapai 79,09. Hal ini berarti terjadi 

peningkatan dari nilai rata-rata pada siklus I. Berdasarkan hasil observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi, perilaku siswa pada pembelajaran di siklus II ini 

juga lebih positif dari pada siklus I, walaupun masih ada beberapa siswa yang 
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masih sulit berkonsentrasi dan mengganggu siswa yang lain. Jadi, pada siklus II 

ini pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik menulis berita dalam 

bentuk teks wawancara sudah sesuai dengan target, maka penelitian mengenai 

peningkatan keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita tidak dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, yaitu 

penelitian yang dapat memperbaiki dan membantu kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi peneliti dalam proses pembelajaran serta membantu dalam memecahkan 

berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Penelitian ini terdiri atas dua siklus, 

yaitu siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahap, yaitu:          

(1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Siklus II merupakan 

perbaikan pembelajaran yang dilakukan pada siklus I. 

Berdasarkan hasil tes siklus I dapat diketahui bahwa tingkat keterampilan 

menulis karangan narasi siswa masih rendah, maka peneliti menindaklanjuti pada 

siklus II untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pembahasan dalam 

penelitian ini meliputi pembahasan tentang peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi dan perubahan perilaku siswa setelah dilakukan pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. 
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4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Wawancara menjadi Narasi 

dengan Teknik Menulis Berita pada Siswa Kelas VII F SMP Negeri 01 

Kandeman Kabupaten Batang. 

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil siklus I dan siklus II. 

Pembahasan hasil penelitian pada tiap siklusnya diperoleh dari data tes dan 

nontes. Hasil tes dan nontes siklus I dan siklus II digunakan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi dan perubahan 

perilaku siswa setelah dilakukan pembelajaran menulis teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita. 

Untuk mengetahui kondisi awal kemampuan siswa dalam menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita, maka dilakukan tes 

siklus I. Hasil tes pada siklus I menunjukkan bahwa kemampuan awal para siswa 

sebesar 69,49. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterampilan awal 

siswa dalam menulis teks berita masih di bawah target yang telah ditentukan 

untuk siklus I dan II sebesar 70. 

Untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi setelah dilakukan pembelajaran teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita digunakan data tes yang diperolah dari tes pada 

siklus I dan siklus II. Hasil tes pada siklus I akan dibandingkan dengan siklus II 

untuk mengetahui perubahan keterampilan siswa dari kondisi awal hingga setelah 

dilakukan pembelajaran keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita. Pada siklus I dan siklus II ditargetkan nilai rata-rata 

kelas keseluruhan indikator atau nilai komulatif  sebesar 70. 
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Berikut ini uraian peningkatan keterampilan menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita pada siklus I dan siklus II. 

Tabel 27 Perbandingan Peningkatan Keterampilan Menulis Teks 

Wawancara menjadi Narasi Siklus I dan II 

No. Kategori Siklus I Siklus 2 
Frekuensi Bobot Frekuensi Bobot 

1. Sangat Baik 1 85 12 1053 
2. Baik 16 1188 28 2178 
3. Cukup 16 1038 0 0 
4. Kurang 7 399 0 0 
Jumlah 40 2710 40 3231 
Nilai rata-rata 

 
3231 = 80,77 

40 

 

Berdasarkan tabel 27 di atas terlihat bahwa nilai rata-rata kelas pada siklus  

I mencapai 67,75. Nilai rata-rata kelas tersebut termasuk dalam kategori 

kurang. Setelah pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita pada siklus II diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 80,77 

dan termasuk dalam kategori baik. Terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-

rata kelas atau nilai komulatif setelah pembelajaran dari siklus I ke siklus II. 

Peningkatan nilai rata-rata kelas atau nilai komulatif dengan persentase sebesar 

32,55%. 

Tabel 28. Perbandingan Nilai Tiap Aspek Siklus I dan Siklus II 

 
 Aspek Nilai rata-rata Peningkatan 

(%) Siklus I Siklus II 
1. Kesesuaian isi narasi 

dengan teks wawancara 88 95 17,5 

2. Ketepatan penggunaan 
kalimat langsung dan tak 
langsung 

56,5 73 41,25 

3. Ejaan dan tanda baca 75 73 -5 
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4. Kohesi dan Koherensi 57 84 67,5 
5. Diksi 52 81,5 73,75 
6. Kronologis Kejadian 69,5 75,5 15 
7.  Kerapian tulisan 65 75,5 26,25 

 

Berdasarkan tabel 28 di atas dapat diketahui peningkatan yang terjadi pada 

tiap aspek. Pada aspek kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara, hasil tes 

keterampilan awal siswa menunjukkan nilai rata-rata keterampilan awal siswa 

pada siklus I sebesar 88, sedangkan pada siklus II 95. Berdasarkan hasil tersebut 

terlihat peningkatan keterampilan siswa pada aspek ini sebesar 17,5%. 

Awalnya siswa kurang mengerti kesesuaian isi narasi dengan teks 

wawancara. Pada tahap siklus I, kebanyakan siswa hanya menyebutkan tiga 

sampai lima kalimat yang sesuai dengan teks wawancara tersebut. Saat 

pembelajaran siklus II, siswa dibantu sebuah gambaran contoh teks wawancara 

dari peneliti dan mencari kesesuaian isi narasi dengan teks wawancara. pada tahap 

ini siswa juga belajar bagaimana cara menulis teks wawancara menjadi narasi 

yang sesuai. Hasilnya, pada siklus II 40 siswa mampu menulis dengan kesesuaian 

isi narasi dengan teks wawancara. Nilai rata–rata siswa pada siklus ini masuk 

dalam kategori sangat baik.  

Pada aspek yang kedua adalah ketepatan penggunaan kalimat langsung dan 

tak langsung. Pada aspek ini, nilai rata–rata pada tahap siklus I adalah 56,5. Pada 

siklus II terjadi peningkatan yang sangat mencolok. Pada siklus II nilai rata-rata 

siswa mencapai 73. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan 

pada indikator keruntutan pemaparan dari siklus I ke siklus II sebesar 41,25%. 
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Pada tahap siklus I, dalam menulis karangan narasi siswa tidak 

memperhatikan ketepatan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung. 

Sehingga mereka memeroleh nilai rata-rata dalam kategori kurang. Setelah 

melakukan pengamatan terhadap contoh teks wawancara pada siklus II, peneliti 

memberi penjelasan tentang pola penulisan karangan narasi dengan teknik 

menulis berita dalam bentuk teks wawancara. Siswa menjadi mengerti jika dalam 

menulis narasi, informasi yang dianggap penting ditulis terlebih dahulu dan 

semakin ke bawah adalah informasi yang sifatnya kurang penting. Hasil tulisan 

siswa pada siklus II masuk dalam kategori baik. 

Pada aspek ejaan dan tanda baca untuk tahap siklus I nilai rata–ratanya 

adalah 75, sedangkan pada siklus II nilai rata–rata siswa menacapai 73. Jadi, pada 

aspek ini siswa mengalami penurunan dalam keterampilan menulis narasi pada 

aspek ejaan dan tanda baca adalah -5%. 

Pada siklus I siswa masih mengalami kesulitan menggunakan ketepatan 

penggunaan kalimat langsung dan tak langsung dalam menulis karangan narasi 

Hal ini ditandai dengan hasil nilai rata–rata siswa pada tahap siklus I yang sudah 

masuk dalam kategori cukup. Masih ada beberapa anak yang menggunakan 

kalimat–kalimat yang panjang, tetapi secara keseluruhan siswa telah mampu 

menggunakan kalimat yang efisien, sederhana dan tidak bertele-tele. Setelah 

dilakukan pembelajaran dengan teknik menulis berita pada siklus II, kemampuan 

siswa dalam menggunakan kalimat langsung dan tak langsung dalam menulis 

narasi semakin meningkat. Siswa telah mampu merangkai kata demi kata 

membentuk satu kesatuan kalimat yang baik serta merangkai kalimat demi 
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kalimat menjadi sebuah teks berita yang padu. Sehingga pada siklus II ini 

memeroleh nilai rata-rata dalam kategori baik. 

Pada Aspek yang keempat adalah kohesi dan koherensi, nilai rata–rata pada 

tahap siklus I adalah 57, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan nilai rata–

rata siswa mencapai 84. Jadi, dapat dihitung besarnya persentase peningkatan 

pada aspek kohesi dan koherensi dari tahap siklus I sampai siklus II sebesar 

67,5%. 

Hasil menulis teks wawancara menjadi narasi siswa pada aspek kohesi dan 

koherensi tahap siklus I termasuk dalam kategori kurang. Masih banyak dijumpai 

kata yang tidak baku dalam penulisan teks wawancara. Siswa dalam 

menggunakan kalimatnya sudah baik, namun siswa kesulitan mengembangkan 

teks wawancara menjadi sebuah karangan narasi dengan memanfaatkan kata–kata 

yang variatif. Akibatnya, hasil tulisan siswa pada tahap prasiklus adalah karangan 

narasi yang sangat sederhana. Ada siswa yang hanya membuat sampai isi yang 

terdiri dari lima kalimat saja. Pada siklus II, peneliti membagikan contoh teks 

wawancara untuk diamati. Kegiatan pengamatan ini sangat efektif untuk 

mengembangkan perbendaharaan kohesi dan koherensi siswa. Kegiatan 

pengamatan di kelas serta imbauan peneliti untuk banyak membaca di rumah 

menjadikan nilai siswa pada aspek kohesi dan koherensi masuk dalam kategori 

baik. 

Pada aspek yang kelima adalah diksi. Hasil tes siklus I pada indikator ini 

menunjukkan tingkat keterampilan siswa pada aspek tersebut sebesar 52, 

sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan yang mencolok sebesar 81,5. Dari 
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hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari siklus I sampai 

siklus II sebesar 73,75%. Siswa mengalami kesulitan dalam penulisan judul berita 

disebabkan judul yang mereka gunakan kurang sesuai dengan isi narasi, memakai 

kalimat yang terlalu panjang, kurang menarik serta tidak provokatif atau tidak bisa 

merangsang keingintahuan pembaca. Pada siklus II ini, siswa sudah bisa menulis 

judul berita dengan baik. Mereka sudah mulai bisa menulis judul dengan kata dan 

kalimat yang singkat, jelas, dan menarik serta provokatif, meskipun masih terlihat 

tidak tertata rapi untuk sebuah judul. Sehingga hasil nilai rata-rata untuk indikator 

ini berada dalam kategori baik. 

Pada aspek yang keenam adalah kronologis kejadian merupakan aspek 

dengan rata–rata nilai yang masuk dalam kategori baik. Nilai rata–rata siswa pada 

tahap siklus I berada dalam kategori cukup, yaitu 69,5, sedangkan pada siklus II 

mencapai 75,5 dan termasuk dalam kategori baik. Jadi, persentase peningkatan 

hasil tes menulis teks wawancara menjadi narasi pada aspek kronologis kejadian 

adalah 15%.  

Pada aspek yang terakhir yaitu aspek kerapian tulisan dengan rata-rata nilai 

pada tahap siklus I berada dalam kategori cukup yaitu 65, sedangkan pada siklus 

II mencapai 75,5 dan termasuk dalam kategori baik. Jadi, persentase peningkatan 

hasil tes menulis teks wawancara menjadi narasi pada aspek kerapian tulisan 

adalah 26,25%.  

Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam kerapian tulisan. Banyak 

sekali terdapat kesalahan yang peneliti temukan dalam lembar hasil kerja siswa. 

Kesalahan–kesalahan yang ada antara lain dalam pemakaian huruf kapital, kata 
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hubung yang diletakkan di awal kalimat, serta pemakaian tanda baca yang kurang 

tepat. Saat pembelajaran siklus II, peneliti menunjukkan kekurangan–kekurangan 

yang terjadi pada penulisan berita tahap siklus I. Hal serupa juga peneliti lakukan 

pada siklus II. Akhirnya, pada akhir pembelajaran nilai rata–rata siswa dalam 

aspek ini masuk dalam kategori baik.    

Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi siswa kelas VII F SMP 

Negeri 01 Kandeman-Batang setelah dilakukan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa setelah Dilakukan Pembelajaran Menulis 

Teks Wawancara menjadi Narasi dengan Teknik Menulis Berita. 

Selama proses pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita dilakukan juga pengamatan terhadap perilaku siswa. 

Pengamatan dilakukan mulai dari siklus I sampai siklus II berakhir. Proses 

pengamatan dilakukan melalui instrumen nontes yang berupa observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Dari hasil observasi dapat dilihat perubahan perilaku siswa. Pedoman 

observasi yang digunakan pada siklus I sama dengan yang digunakan pada siklus 

II. Aspek-aspek dalam observasi meliputi atas sikap positif dan sikap negatif. 

Sikap positif siswa dalam proses pembelajaran antara lain: (1) siswa 

memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh; (2) siswa menulis karangan 

narasi dengan sungguh-sungguh; (3) siswa membaca karangan narasi dengan 
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penuh perhatian; (4) siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama 

pembelajaran; (5) siswa mengerjakan tugas dari peneliti dengan sungguh-

sungguh; dan (6) siswa tidak mengganggu teman.  

Adapun sikap negatif siswa antara lain: (1) siswa meremehkan penjelasan 

dari peneliti; (2) siswa meremehkan kegiatan menulis karangan narasi; (3) siswa 

enggan melakukan kegiatan membaca karangan narasi; (4) siswa enggan bertanya 

ketika mengalami kesulitan; (5) siswa mengeluh ketika diberi tugas oleh peneliti; 

dan (6) siswa suka mengganggu teman. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I dan siklus II dapat diketahui 

perubahan perilaku siswa. Terjadi penambahan jumlah siswa yang melakukan 

sikap positif dan terjadi penurunan jumlah siswa yang melakukan sikap negatif.  

Pada aspek observasi positif siswa memperhatikan pelajaran dengan 

sungguh-sungguh, jumlah siswa yang memperhatikan pelajaran dengan sungguh-

sungguh pada siklus II lebih besar daripada jumlah siswa pada siklus I. Sementara 

itu, aspek negatif  siswa siswa meremehkan penjelasan dari peneliti, jumlah siswa 

yang meremehkan penjelasan dari peneliti pada siklus II lebih sedikit daripada 

jumlah siswa pada siklus I. 

Pada aspek observasi positif siswa menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan sungguh-sungguh, jumlah siswa yang menulis karangan narasi dengan 

sungguh-sungguh pada siklus II lebih banyak daripada siklus I. Sementara itu, 

pada aspek negatif siswa meremehkan kegiatan menulis karangan narasi, jumlah 

siswa yang meremehkan kegiatan menulis karangan narasi pada siklus II lebih 

sedikit daripada siklus I. 
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Pada aspek observasi positif siswa membaca karangan narasi dengan 

penuh perhatian, jumlah siswa yang membaca karangan narasi dengan penuh 

perhatian pada siklus II lebih banyak daripada siklus I. Sementara itu, pada aspek 

observasi negatif siswa enggan melakukan kegiatan membaca karangan narasi, 

jumlah siswa yang enggan membaca pada siklus II lebih sedikit daripada siklus I. 

Pada aspek observasi siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan 

selama pembelajaran, jumlah siswa yang aktif bertanya pada siklus II lebih 

banyak daripada siklus I. Sementara itu, pada aspek observasi negatif siswa 

enggan bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran, jumlah siswa 

yang enggan bertanya pada siklus II lebih sedikit daripada siklus I. 

Pada aspek observasi positif siswa mengerjakan tugas dari peneliti dengan 

sungguh-sungguh, jumlah siswa yang mengerjakan tugas dari peneliti dengan 

sungguh-sunguh pada siklus II lebih banyak daripada siklus I. Sementara itu, pada 

aspek observasi negatif siswa mengeluh ketika mendapatkan tugas dari peneliti, 

jumlah siswa yang mengeluh ketika mendapatkan tugas dari peneliti pada siklus II 

lebih sedikit daripada siklus I. 

Aspek observasi yang terakhir adalah siswa tidak mengganggu teman, 

jumlah siswa yang tidak mengganggu teman pada siklus II lebih banyak daripada 

siklus I. Sementara itu, pada aspek observasi negatif siswa suka mengganggu 

teman, jumlah siswa yang mengganggu teman pada siklus II lebih sedikit daripada 

siklus I. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, jumlah siswa pada keseluruhan aspek 

observasi positif meningkat pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa sebagian 
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besar siswa pada siklus II berperilaku positif daripada siklus I. Sementara itu, 

pada aspek observasi negatif, jumlah siswa yang berperilaku negatif pada 

keseluruhan aspek observasi negatif berkurang pada siklus II. Dengan kata lain 

bahwa sebagian kecil siswa berperilaku negatif pada siklus I. Jadi, dari siklus I ke 

siklus II pada aspek observasi perilaku positif mengalami peningkatan, sedangkan 

pada aspek observasi negatif mengalami penurunan. 

Perubahan perilaku siswa juga dapat dilihat dari jurnal, baik jurnal siswa 

maupun jurnal peneliti. Pada jurnal siswa dapat diketahui pendapat siswa tentang 

pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis 

berita. Jurnal siswa yang diberikan terdiri atas lima pertanyaan dan diisi secara 

individu. Lima pertanyaan itu meliputi: (1) pendapat siswa tentang pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita; (2) 

pendapat siswa tentang cara penjelasan peneliti; (3) ketertarikan siswa terhadap 

teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara dibuat menjadi karangan 

narasi; (4) pendapat siswa tentang kesulitan dari menulis teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita; dan (5) pesan, kesan, dan saran siswa 

terhadap penggunaan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara dibuat 

menjadi karangan narasi. Pada aspek yang pertama, yaitu perasaan siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan narasi. Jumlah siswa yang merasa senang pada 

siklus II lebih banyak daripada siklus I. Sementara itu, jumlah siswa yang merasa 

tidak senang pada siklus II lebih sedikit daripada siklus I. 

 Aspek yang kedua, yaitu tanggapan siswa terhadap penjelasan peneliti 

mengenai menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. 
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Jumlah siswa yang merasa penjelasan peneliti mudah dipahami pada siklus II 

lebih banyak daripada siklus I. Sementara itu, jumlah siswa yang merasa 

penjelasan peneliti sulit dipahami pada siklus II lebih sedikit daripada siklus I. 

 Aspek yang ketiga, yaitu ketertarikan siswa terhadap teknik menulis berita 

dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi. Jumlah siswa yang 

merasa tertarik terhadap teknik menulis berita pada siklus II lebih banyak daripada 

jumlah siswa pada siklus I. Sementara itu, jumlah siswa yang merasa tidak 

tertarik, pada siklus II lebih sedikit daripada siklus I. 

 Aspek yang keempat, yaitu siswa mengelami kesulitan ketika 

menggunakan teknik menulis berita dalam pembelajaran. Jumlah siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menggunakan teknik menulis berita dalam 

pembelajaran pada siklus II lebih sedikit daripada siklus I. Sementara itu, jumlah 

siswa yang tidak mengalami kesulitan pada siklus II lebih banyak daripada siklus 

I. 

 Aspek yang terakhir, yaitu siswa memberikan pesan, kesan, dan saran 

terhadap penggunaan teknik menulis berita dalam pembelajaran. Pada siklus I 

maupun siklus II keseluruhan siswa memberikan pesan, kesan, dan saran terhadap 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita dalam 

pembelajaran. Berdasarkan hasil jurnal siswa di atas, terjadi perubahan respon 

pembelajaran ke arah yang lebih baik dari siklus I ke siklus II. 

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan peneliti tentang perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek pengamatan yang terdapat dalam 

jurnal guru antara lain: (1) catatan mengenai kesiapan siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran; (2) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita; (3) catatan tentang 

tanggapan siswa terhadap menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita; (4) catatan yang berisi tentang tanggapan siswa terhadap tugas 

pada kegiatan pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita; dan (5) catatan yang berisi kejadian-kejadian yang muncul 

pada saat pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita. 

 Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran lebih baik pada siklus II 

daripada siklus I. Hal ini terlihat ketika pembelajaran siklus I akan dimulai, masih 

banyak siswa yang terkadang tidak memperhatikan pelajaran, sedangkan pada 

siklus II, ketika pembelajaran dimulai, siswa mulai memperhatikan materi 

pelajaran yang disampaikan peneliti.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita pada siklus II lebih baik daripada 

siklus I. Hal tersebut terlihat dari banyaknya siswa yang aktif  bertanya ketika 

mengalami kesulitan. Jumlah siswa yang aktif bertanya ketika mengalami 

kesulitan selama pembelajaran pada siklus II lebih besar daripada siklus I. 

Tanggapan siswa terhadap menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita dalam pembelajaran pada siklus I sebagian besar siswa 

masih merasa kesulitan ketika proses mengembangkan aspek-aspek karangan 

narasi sedangkan pada siklus II menurun hingga sebagian kecil siswa yang masih 

mengalami kesulitan sudah mulai bisa mengatasinya. 
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Catatan-catatan lain tentang kejadian yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung hampir sama pada siklus I dan siklus II, yaitu adanya 

gangguan dari luar. Pada siklus I gangguan dari luar ketika proses pembelajaran 

pertemuan pertama, kedua, dan ketiga muncul dari kelas yang lain karena kelas 

VII yang lain sedang tidak ada pembelajaran. Sementara itu, gangguan pada siklus 

II muncul pada pertemuan kedua ketika proses menulis karangan narasi, ada kelas 

yang baru selesai mengikuti pelajaran olah raga sehingga sehingga membuat 

suasana gaduh dan mengganggu konsentrasi. 

Wawancara dilakukan di luar jam terhadap siswa yang memeroleh nilai 

tertinggi, sedang, dan rendah. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui tanggapan yang diberikan siswa dalam pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita Hal-hal yang diungkap 

dalam wawancara adalah (1) pendapat siswa dalam pembelajaran keterampilan 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita; (2) 

pendapat siswa tentang penjelasan peneliti mengenai teknik menulis berita (3) 

pendapat siswa tentang menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita; (4) kesulitan yang dihadapi siswa terhadap penggunaan teknik 

menulis berita dalam bentuk teks wawancara dibuat menjadi karangan narasi; (5) 

perasaan siswa dalam kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan 

teknik menulis berita dengan bentuk teks wawancara; dan (6) saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis 

berita. 
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 Pendapat siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. Untuk siswa yang 

memeroleh nilai tertinggi pada siklus I maupun siklus II merasa senang dengan 

pembelajaran dengan alasan dapat mempelajari teknik menulis berita serta 

penjelasan peneliti mudah dipahami, selain itu pembelajaran tersebut merupakan 

pembelajaran yang menarik dan menantang. Untuk siswa yang memeroleh nilai 

sedang pada siklus I dan siklus II juga merasa tertarik dengan pembelajaran 

karena pembelajaran menyenangkan dan dapat menambah wawasan. Untuk siswa 

yang memeroleh nilai rendah pada siklus I merasa kurang tertarik dengan 

pembelajaran karena kurang menyukai keterampilan menulis teks berita, 

sedangkan siswa yang memeroleh nilai rendah pada siklus II merasa tertarik, 

walaupun masih mengalami kesulitan. 

Pendapat siswa tentang penjelasan peneliti mengenai teknik menulis 

berita, untuk siswa yang memeroleh nilai tertinggi pada siklus I dan II merasa 

penjelasan peneliti mudah dipahami karena runtut dan disertai contoh dan pada 

siklus I materi pembelajaran merupakan materi yang sudah diajarkan sebelumnya. 

Untuk siswa yang memeroleh nilai sedang pada siklus I dan II juga merasa 

penjelasan peneliti mudah dipahami karena selama proses pembelajaran peneliti 

bisa menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan dan penggunaan media yang 

tepat sehingga pembelajaran menjadi menarik. Untuk siswa yang memeroleh nilai 

rendah pada siklus I dan siklus II merasa penjelasan peneliti masih sulit dipahami 

karena kedua siswa masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. 
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Pendapat siswa tentang menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita, untuk siswa yang mendapat nilai tertinggi pada siklus I 

merasa tertantang dengan teknik menulis berita, sedangkan siswa yang mendapat 

nilai tertinggi pada siklus II berpendapat bahwa menulis teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita dapat melatih kerjasama tim secara 

berkelompok dalam berdiskusi memecahkan masalah. Untuk siswa yang 

mendapat nilai sedang pada siklus I dan siklus II merasa tertarik dengan menulis 

teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita karena dapat 

menambah pengetahuan dan membuat pelajaran jadi menarik. Untuk siswa yang 

memeroleh nilai rendah pada siklus I merasa bahwa teknik menulis berita sedikit 

membosankan, sedangkan siswa yang memeroleh nilai rendah pada siklus II 

merasa teknik menulis berita menarik, walaupun masih mengalami kesulitan. 

 Kesulitan yang dihadapi siswa terhadap penggunaan menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita, untuk siswa yang 

memeroleh nilai tertinggi pada siklus I dan siklus II merasa belum mengalami 

kesulitan yang berarti. Untuk siswa yang memeroleh nilai sedang pada siklus I 

merasa kesulitan dalam mengembangkan teks wawancara menjadi sebuah kalimat, 

sedangkan siswa yang memeroleh nilai sedang pada siklus II merasa kesulitan 

untuk mengembangkan teks wawancara menjadi sebuah kalimat karena harus 

pintar memilih kata, kalimat, dan penggunaan EYD. Untuk siswa yang mendapat 

nilai rendah pada siklus I dan siklus II sama-sama merasa kesulitan karena kurang 

memiliki kemauan belajar yang tinggi untuk berlatih menulis teks wawancara 

menjadi narasi secara berkelompok.  
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Perasaan siswa dalam kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita. Untuk siswa yang memeroleh nilai tertinggi pada 

siklus I dan siklus II sama-sama merasa senang dapat menulis teks berita. Untuk 

siswa yang memeroleh nilai sedang pada siklus I dan II juga merasa senang dapat 

menulis karangan narasi, meskipun harus berlatih lagi. Untuk siswa yang 

memeroleh nilai rendah pada siklus I merasa kesulitan dengan proses penerapan 

teknik menulis berita dan ingin berlatih lagi, sedangkan siswa yang memeroleh 

nilai rendah pada siklus II merasa senang, walaupun masih mengalami kesulitan. 

Saran siswa terhadap pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan 

perasaan siswa dalam kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita. Siswa yang memeroleh nilai tertinggi, sedang, dan rendah 

pada siklus I memberikan saran, yaitu siswa yang mendapat nilai tertinggi 

memberikan saran agar pembelajaran yang akan datang lebih menarik dan 

menyenangkan lagi. Siswa yang mendapat nilai sedang memberikan saran kepada 

peneliti agar tetap bias menciptakan kondisi kelas yang meyenangkan dan suara 

peneliti lebih diperkeras lagi. Sementara itu, siswa yang mendapat nilai rendah 

memberikan saran agar dijelaskan kembali tentang perasaan siswa kegiatan 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita dan dilatih 

kembali cara menulis karangan narasi yang benar. 

Siswa yang memeroleh nilai tertinggi, sedang, dan rendah pada siklus II 

memberikan saran, yaitu siswa yang memeroleh nilai tertinggi memberikan saran 

agar pembelajaran menulis narasi dengan perasaan siswa kegiatan menulis teks 

berita dengan menggunakan teknik menulis berita dilanjutkan dan diajarkan ke 
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kelas yang lain karena akan membuat pelajaran menjadi lebih menarik. Siswa 

yang memeroleh nilai sedang memberikan saran agar pembelajaran dapat lebih 

efektif dan meyenangkan. Siswa yang memeroleh nilai rendah memberikan saran 

agar perasaan siswa kegiatan menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita bisa digunakan dalam pembelajaran keterampilan yang lain, 

tidak hanya keterampilan menulis narasi. 

Perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik juga dapat dilihat dari 

hasil dokumentasi. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan 

pembelajaran menulis teks berita dengan perasaan siswa kegiatan menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita siklus I dan II 

berlangsung. Gambar yang diambil terdiri atas (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penjelasan peneliti tentang menulis narasi; (2) aktivitas siswa 

ketika bertanya kepada peneliti; (3) aktivitas siswa ketika menulis narasi; (4) 

aktivitas siswa berdiskusi mengerjakan tugas dengan teknik menulis berita dalam 

bentuk teks wawancara; (5) aktivitas siswa ketika  menjawab pertanyaan dan 

mempersentasikan hasil pekerjaan kelompoknya; dan (6) aktivitas siswa ketika 

mengisi jurnal siswa. Berikut ini adalah perbandingan gambar pada siklus I dan 

siklus II. 

 

 

 

 

 

Siklus I Siklus 
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Gambar 14.  Perbandingan Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan  
    Penjelasan Peneliti  

 
Pada gambar 14 terlihat perbandingan kondisi siswa ketika memperhatikan 

penjelasan peneliti pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I tampak beberapa 

siswa masih meremehkan penjelasan peneliti, tetapi pada siklus II siswa mulai 

memperhatikan penjelasan matei yang disampaikan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 15. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Bertanya kepada 

Peneliti. 
Berdasarkan gambar 15 terlihat pada siklus I dan II beberapa orang siswa 

berani bertanya kepada peneliti. Pada dua siklus, kebiasaan siswa masih sama, 

yaitu berani bertanya ketika peneliti berkeliling untuk mengawasi pekerjaan 

siswa, walaupun peneliti sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. Perbedaan dari siklus I dan siklus II ada pada jumlah siswa yang 

bertanya. Pada siklus II jumlah siswa yang bertanya lebih banyak dari siklus I. 

  

 
 
 
 
 

Siklus I Siklus II  
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Gambar 16. Perbandingan Aktivitas Siswa Menulis Teks Wawancara 

menjadi Berita. 
 
Gambar 16 menunjukkan pada proses menulis karangan narasi pada siklus 

I ada siswa yang bersunguh-sunguh, namun ada pula yang meremehkan. Hal ini 

bertolak belakang pada siklus II, yaitu siswa sudah mulai serius ketika menulis 

teks wawancara menjadi narasi tanpa meremehkan materi pelajaran. Perbedaan 

siklus I dan II, yaitu jumlah siswa yang bersungguh-sunguh pada siklus II lebih 

banyak daripada siklus I. Hal ini disebabkan  siswa sudah paham tentang topik 

yang akan mereka tulis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 17. Perbandingan Aktivitas Siswa Berdiskusi Mengerjakan 

Tugas dengan Teknik Menulis Berita. 
 

 Pada gambar 17 terlihat perbandingan aktivitas siswa ketika berdiskusi 

mengerjakan tugas dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara 

Siklus I Siklus II 

Siklus I Siklus II 
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pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I terlihat banyak siswa yang masih 

melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang membuat kegiatan diskusi 

menjadi kurang efektif. Hal tersebut antara lain seperti mengangkat teks 

wawancara ketika membaca, mengobrol, dan menganggu teman. Pada 

pembelajaran siklus II, peneliti memberikan masukan kepada siswa tentang cara 

berdiskusi yang benar sehingga pada siklus II kebiasaan melakukan hal-hal yang 

tidak perlu dilakukan ketika berdiskusi sudah mulai berkurang. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 18. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Menjawab  

Pertanyaan dan Mempersentasikan Hasil Pekerjaan 
Kelompoknya. 

 
 Gambar 18 merupakan perbandingan kondisi siswa ketika menjawab 

pertanyaan dan mempersentasikan hasil pekerjaan kelompoknya pada siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I beberapa siswa masih kurang serius ketika menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti, menanyakan jawaban kepada siswa yang lain 

dan masih tidak berani saat mempersentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di 

depan kelas. Peneliti melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang 

berkonsentrasi ketika menjawab pertanyaan dan mempersentasilkan hasil 

Siklus I Siklus II 
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pekerjaannya. Pada siklus II para siswa sudah mulai memanfaatkan waktu dengan 

baik untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan lebih konsentrasi serta 

percaya diri ketika mempersentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan 

kelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Gambar 19. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Mengisi Jurnal 

Siswa 
 

 Pada gambar 19 terlihat perbandingan aktivitas siswa ketika mengisi 

lembar jurnal siswa pada siklus I dan siklus II. Pada dua siklus tersebut, para 

siswa sudah mengisi lembar jurnal siswa dengan baik sesuai dengan apa yang 

mereka alami. Siswa-siswa memberikan pendapat, menyatakan perasaan mereka, 

dan memberikan saran tentang proses pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita.  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perubahan perilaku siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman Kandeman 

Batang ke arah yang lebih positif setelah dilakukan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita. 

 

Siklus I Siklus II 
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4.2.3 Perbandingan Hasil Penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis 

Teks Wawancara menjadi Narasi dengan Teknik Menulis Berita 

dengan Hasil Penelitian Kajian Teoritis. 

Peningkatan keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi 

merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Sebelum diberlakukan tindakan 

siklus I dan siklus II keterampilan menulis karangan narasi siswa masih kurang. 

Setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan teknik menulis berita 

mengalami peningkatan yang sangat membanggakan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan teknik menulis berita yang diterapkan pada 

pembelajaran menulis narasi dapat membantu siswa dalam menulis narasi dengan 

topik tertentu. Selain itu, juga dapat menumbuhkan rasa kerjasama antarteman 

untuk memecahkan sebuah masalah dan menghasilkan tulisan yang baik. 

Peningkatan keterampilan menulis dalam pembelajaran dengan teknik 

menulis berita dalam bentuk teks wawancara yang peneliti terapkan pada 

pembelajaran menulis narasi menunjukkan pada siklus II sebesar 80,77 atau dalam 

kategori baik dibandingkan dengan hasil menulis teks berita pada siklus I sebesar 

67,75 atau dalam kategori cukup. Hal ini berarti menunjukkan adanya 

peningkatan dengan persentase 32,55%.    

Peningkatan hasil menulis narasi siswa ini merupakan prestasi yang baik 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya pada kajian teoritis. 

Berdasarkan  penelitian yang terdapat di kajian teoritis belum ada penelitian yang 

memeroleh hasil akhir atau nilai rata-rata siswa siklus II sebesar 80,77 pada 

keterampilan menulis narasi. Hasil yang diperoleh siswa berkisar antara 77-84. 
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Misalnya, penelitian yang dilakukan Farhan yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Berita dengan Pembelajaran Kontekstual Komponen 

Pemodelan pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Kajoran Kabupaten Magelang 

Tahun 2004/2005 memeroleh nilai rata-rata siklus I sebesar 74,51 dan meningkat 

pada siklus II menjadi 80,68. Penelitian ini sebenarnya sudah cukup baik, namun 

hasil yang didapatkan siswa kurang maksimal. Hal ini dikarenakan metode yang 

digunakan tidak sesuai untuk keterampilan menulis teks berita. Menulis teks berita 

dengan pembelajaran kontekstual komponen pemodelan merupakan pembelajaran 

yang sudah dianggap klasik dan tertinggal dengan perkembangan kurikulum 

sekolah. Selain itu, pembelajaran kontekstual komponen pemodelan hanya 

menerapkan cara pemodelan yang bersifat monoton. Sementara itu, penelitian lain 

yang dilakukan oleh Astuti, Setyowati, Suryanto, dan Suwarna memeroleh nilai 

akhir berkisar 79,45, 77,29, 84,39, dan 84. 

Penelitian yang dilakukan Astuti, yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Pedekatan Kontekstual 

Komponen Pemodelan pada Siswa Kelas II PS 4 SMK Negeri 8 Semarang Tahun 

Ajaran 2004/2005 memeroleh nilai rata-rata kelas siklus I sebesar 60,05 dan 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 79,45. Lemahnya peningkatan 

keterampilan menulis pengumuman pada penelitian Astuti,dikarenakan peneliti 

kurang bisa memilih teknik yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi, meskipun peneliti sudah memanfaatkan media massa 

seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.  
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Penelitian lain yang dilakukan Setyowati berjudul Penggunaan Teknik 

Inquiri untuk Meminimalkan Ketidakefektifan Kalimat pada Karangan Narasi 

Siswa Kelas III F SLTP Negeri 1 Pemalang Tahun Ajaran 2005 memeroleh nilai 

pada siklus I sebesar 72,5 dan mengalami peningkatan nilai rata-rata kelas 

menjadi 77,29. Lain lagi dengan penelitian yang dilakukan Suryanto dan Suwarna 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan 

Teknik Modeling pada Siswa Kelas II D SLTP Sukorejo Kendal Tahun Ajaran 

2004/2005 dan Peningkatan Keterampilan Menulis Wacana Narasi dengan 

Teknik Penceritaan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas II 4 Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) I Surakarta. Penelitian ini memeroleh hasil akhir (nilai rata-rata) 

pada siklus II sebesar 84,39 dan 84. Hasil ini mendekati hasil akhir dari penelitian 

yang dilakukan sekarang, namun peneliti sudah berusaha menerapkan teknik dan 

media yang tepat, yaitu teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata siklus I sebesar 67,75 dan mengalami 

peningkatan yang mencolok pada siklus II menjadi 80,77. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang yang dilakukan para peneliti 

terdahulu setidaknya hasil yang dicapai siswa sangat dipengaruhi oleh metode dan 

teknik  yang diterapkan kurang sesuai serta belum maksimal dalam proses 

pembelajarannya. Jadi, dari hasil peningkatan yang diperoleh siswa dari masing-

masing penelitian dapat dikategorikan sudah cukup baik. Dari uraian di atas, maka 

peneliti melakukan usaha meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa 

kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman Batang melalui teknik menulis berita 

terbukti membantu kelancaran, aktivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan 
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pembelajaran siswa dalam menulis narasi. Adanya penerapan teknik pembelajaran 

yang baru dalam pembelajaran menulis narasi diharapkan mempunyai manfaat 

bagi siswa. Diantaranya ialah dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

kreativitas, dan melatih siswa berpikir kritis serta meningkatkan rasa tanggung 

jawab siswa. 

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik menulis 

berita untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi melalui teks wawancara 

diposisikan sebagai pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Peningkatan keterampilan menulis teks wawancara menjadi narasi siswa 

kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman Batang setelah mengikuti 

pembelajaran dengan teknik menulis berita yaitu sebesar 32,55% 

keterampilan siswa dalam menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita siklus I mencapai nilai rata-rata klasikal sebesar 

67,75 sedangkan pada siklus II sebesar 80,77 penilaian aspek kesesuaian 

isi narasi dengan teks wawancara meningkat sebesar 17,5%, aspek 

penggunaan kalimat langsung dan tak langsung meningkat 41,25%, aspek 

ejaan dan tanda baca cenderung mengalami pengurangan -5%, aspek 

kohesi dan koherensi meningkat 67,5%, aspek diksi meningkat sebesar 

73,75%, aspek kronologis kejadian meningkat 15%, dan aspek kerapian 

tulisan meningkat sebesar 26,25%. 

2. Tingkah laku siswa kelas VII F SMP Negeri 01 Kandeman Batang setelah 

mengikuti pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita mengalami perubahan kearah positif. Berdasarkan 

hasil data nontes pada siklus II, terjadi peningkat rata-rata perilaku positif 

siswa sebesar 22% dari siklus I. Pada siklus II siswa aktif dalam diskusi 
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kelompok meningkat 13,6%. Siswa yang antusias dan merespon dalam 

seleksi topik serius menyimak wawancara yang diperagakan model 

meningkat 25,1% siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru 

meningkat 11,4% siswa aktif mengerjakan tugas menulis teks wawancara 

menjadi narasi meningkat 25% siswa aktif dan kompak dalam presentasi 

kelompok meningkat 27,3%. 

 

5.2 Saran 

 Atas dasar simpulan tersebut disarankan: 

1. Pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi merupakan 

pembelajaran yang kurang diminati siswa karena siswa menganggap 

pmenbelajaran tersebut rumit. Untuk itu, seorang guru hendaknya mampu 

memilih teknik dan bahan ajar yang sesuai sehingga pembelajaran 

mengubah teks wawancara menjadi narasi dapat memberikan pengalaman 

yang bermakna, menyenangkan, dan tidak menyulitkan siswa. 

2. Sebagai bahan pertimbangan guru bahasa Indonesia dapat menggunakan 

teknik menulis berita dalam pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi karena hal tersebut telah dibuktikan pada siswa kelas VII F 

SMP Negeri 01 Kandeman Batang yang mampu meningkatkan 

keterampilannya dalam menulis teks wawancara menjadi narasi. 

3. Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis teks awawancara 

menjadi narasi hendaknya dilakukan secara aktif baik secara individu 

maupun kelompok, dan guru mampu bertindak sebagai pembimbing dan 

fasilitator yang baik. 
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Lampiran 1, RPP Siklus I  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah             : SMP Negeri 01 Kandeman-Batang 
Mata Pelajaran    : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas/Semerter  : VII F/2 
 
Standar Kompetensi 
12. Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk narasi dan pesan singkat. 
Kompetensi Dasar 
12.1 Mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan cara 
penulisan kalimat langsung dan tidak langsung. 
Indikator 

1. Mampu mengubah kalimat langsung dalam wawancara menjadi kalimat 
tidak langsung. 

2. Mampu mengubah teks wawancara menjadi narasi 
3. Mampu menyunting narasi sendiri atau teman 

Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 pertemuan) 
  
A. Materi Pembelajaran 

1. Teks wawancara 
2. Menulis narasi 

 
B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan mempertahankan 
penggunaan kalimat langsung dan tak langsung dengan baik dan benar. 
C. Pendekatan, Teknik dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan 
Pendekatan keterampilan proses 

2. Teknik  
Teknik menulis berita 

3. Metode Pembelajaran 
• Tanya jawab 
• Pemodelan  
• Teknik menulis berita :     -     Seleksi topik 

- Diskusi  
- Analisis dan sintesis 
- Penugasan 
- Presentasi (penyajian hasil akhir) 

• Refleksi 
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D.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru melakukan simulasi sebagai reporter. 
b. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat yang akan diperoleh siswa 
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi 
narasi. 
2. Kegiatan Inti 
a. Siswa mendapat contoh teks wawancara dan tulisan narasi dari guru.  
b. Siswa bersama dengan guru mengidentifikasi pengertian teks wawancara 
dan tulisan narasi. 
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru cara mengubah teks wawancara 
menjadi narasi dengan pendekatan keterampilan proses teknik menulis berita. 
d. Siswa mengambil bentuk bergambar (metode quantum) yang ada di dalam 
kotak untuk menentukan pembagian kelompok. 
e. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 6-7 
orang. 
f. Salah satu dari siswa mewakili kelompoknya untuk membantu guru 
membagi tugas untuk tiap-tiap siswa dalam 1 kelompoknya. 
g. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengubah teks wawancara menjadi 
narasi dengan pendekatan keterampilan proses teknik menulis berita. 
h. Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi ciri-ciri narasi terlebih dahulu. 
i. Siswa mengubah teks hasil wawancara tersebut menjadi bentuk narasi 
dengan pendekatan keterampilan proses teknik menulis berita. 
j. Guru memberi penguatan terhadap hasil pekerjaan siswa.  
k. Siswa mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil pekerjaan mereka, 
kelompok yang lain menanggapi. 
l. Siswa menempelkan hasil pekerjaan kelompok. 
 
  
3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa bersama dengan guru merefleksi pembelajaran mengubah teks 
wawancara menjadi narasi dengan pendekatan keterampilan proses teknik menulis 
berita. 
b. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran mengubah teks 
wawancara menjadi narasi dengan pendekatan keterampilan proses teknik menulis 
berita. 
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E. Sumber, Media, dan Alat Pembelajaran 
1. Sumber 
a. Buku Pemkot kelas VII judul “Bahasa Indonesia” 
b. Buku “Pembelajaran Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia”karya 
Sabarti Akhadiah 
c. Tulisan Narasi 
2. Media  
a. Teks wawancara 
b. Kertas tempel 
3. Alat  
a. Papan tulis  
b. Kapur 
 
F. Penilaian 
1. Prosedur Penilaian  
a. Penilaian Proses 
Berdasarkan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 
b. Penilaian Hasil Belajar 
Hasil tes mengubah teks wawancara menjadi narasi. 
 
Rubrik Penilaian Mengubah Teks Wawancara menjadi Narasi 

No
. 

Aspek Yang 
Dinilai 

Pertanyaan 
Pemandu 

Rentang 
skor 

Bobot Bobot X 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kesesuaian isi 

narasi dengan isi 
teks wawancara 

Apakah isi narasi 
sesuai dengan isi 
teks wawancara? 

    5  

2. Penggunaan 
Kalimat 
langsung dan 
tidak langsung. 

Apakah 
penggunaan 
kalimat langsung 
dan tidak langsung 
sudah tepat? 

    5  

3. Ejaan dan Tanda 
Baca 

Apakah 
penggunaan ejaan 
tanda baca sudah 
tepat? 

    5  

4. Kohesi dan 
koherensi 

Apakah 
keterpaduan 
makna dan 
graatikal 
antarkalimat serta 
antarparagraf 
sudah jelas? 

    3  
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5. Diksi  Apakah pilihan 
kata yagn 
digunakan sesuai 
dengan situasi 
yang diceritakan? 

    2  

6. Kronologis 
Kejadian 
 

Apakah isi narasi 
sesuai dengan 
urutan kejadian 
dalam teks 
wawancara? 

    3  

7.  Keterampilan 
Tulisan  

Apakah tulisan 
bagus jelas terbaca 
dan bersih (tidak 
ada coretan) 

    2  

 
2. Penugasan 
 
a. Kelompok   
- Diskusikan dengan teman kelompok definisi karangan narasi berdasarkan model. 
- Diskusikan dengan teman kelompok ciri-ciri kalimat langsung dan cara 
mengubah menjadi kalimat tak langsung berdasarkan model. 
- Diskusikan dengan teman kelompok cara penggunaan tanda baca yang tepat. 
b. Individu  
- Ubahlah teks wawancara menjadi karangan narasi dengan memperhatikan 
penggunaan kalimat langsung dan tak langsung dalam bentuk kreatif.  
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Guru Mata Diklat,      Peneliti  
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NIP. 131999451     NIM. 2101405634 
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NIP. 196305151989021001 
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Lampiran 2, RPP Siklus II 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah  : SMP Negeri 01 Kandeman-Batang 
Mata Pelajaran    : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Kelas/Semerter  : VII F/2 
 
Standar Kompetensi 

12. Mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk narasi dan pesan 
singkat. 
Kompetensi Dasar 

12.1 Mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan cara 
penulisan  kalimat langsung dan tidak langsung. 

Indikator 
1. Mampu mengubah kalimat langsung dalam wawancara menjadi kalimat 

tidak langsung. 
2. Mampu mengubah teks wawancara menjadi narasi 
3. Mampu menyunting narasi sendiri atau teman 

Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 pertemuan) 
A. Materi Pembelajaran 

1. Teks wawancara 
2. Menulis narasi 

B. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 

mempertahankan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung dengan 
baik dan benar. 

C. Pendekatan, Teknik dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan 

Pendekatan keterampilan proses 
2. Teknik  

Teknik menulis berita 
3. Metode Pembelajaran 

• Tanya jawab 
• Pemodelan  
• Teknik menulis berita :     -     Seleksi topik 

- Diskusi  
- Analisis dan sintesis 
- Penugasan 
- Presentasi (penyajian hasil akhir) 

• Refleksi 
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D.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 

c. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hal-hal yang belum 
jelas berkaitan dengan mengubah teks wawancara menjadi narasi. 

d. Guru menjelaskan kembali hal-hal yang ditanya siswa. 
2. Kegiatan Inti 

a. Siswa bersama guru mengevaluasi kerja kelompok tentang materi 
mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan pendekatan 
keterampilan proses teknik menulis berita pada pembelajaran yang 
lalu.  

b. Tiap siswa mengerjakan tugas mengubah teks wawancara menjadi 
narasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kerja 
kelompok. 

c. Setelah selesai, siswa secara bergantian membacakan hasil karya 
mengubah teks wawancara menjadi narasi. 

d. Siswa bersama guru memberikan penilaian terhadap siswa yang 
tampil. 

3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran 

mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan pendekatan 
keterampilan proses teknik menulis berita. 

b. Siswa bersama dengan guru merefleksi pembelajaran mengubah 
teks wawancara menjadi narasi dengan pendekatan keterampilan 
proses teknik menulis berita. 

E. Sumber, Media, dan Alat Pembelajaran 
1. Sumber 

a. Buku Pemkot kelas VII judul “Bahasa Indonesia” 
b. Buku “Pembelajaran Kemampuan Menulis Bahasa 

Indonesia”karya Sabarti Akhadiah 
c. Tulisan Narasi 

2. Media  
a. Teks wawancara 
b. Kertas tempel 

3. Alat  
a. Papan tulis  
b. Kapur 

F. Penilaian 
1. Prosedur Penilaian  

a. Penilaian Proses 
Berdasarkan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 
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b. Penilaian Hasil Belajar 
Hasil tes mengubah teks wawancara menjadi narasi. 

Rubrik Penilaian Mengubah Teks Wawancara menjadi Narasi 
No
. 

Aspek Yang 
Dinilai 

Pertanyaan 
Pemandu 

Rentang 
skor 

Bobot Bobot X 
Skor 

1 2 3 4 
1. Kesesuaian isi 

narasi dengan isi 
teks wawancara 

Apakah isi narasi 
sesuai dengan isi 
teks wawancara? 

    5  

2. Penggunaan 
Kalimat 
langsung dan 
tidak langsung. 

Apakah 
penggunaan 
kalimat langsung 
dan tidak langsung 
sudah tepat? 

    5  

3. Ejaan dan Tanda 
Baca 

Apakah 
penggunaan ejaan 
tanda baca sudah 
tepat? 

    5  

4. Kohesi dan 
koherensi 

Apakah 
keterpaduan 
makna dan 
graatikal 
antarkalimat serta 
antarparagraf 
sudah jelas? 

    3  

5. Diksi  Apakah pilihan 
kata yagn 
digunakan sesuai 
dengan situasi 
yang diceritakan? 

    2  

6. Kronologis 
Kejadian 
 

Apakah isi narasi 
sesuai dengan 
urutan kejadian 
dalam teks 
wawancara? 

    3  

7.  Keterampilan 
Tulisan  

Apakah tulisan 
bagus jelas terbaca 
dan bersih (tidak 
ada coretan) 

    2  

 
2. Penugasan 

a. Kelompok   
- Diskusikan dengan teman kelompok definisi karangan narasi 

berdasarkan model. 
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- Diskusikan dengan teman kelompok ciri-ciri kalimat langsung 
dan cara mengubah menjadi kalimat tak langsung berdasarkan 
model. 

- Diskusikan dengan teman kelompok cara penggunaan tanda baca 
yang tepat. 

b. Individu  
- Ubahlah teks wawancara menjadi karangan narasi dengan 

memperhatikan penggunaan kalimat langsung dan tak langsung 
dalam bentuk kreatif. 

- Ubahlah teks wawancara menjadi karangan narasi dengan 
pendekatan keterampilan proses teknik menulis berita.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semarang, 

Agustus 2009                                           
Guru Mata Diklat,       Peneliti  

 
 
          
 Ermina           Sri Wulandari                        
      
 

 
Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 01 Kandeman 
 
 
 
SUKARYA, S.Pd 
NIP. 196305151989021001 
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Lampiran 3. Pedoman Observasi Siklus I dan II 
 
 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN II 
 

No Nomor 
Responden 

Kategori 
Positif Negatif 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. R. 01             
2. R. 02             
3. R. 03             
4. R. 04             
5. R. 05             
6. R. 06             
7. R. 07             
8. R. 08             
9. R. 09             
10. R. 10             
11. R. 11             
12. R. 12             
13. R. 13             
14. R. 14             
15. R. 15             
16. R. 16             
17. R. 17             
18. R. 18             
19. R. 19             
20. R. 20             
21. R. 21             
22. R. 22             
23. R. 23             
24. R. 24             
25. R. 25             
26. R. 26             
27. R. 27             
28. R. 28             
29. R. 29             
30. R. 30             
31. R. 31             
32. R. 32             
33. R. 33             
34. R. 34             
35. R. 35             
36. R. 36             
37. R. 37             
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38. R. 38             
39. R. 39             
40. R. 40             

Jumlah             
 
Kriteria: 
Perilaku Positif:  

1) siswa memperhatikan pelajaran menulis teks wawancara menjadi 
narasi dengan sungguh-sungguh, 

2) siswa berlatih menulis narasi dengan sungguh-sungguh,  
3) siswa membaca karangan narasi dengan penuh perhatian, 
4) siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran, 
5) siswa mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh, dan  
6) siswa tidak mengganggu teman.  

 
Perilaku Negatif: 

1) siswa meremehkan penjelasan dari guru,  
2) siswa meremehkan kegiatan menulis karangan narasi,  
3) siswa enggan melakukan kegiatan membaca karangan narasi,  
4) siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan,  
5) siswa mengeluh ketika diberi tugas oleh guru, dan  
6) siswa suka mengganggu teman. 

 
Pengisian: 
√ : Melakukan 
- : Tidak melakukan 
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Lampiran 4. Pedoman Jurnal Siswa Siklus I dan II 

PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS I DAN II 

Nama siswa  : 

Kelas/No. Absen : 

Hari, tanggal  : 

 

Uraikan pendapat Anda mengenai pertanyaan di bawah ini! 

 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? (Ya/Tidak) Berikan 

alasan Anda! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apakah penjelasan guru mengenai teknik menulis berita pada pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi mudah dipahami? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah Anda tertarik dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks 

wawancara  pada pembelajaran menulis narasi? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah Anda merasa kesulitan ketika menggunakan teknik menulis berita 

dalam bentuk teks wawancara  pada pembelajaran menulis narasi? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Tuliskan pesan, kesan, dan saran Anda terhadap pemanfaatan teknik menulis 

berita dalam bentuk teks wawancara  pada pembelajaran menulis narasi? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 5, Pedoman Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata Diklat  : 

Hari/tanggal  : 

 

Aspek yang ditulis dalam jurnal guru adalah sebagai berikut. 

1. Minat siswa dalam pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita. 

2. Respon siswa terhadap pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita. 

3. Keaktivan siswa mengikuti pembelajaran mengubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita. 

4. Tingkah laku siswa selama kegiatan seleksi topik, kerjasama dalam 

kelompok, mengubah teks wawancara menjadi narasi hingga presentasi 

hasil akhir. 

5. Fenomena-fenomena lain yang muncul di kelas saat pembelajaran 

berlangsung. 
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Lampiran 6. Pedoman Wawancara Siklus I dan II 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I DAN II 

Nama siswa  : 

Kelas/No. Absen : 

Hari, tanggal  : 

 

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita?(Ya/Tidak) berikan alasannya! 

2. Bagaiamana pendapat Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 

menulis berita? 

3. Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita?  

4. Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran menulis 

teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

5. Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

6. Berikan saran Anda terhadap pembelajaran menulis teks wawancara menjadi 

narasi dengan teknik menulis berita? 
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Lampiran 7. Pedoman Dokumentasi Siklus I dan II 

PEDOMAN DOKUMENTASI SIKLUS I DAN II 

Aktivitas siswa yang didokumentasikan adalah: 

1) aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan peneliti tentang menulis teks 

wawancara menjadi narasi,; 

2) aktivitas siswa ketika bertanya kepada peneliti; 

3) aktivitas siswa ketika menulis teks wawancara menjadi narasi; 

4) aktivitas diskusi mengerjakan tugas dengan teknik menulis berita; 

5) aktivitas siswa saat menjawab pertanyaan dan mempersentasikan hasil 

pekerjaaan kelompoknya; 

6) aktivitas siswa ketika mengisi jurnal siswa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xv 

 

Lampiran 8. Daftar Nilai Siklus I 
 
 

DAFTAR NILAI SIKLUS I 

No Responden Aspek Penilaian Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 7 
1 R-1 16 20 12 9 4 6 2 69 Cukup
2 R-2 20 25 12 9 6 6 4 82 Baik
3 R-3 16 20 12 6 4 6 4 68 Cukup
4 R-4 16 15 9 9 6 10 2 67 Cukup
5 R-5 16 20 9 6 6 6 2 65 Cukup
6 R-6 16 6 12 6 4 8 4 67 Cukup
7 R-7 16 20 12 6 4 6 4 63 Kurang
8 R-8 16 15 9 6 4 8 2 60 Kurang
9 R-9 16 20 9 9 4 8 4 70 Baik
10 R-10 16 15 15 12 6 4 2 70 Baik
11 R-11 20 20 9 9 6 8 2 74 Baik
12 R-12 16 15 12 6 10 6 4 69 Cukup
13 R-13 20 15 15 12 8 10 5 85 Sangat Baik
14 R-14 20 20 15 12 8 6 2 83 Baik
15 R-15 20 10 6 9 4 8 5 62 Kurang
16 R-16 20 15 15 12 6 4 2 74 Cukup
17 R-17 20 15 15 6 10 8 2 76 Baik
18 R-18 16 15 15 12 6 4 2 70 Cukup
19 R-19 20 10 15 6 4 6 4 65 Cukup
20 R-20 20 10 15 12 8 10 4 79 Baik
21 R-21 16 15 6 6 4 6 4 59 Kurang
22 R-22 16 10 9 9 4 6 4 58 Kurang
23 R-23 16 10 9 6 4 6 4 55 Kurang
24 R-24 20 15 15 9 6 8 2 75 Baik
25 R-25 20 15 15 12 6 6 2 76 Baik
26 R-26 16 10 9 9 4 8 4 60 Kurang
27 R-27 16 15 15 9 6 8 2 71 Baik
28 R-28 16 10 6 6 6 6 4 64 Kurang
29 R-29 16 10 6 9 4 8 4 67 Cukup
30 R-30 16 10 9 6 4 6 4 65 Cukup
31 R-31 20 10 15 12 4 8 2 71 Baik
32 R-32 20 10 9 9 6 8 2 66 Cukup
33 R-33 16 10 15 6 4 6 2 59 Kurang
34 R-34 20 15 15 9 4 6 2 71 Baik
35 R-35 20 25 6 6 4 6 4 56 Kurang
36 R-36 16 10 6 9 4 8 4 57 Kurang
37 R-37 16 10 6 6 4 6 2 60 Kurang
38 R-38 16 10 12 9 4 8 4 66 Cukup
39 R-39 20 15 12 9 4 6 4 70 Baik
40 R-40 20 15 12 9 4 10 5 75 Baik

Jumlah 708 565 450 342 208 254 125 2737 
Nilai rata-rata  67,75 Cukup



xvi 

 

Lampiran 9. Daftar Nilai Siklus II 
 

DAFTAR NILAI SIKLUS II 

No.  Responden Indikator Penilaian Nilai Kategori 1 2 3 4 5 6 7 
1 R-1 16 15 15 15 10 10 4 85 Sangat Baik
2 R-2 20 15 9 15 10 8 5 82 Baik
3 R-3 16 25 9 15 10 6 2 83 Baik
4 R-4 20 15 15 12 10 10 5 87 Sangat Baik
5 R-5 16 10 15 15 10 10 2 78 Baik
6 R-6 20 15 12 15 8 6 4 80 Baik
7 R-7 20 25 9 15 8 6 4 87 Sangat Baik
8 R-8 20 25 12 12 10 6 4 89 Sangat Baik
9 R-9 20 15 12 12 10 8 5 82 Baik
10 R-10 20 25 9 15 8 8 2 87 Sangat Baik
11 R-11 20 15 9 15 8 8 4 79 Baik
12 R-12 20 15 15 12 10 8 4 85 Sangat Baik
13 R-13 20 20 12 15 10 10 4 91 Sangat Baik
14 R-14 16 15 12 12 10 10 5 80 Baik
15 R-15 20 10 12 12 8 8 5 75 Baik
16 R-16 20 15 12 12 8 8 5 80 Baik
17 R-17 20 25 9 12 8 8 4 86 Sangat Baik
18 R-18 20 20 12 12 8 6 2 80 Baik
19 R-19 20 25 9 15 4 6 4 83 Baik
20 R-20 20 25 9 12 10 6 2 84 Baik
21 R-21 20 15 9 15 4 6 3 72 Cukup
22 R-22 16 20 9 15 4 6 4 84 Baik
23 R-23 20 20 9 15 4 8 2 88 Sangat Baik
24 R-24 20 10 15 9 8 10 5 77 Baik
25 R-25 20 25 12 9 10 8 5 89 Sangat Baik
26 R-26 20 10 12 15 10 8 5 80 Baik
27 R-27 20 15 12 9 6 8 4 74 Cukup
28 R-28 16 25 9 12 6 8 3 79 Baik
29 R-29 20 15 9 9 8 6 5 72 Cukup
30 R-30 16 15 12 15 8 4 2 72 Cukup
31 R-31 20 10 9 12 6 8 5 70 Cukup
32 R-32 20 15 9 15 6 4 4 73 Cukup
33 R-33 16 25 9 6 10 8 3 74 Cukup
34 R-34 20 25 9 15 8 10 4 88 Sangat Baik
35 R-35 20 20 9 15 8 6 3 81 Baik
36 R-36 20 10 9 9 10 8 4 70 Cukup
37 R-37 16 20 9 9 8 8 4 74 Cukup
38 R-38 20 25 15 9 8 4 3 84 Baik
39 R-39 20 15 15 9 8 8 2 77 Baik
40 R-40 16 25 15 12 8 10 5 91 Sangat Baik

Jumlah 760 690 447 498 338 294 151 3081 
Nilai rata-
rata  80,77 Baik
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Lampiran 10, Model Teks Wawancara Siklus I 
 

Model Teks Wawancara Siklus I 
“ Berfilateli” 

 
Berikut ini hasil Wawancara Rara Ningrum, siswa kelas VII SMP Negeri 

32 Semarang kepada Bapak Muhammad, salah satu orang yang memiliki hobi 
Berfilateli. 

Sejak kapan dan sudah berapa lama Bapak Muhammad memiliki hobi 
Berfilateli? 

Sejak kecil sewaktu saya masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) dan 
sudah berjalan selama 25 tahun. 

 Sejak kapan Bapak tinggal di Semarang?  
Saya baru 4 bulan disemarang, karena saya baru pindah bekerja. 
 Dari mana saja Bapak mendapatkan perangko-perangko tersebut? 
Membeli, menukarkan dengan teman, dan saya juga sering mengirim surat 

keteman-teman lama yang tinggal diluar kota. 
Apakah Bapak juga sering pergi mengunjungi kantor pos untuk membeli 

prangko keluaran terbaru? 
Iya, dalam setahun kantor pos mengeluarkan perangko 16 sampai 18 kali 

dan saya selalu mendapatkannya, karena saya sudah mengenal beberapa kariawan 
kantor pos tempat saya berlangganan membeli dan mengirim surat. 

Apakah perangko-perangko dikantor pos pasti berbeda-beda? 
Iya, setiap serinya pasti berbeda-beda. 
Apakah bapak tahu seri yang sekarang baru keluar dikantor pos? 
Sekarang seri yang sedah keluar dikantor pos seri imlek. Biasanya seri-seri 

yang dikeluarkan tergantung dengan situasi yang ada / memperingati hari-hari 
tertentu. 

Berapa nominal perangko yang paling sedikit? 
Rp. 500,00- sampai Rp. 5000,00-, nominal disesuaikan pada biaya saat itu. 
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Lampiran 11, Model Teks Wawancara Siklus II 

Model Teks Wawancara Siklus II 

“ Anak-anak Perlu Tahu Bahaya Narkoba dan Aids” 

 

Berikut ini hasil wawancara Wawan Satriyo Pramono, siswa kelas IV SD 

Islam Hidayatullah Semarang kepada Nurul Arifin, salah satu aktivis yang rajin 

berkampanye tentang bahaya narkoba dan aids.  

Sejak kapan sih Tante aktif sebagai pkerja sosial? 

Sejak tahun 1997. 

Apa yang membuat Tante tertarik terjun di bidang kegiatan sosial? 

 Karena kalau berbicara aids, itu kan penyakit yang membahayakan, belum 

ada obatnya, penderitanya masih didiskriminasikan, makanya Tante terpanggil 

untuk menjadi aktivis aids. Masih banyak orang yang belum peduli kepada 

penderita aids. 

Apakah Tante mempunyai sahabat yang menderita aids? 

Banyak. 

Apakah Tante juga punya sahabat pecandu narkoba? 

Ada. 

Apakah penderita aids biasanya juga pecandu narkoba? 

Tidak selalu. 

Aids itu menular lewat apa aja sih Tante? 

Bisa lewat tiga cairan, yaitu cairan darah, cairan kelamin, dan cairan air 

susu ibu. 

Benarkah belum ada obat untuk aids? 

Benar, belum ada obat untuk menyembuhkan, baru ada vitamin-vitamin 

yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, belum bisa untuk 

membunuh virus. 

Berapa banyak penderita aids di Indonesia saat ini? 

Lebih dari sebelas ribu orang. 

Daerah mana yang paling banyak penderitanya? 

Daerah Jakarta dan sekitarnya. 
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Mengapa masih banyak orang yang takut berteman dengan penderita 

aids? 

Karena mereka belum tahu cara penularan aids. 

Bagaimana pula perlakuan kita kepada pecandu narkoba? 

Ya, seperti perlakuan kita sama teman pada umumnya, tidak ada perlakuan 

khusus. 

Tentunya Tante harus sering ke daerah untuk memberi penyuluhan, 

pernahkah ke daerah terpencil? 

Sering, bahkan hobi. Tante baru saja dari Suku Anak Dalam Pulau Jambi, 

di sana ada penderita Aids juga lho. 

Apakah Tante juga memberitahukan bahaya narkoba kepada anak-anak 

Tante? 

Oh Iya! Karena anak itu harus tahu dulu dari orang tuanya. Guru yang 

pertama adalah orang tua.  
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Lampiran 12, Model Karangan Narasi Siklus I 

 

Model Karangan Narasi Siklus I 

“Penyesalan Tiada Berguna” 

 
Krisna termenung memikirkan tugas keterampilan yang akan dibuatnya. 

Ia khawatir nilai keterampilannya kali ini jelek, padahal nilai prakarya ini akan 

dijadikan nilai tengah semester. Krisna bingung memikirkan apa yang sebaiknya 

dilakukan agar nilainya tinggi. 

“Ada kesulitan, Kris?” Tanya kakanya. 

“Ya, Kak. Krisna paling benci dengan mata pelajaran keterampilan 

tangan. Atau, saya minta tolong Kakak membuatkannya, “kata Krisna memohon. 

“Kalau Kakak yang buat, nanti nilainya jadi milik Kakak. Tentu Krisna 

harus membuatnya sendiri.” 

“Tapi bagaimana, Kak? Krisna ini anaknya laki-laki, masak harus 

membuat bunga-bungaan dari kertas,”jawab Krisna. 

“Kakak yakin setelah diajari, Krisna akan membuatnya. Kalau nanti 

prakarya itu bagus dapat kamu gunakan untuk hiasan meja belajarmu. Di samping 

itu, Kakak sudah punya bahan-bahannya, bahkan lengkap sekali. Kan Kakak 

pekerjaanya pengrajin. Kalau mengalami kesulitan, boleh bertanya pada Kakak 

atau kawan Kakak,” nasihat Kakak Krisna. 

Krisna langsung menyetujui usul kakaknya, matanya yang hitam menjadi 

berbinar-binar. Saat itu juga Krisna bersama kakaknya mengambil bahan-

bahannya secara lengkap. Krisna pun berlatih dengan giat. 

Semangatnya luar biasa. Meskipun tangannya mulai lemah, ia tetap 

berlatih. Krisna ingin segera dapat membuat bunga seperti kakaknya. 

Ketika mengerjakan prakarya di sekolah, krisna dengan terampl membuat 

tugas-tugas itu. Setelah selesai, prakarya itu dikumpulkan untuk dinilai. Pada 

akhir pelajaran. Pak Yos mengumumkan nilai keterampilan. Seperti yang 

dibayangkan, Krisna mendapat nilai tinggi. Ia gembira sekali. 

“Kris, Bapak ingin bicara sebentar,” kata Pak Yos, guru kelas tujuh.  
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Krisna menganggguk. 

“Bapak tadi melihat keterampilanmu bagus sekali. Bapak ingin 

memilikinya. Jangan khawatir! Bapak akan mengganti bahan-bahannya. 

Bukankah Krisna dapat membuatnya kembali?” Tanya Pak Yos. 

Krisna terdiam. Dia sangat menyukai kerajianan itu. Tapi, memang tidak 

enak jika menolak permintaan Pak Yos. Diam-diam dia juga takut kalau 

matematikanya yang belum baik dikurangi gara-gara tidak memberikan hasil 

kerajinanya. 

“Siapa tahu dengan memberikan keterampilan itu, nilai matematikanya 

dinaikkan Pak Yos, wali kelasnya,”katanya dalam hati. 

“Bagaimana, Kris? 

“Silakan, Pak Bahan-bahannya tidak usah diganti.” 

“Terima kasih” 

Ketika penerimaan rapot, Krisna datang sekolah lebih pagi. Ia ingin 

segera tahu nilainya, terutama matematika. Dia mengharapkan nilai 

matematikanya malah turun menjadi lima. 

“Berapa nilai matematikamu, Kris?” Tanya Iwan. 

“Lima.” 

“Sama. Hasil tesku jelek sekali.” 

Krisna tertegun mendengar penuturan Iwan Ia teringat bahwa tewsnya 

juga jelek. Sebelum tes ia tidak belajar. Ia terlalu yakin Pak Yos akan memberi 

nilai baik karena telah memberikan hasil kerajinanya. Sekarang ia menyesal. 

Namun, semuanya telah terjadi. Krisna baru menyadari bahwa penyesalan tidak 

akan ada gunanya. 
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Lampiran 13, Model Karangan Narasi Siklus II 

Model Karangan Narasi Siklus II 

 

Bukan Alat, Melaikan Semangat 

Oki gemar sekali melukis. Ia ingin menjadi pelukis yang terkenal. Berkali- 

kali melukis, tapi lukisannya tetap jelek.  

Suatu hari Oki melewati kampong Ngadiwijayan. Di kampong itu ada 

pelukis terkenal, namanya Raden Sayid. Lukisannya sudah tersebar ke mana-

mana, bahkan sampai mancanegara. Raden Sayid biasanya melukis di studionya 

di pinggir jalan sehingga setiap orang dapat melihat kepiawaiannya melukis. 

Dari sekian banyak yang mengagumi, ada salah satu anak yang setiap sore 

datang ke studio Raden Sayid dengan naik sepeda. Ia duduk berlama-lama di situ 

untuk memandang dan mempelajari cara Raden Sayid menorehkan warna-warna 

dikanvasnya. Sepulang dari studio, anak yang bernama Oki ini mempraktikkanya 

di rumah. 

Karena tidak punya kanvas lain, Oki menuangkannya ke sebuah papan 

triplek bekas. Kuasnya juga bukan kuas lukis, tapi kuas cat pagar. Catnya juga cat 

tembok. Tapi setelah berulang kali mencoba, hasilnya tak seperti yang diharapkan. 

Karena kesal pada dirinya sendiri, Oki memutuskan tidak mau belajar melukis 

lagi. 

Setelah berminggu-minggu tak melukis, Oki disuruh ibunya menganterkan 

batikan, kain yang selesai dibatik. Kebetulan ia melewati studio Raden Sayid, mau 

tidak mau ia mampir. Ia ingin tahu hasil lukisan yang tengah dikerjakan Raden 

Sayid. 

Seperti biasa Oki duduk di tangga sambil memandangi lukisan. Tiba-tiba 

Raden Sayid menoleh, memandangi Oki. 

“Kemana saja kamu?” 

Oki bingung, tidak percaya kalau pelukis hebat itu berkata kepadanya 

karena selama ini ia tidak pernah diajak bicara atau ditegur. 

“Bapak tanya saya? 

“Siapa lagi, yang ada di sini Cuma kamu dan saya.” 
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“Oh, maaf. Saya membantu Ibu.” 

“Kamu suka melukis?” 

“Suka, tapi tidak bisa. Sudah mencoba, hasilnya jelek. Saya tidak punya 

kuas lukis.” 

Memangnya kalau kamu punya kuas lukis akan bisa melukis lebih bagus?” 

Oki ragu menjawab. 

“Kuas lukis memang bisa membantu, tapi bukan itu kunci utamanya. 

Kunci sukses adalah terus berlatih dan semangat. Bukan alat, melaikan semangat.” 

Mendapat wejangan dan nasehat begitu, semangat Oki berkobar. 

Beberapa tahun kemudian, Oki berhasil menjadi pelukis yang sukses. 

Kata-kata Raden Sayid terus digenggamnya. Bukan alat, melaikan semangat. 
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Lampiran 16. Hasil Observasi Siklus I 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

No Nomor 
Responden 

Kategori
Positif Negatif 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1. R. 01 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
2. R. 02 √ √ √ - √ √ √ - - √ - -
3. R. 03 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
4. R. 04 √ √ √ - √ √ √ √ - √ - -
5. R. 05 √ √ √ - √ √ - √ - √ - -
6. R. 06 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
7. R. 07 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
8. R. 08 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
9. R. 09 - √ √ - √ √ √ - √ √ - -
10. R. 10 - - √ - √ √ √ √ - √ - -
11. R. 11 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
12. R. 12 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
13. R. 13 √ √ - - - √ - - √ √ √ -
14. R. 14 √ √ - √ √ √ - - √ - - -
15. R. 15 √ √ - √ √ √ - - √ - √ -
16. R. 16 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
17. R. 17 - - √ - √ √ √ √ - √ - -
18. R. 18 - - √ - √ √ √ √ - √ - -
19. R. 19 √ - √ - √ √ - √ - √ - -
20. R. 20 √ - √ - √ √ - √ - √ - -
21. R. 21 - √ - - √ √ √ - √ √ √ -
22. R. 22 - √ - - - √ √ - √ √ √ -
23. R. 23 - √ - - - √ √ - √ √ √ -
24. R. 24 - - - - - √ √ √ √ √ √ -
25. R. 25 - - √ - - √ √ √ - √ √ -
26. R. 26 √ - √ - - √ - √ - √ √ -
27. R. 27 √ - √ - √ √ - √ - √ - -
28. R. 28 √ - √ - √ √ - √ - √ - -
29. R. 29 - - √ √ √ √ √ √ - - - -
30. R. 30 √ - - - √ - - √ √ √ - √
31. R. 31 √ √ √ - √ √ √ - - √ - √
32. R. 32 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
33. R. 33 - √ √ - √ √ √ - - √ - -
34. R. 34 - √ √ √ - √ √ √ - - √ √
35. R. 35 √ - - √ - √ √ √ √ - √ -
36. R. 36 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - -
37. R. 37 √ √ √ - √ √ - √ - √ √ -
38. R. 38 - - √ √ √ √ √ √ √ √ - √
39. R. 39 - √ √ √ √ √ √ - - √ √ -
40. R. 40 - √ - √ - √ √ - √ √ √ -

Jumlah 23 26 30 12 31 39 20 17 12 31 13 4
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Kriteria: 

Perilaku Positif:  

7) siswa memperhatikan pelajaran menulis karangan narasi dengan 

sungguh-sungguh, 

8) siswa berlatih menulis karangan narasi dengan sungguh-sungguh,  

9) siswa membaca karangan narasi dengan penuh perhatian, 

10) siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran, 

11) siswa mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh, dan  

12) siswa tidak mengganggu teman.  

Perilaku Negatif: 

1) siswa meremehkan penjelasan dari guru,  

2) siswa meremehkan kegiatan menulis karangan narasi,  

3) siswa enggan melakukan kegiatan membaca dan menulis karangan 

narasi,  

4) siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan,  

5) siswa mengeluh ketika diberi tugas oleh guru, dan  

6) siswa suka mengganggu teman. 

 
Pengisian: 

√ : Melakukan 

- : Tidak melakukan 
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Lampiran 17. Hasil Observasi Siklus II 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

 

No Nomor 
Responden 

Kategori
Positif Negatif 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1. R. 01 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
2. R. 02 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
3. R. 03 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
4. R. 04 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
5. R. 05 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
6. R. 06 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
7. R. 07 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
8. R. 08 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
9. R. 09 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
10. R. 10 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
11. R. 11 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
12. R. 12 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
13. R. 13 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
14. R. 14 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
15. R. 15 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
16. R. 16 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
17. R. 17 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
18. R. 18 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
19. R. 19 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
20. R. 20 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
21. R. 21 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
22. R. 22 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
23. R. 23 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
24. R. 24 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
25. R. 25 √ √ √ - √ √ - - - √ √ -
26. R. 26 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
27. R. 27 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
28. R. 28 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
29. R. 29 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
30. R. 30 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
31. R. 31 √ √ √ - √ √ - - - √ - -
32. R. 32 √ √ √ √ - √ - - - √ √ -
33. R. 33 √ √ √ - - √ - - - √ √ -
34. R. 34 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
35. R. 35 √ √ √ √ √ √ - - - - - -
36. R. 36 √ √ √ √ √ √ - - - √ - -
37. R. 37 √ √ - √ √ √ - √ - - - -
38. R. 38 √ √ √ √ √ √ - √ - - √ √
39. R. 39 √ √ √ √ √ √ - - √ - - -
40. R. 40 √ √ √ √ √ √ - - - - - -

Jumlah 40 40 39 21 38 40 0 2 1 19 4 1
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Kriteria: 

Perilaku Positif:  

1) siswa memperhatikan pelajaran menulis karangan narasi dengan 

sungguh-sungguh, 

2) siswa berlatih menulis karangan narasi dengan sungguh-sungguh,  

3) siswa membaca karangan narasi dengan penuh perhatian, 

4) siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran, 

5) siswa mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh, dan  

6) siswa tidak mengganggu teman.  

Perilaku Negatif: 

1) siswa meremehkan penjelasan dari guru,  

2) siswa meremehkan kegiatan menulis karangan narasi,  

3) siswa enggan melakukan kegiatan membaca dan menulis karangan 

narasi,  

4) siswa enggan bertanya ketika mengalami kesulitan,  

5) siswa mengeluh ketika diberi tugas oleh guru, dan  

6) siswa suka mengganggu teman. 

 
Pengisian: 

√ : Melakukan 

- : Tidak melakukan 
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Lampiran 18, Pedoman Soal Siklus I 

Pedoman Soal Siklus I 

 

Ubahlah teks wawancara menjadi narasi sepanjang tiga paragraf 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

- Menentukan judul sesuai dengan isi teks wawancara. 

- Menentukan gagasan utama. 

- Membuat reproduksi yaitu menulis teks wawancara menjadi narasi  

dengan cara mengubah kalimat langsung dan tak langsung 

kemudian merangkaikannya sesuai dengan urutan dan peristiwa. 

- Penilaian hasil menulis teks wawancara menjadi narasi yaitu  

kesesuaian isi narasi dengan isi teks wawancara, ketepatan 

penggunaan kalimat langsung dan tak langsung, ejaan dan 

tandabaca, kohesi dan koherensi, diksi, kronologis kejadian, dan 

kerapian tulisan. 
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Lampiran 19, Pedoman Soal Siklus II 

Pedoman Soal Siklus II 

 

Ubahlah teks wawancara menjadi narasi dari kegiatan wawancara 

yang telah diperagakan model, sepanjang empat paragraf dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

- Menentukan judul sesuai dengan isi teks wawancara 

- Menentukan gagasan utama 

- Membuat reproduksi yaitu menulis teks wawancara menjadi narasi  

dengan cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak 

langsung kemudian merangkaikannya sesuai dengan urutan waktu 

dan peristiwa. 

- Penilaian hasil menulis teks wawancara menjadi narasi yaitu  

kesesuaian isi narasi  

dengan isi teks wawancara, ketepatan penggunaan kalimat 

langsung dan tak langsung, ejaan dan tanda baca, kohesi dan 

koherensi, diksi, kronologis kejadian, dan kerapian tulisan. 

- Karangan narasi ditulis di kertas bebas bergambar bentuk yang  

menarik dan unik. 
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Lampiran 20. Rekapitulasi Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

 

Rekapitulasi Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

No. Aspek yang Dinilai Frekuensi % 
1. Perasaan  siswa terhadap pembelajaran menulis 

teks wawancara menjadi narasi dengan teknik 
menulis berita. 
a. Senang  
b. Tidak senang 

 
 
 

35 
8 

87,5
20

2. Tanggapan siswa terhadap penjelasan guru 
mengenai teknik menulis berita pada 
pembelajaran menulis karangan narasi. 
a. Mudah dipahami 
b. Sulit dipahami 

 
 
 

32 
11 

80
27,5

3. Ketertarikan siswa terhadap dengan teknik 
menulis berita pada pembelajaran menulis 
karangan narasi. 
a. Tertarik  
b. Tidak tertarik 

 
 
 

35 
8 

87,5
20

4. Siswa mengalami kesulitan ketika menggunakan 
teknik menulis berita pada pembelajaran menulis 
karangan narasi. 
a. Mengalami kesulitan 
b. Tidak mengalami kesulitan 

 
 
 

35 
8 

87,5
20

5. Siswa memberikan pesan, kesan, dan saran 
terhadap teknik menulis berita pada 
pembelajaran menulis karangan narasi. 
a. Siswa memberikan pesan, kesan, dan saran 
b. Siswa tidak memberikan pesan, kesan, dan 

saran 

 
 
 

40 100
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Lampiran 21. Rekapitulasi Hasil Junal Siswa Siklus II 
 
 

Rekapitulasi Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

No. Aspek yang Dinilai Frekuensi % 
1. Perasaan  siswa terhadap pembelajaran dengan 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 
teknik menulis berita. 
c. Senang  
d. Tidak senang 

 
 
 

38 
5 

95
12,5

2. Tanggapan siswa terhadap penjelasan guru 
mengenai teknik menulis berita pada 
pembelajaran menulis karangan narasi. 
c. Mudah dipahami 
d. Sulit dipahami 

 
 
 

35 
8 

87,5
20

3. Ketertarikan siswa terhadap dengan teknik 
menulis berita pada pembelajaran menulis 
karangan narasi. 
c. Tertarik  
d. Tidak tertarik 

 
 
 

39 
4 

97,5
10

4. Siswa mengalami kesulitan ketika menggunakan 
teknik menulis berita pada pembelajaran menulis 
karangan narasi. 
c. Mengalami kesulitan 
d. Tidak mengalami kesulitan 

 
 
 

39 
4 

97,5
10

5. Siswa memberikan pesan, kesan, dan saran 
terhadap teknik menulis berita pada 
pembelajaran menulis karangan narasi. 
c. Siswa memberikan pesan, kesan, dan saran 
d. Siswa tidak memberikan pesan, kesan, dan 

saran 

 
 
 

40 100
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Lampiran 22. Jurnal Guru Siklus I 

 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita dapat terlihat ketika peneliti 

memasuki kelas, para siswa telah siap di tempat duduk masing-masing. Suasana 

kelas yang gaduh menjadi tenang ketika peneliti mulai menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Siswa mulai tertarik dengan pembelajaran 

karena tertarik dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara yang 

baru pertama kali mereka ketahui. 

Keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis teks teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita ditunjukkan dari respon 

siswa yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti selama 

proses pembelajaran berlangsung. Beberapa orang siswa sudah tidak malu untuk 

menanyakan hal-hal yang masih sulit bagi mereka. Ada yang bertanya ketika 

peneliti menerangkan di depan kelas, ada pula yang bertanya ketika peneliti 

berjalan untuk mengamati pekerjaan siswa. Tetapi masih banyak siswa yang malu 

untuk bertanya kepada peneliti meskipun mereka masih mengalami kesulitan.  

Tanggapan siswa terhadap teknik menulis berita dalam pembelajaran 

menulis narasi, sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan ketika 

mengembangkan teks wawancara menjadi kalimat dalam bentuk narasi (singkat, 

padat, dan jelas) yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis. Tetapi, beberapa 
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siswa sudah mampu menulis narasi karena sudah mengetahui unsur-unsur yang 

akan dikembangkan menjadi karangan narasi (singkat, padat, dan jelas). 

Perilaku siswa selama kegiatan menulis narasi sudah baik. Hal ini 

ditujunjukkan dengan perubahan perilaku kea arah positif. Siswa merasa senang 

dan antusias terhadap pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita. Sehingga, diharapkan setelah diberikan 

pembelajaran perilaku siswa semakin baik. 

Tanggapan siswa terhadap tugas pada kegiatan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita ditunjukkan ketika 

peneliti memberikan tugas untuk mengerjakan soal tes yang berkaitan dengan isi 

teks wawancara yang telah dibaca, siswa mengerjakan tugas tersebut dengan 

sungguh-sungguh dan serius. Tetapi, ada pula beberapa siswa yang mengeluh 

ketika diberi tugas dan melihat pekerjaan teman mereka. 

Selain hal di atas, kejadian lain yang muncul ketika proses pembelajaran 

yaitu adanya gangguan dari luar kelas. Hal tersebut menggangu proses 

pembelajaran dan mempengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran yaitu 

suasana gaduh di luar kelas karena beberapa kelas VII yang lain sedang tidak ada 

pelajaran. Beberapa siswa dari kelas lain mengganggu suasana pembelajaran 

dengan mengetuk pintu berulang kali. Selain itu, adanya pembatasan jam 

pelajaran karena adanya try out kelas IX mengurangi waktu efektif pembelajaran. 
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Lampiran 23. Jurnal Guru Siklus II 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 

 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita pada siklus II ini terlihat lebih baik 

walaupun setiap awal pembelajaran keadaan siswa selalu ramai dan lebih tenang 

ketika peneliti mulai memberikan materi pembelajaran.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks wawancara 

menjadi narasi dengan teknik menulis berita pada siklus II ini juga lebih baik 

daripada siklus I. jumlah siswa yang bertanya mengenai kesulitan yang mereka 

hadapi juga lebih banyak. Siswa lebih suka bertanya ketika peneliti berkeliling 

mengamati pekerjaan siswa daripada ketika peneliti memberikan waktu untuk 

bertanya. 

Tanggapan siswa tentang menulis teks wawancara menjadi narasi dengan 

teknik menulis berita beragam. Beberapa siswa dengan antusias berlatih dan 

berkreasi membuat teks wawancara menjadi narasi yang lebih baik daripada 

ketika siklus I. Tetapi, ada pula yang masih mengeluh karena mengalami kesulitan 

dalam mengembangkan teks wawancara menjadi narasi (singkat, padat, dan jelas) 

yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis. 

Tanggapan siswa ketika peneliti memberikan tugas juga beragam. 

Beberapa siswa mengerjakan tugas dengan serius dan sungguh-sungguh. Hal itu 

terlihat ketika peneliti memberikan tugas untuk mengerjakan soal tes menulis 

narasi, siswa-siswa tersebut memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk 
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menyelesaikan soal dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Hal yang sama 

juga terlihat ketika siswa mendapat tugas untuk menulis narasi, terlihat siswa 

berkonsentrasi dan memanfaatkan waktu dengan baik untuk menemukan unsur-

unsur berita yang ada dalam karangan narasi tersebut. Namun ada beberapa siswa 

yang masih belum bisa berkonsentrasi dengan baik dan belum sungguh-sungguh 

dalam mengerjakan tugas. 

Catatan lain tentang kejadian yang muncul ketika proses pembelajaran 

berlangsung yaitu ketika siswa sedang melakukan aktivitas menulis narasi tiba-

tiba mendapat gangguan dari luar yaitu kelas VII yang lain baru selesai pelajaran 

olah raga sehingga suasana sempat gaduh. Gangguan dari luar tersebut memang 

tidak berpengaruh besar bagi siswa tetapi mengganggu konsentrasi siswa yang 

sedang menulis narasi. 
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Lampiran 24. Hasil Wawancara Siklus I 
 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 
 
Nama Siswa  : Evith Tahera  
Kelas/No. Absen : VII F/13 
Kategori Nilai : Tinggi (85) 
 

Peneliti : Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita?(Ya/Tidak) 
berikan alasannya!  

Siswa : Ya, saya tertarik dengan pembelajaran ini karena metodenya menarik 
jadi, saya merasa tertantang untuk menguasai keterampilan ini. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan 
guru dalam pembelajaran teks wawancara menjadi narasi dengan 
teknik menulis berita? 

Siswa : Penjelasan dari guru sudah dapat saya pahami karena ketika 
menjelaskan runtut, selain itu juga banyak disertai contoh. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya suka dengan teknik menulis berita. Teknik ini sangat membantu 
dalam menulis narasi dan meyenangkan. Saya tertantang untuk 
mempelajarinya 

Peneliti : Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 
menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya belum merasa mengalami kesulitan. 
Peneliti : Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 
Siswa : Saya senang dan paham dengan teknik menulis berita dalam bentuk 

teks wawancara meskipun ini baru pertama kali.  
Peneliti : Berikan saran Anda terhadap proses pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 
Siswa : Saran saya kalau bisa pelajaran menulis narasi berikutnya agar lebih 

menyenangkan sehingga tidak membosankan. 
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Nama Siswa  : Ninik Purwaningsih 

Kelas/No. Absen : VII F/24 

Kategori Nilai : Sedang (75) 

 

Peneliti : Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita?(Ya/Tidak) 

berikan alasannya? 

Siswa : Saya tertarik dengan pelajaran menulis narasi dengan teknik menulis 

berita karena dapat memacu kita untuk bisa menulsa narasi dengan 

baik dan menambah wawasan. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan 

guru dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Penjelasan Ibu guru mudah saya pahami karena selama mengajar bisa 

menciptakan suasana menjadi meyenangkan. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya tertarik dengan teknik menulis berita karena teknik ini membantu 

untuk menulis narasi dengan baik. 

Peneliti : Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Tidak ada. 

Peneliti : Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya merasa senang karena dapat belajar bekerjasama, walaupun 

harus berlatih lagi. 

Peneliti : Berikan saran Anda terhadap proses pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saran kepada guru agar tetap bisa menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan suara peneliti diperkeras lagi. 
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Nama Siswa  : Teguh I.Tantowi 

Kelas/No. Absen : VII F/36 

Kategori Nilai : Rendah (57)  

 

Peneliti : Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita?(Ya/Tidak) 

berikan alasannya? 

Siswa : Saya kurang tertarik dengan pelajaran menulis narasi karena selama 

ini saya kurang menyukai pelajaran menulis.  

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan 

guru dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya masih belum begitu jelas mengenai materi pelajaran. Terutama 

tentang teknik menulis berita, saya masih belum paham. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya kurang tertarik metode ini karena harus mencari unsur-unsur teks 

wawancara  dan harus berkelompok serta membosankan. 

Peneliti : Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya merasa kurang tertarik. Saya mengakui bahwa tidak mempunyai 

kebiasaan menulis narasi. 

Peneliti : Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya senang.meskipun harus berlatih lagi. 

Peneliti : Berikan saran Anda terhadap proses pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saran saya, mohon dijelaskan dan dilatih kembali materi tentang 

menulis narasi dengan teknik menulis berita dalam bentuk teks 

wawancara.. 
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Lampiran 25. Hasil Wawancara Siklus II  

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Nama Siswa  : Evith Tahera 

Kelas/No. Absen : VII F/13 

Kategori Nilai : Tinggi (91) 

 

Peneliti : Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita?(Ya/Tidak) 
berikan alasannya? 

Siswa : Saya tertarik karena pada pelajaran kali ini bisa tahu tentang teknik 
menulis narsai yang lain yaitu teknik menulis berita dan juga karena 
penjelasan guru mudah dipahami. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan 
guru dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 
dengan teknik menulis berita? 

Siswa : penjelasan dari Ibu guru mudah dipahami karena sudah diajarkan 
sebelumnya jadi tingla mengulangi saja. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya tertarik dengan teknik menulis berita karena dapat membantu 
dalam menulis teks berita secara berkelompok dan bekerjasama. 

Peneliti : Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 
menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Kesulitan-kesulitan belum saya alami karena materi pelajaran juga 
sudah dijelaskan sebelumnya jadi tinggal mengulang saja. 

Peneliti : Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saya lebih senang pada pelajaran kali ini karena teknik menulis berita 
dalam bentuk teks wawancara yang lebih jelas sehingga siswa bisa 
lebih memahami dalam menulis karangan narasi. 

Peneliti : Berikan saran Anda terhadap proses pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saran saya teknik menulis berita dalam bentuk teks wawancara ini 
diajarkan juga di kelas lain sehingga pelajaran menulis narasi 
menjadi lebih menarik. 
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Nama Siswa  : Ahmad Syarifudin 

Kelas/No. Absen : VII F/1 

Kategori Nilai : Sedang (85) 

 

Peneliti : Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita?(Ya/Tidak) 
berikan alasannya? 

Siswa : Ya Senang, pelajaran kali ini lebih menyenangkan. Pelajaran menulis 
narasi tidak seperti biasanya, tidak monoton ada tekniknya yang 
membuat jadi menarik dan meyenangkan. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan 
guru dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 
dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Penjelasan materi mudah saya pahami apalagi ada teks wawancara 
sehingga contoh menjadi lebih jelas. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Teknik menulis berita menarik karena membuat pelajaran menjadi 
lebih menyenangkan. 

Peneliti : Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 
menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Kesulitan yang saya alami ketika harus berkelompok, namun kondisi 
belum tenang dan saat menggunakan kalimat langsung dan kalimat tak 
langsung. 

Peneliti : Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Senang pada pelajaran kali karena membuat karangan narasinya 
disertai dengan teks wawancara yang lebih jelas sehingga siswa bisa 
lebih memahami dalam menulis narasi. 

Peneliti : Berikan saran Anda terhadap proses pembelajaran menulis teks 
wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saran saya kalau bisa teknik ini dikembangkan lagi agar lebih hebat. 
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Nama Siswa  : Sofiatun 

Kelas/No. Absen : VII F/33 

Kategori Nilai : Rendah (74) 

 

Peneliti : Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita?(Ya/Tidak) 

berikan alasannya? 

Siswa : Pelajaran menyenangkan dengan teknik menulis berita tetapi saya juga 

masih perlu banyak berlatih menulis narasi. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan 

guru dalam pembelajaran menulis teks wawancara menjadi narasi 

dengan teknik menulis berita? 

Siswa  : Penjelasan guru mudah dipahami, tetapi dia masih kesulitan untuk 

mengembangkan unsur-unsur teks wawancara menjadi sebuah kalimat 

narasi. 

Peneliti : Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Teknik menulis berita menarik tapi saya masih kesulitan karena baru 

pertama kali. 

Peneliti : Kesulitan apakah yang Anda hadapi selama mengikuti pembelajaran 

menulis teks wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Kesulitan saya yaitu cara menulis narasi dengan panduan teks 

wawancara. 

Peneliti : Bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Senang ketika menulis narasi, tapi masih sulit karena saya jarang 

berlatih untuk menulis. 

Peneliti : Berikan saran Anda terhadap proses pembelajaran menulis teks 

wawancara menjadi narasi dengan teknik menulis berita? 

Siswa : Saran saya teknik ini bisa dipakai pada keterampilan yang lain, tidak 

hanya keterampilan menulis namun, bisa yang lainnya. 


