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Menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh proses 
belajar yang dialami siswa selama menuntut ilmu di sekolah. Dengan tulisan, 
mereka dapat mengungkapkan berbagai informasi, pengetahuan, dan gagasan 
yang mereka miliki. Dengan banyaknya latihan pembelajaran menulis, diharapkan 
keterampilan siswa dalam menulis bisa lebih meningkat. Oleh karena itu, 
diperlukan pembelajaran menulis yang menarik bagi siswa untuk memaksimalkan 
kemampuan siswa dalam keterampilan menulis. 

Berdasarkan observasi awal, diperoleh suatu gambaran bahwa 
pembelajaran menarasikan hasil wawancara yang dilakukan oleh guru masih 
cenderung berpusat pada guru atau teacher centered. Guru masih memiliki peran 
dominan dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan siswanya. Pada 
umumnya proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas masih menggunakan 
metode yang konvensional, seperti ceramah, tanya jawab atau mengerjakan 
lembar kerja siswa (LKS) ehingga seringkali hasil belajar dan proses belajar tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan dari sudut pandang siswanya, siswa 
kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal tersebut 
disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan guru masih kurang 
menarik sehingga siswa merasa jenuh, malas, dan tidak terangsang untuk aktif 
dalam melaksanakan pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran menarasikan hasil wawancara siswa kelas VII H SMP Negeri 
10 Malang melalui penerapan metode contoh noncontoh. Kemampuan 
menarasikan hasil wawancara adalah kemampuan mengubah hasil wawancara 
menjadi sebuah narasi dan kemampuan menyunting hasil narasi tersebut. Metode 
contoh noncontoh merupakan sebuah metode yang dimaksudkan untuk membantu 
siswa dalam pembelajaran menarasikan hasil wawancara. Penerapan metode 
tersebut yaitu siswa diberi contoh yang kemudian contoh tersebut akan dijadikan 
acuan oleh siswa untuk mengerjakan tugas.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari 2 siklus. Siklus pertama dan kedua terdiri dari 2 kali pertemuan. Sebelum 
pelaksanaan siklus I dan II dengan pemberian tindakan pada pembelajaran siswa, 
peneliti terlebih dahulu mencari informasi tentang tahap pratindakan untuk 
mengetahui kemampuan awal siswa. Pengambilan data penelitian dilaksanakan 
sejak tanggal 9 Februari 2009 sampai 4 Maret 2009. Tahap-tahap Penelitian 
Tindakan Kelas terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi hasil tindakan.  
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Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan kemampuan menarasikan 
hasil wawancara pada kegiatan mengubah hasil wawancara menjadi narasi dan 
kegiatan menyunting narasi hasil wawancara. Peningkatan tersebut dapat dilihat 
dari pemerolehan skor siswa. Pada siklus 1, persentase kemampuan siswa 51%. 
Rata-rata siswa kurang mampu mengubah hasil wawancara menjadi narasi dan 
menyunting hasil narasi dengan baik. Jika dilihat, dari 42 siswa, kemampuan 
siswa dalam mengubah hasil wawancara menjadi narasi masih rendah. Sebanyak 
15 siswa mendapat skor 6, sisanya masih kurang baik. Hasil kemampuan siswa 
dalam menyunting narasi juga kurang baik. Untuk skor maksimal 6, hanya 2 siswa 
mendapat skor 5, yang lainnya mendapat skor kurang.  
 Pada tindakan siklus II, kemampuan siswa dalam menarasikan hasil 
wawancara mengalami peningkatan. Persentase rata-rata kelas terhadap 
penguasaan kemampuan menarasikan hasil wawancara adalah 81%. Jumlah ini 
meningkat sebanyak  30% jika dibandingkan dengan rata-rata kelas pada siklus I. 
Seperti yang diketahui bahwa rata-rata kelas untuk kemampuan menarasikan hasil 
wawancara pada siklus I yaitu sebanyak 51%. Jadi, peningkatan rata-rata kelas 
sebanyak 30% ini cukup signifikan.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode contoh noncontoh dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas VII H 
SMP Negeri 10 Malang dalam menarasikan hasil wawancara pada matapelajaran 
Bahasa Indonesia.  

 
 


